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Nouseeko Italia 
velkakuilusta?

Viisi senttiä päivässä

Italiassa eletään hitaan taloudellisen tervehty-
misen aikaa. Maalla on kuitenkin noin 2000 
miljardin velkataakka, jonka hoitaminen vaatii 
talousrakenteisiin puuttumista.

Suomessa ei saa mitään viidellä sentillä, paitsi 
kansanvaltaa. Suomalaisen kansanedustuslai-
toksen ylläpito maksaa kansalaista kohti päi-
vässä viisi senttiä. Valtion v. 2012 budjetista 
eduskunnan osuus on 0,3 prosenttia.

Perussuomalaisten ”ristiretkiryhmä” kävi viemässä 
poliittista sanomaamme lappilaisille toukokuun lopul-
la. Kansanedustajien vierailu oli odotettu tapahtuma,  
kannatusta on viime eduskuntavaalien jytkyn jälkeen 
kaikissa kunnissa jopa useisiin valtuustopaikkoihin 
asti. 

Ristiretkellä Lapissa

sivu 6

sivu 22

sivu 16

Voittoputki jatkuu sivu 4

Perussuomalaiset 

menestyivät HOK-Elannon

vaaleissa kasvattaen

paikkalukuaan.

Edustajistoon nousivat

Meri Vennamo, Johanna

Jurva, Seppo Kanerva ja

Seppo Huhta.
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Kuluttaja on ymmällään 
siitä, mitä tapahtuu suo-
malaisessa ruokakaupassa. 
Kaikki ovat puolustamassa 
lähiruokaa ja suomalaista 
tuotantoa. Kehitys kulkee 
silti toiseen suuntaan. Kaup-
pa keskittyy enenevässä 
määrin parin suurimman 
ketjun myymälöihin, jotka 
käytännössä määrittävät mi-
tä suomalainen keskimäärin 
suuhunsa laittaa. Tuotekon-
septiin eivät sovi pienet erät 
tai vuodenaikavaihtelut. 

Kuluttaja voi erehtyä 
myös siksi, että suoma-
laisiksi miellettyjä tuote-
merkkejä on viime aikoina 
myyty monikansallisille 
ruokajäteille. Suomalaista 
jäätelöä löytyy enää tuotta-

jien pienmyymälöistä tai it-
se jäätelökoneella tekemäl-
lä. Suomalaisen kuluttajan 
ja suomalaisen tuottajan 
pitäisi nopeasti löytää yh-
teinen intressinsä ja vaatia 

laadukasta lähiruokaa ruo-
kakauppiaaltaan. Jos kau-
pan ajama keskittyminen 
jatkuu, se tarkoittaa yhä 
tehdasmaisemmaksi muut-
tuvaa alkutuotantoa, jonka 
yksipuolisuus ja suuret yksi-
köt altistavat tuottajan yhä 
alisteisemmaksi toimijaksi 
tuotantoketjussa.

Ei ole yhdentekevää, mis-
tä ja miten ruokamme tuo-
tetaan. Muutama esimerkki 
nopeasti leviävistä ongelmis-
ta on jo nähty. Mikä tahansa 
poikkeustilanne toisi esiin 

ruokahuoltomme haavoittu-
vuuden. Omavaraista ruuan-
tuotantoa ei alasajon jälkeen 
ole hetkessä polkaistavissa 
käyntiin, vaan sen palautta-
minen vaatii vuosien työn. 
On turvattava suomalaisen 
ruokaketjun kilpailukyky 
halpaa tuontiruokaa vastaan 
sekä vaadittava kaupalta 

etiikkaa myös suomalaista 
tuottajaa kohtaan.

Lähiruuan pääsyä 
markkinoille on 
helpotettava

Perussuomalaisten mielestä 
pienten elintarvikeyritysten 
pääsyä markkinoille on hel-
potettava. Tämä onnistuu 
lieventämällä määräyksiä 
ja tekemällä julkisiin keitti-
öihin pääsy mahdolliseksi. 
Pienimuotoista elintarvike-
jalostusta tarvitaan suurten 
yksiköiden ja keskittymien 
rinnalle. Pienillä yksiköillä 
on merkitystä suomalaisen 
ruokakulttuurin ja paikalli-
suuden sekä huoltovarmuu-
den kannalta.

Kotimaisen tuotan-
non kehittämiseen on 
panostettava, jotta saam-
me kaupan hyllylle yhtä 
helppokäyttöisiä ja mais-
tuvia lähiruokatuotteita 
kuin niiden kansainvälisiltä 
kilpailijoilta tuotavat ovat. 
Tämä tekee positiivisen 
vaikutuksen myös työl-
lisyyteen jalostusas-
teen kasvaessa. Suo-
messa on osaamista 
tälläkin sektorilla, 
kunhan uskomme 
itseemme ja tuotteisiimme. 
Asian tärkeys korostuu tur-
vallisen ja terveellisen ruuan 
kasvavalla tarpeella maail-
manlaajuisesti.

Muutostarpeesta kertoo 
sekin, että moni on valmis 

Kotimaisen ruuan kaipuu
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viljelemään itse ruokan-
sa mihin hintaan tahansa. 
Pääasia on tietää, mitä syö 
ja saada ruoka tuoreena ja 
maukkaana.

Ensimmäinen työkuukausi 
on nyt takana. Ja melkoi-
nen kuukausi se on ollutkin. 
Ensimmäiset päivät yhtä-
mittaista mediamyllerrystä. 

kulunut kovin paljon aikaa. 
Paljon kauemmin kuin oli 
tarkoitus.

Hymyilin. Olisipa Heik-
ki tiennyt, minne asti silloi-

nen pienpuolue vielä yltää. 
Se sama paine, jonka hän 
aikanaan tunsi, on tänäkin 
päivänä monella joka het-
ki läsnä. Minullakin. Katse 
kääntyy kuin pakotettuna 
seuraaviin vaaleihin. Eh-
kä pitäisi katsella toiseen 
suuntaan. Niihin edellisiin 
kuntavaaleihin nimittäin, 
koska se suunta kertoo suu-
rella varmuudella siitä, mitä 
syksyllä on odotettavissa. 

Perussuomalaiset etenee. 
Kerta kerralta, vaali vaalilta. 
Joka kerta paremmin kuin 
edellisissä vastaavissa. Tar-
koituksenmukaisuuskertoi-

milla painotetut gallupluvut 
toki kertovat kokonaiskan-
natuksesta mitä kertovat, 
mutta vaaleissa ne todelliset 
kannatusluvut mitataan. Ja 
fakta nyt vain on se, että pe-
russuomalaiset voittaa vaalit 
toisensa jälkeen. 

Pitäisikö siis kantaa 
huolta? Kyllä varmaan, 
mutta se suuren huolen rep-
pu roikkuu jonkun muun 
selässä kuin meidän. Lähi-

”Pienten elintarvikeyritysten pääsyä 
markkinoille on helpotettava.”

”Ohut paperi, sille painetut pienet 
mustat kirjaimet.”

Kuukausi numero yksi
ajat myllertävät vanhojen 
puolueiden johtoa. Yhdet 
joutuvat vaihtamaan puo-
luejohtajaansa aivan vaalien 
alla. Toisilta vaihtui koko 
varapuheenjohtajisto ja vaa-
lien kannalta kriittinen puo-
luesihteeri. Kolmansien kur-
juus taas on se, ettei vaihdeta 
puoluesihteeriä, joka annos-
telee aktiivista eutanasiaa 
oman puolueensa president-
tiehdokasvalinnalle.

En kadehdi, myhäilen 
vain. Vilkuilen vielä hetken 
vanhan lehden sivuja, löy-
dän monta tuttua kasvoa. 
Nuoria miehiä ja naisia, sit-
temmin jo aikuisikään eh-
tineitä. Mutta sanomansa 
sanat ovat yllättävän ajat-
tomia. 

Kun lehden syntyä kat-
soo oikein läheltä, oppii 

paljon. Ja kun katsoo leh-
den synnyttäjiä läheltä, 
oppii vielä enemmän. Ohut 
paperi, sille painetut pienet 
mustat kirjaimet. Ei pelkkiä 
sanoja sanojen vuoksi. Vaan 
jotain, mikä on paperilla, 
koska se täytyy sanoa. 

Laitan vanhan lehden 
takaisin hyllyyn ja keskityn 
seuraavan tekemiseen. Sen 
sisäsivuilla kerrotaan nuo-
risojärjestöjen metkuilujen 
setvimisestä, Italian kriisis-
tä, demokratian hinnasta. 
Oloni on rauhallinen. Kuu-
dentoista vuoden päästä, 
vuonna 2028, tuore pe-
russuomalaisten päätoi-
mittaja ehkä löytää tämän 
kirjoituksen. Ja ymmärtää 
lukiessaan, että perille ehtii 
rauhallisemmallakin vauh-
dilla.

Ja hetken päästä seurasi 
muutto uuteen Yrjönka-
dun toimistoon.

Vietin yhden il-
lan tavaroita purkaen, 
puolueen vanhoja leh-
tiä selaillen. Löysin 

Perussuomalai-
nen-lehden 
ensimmäisen 
numeron, 
kuusitoista 
vuotta sit-
ten kirjoi-
tetun. Sen 
toisella 
sivulla 
silloinen 

vastava-
littu päätoimittaja Heikki 
Lehti pahoitteli, miten niin 
puolueen perustamisessa 
kuin lehden ensimmäisen 
numeron tekemisessäkin oli 
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Eduskunnassa sanottua

”Äskeiseen edustaja Rajamäen puheenvuoroon vii-
taten haluan kuitenkin muistuttaa, että edellisen 
hallituksen aikana annettiin noin miljardiluokan 
suoria lainoja Kreikalle, mutta nytten, kun tämän 
uuden hallituksen aikana on ERVV:n kautta annettu 
lainoja, niihin on saatu jonkinlaisia vakuuksia, mut-
ta valitettavasti valtiovarainministeri Jutta Urpilai-
sen alainen ministeriö on salannut nämä vakuudet.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 16.5.2012

”Brasiliassa tuhotaan kuukaudessa sademetsiä 
noin 45 000 hehtaarin edestä maailmanlaajuisen 
teollisuuden hyväksi. Myös rakenteilla olevan Uu-
denkaupungin soijatehtaan mahdollinen tuotanto 
tuhoaisi omalta osaltaan sademetsiä sen sijaan, että 
hyödynnettäisiin kotimaassa viljeltyä öljy- ja valku-
aiskasvituotantoa.” 
Pentti Oinonen 10.5.2012

”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
122 artikla ei ole riittävä oikeusperusta Euroopan 
rahoitusvakausväline ERVV:lle eikä myöskään ra-
hoitusvakausmekanismi EVM:lle. Näin ollen artik-
lan 136 muutoksesta ei olisi tullut päättää Euroop-
pa-neuvostossa yksinkertaistetussa tarkistusmenet-
telyssä, varsinkaan kun 136 artiklaan tehtävällä 
muutoksella saatetaan lisätä unionin toimivaltaa.”
Vesa-Matti Saarakkala 4.5.2012

”Monet hallituksen ministerit puhuivat kauniisti 
vappupuheissaan ahneutta, hyvä veli –verkostoja ja 
pomojen liian korkeita palkkoja vastaan. Esimer-
kiksi te, ministeri Arhinmäki, vaaditte ahneudenvas-
taista kansanliikettä. Kun vappupuheissa tuodaan 
esiin johtajapalkkioiden ja muiden erityisetujen epä-
oikeudenmukaisuus, niin silloin minä ja varmasti 
muut kansalaiset odotamme, että asialle myös teh-
dään jotain.”
Tom Packalén 3.5.2012

”Miltä muulta hallinnonalalta irtisanotaan 1 200 
isänmaallista ihmistä? Tämä on täysin pöyristyttä-
vää. Minne sellainen ylivääpeli, joka purkaa hen-
kensä kaupalla tienvarsipommeja Afganistanissa, 
palaa, kun Keuruun olette lakkauttaneet? Ajatelkaa 
nyt vähän, mitä olette tekemässä. Mitä te aiotte jat-
kossa tehdä, että isänmaallisten, henkensä alttiiksi 
panevien ihmisten työpaikat turvataan?”
Timo Soini 3.5.2012

PerusSuomalainen 9/2012 ilmestyy

29.6.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 20.6.2012.

Perussuomalaiset on eri-
lainen puolue. Sellaiseksi 
se perustettiin ja sellaisena 
sillä on tehtävä Suomen 
puoluekentässä. Perussuo-
malaisista ei tule vanhaa 
puoluetta, sellaisia meillä 
on jo pilvin pimein. Perus-
suomalaiset on kansan ka-
nava päätöksentekoon.

Talo, joka tulee itsensä 
kanssa ristiriitaan, ei me-
nesty. On tärkeää, että puo-
lueella on periaatteet, joihin 
se nojaa ja josta se hakee 
voimansa. Kansa antaa kan-
natuksensa.

Perussuomalaiset eivät 
ole parempien ihmisten saa-
ti erehtymättömien tai mo-
raalisesti ylempien yhteisö. 
Tänne pääsevät mukaan 
myös epäonnistuneet ja rik-
ki sahatut ihmiset.

Perussuomalaisissa on 
elämän maku ja suola tal-
lella. Värikkyydessä tulee 
ylilyöntejä. Ne eivät tapa, 
eivät välttämättä vahvista, 
ovat kuitenkin tärkeä osa 
puoluetta. Me siedämme 
erilaisuutta, siis toisiamme.

Me annamme äänemme 
sekä räväköille että maan 
hiljaisille. Me olemme ole-
massa Suomen kansaa var-
ten. Olemme itsenäisyyden 

Olen johtanut Perussuomalaisia 15 vuotta. 
Tiedän jotakin puolueen johtamisesta. 
Opittavaa on silti joka päivä.

Perussuomalaisista ei tule 
vanhaa puoluetta

ja isänmaan puolesta. Me 
emme anna lipun haalistua. 
Päätösvalta Suomessa on 
suomalaisten.

Me emme sorra ketään. 
Perussuomalaiset eivät vi-
haan ketään. Puutumme 
epäkohtiin ja esitämme 
omat vaihtoehtomme. 
Me emme ole osa 
valtionhallintoa, eikä 
meistä sellaista tule.

Kannatus ja valta 
ovat puolueelle tär-
keitä asioita, sillä nii-
den voimalla ajetaan 
omaa linjaa ja tavoitteita. 
Emme osta, emmekä myy, 
olemme rehellisesti Suomen 
kansan asialla. Joskus epä-
onnistumme, yritämme uu-
destaan.

Meillä on erilaisia kä-
sityksiä elämän arvokysy-
myksistä. Jokaisella on oi-
keus omiin mielipiteisiinsä. 
Uskon ja elämän kysymyk-
sissä jokaisella on mielipi-
teenvapaus. Puolue joutuu 
joskus ottamaan kantoja, 
jotka eivät ole jokaisen mie-
leen.  Se on myös perussuo-
malaisuutta. On osattava 
voittaa ja hävitä, jotta voi 
voittaa uudestaan.

Rakennetaan yhdessä 
omaa puoluettamme eri-

Toiminnan tavoitteina on tutustuttaa lapsi aikuisen 
miehen elämään, tukea lasta ja mieskaveria turvallisen 
ja luottamuksellisen suhteen rakentamisessa sekä auttaa 
lasta laajentamaan hänen kehitystään tukevaa turvaver-
kostoa.

Mieskaveriksi sopii tavallinen mies, joka on lapsen 
kannalta turvallinen ja luotettava, ja joka ymmärtää lap-
sen kehitysvaiheisiin liittyviä asioita.

Katso myös: www.mieskaverit.fi

Perussuomalainen-lehden toimitus onnittelee lämpi-
mästi 50 -vuotiasta puoluejohtajaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja
timo Soini 50 vuotta

laisena ja erityisenä. Vikoi-
neen ja puutteineen par-
haana poliittisena kotina, 
yhteisenä kansan liikkeenä, 
asialinjalla.

Olemme vastavoima 
vanhoille puolueille ja myö-
täjuoksijamedialle. Eläköön 
tuo luova ristiriita. Siitä ra-
kentuu paras tulevaisuus 
Suomelle ja suomalaisille.

Kutsu sinulle

Täytin 50 vuotta 30.5.2012. 
Kajaanin puolueneuvos-
ton yhteydessä lauantaina 
16.6.2012 ovat kansalais-
kahvit kaikille halukkail-
le. Juodaan kahvit yhdes-
sä, yhteisten muistojen 

kunniaksi, uusien siivittä-
jiksi.

Toivon, että juuri SINÄ 
tulet paikan päälle, kanssa-
ni Kajaaniin. Perussuoma-
lainen puolue on antanut 
minulle paljon; ystäviä ja 
poliittisen kodin.

Aluksi koti oli pieni. 
Nyt se on isompi. Hyvä ko-
tikutoinen henki on tallella.

Perussuomalaiset on jä-
senpuolue. Jokainen puo-
lueen jäsen on oikeutettu 
saapumaan Kajaaniin läs-
näolo-oikeudella. 

Tule sinäkin Kajaaniin. 
Juhlitaan yhdessä.

Ja illan päätteeksi vielä 
rokataan. Status Quo Tri-
bute soittaa!

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini täytti 50 
vuotta 30. päivä toukokuuta. Timo toivoo, että lahjojen 
sijaan mahdolliset muistamiset osoitetaan Pienperheyh-
distys ry:n mieskaveritoimintaan.

Tiilinumero lahjoituksille on 800019-70764305. 
Viite: 2134.

Lyhyt kuvaus mieskaveritoiminnasta:

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa ai-
kuiset miehet ovat kavereina lapsille, joilla ei ole yhteyt-
tä omaan isään tai muihin miehiin.
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Ministeri Stubbin puheet 
vastuuttomia
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexan-
der Stubb (kok.) syytti Eurooppa-päivänä tiedo-
tusvälineille antamassaan lausunnossa perussuo-
malaisia nurkkakuntaisiksi Euroopan vastustajiksi 
ja sisäänpäin kääntyneiksi, pessimistisiksi popu-
listeiksi, jotka ratkaisujen etsimisen sijaan ainoas-
taan kritisoivat. 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää mi-
nisteri Stubbin puheita vastuuttomina ja leimaa-
vina. 

- Ministeri osoitti suhtautuvansa ylimielisesti 
paitsi perussuomalaisiin, myös puoluetta äänestä-
neisiin ihmisiin, jotka aiheellisesti kantavat huolta 
Suomen tulevaisuudesta näinä epävarmoina aikoi-
na, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Pirkko Ruohonen-Lerner toteaa. 

Väite, jonka mukaan perussuomalaiset eivät 
etsisi ratkaisuja, on Ruohonen-Lernerin mukaan 
vailla totuuspohjaa. 

- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tuonut 
esiin oman vaihtoehtonsa hallituksen päätöksiin. 
Hyvänä esimerkkinä toimii laaja vaihtoehtobud-
jettiesityksemme. Myös eurokriisin osalta olemme 
tarjonneet jo kriisin alussa ratkaisuna pankkien 
pääomittamista ja Kreikan velkasaneerausta. Näi-
den toimenpiteiden kannalla alkaa nyt olla yhä 
laajempi joukko talousasiantuntijoita. 

Ruohonen-Lernerin mukaan ministeri Stubbin 
lausunnot välittävät perussuomalaisista huonoa 
kuvaa maailmalle ja siten hankaloittavat puolueen 
kansainvälisissä tehtävissä toimivien kansanedus-
tajien työtä. 

- Ministerin asemassa olevan henkilön tuli-
si harkita sanojaan. Hänen tehtävänsä on toimia 
koko Suomen kansan hyväksi, Ruohonen-Lerner 
toteaa.

Kivelä ja Mäkipää
vastustavat puoluelain 
muuttamista
Perussuomalaisten kansanedustajat Kimmo Kivelä 
ja Lea Mäkipää ovat jättäneet eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnassa vastalauseen liittyen puolue-
lain muuttamiseen.

Hallituksen esitys laiksi puoluelain muutta-
misesta laajentaisi oikeuden kannattaa poliittisen 
puolueen perustamista Suomessa henkilöpiiriltään 
maailmanlaajuiseksi, jolloin se koskisi muidenkin 
maiden kuin Suomen, muun EU-jäsenvaltion, Nor-
jan tai Islannin kansalaisia. 

- Tämä oikeus annettaisiin siten myös monen 
sellaisen maan kansalaisille, jotka maat eivät vas-
tavuoroisesti anna siellä asuville Suomen kansalai-
sille samaa oikeutta, Kimmo Kivelä toteaa. 

Kivelän mukaan toimivan nykyjärjestelmän yk-
sipuolinen muuttaminen vierasmaalaisia suosivasti 
ilman minkäänlaista vastavuoroisuutta ei palvele 
Suomen eikä Suomen kansalaisten etuja.

Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt maan-
alaisten tilojen sisävalmistustöiden käynnistämi-
sestä. Tähän asti maanalaisissa tiloissa on purettu 
vanhoja rakenteita ja louhittu lisätilaa peruskallios-
ta. Uusiin maanalaisiin tiloihin sijoitetaan valtaosa 
eduskunnan logistisista toiminnoista, mm. tavaran 
vastaanotto, välivarastointi ja jätteiden käsittely.  

Eduskuntaan rakennetaan maanalaisia tiloja
Maanalaisten tilojen rakennusurakoitsijaksi va-

littiin tarjouspyynnön perusteella Lemminkäinen 
Talo Oy. Urakan arvo on  noin 28 miljoonaa euroa.

Tämän vaiheen rakennustyöt valmistunevat ke-
sään 2014 mennessä. Eduskunnan peruskorjaus 
pyritään kokonaisuudessaan saamaan valmiiksi 
vuoteen 2017 mennessä.

Puolesta miljoonasta asia-
kasomistajasta vain runsaat 
sata tuhatta käytti ääntään, 
mikä on tappio kansanval-
lalle. Vaikka alhainen ää-
nestysprosentti on yleensä 
myrkkyä perussuomalais-
ten menestykselle, kanna-
tuksemme nousi nyt viiden-
neksellä. 

Vaalien voittajiksi sel-
visivät PS:n lisäksi Kokoo-
mus, joka sai yhden pai-
kan lisää eli yhteensä 17 
paikkaa. Vasemmistoliitto 
voitti myös yhden paikan 
ja sillä on nyt kuusi edus-
tajaa. 

Karvain kalkki tuli 
Vihreän Liiton nieltäväk-
si, mikä puhkaisi samalla 
Haavisto-kuplan. Vihreät 
menettivät neljänneksen 
edustajistaan ja heillä on 
nyt 6 paikkaa. 

Sosiaalidemokraattien 
uho uudesta noususta kään-
tyi kirveleväksi tappioksi, 
kun ryhmän koko supistui 
yhdellä ja SDP joutuu jaka-
maan HOK-Elannon edus-
tajissa ykköspaikan Kok:n 
kanssa eli nyt demareilla on 
16 paikkaa. 

Keskustaa ei näytä 
auttavan mikään, ei edes 
Helsingin Sanomissa kes-
kustalaisen päätoimittajan 

lähes päivittäin lietsoma 
myötäsukainen uutisointi 
Keskustan puheenjohtaja-
kilpailusta. Ovet Helsingin 
ja Uudenmaan poliittisiksi 
vaikuttajiksi ovat Keskus-
talta tyystin sulkeutumassa 
myös tämän vaalin perus-
teella: Keskusta hävisi pai-
kan ja luisui PS:n taakse 3 

uusi kevät, uusi voitto perussuomalaisille 

”haavisto- ja Väyrys-ilmiöt” sulivat
Perussuomalai-
set saavuttivat 
selkeän voiton 
HOK-Elannon 
vaaleissa. Vaikka 
äänestysprosentti  
laski 26:sta 
21:een niin PS:n 
paikkaluku 60 
jäsenen edustajis-
tossa nousi  
kolmesta neljään. 

paikalla. Tämä merkinnee 
myös sitä, että Keskusta 
menettää paikkansa hallin-
toneuvostossa, nolo loppu 
”pikkukokoomuslaisuudel-
le”. Samalla ”Väyrys-ilmiö” 
suli viimeisten siltarum-
muissa kärvistelleiden, noen 
ja pien likaamien jääkokka-
reiden tahtiin. 

Loput seitsemän paik-
kaa jakautuivat usealle pik-
kuryhmälle. 

Perussuomalaisten ää-
niharavaksi nousi Uudel-
tamaalta espoolainen PS:n 
valtuustoryhmän puheen-
johtaja, lehtemme eduskun-
tatoimittaja Seppo Huhta 
551 äänellä. Toiseksi eni-
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Perussuomalaiset
painottivat kotiuttamis-
rahan palauttamista
Puolustusvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet 
ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen liittyen 
asevelvollisuuslain muuttamiseen.

Hallitus esittää asevelvollisuuslakia muutetta-
vaksi siten, että varusmiespalvelusta lyhennetään 
15 vuorokaudella kaikista palvelusajoista. 

Perussuomalaiset pitivät oikeana palvelusajan 
lyhentämisen kohdentamista varusmieskoulutuk-
sen loppuvaiheeseen ja kiittivät sitä, että kenttä-
kouluttajien määrää peruskoulutuskaudella lisä-
tään. Heidän mielestään asevelvollisten taloudel-
lisen ja sosiaalisen aseman kehittämiseen liittyvät 
seikat olisi kuitenkin tullut valiokunnan mietinnös-
sä ottaa pontevammin huomioon.

Ensiarvoisin kehittämiskohde on kotiuttamis-
rahan palauttaminen. Perussuomalaisten mielestä 
varusmiehille tulisi myös kertyä eläkettä varus-
miespalvelusajalta ja heidän palveluksensa tulisi 
lukea hyväksi siviiliopinnoissa.

Suomalaiset tyrmäävät 
nuorten palkka-alen
Suomalaiset eivät hyväksy nuorten työllistämistä 
muita työntekijöitä alhaisemmalla palkalla. TNS 
Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan noin 
kaksi kolmesta (62%) pitää vääränä ajatusta, että 
nuoria alettaisiin palkata töihin työehtosopimuk-
sia matalammalla palkalla. Enemmistö vastaajista 
(63%) on myös vakuuttunut, että nuorille anne-
taan väärä viesti työelämästä, jos heidän työehto-
jaan heikennetään.

- Nuorten palkka-ale ei ole vain nuorten asia. 
Moni vanhempi auttaa taloudellisesti lapsiaan, 
koska palkat ovat jo nyt niin alhaiset esimerkiksi 
suhteessa asumiskustannuksiin kasvukeskuksissa, 
toteaa SAK:n nuorisosihteeri Tatu Tuomela.

Valtaosa (86%) kansalaisista toteaa, että ikä 
ei saa olla peruste maksaa alempaa palkkaa, vaan 
osaamisen tulee vaikuttaa palkkatasoon.

Perussuomalaisten
nettisivustot uusiutuvat
Piireille ja paikallisyhdistyksille toteutetaan uudet, 
yhtenäisen konseptin mukaiset sivustot puolueen 
sivurakenteen sisälle. Kunnallisvaaleja varten ava-
taan myös omat vaalisivustot ehdokkaille piireit-
täin. Ehdokassivustot ovat käytettävissä 25.6.2012 
alkaen. Ohjeet sivustojen käyttöönottoon lähete-
tään piirien kautta paikallisyhdistyksille. Lisätie-
toja piirisihteereiltä.

Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö ovat ryhty-
neet valmistelemaan laaja-alaista strategiaa järjes-
täytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Hallitusohjel-
maan perustuvaa hanketta työstämään on perustet-
tu johtoryhmä. Johtoryhmä koordinoi myös  järjes-
täytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyviä muita 
hankkeita ja edistää viranomaisten yhteistyötä.

Järjestäytynyt rikollisuus vaatii toimia
Hallitusohjelman mukaan järjestäytyneen rikol-

lisuuden torjuntaa tehostetaan ja selvitetään, onko 
tarvetta uudelle erillislaille. Tietoverkkorikollisuu-
den torjuntaan panostetaan ja vakavan väkivallan ja 
rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan.  
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä sy-
vennetään, samoin yhteistyötä syyttäjien kanssa.

uusi kevät, uusi voitto perussuomalaisille 

”haavisto- ja Väyrys-ilmiöt” sulivat

ten ääniä sai vantaalainen 
kansanedustaja Johanna 
Jurva 436, kolmannen si-
jan nappasi helsinkiläinen 
ex-kansanedustaja Seppo 
Kanerva 396 äänellä ja nel-
jäntenä perussuomalaisena 
edustajistoon käy niin ikään 
ex-kansanedustajamme Meri 
Vennamo, hän sai 363 ääntä. 

Aiemmin edustajistossa 
istunut espoolainen kan-
sanedustaja Arja Juvonen 
on nyt varasijalla, toinen 
varasijan haltija on van-
taalainen valtuutettu Juha 
Malmi. 

Yhteensä helsinkiläiset 
ja uusmaalaiset ehdokkaat 
saivat 8543 ääntä, mikä 

oli 7,4 prosenttia. Siinä on 
nousua edellisiin vaaleihin 
puolitoista prosenttia. 

Nämä vaalit osoittivat, 
että me olemme ja pysym-
me voittojen tiellä. Hesarin 
ja Ylen ns. ennustuksista ja 
gallupeista huolimatta, jäl-
leen kerran PS selätti ”prog-
noosit”. Johanna Jurva

Seppo Huhta

Meri Vennamo

Seppo Kanerva
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Sen verran maksaa edus-
kunnan toiminta yhtä kan-
salaista kohden. Tuohon 
hintaan on laskettu mukaan 
kansanedustajien palkkiot, 
heidän avustajiensa palkat, 
virkamiesten palkat sekä 
peruskorjaus- ja kiinteis-
tömenot. Eduskunnassa 
toimivien valiokuntien mat-
kat sisältyvät myös tuohon 
summaan.

Mutta kun laskemme 
valtion kuluvan vuoden 
budjetista koko eduskun-
nan pääluvun kustannukset 
per kansalainen per päivä, 
summa nousee ”huikeaan” 
seitsemään senttiin. Tämä 
johtuu siitä, että mukaan 
tulevat henkilökuntineen 
ja muine kuluineen Edus-
kunnan oikeusasiamiehen 
virasto, Ulkopoliittinen ins-
tituutti ja Valtiontalouden 
tarkastusvirasto.

Koko eduskunta kaik-
kinensa maksaa vuodelta 
2012 yhteensä 143 miljoo-
naa euroa, josta varsinai-
sesti eduskunnan osuus on 
100,7 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2017 alkaen 
näyttää siltä, että nykyisellä 
kulurakenteella eduskunnan 
menot tulevat putoamaan, 
koska kymmenelle vuodelle 
ajoitettu eduskunnan pe-
ruskorjausremontti päättyy 
vuonna 2017. Viiden vuoden 
sisällä myös palkkakulut voi-
vat laskea, sillä siinä ajassa 
eduskunnasta jää eläkkeelle 
vajaa sata – pääosin korkea-
palkkaista – virkamiestä.

Meidän eduskuntamme 
on kustannuksiltaan niin 

pohjoismaista kuin Euroo-
pan Unioninkin keskitasoa 
asukaslukuun verrattuna. 
Eduskunnan osuus valtion 
kuluvan vuoden budjetista 
on 0,3 prosenttia.

”Saa ottaa kassasta”

Eduskunnan tilitoimiston 
päällikkö Pertti Rosila ker-
too, että esimerkiksi Kenias-
sa kansanedustuslaitoksen 
kulutut ovat 20 prosenttia 
valtion budjetista. Mutta 
kenialaiset kansanedusta-
jat eivät – ainakaan kaikki 
– pääse rikastumaan isoilla 
palkoillaan, koska maan ta-
pa on se, että kun kansan-
edustaja saapuu kotikylään 
tai –kaupunkiin, sana levi-
ää ja kohta on paikallisen 
valtiopäivämiehen ovella 
satojen ihmisten jono. He 
tulevat käsi ojossa perää-
mään ”sosiaaliturvaansa” 
ja maksua tuesta parlamen-
taarikolle. Ja annettava on, 
jos aikoo jatkaa seuraavan-
kin kauden.

Paikallisen parlamen-
tin palveluksessa olevien 
palkkaus taas muodostuu 
osin siitä, että korkeilla 
virkamiehillä on voimassa 
ääneen lausumaton lupaus: 
”saa ottaa kassasta”. Tili-
toimiston päällikön, Pertti 
Rosilan kenialainen kollega 
oli ihmeissään, kun Rosila 
kertoi, että hänellä ei todel-
lakaan ole oikeutta ”ottaa 
kassasta”. Syvää empatiaa 
tuntenut kenialaisvirkamies 
kysyi kuitenkin vielä, ”eikö 
edes perjantaisin”, johon 

suomalainen kansanedus-
tuslaitoksen virkamies jou-
tui vastaamaan kielteisesti.

Suomen eduskunta 
Euroopan avoimin

Pertti Rosilan mielestä suo-
malaisten kannattaa olla 
ylpeitä eduskuntansa hal-
linnon läpinäkyvyydestä. 
Hänen mukaansa Suomi on 
ainoa maa, jossa esimerkik-
si toimittajat voivat koska 
tahansa käydä tarkastamas-
sa tilitoimiston kuitit kuluja 
ja myös mahdollisia väärin-
käytöksiä koskien. Muissa 
parlamenteissa tämä ei ole 
mahdollista.

Hyvä esimerkki tuosta 
avoimuudesta oli se, kun 
eduskunta juhli neljällä 
miljoonalla eurolla satavuo-
tiasta yksikamarista edus-
kuntaa. Silloin tulivat esille 
mm. kalliiden viinien ja yli-
hintaisten oopperalippujen 
ostelu sekä kirjasarja edus-
kunnan historiasta, johon 

eivät juuri muut ole tunte-
neet kiinnostusta kuin muu-
tamat tutkijat ja toimittajat.

Kun ensi vuonna pide-
tään Porvoon valtiopäi-
vien (v. 1863) avajaisten 
150-vuotisjuhlat, kulut ra-
joittunevat kahteen miljoo-
naan euroon.

Ongelmana eduskun-
nassa, kuten kaikissa suu-
remmissa organisaatioissa, 
on niin kutsuttu ”hyvä ve-
li” – järjestelmä, joka ei näy 
missään, mutta tuntuu kyl-
läkin. Varsinkin eduskun-
nan ulkopuolisiin, kuten 
oopperaan valikoituu usein 
jonkun kaveri ilman riittä-
viä ansioita. Lailla tähän on 
kuitenkin vaikea puuttua, 
koska ketään ei voi kieltää 
olemasta kenenkään kaveri.

Virkamieseliitti tienaa 
politiikkoja paremmin

Ensimmäisen kauden kan-
sanedustajan palkkio on 
6 335 euroa kuukaudessa. 

Puhemiehen palkkio on 
11 675 euroa kuukaudes-
sa. Pääministeri saa saman 
kuin puhemies ja lisäksi 
puolet kansanedustajan pal-
kasta sekä puolet kulukor-
vauksista. Tämä merkitsee 
sitä, että pääministeri Jyrki 
Katainen (Kok.) ansaitsee 
kuukaudessa 15 500 euroa. 
Kataisen ansiot kuitenkin 
kalpenevat lukuisten suo-
malaisten kaupunginjohta-
jien rinnalla. Esimerkiksi 
nykyinen Espoon kaupun-
ginjohtaja saa palkkaa 
karvan vaille 18 000 euroa 
kuukaudessa, samoin jää-
vät pääministerin tienestit 
jälkeen mm. Helsingin ja 
Jyväskylän kaupunginjoh-
tajien tuloista.

Kulukorvauksia makse-
taan niin, että Helsingissä 
tai alle 30 kilometrin päässä 
keskustasta – vaikkapa Van-
taalla – asuva edustaja saa 
verotonta kulukorvausta 
986,81 euroa kuukaudessa. 
Uusmaalainen kansanedus-

taja, joka asuu Porvoossa, 
kuittaa kuukaudessa kulu-
korvauksia 1 315,75 euroa 
ja oululaisen edustajan tilil-
le napsahtaa kuukausittain 
1 809,15 euron suuruinen 
verovapaa tulo.

”Kulukorvaukset pois ”

Näin vaatii eduskunnan 
toinen varapuhemies, kan-
kaanpääläinen Perussuo-
malaisten kolmannen kau-
den kansanedustaja Anssi 
Joutsenlahti.

Joutsenlahden perustelu 
kulukorvausten poistami-
seksi on, että ”eivät muut-
kaan työssä olevat suoma-
laiset saa verotonta kulu-
korvausta”. Tästä seuraisi 
väistämättä se, että helsinki-
läinen kansanedustaja saisi 
samaa palkkaa kuin edus-
taja Pirkanmaalta, mutta 
tämä jälkimmäinen jou-
tuisi hankkimaan asunnon 
Helsingistä ja näin olisivat 
nämä saman alan työnteki-

Viisi senttiä päivässä

Suomalainen parlamentarismi on kohtuuhintaista. Kuva: Vesa lindqvist/Eduskunta   

Eduskunnan tilitoimiston päällikkö Pertti rasila arvostaa 
suomalaista parlamentarismia.
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jät eriarvoisessa asemassa. 
Varapuhemies Joutsenlahti 
korjaisi tuon ongelman sil-
lä, että ”maakunnista tule-
vien kansanedustajien palk-
kaa korjattaisiin niin, että 
asunnon hankkiminen Hel-
singistä olisi mahdollista”.

Joutsenlahti harmittelee 
kuitenkin eniten sitä, että 
täydelliseen suhteellisuu-
teen eduskuntavaaleissa ei 
ole päästy. Vaikka viime 
kaudella niin päätettiin, is-
tuvassa eduskunnassa SDP 
veti ratkaisulta tukensa 
pois. Tämä merkitsee sitä, 
että nykyisellä d`Hontin 
– järjestelmällä puolueet, 
joiden kannatus on yli 12,5 
prosenttia saavat enemmän 
kuin niille kuuluu ja pienet 
puolueet vähemmän kuin 
pitäisi. Varapuhemiehen 
mielestä jokaisen kansalai-
sen äänen pitää olla yhtä 
merkittävä.

Perussuomalaiset 
vaativat puoluetuen 
hillitsemistä

Tähän on hyvät perusteet, 
jotka löytyvät esimerkiksi 
saksalaisen talousjulkaisun 
Wirtschafswochen teettä-
mästä selvityksestä. Sen 
mukaan Suomessa on Lu-
xemburgin jälkeen EU:n toi-
seksi korkein puoluetuki ää-
nestäjää kohti. Puoluetukea 
myönnetään Suomessa tänä 
vuonna 34 miljoonaa euroa.

Saksalaisselvityksen mu-
kaan Suomessa puoluetuki 
on siis äänestäjää kohti run-
saat 12 euroa, Luxembur-

gissa se on 21 euroa. Puolu-
eet saavat tulla omillaan ja 
mahdollisilla lahjoituksilla 
toimeen EU-maista Latvias-
sa ja Maltalla. Esimerkiksi 
Kreikassa saksalaislähteen 
mukaan puoluetuki per ää-
nestäjä on noin kolmannes 
Suomen puolueiden saamis-
ta verovaroista.

Vaalit maksavat 
äänestäjää kohti 
runsaat kolme euroa

Tämä tarkoittaa sitä, että 
kokonaissumma valtakun-
nallisissa vaaleissa on 14 
miljoonaa. Tuosta rahasta 
suurin osa eli kahdeksan 
miljoonaa on kulukorvauk-
sia kunnille. Kunnat saavat 
rahat sen perusteella, kuin-
ka monta äänestysikäistä 
kunnassa asuu.

Suurimmat menoerät 
ovat: ennakkoäänestysten 
järjestäminen, äänestyspaik-
kojen vuokrat, äänestysil-
moitusten painattaminen ja 
postitus sekä vaalipiirilauta-
kuntien ja ääntenlaskijoiden 
palkkiot, joihin kuluu kaksi 
miljoonaa euroa. Merkit-
täviä kustannuksia syntyy 
myös ulkomailla äänestämi-
sestä. It-kuluista tulee mil-
joonan kuluerä.

Kaiken kaikkiaan edus-
kunta – rönsyineen -, puo-
luetuki ja valtakunnalliset 
vaalit maksavat kansakun-
nalle noin 200 miljoonaa 
euroa. 

teksti: Seppo huhta
Kuvat: jyrki Vesa

Viisi senttiä päivässä

Suomalainen parlamentarismi on kohtuuhintaista. Kuva: Vesa lindqvist/Eduskunta   

Varapuhemies anssi joutsenlahti ei hyväksy kansanedustajien kulukorvauksia.

Kymessä poliittisten puolueiden taistelu on tiukkaa, 
mutta asiallista. Vaaleissa taistellaan, mutta yhteistyö-
täkin tehdään. Kymessä poliittiset ryhmä ovat aloitta-
neet 2011 aikana säännölliset yhteiset kokoontumiset 
yhteistyön kehittämiseksi ja henkilösuhteiden hank-
kimiseksi. Keskusteluissa pyritään hakemaan yhteisiä 
linjoja ja keskustelemaan ajankohtaisista paikallisista 
asioista. 

Torstaina 10.5. puolueyhdistykset kokoontuivat 
Haminassa ja vetovastuu oli Perussuomalaisilla. Ta-
paamisen hedelmänä saatiin aikaan myös yhteinen 
julkilausuma.

Julkilausuma vaalipiirin nimestä

Kymen vaalipiirin poliittiset puoluepiirit esittävät yh-
dessä, että tulevan vaalipirin nimeä harkitaan kunnol-
la. Vaalipiirin nimi tulee olla maakuntaa yhdistävä, 
eikä jotain aluetta pois sulkeva, kuten Kymen vaali-
piiri on ollut. Etelä-Karjalan aluetta ei ole huomioitu 
Kymen vaalipiirin nimessä laisinkaan. Julkisuudessa 
esitetty Saimaan vaalipiiri poistaisi kokonaisuudessaan 
Kymenlaakson vaalipiirin nimestä.

Puolueiden piirijärjestöt esittävät tulevan Etelä-Sa-
von ja Kymen vaalipiirin nimeksi joko Kaakkois-Suo-
men vaalipiiriä tai Kymi-Saimaan vaalipiiriä. Tällöin 
nimi kertoo selvästi mitkä alueet ovat mukana vaali-
piirissä.

Perussuomalaisten puolesta, 
raul lehto
Perussuomalaisten Kymen piirin puheenjohtaja

kymen PeruSSuomalaISet

Saattohoitoon
suhtauduttava 
vakavasti
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2010 
saattohoitosuositukset ”Hyvä saattohoito Suomessa”. 
Yhtenä pontena suosituksissa oli se, että jokainen kun-
ta ja kaupunki laatisi omat, kuntakohtaiset saattohoi-
tosuunnitelmat.

Stm:n ohjeistukset jäävät usein kuitenkin vain pa-
perille, eivätkä saattohoitosuunnitelmatkaan ole men-
neet valtakunnallisesti läpi. Tämä on ikävää ja vah-
vistaa epäkohtana  sitä ajatusta, että saattohoitoon ei 
edelleenkään Suomessa suhtauduta riittävällä vaka-
vuudella.

Saattohoitoa annetaan silloin, kun kaikki muut lää-
ketieteelliset keinot on käytetty, eikä toivoa paranemi-
sesta tai toipumisesta enää ole. 

Esillä oleva eutanasiakeskustelu herättää tunteita. 
Hoitajana näen, että eutanasiakeskustelun taustalla 
ovat syyt johtuvat itseasiassa suomalaisesta ontuvasta 
saattohoidosta, joka on paikoin jopa epäonnistunutta.

Tämän päivän Suomessa jokaisella on oikeus kuol-
la kivuttomasti, eikä tähän asiayhteyteen kuuluisi liit-
tää eutanasiakeskustelua. Kyse on oikeasta hoidosta, 
ennakoinnista, arvioinnista ja riittävästä kivunlievityk-
sestä, joka Suomessa kuitenkin hyvin tunnetaan. 

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen tekemä-
ni valtuustostotoivomuksen, jossa esitettiin kaupungin 
oman saattohoitosuunnitelman laatimistyön käynnis-
tämistä välittömästi. 

Asiaa on käsitelty vuosia, joka kertonee sen, kuinka 
hitaasti ja hankalasti joidenkin ihmisille tärkeiden pää-
tösten tekeminen, niiden ymmärtäminen ja täytäntöön 
paneminen voikaan kestää.

arja juvonen
Kansanedustaja (PS), Espoon kaupunginvaltuutettu
Espoo

Kymen vaalipiirin
nimeä pohdittiin
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lapissa perussuomalaisvaltuutettujen määrä yli tuplaantuu
Syksyn kunnallisvaa-
leissa Perussuomalais-
ten Lapin piiri pyrkii 
kolminkertaistamaan 
ehdokasmääränsä. 

Tavoite ei ole mah-
doton ottaen huomi-
oon, että Lapin piirissä 
on tällä hetkellä vain 
yhdeksän kunnan-
valtuutettua: kolme 
Sodankylässä, kolme 
Rovaniemellä, yksi Ke-
missä, yksi Torniossa 
ja yksi Pellossa.

Torniossa ja Kemis-
sä saattaa perussuoma-
laisvaltuutettujen mää-
rä jopa nelinkertaistua.

teksti: Mika Männistö

Hanna Mäntylä, 
kansanedustaja, Salla
Kansanedustaja ja Perus-
suomalaisten 1. varapu-
heenjohtaja Hanna Män-
tylä kertoo, että Lapin pii-
rissä kunnallisvaalitavoit-
teet ovat samat kuin muu-
allakin Suomessa – saada 
huomattavasti enemmän 
perussuomalaisia valtuus-
toihin kuin edellisissä vaa-
leissa. Tarkoituksena on 
saada valtuutettuja jokai-

seen kuntaan.
- Paikallisosastoja on perustettu runsaasti, viimeksi 

Simoon ja Keminmaalle. Kun kaikki paikallisosastot on 
saatu perustettua on ehdokashankinta entistä helpompaa. 
Jo nyt asiat näyttävät olevan hyvällä mallilla ja porukka 
paiskii töitä aktiivisesti, joten olen luottavaisella mielellä 
vaalimenestyksen suhteen.

Puolueen tilanne on näissä vaaleissa aivan toisenlai-
nen kuin viime vaaleissa, kun resursseja on käytettävissä 
aivan toisella lailla kuin koskaan ennen. Mäntylä muis-
tuttaa, että menestys vaaleissa ei kuitenkaan tule rahalla 
vaan kovalla työllä ja suurella sydämellä, aivan kuten 
tähänkin saakka. Mutta tietenkin nyt käytössä olevat re-
surssit antavat enemmän mahdollisuuksia monipuoliseen 
vaalityöhön.

Jukka Paakki, Lapin 
piirin puheenjohtaja, 
Rovaniemi

Lapin piirissä tavoitteena 
on saada ehdokkaita jo-
kaiseen kuntaan ja myös 
läpi valtuustoon. Tällä 
hetkellä Lapissa on val-
tuutettuja Sodankylässä 
kolme, Rovaniemellä kol-
me ja Kemissä, Torniossa 
sekä Pellossa kussakin 
yksi, eli paljon on vielä 
pimeitä kuntia, mutta näi-

den vaalien jälkeen ei enää. Tällä hetkellä ehdokkaita on 
jo saatu jokaiseen kuntaan eikä paikallisyhdistyksiäkään 
enää puutu kuin kolmesta.

- Vähimmäistavoite on valtuutettujen määrän tuplaa-
minen. Esimerkiksi Rovaniemellä haetaan viidentoista 
prosentin kannatusta, mikä tarkoittaisi paikkamäärän 
nousemista kolmesta seitsemään tai kahdeksaan, Paakki 
arvelee.

Tavoite saavutetaan kovalla työllä ja jalkautumalla 
kansan pariin, josta Lapin piirissä on jo saatukin paljon 
kiitosta. Viime vaaleihin verrattuna porukka on paisu-
nut, esimerkiksi Rovaniemellä ainakin kolminkertaistu-
nut, monet uusista nuoria ja naisia. He ovat tuoneet mu-
kanaan energiaa ja vireää talkoohenkeä, jonka ansiosta 
vaalityö on helpompaa.

Kunnallisvaalit 
2012

Äänioikeustiedot
määräytyvät

perjantaina 7.9.2012 
ja äänioikeusrekisteri 

perustetaan
viimeistään 
12.9.2012.

Ehdokashakemukset 
jätettävä viimeistään 
tiistaina 18.9.2012 

ennen klo 16

Ehdokasasettelu 
vahvistetaan

torstaina 27.9.2012

Ennakkoäänestys 
kotimaassa 

17.-23.10.2012

Vaalipäivä sunnuntai 
28.10.2012

Lehtitietojen mukaan Etelä-
Pohjanmaan poliisi ottaa 
kesäkuun 4. päivästä lähti-
en uuden käytännön, jolla 
ampuma-aseita esitetään ja 
tarkastetaan vain Seinäjoen 
pääpoliisiasemalla. Esittä-
miseen on varattava aika 
poliisien ajanvarauksesta 
tai soittamalla palvelupäi-
vystysnumeroon.

Ampuma-aselain mu-
kaan henkilön on haettava 
poliisiviranomaiselta lupaa 
ampuma-aseen hankkimi-
seen. Mikäli poliisiviran-
omainen myöntää luvan 
ampuma-aseen hankkimi-
seen, on henkilön hankit-

tava nimenomaan sellainen 
ase jonka hankkimiseen 
lupaa on haettu ja se on 
myönnetty. Luvassa on huo-
mioitava mm. aseen tyyppi, 
kaliiberi ja toimintatapa. 
Ase on hankittava hankki-
misluvan voimassaoloaika-
na. Kun henkilö on hank-
kinut ampuma-aseen, on 
hänen käytävä esittämässä 
hankkimansa ase luvan 
myöntäjälle 30 vuorokau-
den kuluessa aseen hank-
kimisesta. Ase on esitettävä 
nimenomaan sen vuoksi 
jotta luvan myöntäjä voi 
kontrolloida että hankittu 
ase täyttää kaikki hankki-
misluvan ehdot.

Aseen tarkistuksen 
yhteydessä poliisi kirjaa 
omaan automaattiseen tie-
tojärjestelmäänsä aseen 
tiedot ja samalla pannaan 
vireille aseen varsinaisen 
hallussapitoluvan hake-
minen. Aseen tarkistuksen 
yhteydessä aseen tarkasta-
nut poliisi omalla allekir-
joituksellaan varmentaa 
esitetyn aseen vastaavan 
hankkimisluvan ehtoja, 
taikka jos ehdoista on poi-
kettu, merkitsee aseen tar-
kastanut poliisi poikkeamat 
hankkimislupaan. Tuolloin 
lupahakemusta saatetaan 

joutua arvioimaan uudel-
leen. Aseen tarkastaneen 
poliisin allekirjoittama 
hankkimisluvan sivu toi-
mii samalla väliaikaisena 
hallussapitolupana siihen 
saakka kunnes aseen varsi-
nainen hallussapitolupa on 
valmis poliisilta noudetta-
vaksi. Tähän saattaa kulua 
joitakin viikkoja. Tällä vä-
liaikaisella hallussapitolu-
valla voi aseen luvan haltija 
hankkia aseeseensa sopivia 
patruunoita, joten aseen 
esittämisellä, esittämispai-
kalla ja asetta tarkastavan 
poliisin ammattitaidolla ja 
aseteknisellä asiantunte-
muksella on erittäin suuri 
merkitys.

Etelä-Pohjanmaan polii-
silaitoksen alueella uudella 
asetarkastusjärjestelyllä on 
merkittäviä vaikutuksia, 
sillä vielä ennen viimeistä 
poliisin hallintorakenne-
uudistusta oli mahdollista 
tarvittaessa tarkastaa aseita 
Alajärven, Alavuden, Kau-
hajoen ja Lapuan palvelu-
toimistoissa sekä tietenkin 
itse pääpoliisiasemalla Sei-
näjoella. Näissä palvelutoi-
mistoissa on vuoden 2011 
aikana asioitu aselupa-asi-
oissa yhteensä 1596 kertaa. 
On syytä olettaa, että myös 

 ■KirjalliNEN KYSYMYS

Poliisin lupapalveluiden säilyminen syrjäseuduilla

reijo hongisto
kansanedustaja

kuluvana vuonna ja tulevai-
suudessa aseita hankitaan 
vastaavia määriä, joten 
selvä ja selkeä asiointitarve 
näillä palvelutoimistoilla 
säilyy edelleen.

Hallintorakenneuudis-
tuksen tavoitteena oli asia-
kaspalvelun näkökulmasta 
poliisin peruspalveluiden 

tuottaminen kansalaisille 
koko maassa asuinpaikasta 
riippumatta. Hallintora-
kenneuudistusta markki-
noitiinkin tehokkaasti kan-
salaisille palveluja paranta-
vana uudistuksena, mutta 
valitettavasti myös lupa-
hallinnon osalta on käynyt 
päinvastoin. Kansalaisilta 

saadun palautteen mukaan 
palvelut ovat heikentyneet 
ja loitontuneet erityisesti 
maakuntien reuna-alueiden 
asukkailta.

Mikäli Etelä-Pohjan-
maan poliisilaitos toteut-
taa suunnitelmansa asei-
den tarkastuksen keskittä-
misestä pääpoliisiasemalle 

Kansanedustaja reijo hongisto on huolissaan poliisin lupapalvelujen keskittämisestä. 
Kuvan virasto on tikkurilassa. Kuva: Poliisi
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Eila Kivioja, 
piirisihteeri, 
kunnanvaltuutettu, 
Sodankylä

Sodankylässä kunnallis-
vaalitavoitteena on saada 
syksyllä viisi ehdokasta 
läpi. Sodankylässä halu-
taan panostaa erityisesti 
ehdokkaiden laatuun ja 
siksi ehdokkailta edelly-
tetäänkin puolueen jäse-
nyyttä, joka hieman karsii 
osallistumisintoa. Vaikka 

Perussuomalaisten kannatus on kova, on itse ehdolle läh-
temisen kynnys korkea - tosin perinteisesti moni antaa 
lopullisen suostumuksensa vasta syyskuun puolella.

- Olen itse Postissa töissä ja juttelen paljon ihmisten 
kanssa, joten olen huomannut miten paljon ihmiset ny-
kyään ottavat kantaa, ovat kriittisiä hallituspolitiikkaa 
kohtaan ja paljon aktiivisempia kuin ennen. Sodankylässä 
ei hävetä olla perussuomalaisia, sanoo Kivioja.

Syksyn kunnallisvaalit poikkeavat edellisvaaleista 
siinä suhteessa, että ulkotilaisuuksia ei aikaisemmin ole 
ollut. Nyt käytössä on myös enemmän rahaa muun mu-
assa mainostamiseen ja ulkotilaisuuksien järjestämiseen. 
Ensimmäinen pidettiin jo 25.5. paikallisen kaupan edes-
sä. Tilaisuudessa oli perussuomalaisia kansanedustajia ja 
kahvitarjoilu.

lapissa perussuomalaisvaltuutettujen määrä yli tuplaantuu
Harri Tauriainen, 
kaupunginvaltuutettu, 
Kemi

Kemissä on perussuomalai-
sia kaupunginvaltuutettuja 
vain yksi, vaikka pelkäs-
tään Harri Tauriaisen saa-
milla äänillä olisi ratsasta-
nut kaksi muuta ehdokasta 
valtuustoon. Vasemmisto-
laistaustaisessa Kemissä ei 
usko vielä tuolloin riittänyt 
menestykseen. Tänä vuon-
na on toisin.

- Valtuutettujen määrä vähintäänkin kolminkertais-
tuu, onnistuneesta ehdokasasettelusta ja muista tekijöistä 
riippuen voi hyvin todennäköisesti päästä läpi enemmän-
kin. Tarkoitus on saada monipuolinen ja kattava lista 
uskottavia ehdokkaita. Kemin Perussuomalaiset tulevat 
järjestämään halukkaille haastattelu- ja kuulemistilai-
suuden. Pyrimme välttämään puolueen tavoitteisiin sekä 
puolueeseen sitoutumattomia ehdokkaita. Meillä ei siis 
sitoutumattomana ehdolle pääse, kertoo Tauriainen.

Edellisissä kuntavaaleissa tehtiin Kemissä historiaa - 
ensimmäistä kertaa saatiin valtuustoon perussuomalai-
nen. Nyt Kemiin halutaan lisää paikkoja, myös hallituk-
seen ja lautakuntiin. Vaikka Tauriainen istuu teknisessä 
lautakunnassa, on yksinään asioihin vaikea päästä vai-
kuttamaan.

Juhani Keinänen, 
kaupunginvaltuutettu, 
Tornio

Tornio on toinen Lapin 
suurista kaupungeista, jos-
sa tällä hetkellä istuu vain 
yksi perussuomalaisval-
tuutettu, Juhani Keinänen. 
Keinänen ilmoittaa vaati-
mattomasti vähimmäista-
voitteeksi ehdokasmäärän 
tuplaamisen, mutta niin 
pieneksi ehdokasmäärä ei 
kovin todennäköisesti jää. 

Tärkeintä on saada riittävä määrä laadukkaita ehdok-
kaita.

- Viimeksi ehdokkaita oli neljä, parisenkymmentä 
olisi nyt hyvä startti. Tarkoitus olisi saada ehdokkaita 
monipuolisesti kaikista kansalaisryhmistä, myös nuoria 
naisia, niin vanhoja konkareita kuin uusiakin tulokkaita. 
Viimeiset kolme vuotta olemme tehneet systemaattisesti 
töitä rivien kokoamiseksi, sanoo Keinänen.

Edellisvaaleissa ehdokkaat eivät juuri tunteneet toisi-
aan ja kaikki myös pelasivat omaan pussiinsa. Nyt kun 
Torniossa toimii oma aktiivinen paikallisyhdistys, pyri-
tään jatkossa puhaltamaan yhteen hiileen. Yhteisistä peli-
säännöistä on jo sovittu, eikä kenenkään pidä lähteä soo-
loilemaan. Keinänen uskoo, että hyvä henki ja yhteistyön 
voima ovat avaimet hyvään vaalimenestykseen.

Kansanedustaja Jari Lind-
ström on jättänyt kirjallisen 
kysymyksen Kreikan talou-
dellisen tuen Suomen osuu-
den toimittamisesta tekno-
logiatoimituksina ja raken-
nusprojekteina - voiko hal-
litus neuvotella rahan sijaan 
tavaratoimitukset olemassa 
oleville tai mahdollisesti tu-
leville suorituksille?

Tuen vieminen inves-
tointiprojekteina toisi Suo-
melle ja myös Kreikalle 
huomattavaa taloudellista 
hyötyä, joka pitäisi talou-
den pyöriä pyörimässä ja 
takaisi Kreikalle sen tar-
vitsemia infrastruktuuri ja 
energia investointeja?

Kirjallisen kysymyksen 
tarkoituksena on selvittää 
hallituksen kantaa ja antaa 
myös hallitukselle selkeä 
viesti, että jos osa Suomen 
Kreikka avusta saataisiin 
muutettua teknologiatoi-
mituksiksi ja rakennuspro-
jekteiksi, olisi se Suomen 
talouselämälle tärkeä ja 
toimitustapa antaisi saman 
tai suuremman vakuuden 
työpaikkojen muodostumi-
sen kautta, kuin nyt sovitut 
talletukset. Lisäksi tämä jär-
jestely toisi hyödyn Suomen 
käyttöön heti!

Samalla tavoin hallitus 
voisi yrittää neuvotella nyt 
vakuudeksi talletettujen 

rahojen käyttämisestä Suo-
men talouseälmän ja Suo-
mi-Kreikka investointien 
hoitoon tai Suomi-Kreikka 
tuotekehityshankkeiden ra-
hoittamiseen. Tästä asiasta 
kansanedustaja Lindström 
on ollut yhteydessä tänään 
ministeri Häkämieheen.

Varsinainen kysymys 
kuuluu:

Olisiko mahdollista vie-
lä muuttaa Suomen maksu-
ja teknologia ja rakennus-
projekteiksi myös Kreikan 
suhteen? Pitääkö hallitus 
huolen, että tulevissa neu-
votteluissa Espanjan, Itali-
an ja mahdollisten muiden 
maiden kanssa Suomi pyr-
kisi ensisijaisesti antamaan 
rahansa vain teknologia etc. 
toimituksina, jos Suomen 
on pakko osallistua näihin 
maiden euron tukemistal-
koisiin?

Kansanedustaja Lind-
ström perustelee kysymys-
tään:

- Kreikan tilanne on en-
tistä vakavampi ja Kreikan 
selviäminen näyttää entistä 
epätodennäköisemmältä. 
Lehtitietojen mukaan Suo-
men hallituksessa aletaan 
jo puhua ääneen siitä, mitä 
Kreikan lipeäminen sovi-
tusta säästöohjelmasta tar-
koittaa Suomelle. Paljonko 
Suomi tulee menettämään, 

jos Kreikka jättää velat 
maksamatta. 

Kreikan hallitusneuvot-
telut näyttävät kariutuvan 
ja uudet vaalit ovat mahdol-
liset. Säästöjä vastustavat 
puolueet ottivat suurvoiton 
Kreikan vaaleissa, ja mie-
lipidemittausten mukaan 
niiden suosio voisi hyvinkin 
kasvaa uusissa vaaleissa. 
Jos Kreikka heittää hanskat 
tiskiin säästöohjelman suh-
teen, menevät myös auttaji-
en rahahanat kiinni. 

Tällöin Kreikka ei pys-
ty maksamaan velkojaan, 
ja Suomen Kreikka-vastuut 
ovat vaarassa realisoitua. 
Vakuudettomia lainoja 
lienee 1,5 miljardia ja ns. 
vakuudellisia lähes saman 
verran. Se, kuinka turvaa-
via vakuudet ovat, on vielä 
kysymys erikseen. 

Toisaalta tiedetään, et-
tä saksalaisten johtama 
valvontakomissiolla (Task 
Force) on suuri valta Krei-
kan talousasioissa ja tule-
vissa investoinneissa, joihin 
maa säästöohjelman lisäksi 
ilmeisesti on sitoutunut.

Suomi olisi voinut toi-
mittaa suurimman osan 
omaa Kreikka apuaan 
investointihyödykkeinä, 
energialaitoksina, raken-
nusurakoina jne. Kreikas-
sa on energiapula ja sen 

on vahvistettava omaa 
tuotantoaan, mikäli saa-
da kauppatasetta tasapai-
noon. Vähentämällä ener-
gian tuontia se onnistuisi 
tavoitteissaan ja samalla 
voitaisiin tukea EU:n uusiu-
tuvan energian tavoitteita. 
Suomesta meillä olisi voitu 
viedä jätekaasutuslaitoksia, 
tuulivoimaloita, toteuttaa 
mittavia urakoita vesi- ja 
jätevesi projekteissa ja to-
teuttaa uusia sekä saneeraus 
kohteita matkailuteollisuu-
desta, rakennusprojekteja. 
Suomi olisi pystynyt tarjo-
amaan Kreikalle helposti 
2 miljardin edestä Kreikan 
taloutta jatkossa auttavia 
teknologiateollisuuden ja 
rakennusteollisuuden vien-
tiprojekteja. 

Kuten tiedetään, kan-
sainvälisen kaupan vien-
tijousto on 2,5-3,1 kertai-
nen, tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen viety euro 
kiertää Suomessa tuottaen 
em. lisäarvon, lisäarvo on 
suurin korkeaa teknologiaa 
ja siihen liittyviä palveluita 
vietäessä. Jos Suomi olisi 
kierrättänyt valtion rahan 
2 miljardia Suomessa, olisi 
se merkinnyt Suomen kan-
santaloudelle 5 miljardin 
rahan kierrätystä, kun käy-
tetään 2,5 vientijoustoker-
rointa. 

Kreikan tuki teknologiatoimituksina ja rakennusprojekteina:

Suomi hyötyisi miljardeja
 ■KirjalliNEN KYSYMYS

Poliisin lupapalveluiden säilyminen syrjäseuduilla
Seinäjoelle, joutuvat maa-
kunnan reuna-alueilla asu-
vat aseiden hankkijat asioi-
maan maakuntakeskukses-
sa Seinäjoella. Koska aseen 
hankkimisprosessin aikana 
on aseen hankkijan oltava 
yhteydessä lupaviranomai-
seen useita kertoja, kertyy 
jo pelkästä lupaprosessista 
merkittäviä kustannuksia 
itse aseen hankintahinnan 
lisäksi. On myös syytä huo-
mioida se, että metsästäjät 
toimivat erittäin tehok-
kaasti yhteistyössä poliisin 
kanssa SRVA vapaaehtois-
toiminnan kautta. Ampu-
ma-aseet ovat näille SRVA 
vapaaehtoisille työvälinei-
tä, joilla lopetetaan liiken-
neonnettomuuksissa louk-
kaantuneita eläimiä taikka 
suurpetoja joiden katso-
taan aiheuttavan vaaraa ja 
uhkaa alueen asukkaille. 
Mikäli aseiden hankkimis-
ta hankaloitetaan ja niiden 
hankkimiskustannuksia 
lisätään erityisesti polii-
sin lupahallinnon toimin, 
on vaarana se että tämä 
poliisin kannalta erittäin 
kustannustehokkaasti toi-
miva SRVA järjestelmä 
vaarantuu taikka kyseiseen 
järjestelmään kuuluvat va-
paaehtoiset alkavat vaatia 

poliisilta rahallista kor-
vausta poliisille anta-
mastaan virka-avusta. 
Erityisesti poliisin kent-
tähenkilöstön keskuu-
dessa osataan arvostaa 
metsästäjien antamaa 
virka-apua.

Poliisilaitosten johto 
joutuu keskittämään lu-
pahallintoa ja asetarkas-
tuksia pääpoliisiasemille, 
koska asetarkastuksiin ja 
muuhun lupahallintoon 
ei ole riittävästi resurs-
seja. 

Edellä olevan pe-
rusteella ja eduskun-
nan työjärjestyksen 27 
§:ään viitaten esitän 
asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan 
kysymyksen:

Onko hallitus tietoi-
nen siitä, että poliisilai-
tokset joutuvat resurssi-
pulan vuoksi karsimaan 
lupahallinnon palveluja 
maakuntien reuna-alu-
eiden palvelutoimistois-
ta ja mihin toimiin hal-
litus aikoo ryhtyä että 
myös Etelä-Pohjanmaan 
poliisilaitoksen alueen 
palvelutoimistoille koh-
dennetaan resursseja lu-
pahallinnon palvelujen 
hoitamiseksi?
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Perussuomalaiset Nuoret:

Väärinkäytöksiin syyllistyneet 
poliittiset nuorisojärjestöt 
saatava vastuuseen
Perussuomalaisten Nuor-
ten hallituksen kannanotto: 
Helsingin Sanomissa 11.5. 
annettiin ymmärtää, että 
kaikki poliittiset nuorisojär-
jestöt olisivat vääristelleet 
jäsenmääriään, vaikka ky-
seessä on tiettyjen vanhojen 
puolueiden synti.

Valtionavustuslain py-
kälän 21, sen kolmannen 
momentin mukaan tuki on 
lopetettava ja jo makset-
tu palautettava, jos tukea 
hakeva taho on ”antanut 
valtionapuviranomaiselle 
väärän tai harhaanjohta-
van tiedon seikasta, joka on 
ollut omiaan olennaisesti 
vaikuttamaan valtionavus-
tuksen saantiin, määrään 
tai ehtoihin, taikka salannut 
sellaisen seikan”.

Jäsenmäärä vaikut-
taa olennaisesti poliittisen 
nuorisojärjestön saamaan 
avustukseen. Sosialidemo-
kraattisten opiskelijoiden 
entisen pääsihteerin Mik-
ko Saulin mukaan järjestö 
on vääristellyt tietoisesti 
jäsenmääriään. Kyseinen 
järjestö tuskin on ainoa 
vääristelyyn syyllistynyt. 
Perussuomalaiset Nuo-
ret teki oikeuskanslerille 
kantelun Keskustanuorten 
saamista valtionavustuksis-
ta jo vuonna 2010, koska 
epäilimme järjestön vääris-
telleen jäsenmääräänsä. Oi-
keuskansleri ei silloin vienyt 
asiaa eteenpäin.  

- Virheellisen jäsenmää-
rän ilmoittamisessa täyttyy 
avustuspetoksen tunnus-
merkit, Perussuomalaisten 
Nuorten puheenjohtaja Si-
mon Elo huomauttaa. Mik-
ko Saulin mukaan hallittu 
jäsenmäärien alasajo suori-

tettiin ”kolmen suurimman 
puolueen kesken”. Tiedon 
on nimettömänä vahvista-
nut entinen Demarinuorten 
puheenjohtaja.  Perussuo-
malaiset Nuoret vaatii, että 
valtiontalouden tarkastus-
virasto käynnistää asiassa 
tutkinnan Demarinuorten, 
Kokoomusnuorten, Keskus-
tanuorten ja niiden opiske-
lijajärjestöjen toiminnasta. 
Julkisuudessa olleiden ras-
kauttavien tietojen nojalla 
vaadimme, että Opetus- ja 

kulttuuriministeriö ottaa 
kaikkien poliittisten nuori-
sojärjestöjen vuoden 2012 
valtiontuet uudelleenkäsit-
telyyn. 

Kokoomusnuoret pe-
rustelevat vuoden 2010 
ylijäämäistä 150 000 euron 
tulostaan sillä, että järjestö 
säästi varoja vuoden 2011 
eduskuntavaaleihin, vaik-
ka tuet haetaan nimen-
omaan kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Vuonna 2010 
ei ole voitu myöntää tukea 
vuonna 2011 järjestettävi-
en vaalien kuluihin. Kat-
somme, että Kokoomus-

nuoret on valtionavustus-
lain pykälän 21, sen neljän-
nen momentin mukaisesti 
"olennaisesti rikkonut val-
tionavustuksen käyttämis-
tä koskevia säännöksiä tai 
valtionavustuspäätökseen 
otettuja ehtoja".

- Perussuomalaiset Nuo-
ret katsoo, että Kokoo-
musnuoret ei ole käyttänyt 
tukiosuutta valtionavustus-
päätöksen edellyttämällä 
tavalla. Ilmeisen perusteet-
tomasti saatu ja käytetty tu-

kiosuus on palautettava 
välittömästi, kuten valti-
onavustuslain pykälässä 
20 vaaditaan. Sama kos-
kee muita mahdollisesti 
väärinkäytöksiin syyl-
listyneitä järjestöjä, Elo 
vaatii. Poliittisten nuori-
sojärjestöjen tuet täytyy 
puolittaa, sillä väärin-
käytökset osoittavat, et-
tä avustusten todellinen 
tarve on nykyistä tasoa 
merkittävästi pienempi. 
Tukivastuuta täytyy siir-
tää enemmän puolueille, 
jotka nekin saavat huo-
mattavia summia valtiol-
ta puoluetukena.

Perussuomalaiset 
Nuoret kannattaa pää-
ministeri Jyrki Katai-
sen esitystä poliittisten 
nuorisojärjestöjen tuen 
jakamisesta parlamen-
taaristen voimasuhtei-
den mukaan. Olemme 
esittäneet samaa mallia 
viime syksynä. Kansan-
edustaja Ville Vähämäki 
(ps) valmistelee asiasta 
kirjallisen kysymyksen 
hallitukselle. 

lisätietoja:
Simon Elo  
Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja  
simon.elo@ps-nuoret.net

Perussuomalainen-lehti 
julkaisee alla olevan kirjoi-
tuksen poikkeuksellisesti 
nimettömänä. 

”En ole koskaan maksa-
nut minkään muun puolu-
een kuin PS:n jäsenmaksun 
enkä näin ollen ole ikinä ol-
lut omasta mielestäni yhden-
kään muun puolueen jäsen. 

Useat vuosikymmenten 
takaiset ystäväni kuuluivat 

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö käy parhaillaan läpi 
poliittisten nuorisojärjes-
töjen jäsenrekistereitä. 
Ministeriön tapa tarkastaa 
rekistereitä ei kuitenkaan 

vakuuta perussuomalaisia 
nuoria.

PS-nuorten puheen-
johtaja Simon Elo ja pää-
sihteeri Simon Grönroos 
arvostelevat ministeriötä 

kovin sanoin lepsusta tar-
kastuksesta.

- Tuntuu siltä, että minis-
teriötä ei edes kiinnosta saa-
da selville, onko jäsenmääriä 
vääristelty. Minulle syntyi 
sellainen kuva, että koko 
tarkastus oli silmänlumetta, 
Simon Elo arvostelee.

Helsingin Sanomat uu-
tisoi 11.5 poliittisten nuori-
sojärjestöjen jäsenmäärien 
vääristelystä. 

Simon Elo vaatii väärin perusteiden saatujen 
avustusten palauttamista.

”Vähän pläräsivät”

Perussuomalaiset nuoret pitävät nuoriso-
järjestöjen jäsenmäärien tarkastuksia 
silmänlumeena.

Perussuomalaisten nuorten pääsihteeri Simo Grönroos näyttää vuoden yhden vuoden aikana kertyneitä jäsenhakemusmappeja. 

eri puolueisiin. Puolueina 
SDP, SKDL, Kok., Kesk. ja 
taisi olla joku liberaalikin. 
Suurin osa poliittisista tu-
tuista oli demareita. Tut-
tavuudet syntyivät pääosin 
siksi, että poliittiset henki-
löt änkesivät lähelle, koska 
olin erään tietyn aihepiirin 
vaikuttaja ja minun avullani 
sai julkisuutta, jonka myötä 
kalasteltiin nuorisolta ää-

niä. Yllätys, yllätys, minulle 
ilmestyi vuosikausia sosia-
lidemokraattisten nuorten 
jäsenlehti.

Ilmoitin SDP:lle useaan 
otteeseen kirjallisesti, pos-
tikortilla ainakin kolmesti 
todistajan läsnä ollessa, ja 
suullisesti, että en ole puo-
lueen jäsen enkä halua mi-
tään julkaisuja heiltä. Tästä 
huolimatta lehti jatkoi il-

jäsenyyskokemuksia

”Virheellisen jäsenmäärän ilmoit-
tamisessa täyttyy avustuspetoksen 
tunnusmerkit.” 
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Oikeusministeriö reagoi 
nopeasti kohuun ja järjesti 
16.5 tiedotustilaisuuden. 
Se oli suunnattu poliittisille 
nuorisojärjestöille, ja siellä 
puhuivat Nuorisoyksikön 
johtaja Georg Henrik Wre-
de ja Ylitarkastaja Immo 
Parviainen. Perussuoma-
laista nuorista tilaisuuteen 
osallistuivat puheenjohtaja 
Simon Elo sekä pääsihteeri 
Simon Grönroos.  

- Tilaisuuden järjestäjät 
kommentoivat, etteivät he 
usko kenenkään halunneen 
peukaloida jäsenrekistere-
jä. Itselleenhän siinä hallaa 
tehtäisiin, Grönroos kertaa 
tiedotustilaisuudessa kuule-
miaan asioita.

- Ei myöskään ymmär-
retty, mistä ulkopuoliset 
olisivat voineet saada sellai-
sen käsityksen, että oikeita 
tietoja ei olisi annettu. Asi-

at täytyy kuitenkin tutkia, 
koska julkisuudessa on täl-
laisia asioita väitetty.

Elon mukaan Wrede 
totesi tiedotustilaisuudessa 
uskovansa, että nuorisojär-
jestöt ovat toimittaneet 
ministeriölle oikeaa tietoa 
jäsenmääristään.

- Hänen mukaansa tar-
kastus täytyy kuitenkin 
tehdä järjestelmän uskot-
tavuuden takia. Wrede 
kertoi henkilökohtaisesti 
kannattavansa nykyistä tu-
kijärjestelmää, koska muu-
toin muut rahoituskanavat 
kuten kunnilta saatava tuki 
voivat sulkeutua.

Tiedotustilaisuudessa 
järjestöille ilmoitettiin jä-
senrekisterin tarkastusaika. 
Perussuomalaisten nuorten 
jäsenrekisterin tarkastuksen 
ajaksi ilmoitettiin 21.5.

Tarkastuksen tekivät 
Wrede ja Parviainen. Sen 
aikana tarkastajat kyselivät 
järjestörakenteesta, hallin-
non asiakirjoista ja siitä, mi-
ten uudet jäsenet kirjataan 
sekä miten yli-ikäiset tai 
eronneet poistetaan rekiste-
ristä. Tietosisältöihin ei kui-
tenkaan puututtu lainkaan. 
Perussuomalaisten nuorten 
Grönroos kertoo, että tar-
kastukseen kului noin tunti.

-Tarkastajat vain vähän 
pläräsivät jäsenhakemus-
mappia. He eivät käyneet 
läpi hakemuksia tai eroano-
muksia eivätkä verranneet 
niitä sähköiseen jäsenlistaan. 
Kysyimme, haluavatko he 
tutkia jäsenlistan sisältöä. 
Eivät halunneet. Dokument-
teihin ei syvennytty käytän-
nössä millään tavalla.

Myös Simon Elo pohtii, 
oliko koko tarkastus sil-
mänlumetta.

Perussuomalainen-lehti 
ei tavoittanut Wredeä tai 
Parviaista kommentteja 
varten.

Kuva: Perussuomalainen/
Kuvatoimitus

”Vähän pläräsivät”

Perussuomalaisten nuorten pääsihteeri Simo Grönroos näyttää vuoden yhden vuoden aikana kertyneitä jäsenhakemusmappeja. 

mestymistään postiluukus-
tani, yhteensä reippaasti yli 
20 vuotta. En jaksanut vai-
vautua meluamaan aiheesta 
enempää, koska se ei yksin-
kertaisesti kiinnostanut.

Vuonna 2000 täytin 45 
vuotta, siitä huolimatta mi-
nut pidettiin edelleen ko. 
nuorisojäsenlistoilla. Olin 
siis reippaasti yli-ikäinen 
enkä ollut koskaan maksa-

nut ko. organisaation jäsen-
maksua. Nähtävästi minut 
oli pidetty puolueen pape-
rijäsenenä usean vuosikym-
menen ajan.

Viimein, eli 2000-luvun 
alussa, muistaakseni vuon-
na 2001, ilmoitin jälleen, 
että en ole puolueen jäsen 
enkä halua postia heiltä. 
Lehti jatkoi kuitenkin il-
mestymistään. Tällä kertaa 

en enää sulattanut tilannet-
ta, vaan ilmoitin sähköpos-
titse, että käännyn viran-
omaisten puoleen, mikäli 
minua ei poisteta postitus-
listalta. Sain vastauksen, 
jossa tilannetta pahoiteltiin 
ja luvattiin, että tilanne 
korjataan. Näin kävikin. 
Oletan, että puolueessa 
säikähdettiin viranomais-
uhkauksen vuoksi.”

jäsenyyskokemuksia

 ■ järjEStöSihtEEriN PalSta

Innokkuutta ja kunta-
vaaliehdokkaiden hake-
mista voi lukemattomien 
paikkakuntien kohdalla 
vain ihaillen hämmäs-
tellä. Kunnallisvaalien 
2012 tosiasiallisesta voit-
tajasta ei ole pientäkään 
epäilystä, se tulee ole-
maan Perussuomalaiset. 
Ajatellaanpa asiaa miltä 
kannalta tahansa, kyse 
on ainoastaan siitä, kuin-
ka suuri on tuo ennakoi-
tu vaalivoitto. Perussuo-
malaisten tavoite on olla 
kolmen suurimman kun-
tapuolueen joukossa.

Kuntavaalien var-
maan menestykseen ei pi-
dä tuudittautua. Se vaa-
tii todellista talkootyötä 
hyvien ehdokkaiden saa-
miseksi ja jatkuvaa nä-
kymistä paikkakunnan 
tapahtumissa. Kesää ja 
kesälomaakin  me aktii-
viset perussuomalaiset 
voimme viettää turuilla 
ja toreilla yhteisen teke-
misen merkeissä. Mehän 
tiedämme, että loma var-
sinaisesta palkkatyöstä ei 
tarkoita pelkästään ole-
mista ”mitään tekemät-
tä”. Kesäkauden aikana 
lisäämme helposti jouk-
koomme uusia tuttavia 
ja mahdollisia kuntavaa-
liehdokkaita.

Puolue ei ole tehnyt 
mitään kampanjaa saa-
dakseen riveihinsä van-
hojen suurpuolueiden 
valtuutettuja. Siitä huo-
limatta yhä kiihtyvällä 
vauhdilla riveihimme 
on halukkaita siirtyjiä 
milloin mistäkin puolu-
eesta.

On kansalaisen pe-
rusoikeus olla asioista 
jotakin mieltä. On myös 
oikein muuttaa mielipi-
dettään. Vielä parempi 
on jos pystyy mielipi-
teensä muutoksen selit-

tämään  –ainakin itselleen. 
Uutena puolueena meillä 
olisi paljon vähemmän jä-
seniä, jos kukaan ei olisi 
tullut uusiin ajatuksiin. Aja-
tuskannan muuttaminen on 
normaalia toimintaa. Aina 
kyse ei ole kuitenkaan siitä, 
että oma ajattelu muuttuu, 
joskus voi olla kyse myös 
siitä, että tuttu ja turvalli-
nen puolue on etääntynyt ja 
kadottanut kosketuksensa 
juuri Sinuun.

Niin on, jos siltä näyt-
tää. Jos tunnet, että po-
liittinen kotisaaresi on 
”kellunut” liian kauas, ota 
yhteyttä paikalliseen perus-
suomalaiseen vaikuttajaan 
ja keskustele rohkeasti. Saat 
näin verratuksi omia näke-
myksiäsi ja pysyä entisessä 
tai vakuuttua siitä, että on 
todellinen vaihtoehto: Pe-
russuomalaiset. 

Kokoomus on ainoa 
vanha puolue, joka voi syk-
syllä jotenkuten säilyttää 
asemansa kaupunkikes-
kuksissa. Se kykenee talut-
tamaan vallanhimoisia hal-
lituskumppaneitaan kohti 
niiden syksyistä rökäletap-
piota niin kuin entinen fa-
kiiri, joka ”työntää neulan 
toiseen fakiiriin, tuntematta 
itse lainkaan kipua”.

Suurimpien häviäjien 
joukkoon syksyn vaaliuur-
nilla sijoittuu myös pienem-
pi oppositiopuolue Keskus-
ta. Keskusta on menettänyt 
kuntalaisten luottamuksen 
pitämällä kuntapolitiikan 
vallankahvassa samoja 
vanhakantaisia ja uuteen 
ajatteluun kykenemättömiä 
”fossiileja”, joiden tärkein 
tehtävä on vain oman val-
lassa pysymisen turvaami-
nen. Kuntalaiset ja kunta 
on sujuvasti ohitettu.

Torjuntavoittojen aika 
on myös ohi SDP:lla. Kyllä 
kai viimeistään lokakuun 
lopulla sielläkin huoma-

taan, että kyyti on kylmää 
Kokoomuksen mukana kun 
omaa linjaa ei ole ja ”omat 
teematkin” ovat lainattuja. 
Vihreillä on peruskanna-
tusta etelän keskuksissa, 
mutta vihreä ääni lakkaa 
kuulumasta siellä, mistä nä-
mä betonilähiöiden ja jouk-
koliikenteen lobbarit vain 
haaveilevat, maaseudulla ja 
sorateiden varsilla.

Pienten sirpalepuoluei-
den ja puhtaiden sitoutu-
mattomien listojen äänes-
täjiä vedetään ”kölin alta” 
mahtavilla lupauksilla. Lu-
pauksille ei ole katetta kun 
valtakunnan politiikassa 
voima puuttuu.

Monet niistä, jotka ovat 
lähteneet Perussuomalaisis-
ta ovat nyt hakeutumassa 
takaisin. Kuinka siis suh-
taudumme heihin? Tuuli-
viirejä ja onnenonkijoita 
tai narsistisia vallanahneita 
Perussuomalaiset ei tarvitse, 
mutta vakavasti  ja julkisesti 
paluuajatuksensa perustele-
vat toivotamme tervetul-
leiksi takaisin.

Virheitä teemme kaikki, 
jopa nekin jotka eivät mi-
tään tee.

Hyvää ja aktiivista ke-
sää toivottaen: järjestösih-
teeri Jukka Kotimäki

Jukka Kotimäki
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

Kesätekemistä riittää

Kunnallisvaalit 2012

• Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 7.9.2012 ja äänioikeusrekisteri 
perustetaan viimeistään 12.9.2012.

• Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 18.9.2012 ennen klo 16

• Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 27.9.2012

• Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.10.2012

• Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012
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Satakunta oli viime kunnal-
lisvaaleissa Suomen perus-
suomalaisin maakunta ja 
tulevien vaalien tavoitteena 
on säilyttää nuo saavutetut 
asemat. Presidentinvaaleis-
sakin Satakunta jäi kakko-
seksi Pohjois-Karjalalle vain 
prosentin kymmenyksellä, 
joten tavoitteen saavuttami-
seksi ovat hyvät edellytykset 
olemassa.

- Itsekin olen joskus 
miettinyt, mistä kannatuk-
semme seudulla kumpuaa. 
Puolueella on Satakunnassa 
pitkät juuret, perusteellista 
ja ihmisläheistä pohjatyötä 
on tehty aina SMP:n ajois-
ta saakka eivätkä sisäiset 
riidat ole olleet repimässä 
yhtenäisyyttämme tai jul-
kisuuskuvaamme, pohtii 
Perussuomalaisten Satakun-
nan piirin puheenjohtaja 
Seppo Toriseva Raumalta.

Ykkösasema tuo mää-
rätynlaista arvovaltaa ja 
painoarvoa äänestäjienkin 
suuntaan. Silloin ihmiset 
arvostavat sitä, millaista 
pohjatyötä kuntalaisten 
eteen on tehty ja luottamus 
on molemminpuolista.

Vaalityö etenee 
vauhdikkaasti

Pohjatyö kunnallisvaaleihin 
on nyt saatu suurin piirtein 
tehtyä. Osastoja on jo pe-

Satakunta jälleen ykköseksi

Anssi Joutsenlahti,
eduskunnan
2. varapuhemies, 
Kankaanpää

- Satakunnassa on 
aina tehty ahkerasti 
hyvää puoluetyötä 
ja seudulla on paljon 
pienituloista väkeä, 
joka on Perussuoma-
laisten ominta kan-
nattajakuntaa. Vaikka 
puoluetta perinteisesti 

pidetäänkin maaseudun puolueena, kertoo erinomainen 
kannatuksemme Porissa ja Raumalla, että myös niissä 
on runsaasti pienituloista väkeä - työttömiä, eläkeläisiä, 
opiskelijoita, lapsiperheitä ja pienyrittäjiä.

- Kunnallisvaaleissa tavoitteenamme on säilyttää 
asemamme Suomen perussuomalaisimpana maakunta-
na Pohjois-Karjalan rinnalla. Joka kuntaan on tarkoitus 
saada ehdokkaita päinvastoin kuin edelliskerralla, jol-
loin kylmiä kuntia oli puolisen tusinaa. Ehdokashankin-
taa tehdään kovalla vauhdilla ja ehdokkaita on jo nyt, 
kun on vielä monta kuukautta jäljellä ehdokkaiden han-
kinta-aikaa, yhtä paljon kuin viime vaaleissa yhteensä.

Miksi Satakunta on ykkönen?
Ari Jalonen,
kansanedustaja, 
Pori

- Satakunnassa on 
tehty hyvää pohjatyö-
tä SMP:n ajoilta saak-
ka ja hyvä meininki 
on jatkunut koko 
ajan, vaikkei Porissa-
kaan ollut edes omaa 
toimistoa edellisissä 
kuntavaaleissa. Hen-
ki on pysynyt hyvänä 

jatkuvasti ja hyvällä tuotteella on kaikki onnistumisen 
edellytykset. Olemme vaali vaalin jälkeen parantaneet 
tulosta edellisestä, enkä näe mitään syytä miksei sama 
linja jatkuisi tälläkin kertaa.

- Tavoitteen eteen on tehty paljon. Esimerkiksi nyt 
avattu piiritoimisto - ensimmäistä kertaa koko Perus-
suomalaisten historian aikana Satakunnassa on oma 
tila, missä voidaan järjestää kokouksia, koulutuksia, 
erilaisia tapahtumia ja tavata ihmisiä. Lähtökohdat-
kin ovat siis huomattavasti paremmat kuin edellis-
kerralla.

Janne Salonen, 
Porin Perussuo-
malaiset ry:n
puheenjohtaja

- Satakunnassa on jo 
pitkään ollut tilaus-
ta jollekin uudelle ja 
vanhoja rakenteita 
rikkovalle ajatuksel-
le, muulla tavalla en 
osaa Perussuomalais-
ten suosiota seudulla 
selittää. Viime kunta-

vaaleissa olimme ykkösiä, tulevissa vaaleissa tavoite on 
ehdottomasti sama, kovemmilla prosenteilla toki. Ha-
luamme säilyttää sen nousujohteen joka Porissa on niin 
että kannatus kasvaa samassa suhteessa kuin tähänkin 
saakka.

- Nyt kun meillä on oma piiritoimisto on meidät 
myös helpompi löytää. Mitä lähemmäs vaaleja men-
nään, sitä enemmän tulemme järjestämään siellä myös 
erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Vaalityössä tulemme nojautumaan aika paljon sa-
takuntalaisiin kansanedustajiin ja kenttäväen ahkeraan 
perusvaalityöhön.

Ehdokasvaalihankinta Satakunnassa on jo täydessä vauhdissa. listojen täyttäminen ei Satakunnan piirin puheenjohtaja 
Seppo torisevan mielestä saa olla itsetarkoitus - ehdokkaiden laadun täytyy olla määrää tärkeämpää.

rustettu lähes kaikkiin kun-
tiin ja ehdokkaita tullaan 
saamaan kaikkiin kahteen-
kymmeneenyhteen kuntaan. 
Viime kunnallisvaaleissa 
ehdokkaita oli vain noin 
puolessa kunnista, joten 
kannatusta tulee vähintään 
kolmasosa lisää jo pelkäs-
tään näillä toimenpiteillä.

- Ehdokashankinta on 
jo nyt hyvässä vaiheessa. 
Vaikkei listoja saataisikaan 
täyteen, tärkeintä on saa-
da laadukkaita ehdokkaita 
joilla on taustatkin kunnos-
sa. Suurin osa uusista on 
vielä poliittisesti kokema-
tonta väkeä, joten tarkoitus 
on tarjota ehdokkaille myös 
koulutusta niin ennen vaa-
leja kuin niiden jälkeenkin.

Satakunnan Perussuo-
malaiset tulevat olemaan 
voimakkaasti näkyvillä 
turuilla, toreilla, silakka-
markkinoilla ja Pori Jazzin 
kaltaisissa joukkotapahtu-
missa toukokuusta alkaen, 
sillä vaalityössä tärkeintä 
on saada syntymään aito 
kontakti äänestäjien kans-
sa. Vaalityö tulee painottu-
maan voimakkaimmin syk-
syn puolelle.

Kuntalaisen asialla

Kunnallisvaaliteemoja ei 
vielä ole loppuun saakka 
mietitty. Asia on pohdinnas-
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Pauli Saarinen, 
Satakunnan piirin 
varapuheenjoh-
taja, Honkajoki

- Perussuomalaisilla 
on hyvä aate, vähä-
osaisista huolehtimi-
nen, ja paljon tuoretta 
voimaa sen eteenpäin-
viemiseksi. Tulevissa 
kunnallisvaaleissa 
tavoitteemme on säi-
lyttää ykköstila, sillä 

saavutetuista asemista emme luovu. Mieluummin olem-
me ykkösiä kuin viimeisiä.

- Timo Soini otti kunnat kuntoon -kannan, ja mieles-
täni siinä on se pääperiaate jonka pohjalle vaalityötä on 
lähdettävä rakentamaan. Vähimmäistavoitteemme on 
perussuomalaisten valtuustopaikkojen kaksinkertaista-
minen koko Satakunnan alueella. Vaaliteemoja ei vie-
lä ole päätetty, mutta asia ratkennee puolueneuvoston 
kokouksessa Kajaanissa, missä ne lyödään lopullisesti 
lukkoon. Uskoisin, että vaaliteemat tulevat olemaan 
yhteneväiset läpi koko Suomen, vaikka eri kunnat toki 
painottavat asioita eri tavoilla.

Perussuomalaisten Sata-
kunnan piiri avasi oman 
piiritoimiston ensimmäis-
tä kertaa puolueen histo-
rian aikana Porissa Sata-
kunnankadulla maanan-
taina 14.5.2011. Uusissa 
tiloissa on tarkoitus jär-
jestää kokouksia, erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia 

Satakunnan piiritoimisto avattiin Porissa
sa työnimellä ”Kuntalaisen 
asialla”, mutta tarkoitus 
on löytää hyvä ja naseva 
iskulause kunnallisvaalioh-
jelmasta, joka mielellään 
liittyy satakuntalaisille lä-
heisiin aiheisiin.

- Vanhustenhoito ei saisi 
mennä kokonaan ylikansal-
listen yhtiöiden hoidetta-
vaksi, sillä siitä on jo saatu 
tarpeeksi huonoja esimerk-
kejä. Veroja kierretään sa-
tojen miljoonien edestä ja 
raha menee hoivan edelle. 
Ja jos kuntaliitoksia tulee, 
on pidettävä huolta sii-
tä, etteivät reuna-alueiden 
elinehdot heikkene, pohtii 
Toriseva mahdollisia kunta-
vaaliteemojen aiheita.

Timo Soini sai presiden-
tinvaaleissa Satakunnasst 
tasaisesti ääniä joka puo-
lelta, joten kannatuspohjaa 
on. Esimerkiksi Raumalla ja 
varmaan monessa muussa-
kin kunnassa on demareilla 
nyt kova pelko siitä, että Pe-
russuomalaiset tulevat saa-
maan rökälevoiton. Muun 
muassa Vasemmistoliitosta 
on Perussuomalaisten leiriin 
siirtynyt paljon uusia hyviä 
ehdokkaita. Kokemäellä ai-
kaisemmin vahvoilla ollut 
sitoutumattomien ryhmä 
hajosi keskinäisiin riitoihin 
ja sinne perustettu uusi pai-
kallisosasto on nyt vahvoil-
la. Kaikki tämä ennustaa 
Perussuomalaisille hyvää 
menestystä kunnallisvaa-
leissa.

teksti ja kuvat:
Mika Männistö

sekä koulutusta uusille kun-
tavaaliehdokkaille. Puolue-
toimiston avasi virallisesti 
eduskunnan 2. varapuhe-
mies Anssi Joutsenlahti 
Kankaanpäästä.

- Viime kunnallisvaa-
leissa kannatuksemme oli 
5-6 prosentin luokkaa, tällä 
kertaa tulemme kaksin- ell-
emme kolminkertaistamaan 
tämän tuloksen, Joutsenlah-
ti lupasi.

Kansanedustaja Ari Ja-
lonen Porista kiitteli sitä 
suurta työtä, jonka perus-
suomalaiset ovat tehneet. 
Sitä ei himmennä tietyiltä 
tahoilta tuleva kritiikki, sil-
lä tämän päivän äänestäjät 
ovat kriittisiä ja seuraavat 
asioiden oikeaa laitaa.

Satakunnan piirin pu-
heenjohtaja Seppo Toriseva 
Raumalta kertoi, että eh-
dokashankinta on hyvässä 
vauhdissa ja paikallisosastot 
puuttuvat enää Merikarvial-
ta ja Siikaisista. Satakunnan 
piiritoimisto tehtiin täysin 
talkoovoimin ja tästä suu-
resta urakasta saivat avajais-
tilaisuudessa ansaitsemansa 
kiitokset ja kukkapuketit 
rakennuspuolesta vastannut 
Kari Seppä ja hallinnollisen 
puolen asiat hoitanut tila-
vastaava Reijo Lehto.

Tiedotusvälineitä oli 
saapunut paikalle runsain 
joukoin ja myös kansan-
edustaja Kike Elomaa saa-
pui paikan päälle juhlistaen 
avajaisia varsinaissuoma-
laisin voimin tehdyllä isän-
maallisella kansanlaululla 
Suomi on mun maa.

Piiritoimiston avajaiset aloitti juhlallisesti eduskunnan 2. varapuhemies anssi joutsenlahti, joka leikkasi sinikeltaisen nauhan.

Satakunnan piiritoimisto avattiin kokonaisuudessaan talkoovoimin. Päävastuun urakasta 
kantoivat rakennuspuolesta vastannut Kari Seppä sekä tilavastaava ja koordinaattori 
reijo lehto.

Kansanedustaja Kike Elomaa Maskusta saapui paikalle koiransa kanssa ja juhlisti avajaisia 
isänmaallisella kansanlaululla Suomi on mun maa.
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 ■SaMPo taKoo BrYSSEliSSä

Sosialismi ei ole 
ratkaisu

Eurokriisin pitkitty-
minen aiheuttaa mo-
nenlaista hätää ja tur-
hautumista. Nykyisiin 
vallanpitäjiin ollaan 
ymmärrettävästi mo-
nessa maassa kyllästy-
mässä. Tuhannen euron 
kysymys kuuluu, kenelle 
valta on loputtomaan 
kriisiin tympääntyneessä 
Euroopassa kallistumas-
sa ja mitä siitä seuraa?

Monet ovat jo ehtineet huolestua ääriliikkei-
den menestyksestä. Paljon laajempi ja aidompi 
uhka Euroopan hyvinvoinnille tulee tällä het-
kellä kuitenkin perinteisemmältä suunnalta: 
sosialismista.

Sekä Kreikan parlamenttivaalit, Ranskan 
presidentinvaalit että Saksan paikallisvaalit 
ovat lyhyen ajan sisällä siirtäneet valtaa Eu-
roopassa vasemmalle. Ratkaisua ongelmiin 
tuskin kuitenkaan siltä suunnalta löytyy. Ny-
kyisen talouskriisin kieltämättä aloitti yltiöka-
pitalistisen ahneuden ja keinottelun aiheutta-
ma finanssikriisi, mutta se oli vain laukaise-
va tekijä. Todelliset rakenteelliset syyt kriisin 
pitkittymiselle ja syvenemiselle nimenomaan 
Euroopassa ovat aivan muualla, nimittäin hei-
kossa kilpailukyvyssä ja julkissektorin ylivel-
kaantumisessa.

Kumpaakaan näistä ongelmista ei ratkaista 
sosialismilla, päinvastoin. Vasemmistopopulis-
tien ainainen vaalilupaus on järjestää lisää ns. 
ilmaisia palveluja. Todellisuudessa tämä tietysti 
tarkoittaa verorahoitteisia palveluja, koska mi-
tään ilmaista ei ole olemassa. Jokainen valtiolle 
annettu tehtävä on käytännössä veronmaksajil-
le sälytetty menoerä.

Kriisiaikoina toki on houkuttelevaa kallis-
taa korvansa vasemmistolaisille lupauksille, 
että veronkorotukset kohdistetaan vain ”rik-
kaisiin” tai rajattomat palvelut voidaan rahoit-
taa leikkaamalla “varustelumenoja”, mutta 
todellisuudessa näillä keinoilla ei saada tuloja 
menoihin verrattuna juuri nimeksikään. Siten 
yli varojen eläminen jatkuu ja velkaantuminen 
syvenee.

Kaikki hyvinvointi syntyy yksityissektoris-
ta. Valtiovalta ei ministeriöineen ja virastoi-
neen Eurooppaa nosta uuteen kukoistukseen, 
vain kilpailukykyinen yritysmaailma voi sen 
tehdä. Euroopan ainoa mahdollisuus on pie-
nentää valtiota, ei suurentaa sitä. Meidän on 
mietittävä uudelleen koko valtion merkitys ja 
tehtävä yhteiskunnassa, vähennettävä holhous-
ta ja vastaavasti kasvatettava henkilökohtaista 
vapautta ja vastuuta. Parasta mitä valtio voi 
tehdä, on antaa kansalaisille mahdollisuuksia 
omalla yrittämisellään saavuttaa jotain – jol-
loin kansalaisella täytyy myös olla oikeus pitää 
pääosa saavuttamastaan.

Markkinataloudessa on huikeita nousuja ja 
vastaavasti koettelevia lamakausia. Sosialismi 
on vakaampaa, koska siinä on ikuinen lama, 
niin henkinen kuin taloudellinen. Pitkällä ai-
kavälillä markkinatalouden nousut ovat aina 
korkeampia kuin laskut. Siksi sosialismiin sor-
tuva jää lopulta aina kehityksessä jälkeen.

Jos Eurooppa siis hakee ratkaisua ongel-
miinsa sosialismista, nousussa olevat globaalit 
kilpailijamme menevät meistä heittämällä oi-
kealta ohi.

Sampo terho
europarlamentaarikko

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Teuvo Hakkarai-
nen Viitasaarelta piipahti 
keskiviikkona 2.5. Kahvila 
Ruustinnassa Mäntsälässä. 
Paikallinen media, puolue-
toverit sekä innokas ja ute-
lias mäntsäläläinen rahvas 
saivat nähdä ja kuulla inhi-
millisempää Teuvon hyvine 
ja huonoine puolineen, kun 
keskisuomalainen kansan-
edustaja kertoi avoimesti ja 
vilpittömästi parlamentaa-
rikkona olemisen arjesta.

- En olisi uskonut, että 
kansanedustajana minulta 
pyydetään nimikirjoituksia, 

vaikka olen yhä edelleen 
se sama tavallinen ihminen 
kuin ennen julkisuuttakin. 
Mäntsälään tullessani piti 
laittaa aurinkolasit päähän 
julkkisten tapaan ja sama 
täytyy tehdä varmasti täältä 
lähtiessänikin, jotta saan is-
tua junassa rauhassa, Hak-
karainen nauratti yleisöä. 

Korkki on nyt kiinni

Mitä viime aikojen ”mo-
kiin” julkisuudessa tulee, 
pakkohan se on myöntää, 
ettei alkoholi sovi minulle 
ja sen suhteen korkki on 

nyt kiinni, Teuvo vakavoi-
tui ja totesi, että heikkous 
pitää myöntää ensin itsel-
leen ennen kuin voi saada 
apua. Täytyy tiedostaa, mi-
ten ”se hullu mies saadaan 
esiin ja miten se pysyy pois-
sa”. Rohkeaa puhetta sekä 
median että yleisön edessä, 
niin vilpittömästi ja rehel-
lisesti kerrottuna kuin vain 
Teuvo Hakkarainen voi sen 
itse omin sanoin kertoa.

Hakkarainen houkutteli 
paikalle myös ulkopaikka-
kuntalaista yleisöä, mikä 
tietysti mielihyvin huomioi-
tiin. Yleisön joukosta Teu-
volle ja perussuomalaisille 
osoitettujen kriittisten kysy-
mysten myötä todettiin, että 
puoluekannasta huolimatta 
väki uskalsi tulla kuunte-
lemaan mediaseksikästä 
kansanedustajaamme. Reh-
disti myös samaan hengen-
vetoon tunnustettiin, että 
eräskin mieskaksikko La-
pista oli varta vasten lyönyt 
keskenään jäätelöstä vetoa, 
kuinka kauan toinen heistä 
tilaisuudessa viihtyisi. Ja 
hyvin viihtyivät molemmat. 
Hävitty veto ei harmittanut 
kumpaakaan - ei jäätelön 
hävinnyttä eikä  sitä toista, 
joka viihtyi huomattavasti 
kauemmin kuin oli etukä-
teen väittänyt. Ainoastaan 

julkisten liikennevälineiden 
aikataulujen vuoksi kaksik-
ko joutui tilaisuuden ehtoo-
puolella majatalosta poistu-
maan.

Yleisö kyseli, Teuvo 
vastasi

Hiljattain valtuustomatkal-
ta Indonesiasta kotiutunut 
Hakkarainen toi tuulahduk-
sen maailmalta kertoessaan 
suomalaisten ja aasialaisten 
kulttuurieroista. Hän otti 
kantaa myös perinteisem-
piin, kotimaan politiikkaa 
puhuttaviin asioihin, joita 
valtakunnan mediassa on 
käsitelty kyllästymiseen 
asti. Mäntsälässä ei kahvi-
layleisö kuitenkaan hauko-
tellut, eikä niin tehnyt Teu-
vokaan, joka vastasi auliisti 
esitettyihin kysymyksiin 
rentoon tyyliinsä.

- Romanialaiskerjäläiset 
kerjäävät yhdessä varus-
miesten kanssa vierekkäin 
samalla kadulla. Sellaista en 
voi millään hyväksyä. Hä-
vettää, ettei valtio kunnioita 
veteraaneja tarpeeksi tuke-
malla heitä riittävästi, jotta 
varusmiestemme ei tarvitsi-
si kerjätä heidän puolestaan 
sitä mikä heille kuuluu. Ro-
manialaiset voivat mennä 
sinne, mistä ovat tulleetkin. 

Viitasaaren suuri perussuomalainen 
vieraili Mäntsälässä

teuvo hakkarainen perussuomalaisten naisten välissä. tilaisuuden äiti, Mäntsälän PS:n kunnanvaltuutettu Sari Martniku 
oli tyytyväinen tilaisuuden antiin yhdessä tyttärensä Sira-liisan kanssa. Porvoon Perussuomalaisissa vaikuttava Sira-liisa 
kiiruhti suoraan töistä varta vasten tilaisuutta todistamaan.

Valtaosa tilaisuuden yleisöstä oli miehiä, joita kiinnosti, 
miten teuvo on mediasirkuksesta selviytynyt.
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Työperäinen maahanmuut-
to ja luvaton kerjääminen 
ovat kaksi ihan eri asiaa ja 
me kaikki tiedämme kyllä, 
mihin romanikerjäläisten 
kerjäämät rahat menevät, 
Hakkarainen tuohtui ai-
heesta.

Hakkarainen viihtyi sil-
minnähden hyvin Mäntsä-
lässä pikavisiitillään, joka 
oli miehelle uusmaalaisessa 
kunnassa ensimmäinen laa-
tuaan. Lämminhenkinen ta-
pahtuma oli järjestetty pari 
vuotta sitten kunnostettuun 
paikalliseen majataloon, 
jossa paikallinen yrittäjä-
pariskunta Ava Kontiai-
nen ja Simopekka Salmi-
nen tarjoavat Mäntsälän 
läpi ajaville levähdyspaikan 
kahveineen ja tarvittaessa 
siellä voi yöpyäkin. Eräs 
kuusamolainen pariskunta 
pistäytyi tilaisuuden jo pää-
tyttyä ohikulkumatkallaan 
paikalla ja harmitteli todel-
la paljon kuullessaan, kuka 
oli ollut juuri kolme varttia 
aikaisemmin päättyneen ti-
laisuuden päävieraana. Pe-
russuomalaiset kahvit kui-
tenkin kelpasivat jutustelun 
lomassa. Kahvila Ruustin-
nan yrittäjäpariskunta oli 
varmasti tyytyväinen, kun 
paikalliset perussuomalai-
set pyyteettömässä sisään-
heittäjän roolissaan saivat 
matkaväsyneelle kuusamo-
laispariskunnalle yösijan 
suositusta majatalosta. 

Kahvila Ruustinnan pe-
russuomalaisessa illassa ei 
haettu skandaaleja ja lööp-
pejä, vaan siellä puhuttiin 
asioista niiden oikeilla ni-
millä. Aivan kuten perus-
suomalaisilla on ollut tapa-
na tehdä. Harmitella täytyy 
niiden puolesta, jotka eivät 
paikalle syystä tai toisesta 
päässeet sekä onnitella nii-
tä, jotka saivat olla mukana 
lämminhenkisessä tilaisuu-
dessa. Teuvo Hakkarainen 
osoitti olevansa aito perus-
suomalainen niin hyvässä 
kuin pahassa. Mäntsälän 
Perussuomalaiset eivät olisi 
voineet onnistua paremmin 
vierasta valitessaan pois 
lukien luonnollisesti muu-
an Timo Soini. Aina niin 
ronkelin paikallismedian 
kiinnostuskin osoitti, että 
Teuvo Hakkarainen medi-
aseksikkäänä, perussuoma-
laisena kansanedustajana 
saa palstatilaa ilman keltai-
sen lehdistön edesauttamis-
takin.

teksti ja kuvat:
Mika Valkama

Viitasaaren suuri perussuomalainen 
vieraili Mäntsälässä

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Pirkko Mat-
tila vieraili Kuusamossa 
17.5. järjestetyssä poro-
perheiden mielenilma-
uksessa, jossa hänelle 
luovutettiin kansalais-
adressi porotalouden 
ahdingosta tiedoksi ja 
toimenpiteitä varten. 
Mattila lupasikin toimit-
taa viestin perille edus-
kunnan maa- ja metsä-
talousvaliokuntaan.

Porotilaisuudessa oli 
mukana myös iso jouk-
ko Kuusamon Perussuo-
malaisten edustajia: Esko 
Törmänen, Tarmo Tyni, 
Kimmo Karjalainen, Ossi 
Nevala, Mika Vesilahti ja 
Joukamo Kortesalmi.

- Vuotuinen Palis-
kuntain yhdistyksen 
poroparlamentti viime 
vuonna terävöitti näke-
myksiäni porotalouden 
nykyvaiheesta ja tulevai-
suudesta. Porotaloudessa 

on kyse osin perinnetalou-
desta, osin luontaistalou-
desta, maaseudun liitän-
näistaloudesta tai sitten vain 
pelkästään porotaloudesta. 
Yhtä kaikki - yksi polttava 
ongelma on nimittäin sama 
myös merikalastukselle. Se 
ongelma on petopolitiikka, 
avasi Mattila.

Maalla pedot ja merel-
lä räjähdysmäisesti lisään-
tyneet hylkeet aiheuttavat 
valtavat tappiot luontais-
talouden harjoittajille. Yl-
tiöpäisyyksiin kasvanut 
uhanalaisten ”suojelu” me-
rellä ja maalla on uhka po-
ro- ja kalataloudelle. Vuo-
desta 2006 petokantojen 
räjähdysmäinen kasvu on 
syönyt koko porotalouden 
kannattavuutta.

Poromiehille maksetut 
petokorvaukset kompen-
soivat menetyksiä, mutta ne 
eivät huomioi ammatinhar-
joittajan kokonaistappiota. 
Vasahävikistä saadut korva-

ukset ovat oikean suuntai-
nen ele, mutta jos tapetusta 
porosta ei jää mitään, siitä 
ei saa myöskään korvauk-
sia.

- Kemin-Sompion pa-
liskunnan alueelta löytyy 
vuosittain 200-300 raatoa. 
Teuraslukujen putoaminen 
noin kymmenestä tuhan-
nesta viiteentuhanteen vii-
teensataan osoittaa, kuinka 
suuren tappion petokannan 
kasvu aiheuttaa porotalou-
delle, kuvaili Mattila.

Jalostuselinkeinoa 
aliarvioidaan

Kansanedustaja Pirkko 
Mattilan mukaan Kainuus-
sa koko elinkeino on lop-
pumassa ja peurakanta on 
romahtanut. Surkein tilan-
ne poromiehillä on Halla-
Hossa-Näljänkä-alueella. 
Takavuosina sieltä tuli 
teurasporoja noin 2500, 
nykyisin vain 150. Samalla 

Kansanedustaja Mattila Kuusamon porotilaisuudessa:

Petoeläimet ihmisten ja
elinkeinojen uhkana

seudulla metsäpeurakan-
nan supistumisesta ollaan 
huolissaan. Koko poron-
hoitoalueella petojen saa-
liiksi joutuu erään arvioin 
mukaan noin neljännes po-
roista.

Nykyisellään poron-
lihamarkkinoiden sanotaan 
vetävän hyvin, mutta ja-
lostamoilta puutuu lihaa. 
Kaikki saatavissa oleva liha 
voitaisiin jalostaa ja myydä. 
Jalostuselinkeinoa siis aliar-
vioidaan Suomessa pahasti. 
Meillä on näköjään varaa 
syöttää hyvää, puhtaassa 
luonnossa kasvatettua filee-
tä petojen suuhun ennem-
min kuin tuoda sitä ruoka-
pöytään ja vientiin.

Petojen vaikutus työlli-
syyteen ja koko kansantalo-
uteen on päästetty käsistä. 
Petokannan räjähdysmäi-
nen kasvu on tapahtunut 
vuoden 2006 jälkeen. Po-
romiehet olisivat tyytyväi-
siä, jos petokanta saataisiin 

vuotta 2006 edeltäneelle 
tasolle.

- Viime aikoina on kan-
tautunut myös huolestutta-
via uutisia pihapiirien lähel-
lä tepastelevista karhuista. 
Petokannan kasvusta ei 
saa syyllistää porokarjan 
omistajaa, elinkeinon har-
joittajaa siis. Uusimmat 
uutiset kertovat, että Keski-
Pohjanmaalla on Kokkolan 
kaupungin ympäristössä 
havaintoja kuudesta karhu-
yksilöstä. Itärajan takana 
on tarhattuja susia. Niinpä 
olen vahvasti sitä mieltä, et-
tä tarvitsemme painokasta 
ja rakentavaa keskustelua 
petopolitiikasta, jolla saa-
daan näköaloja porotalo-
udesta vahvana elinkeino-
elämän tukijalkana, kiteyt-
ti kansanedustaja Pirkko 
Mattila Kuusamon poroti-
laisuudessa.

teksti: joukamo Kortesalmi

Kuusamon Perussuomalaiset vierailivat joukolla Kuusamossa järjestetyssä poroperheiden mielenilmauksessa: vasemmalta Kuusamon 
perusehdokkaat: Kimmo Karjalainen, ossi Nevala, tarmo tyni ja kansanedustaja Pirkko Mattila sekä perusehdokkaat Esko törmänen, joukamo 
Kortesalmi ja Mika Vesilahti.
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Italiassa eletään hitaan talou-
dellisen tervehtymisen aikaa. 
Maalla on kuitenkin noin 2 
000 miljardin velkataakka, 
jonka hoitaminen vaatii ta-
lousrakenteisiin puuttumista 
kovalla kädellä. Hallituksen 
tavoitteena on leikata hallin-
tokuluja pelkästään kuluvan 
vuoden aikana 4,2 miljar-
dia euron verran. Vertailun 
vuoksi Suomen valtionvelka 
oli huhtikuussa 2012 noin 
79 812 miljoonaa euroa.

Pankkikortti ja kuitti 
harvinaisia

Kuitin kirjoittaminen oli ai-
emmin Italiassa asiakkaalle 
kauhistus, koska maan ylei-
nen korruptoitunut tapa oli 
käydä kauppaa ilman kuit-
teja. Nyt verotarkastukset 
ovat yleistyneet ja maan 
hallituksen tavoitteena on 
verotuottojen kasvu. 

Käteisellä rahalla mak-
saminen on Italiassa erit-
täin yleistä, koska maassa 
ei ole siirrytty sähköisen 
rahan käyttöön sillä tar-

mokkuudella kuin muualla 
Euroopassa. Tämäkin ker-
too omalla tavallaan vero-
jen maksamisen suosiosta. 
Nykyisin Italian kaupois-
sa voi maksaa käteisellä 
korkeintaan 1 000 euron 
ostokset. Tällä pyritään 
estämään pimeän rahan 
käyttöä. 

Maan pääkaupun-
gissa Roomassa on otet-
tu käyttöön turistivero 
(contributo di soggiorno). 
Hotellilaskutuksen yhtey-
dessä veloitetaan turisteil-
ta kolme euroa per päivä. 
Roomassa käy vuosittain 
noin kymmenen miljoo-
naa turistia. Yöpymisiä on 
noin 26 miljoonaa, kun 
turisti viipyy maassa kes-
kimäärin 2-3 vuorokautta. 
Tästä kertyy kohtuullinen 
summa turistiveroina. Ita-
liassa käy vuosittain noin 
43 miljoonaa matkailijaa 
(tieto on vuodelta 2009). 
Italian ulkoasianministeri-
ön tietojen mukaan (2006) 
matkailuteollisuus edustaa 
12 prosenttia bruttokan-

santuotteesta ja työllistää 
kolme miljoonaa ihmistä. 
Vanha sanonta taitaa pitää 
paikkansa: ”Kaikki tiet vie-
vät Roomaan”.

Mistä säästettäisiin, 
kysyy hallitus 
nettisivuilla 

Italia pyytää kansalaisil-
taan neuvoa, miten leikata 
valtaviksi paisuneita hal-
lintokuluja pienemmiksi. 
Hallituksen nettisivut ker-
tovat karua kieltään maas-
sa vallitsevasta taloudelli-
sesta hädästä. Neliosainen 
verouudistus alkaa onneksi 
kuitenkin tuottaa hyvää 
tulosta. Maahan on tulos-
sa kovia uudistuksia, joista 
eläkeuudistus on jo voimas-
sa. Aiemmin eläkeikä alkoi 
59-vuotiaana, nyt eläkkeel-
le jäädään kuusi vuotta 
myöhemmin. 

Haasteellisia tehtäviä 
riittää, esimerkkeinä ve-
ronkierron estäminen, vaa-
dittujen kuittien seuranta, 
suljetun polttoainejakelun 

ja apteekin avaaminen kil-
pailulle sekä työlainsäädän-
nön muuttaminen.

Naisten heikko asema 
työmarkkinoilla

Naisten asema Italiassa on 
heikko. Naiset ovat miehiä 
useammin kotona työttö-
mänä riippumatta siitä, on-
ko heillä pieniä lapsia vai 
ei. Työpaikkaa etsivät nai-
set tekevät usein myös pal-
katonta työtä päästäkseen 
vakituiseen työsuhteeseen, 
joka takaisi työn jatkumi-
sen loppuiäksi. Alimmillaan 
heidän kuukausiansionsa 
voivat kuitenkin olla vain 
700 euroa. 

Työnantaja on käytän-
nössä sitoutunut työllistä-
mään työntekijänsä tämän 
loppuiäksi. Töihin päästään 
usein suhteilla. Sukulaisuus 
tai oikeiden henkilöiden 
suositukset ratkaisevat, 
pätevyydellä ei sinänsä ole 
merkitystä. Maan tapaan 
kuuluvat erikoiset palkka-
neuvottelut; kun työntekijä 
ja työnantaja pääsevät sopi-
mukseen ehdoista, työsopi-
mus voi käytännössä tulla 
voimaan vasta 3-4 vuoden-
kin päästä. Naiset kertovat 
lisäksi palkkaneuvottelui-
den jatkuvan toisinaan illal-
la hotellihuoneessa viinila-
sin kera, jos työnantaja on 
mieshenkilö. 

Palkat Italiassa ovat 
kaiken kaikkiaan Euroopan 
alhaisimpia. Italialaisten 
keskiansio vuodessa on vain  
19 000 euroa, kuukausi-
tasolla noin 1 600 euroa. 
Vertailun vuoksi, vuonna 
2010 Suomessa kuukausi-
palkkaisten työntekijöiden 
säännöllisen työajan kes-
kiansio oli 3 255 euroa, jo-
ka vuosituloksi muutettuna 
on reilut 39 000 euroa.

Kustannustaso Roomas-
sa on Helsingin luokkaa, 
muualla maassa se on on-
neksi matalampi ja maaseu-
dulla kaikki on huomatta-
vastikin edullisempaa. Maa-
seudulla ovat etuna myös 
kasvimaat, joista saadaan 
monta satoa vuodessa. Maa 
on jakautunut kahtia varal-
lisuuden suhteen, pohjoises-
sa voidaan hyvin ja etelässä 
kärsitään köyhyydestä. 

Italialaisten perhesiteet 
ovat vahvat, useampi suku-
polvi asuu varsinkin maal-
la saman katon alla. Am-
mattiyhdistystoiminta on 
heikkoa, ja joskus törmää 
lakkoihin, jotka voivat kes-
tää vain muutaman tunnin. 
Nämä lakot ovat usein per-
jantaisin. Lakkoilijat eivät 

aina edes tiedä, minkä takia 
lakkoilevat.

Suomen vienti ja tuonti 
Italiaan romahtivat

Muu maailma ei ollut en-
nen niin kiinnostunut Itali-

asta kuin nyt, kun maa on 
teollistunut ja sen talou-
den tuottavuus on noussut 
huimaa vauhtia ylöspäin. 
Italian BKT koostuu pää-
osin palveluista (n. 70%), 
teollisuudesta (n. 25%) ja 
maataloudesta (n. 3%). 

Nouseeko italia velkakuilusta?

italian parlamenttiin ei saanut viedä kameraa, kännykkää eikä muistiinpanovälineitä, se siitä avoimuudesta.

Kaikilla ei mene hyvin italiassakaan.
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Italia on Euroopan mit-
takaavassa kolmanneksi 
varakkain maan ja maa-
ilmanlaajuisestikin sijalla 
kymmenen. Italia on kiin-
nostava talousmahti ja sa-
malla vanhan kulttuurin 
kehto. Italian tärkeimmät 

Nouseeko italia velkakuilusta?

Italian suurlähetystö oli 
mukana Kampintorin 
Eurooppa-päivän tapah-
tumassa 9. päivä touko-
kuuta. Italian ulkoasian-
ministeriön alaisuudessa 
toimivia Italian kulttuu-
ri-instituutteja (Istituto 
Italiano di Cultura) on 
ympäri maailmaa kaik-
kiaan 89. Niiden toimin-

taan kuuluu italian kielen 
ja kulttuurin edistäminen ja 
tunnetuksi tekeminen.

Suomen Italian kulttuu-
ri-instituutti perustettiin 
vuonna 1941, josta lähtien 
instituutti on toiminut kes-
keytyksettä. Vuonna 1976 
allekirjoitettiin Italian ja 
Suomen välinen kulttuu-
riyhteistyösopimus. Italian 

kulttuuri-instituutilla on 
kielikursseja yleisölle, 
säännöllistä yhteistoimin-
taa suomalaisten kulttuu-
rilaitosten, festivaalien ja 
ystävyysseurojen kanssa, 
ja se osallistuu erilaisten 
tapahtumien - konsertit, 
elokuvat, näyttelyt, kir-
jaesittelyt, jne. - järjestä-
miseen.

kauppakumppanimaat ovat 
EU:n maat (57%), USA, 
Kiina, Japani, Turkki ja Ve-
näjä. Maan viinintuotanto 
ohitti jo viinimaana pidetyn 
Ranskan tuotannon lajik-
keina mitattuna. Italiasta 
päin katsottuna Suomi oli 

36:nneksi suurin tuontimaa 
ja 47:nneksi suurin vienti-
maa vuonna 2009. Italiassa 
toimii kaikkiaan 80 suoma-
laista yhtiötä, joista suurim-
pia ovat Nokia, Kone, Met-
so, Outokumpu ja Wärtsi-
lä. Vuonna 2009 Suomen 
Italiaan suuntautuva vienti 
väheni 38% ja tuonti 35%. 
Suomen viennin arvo oli 
noin 1,3 miljardia, tuonnin 
1,2 miljardia 

Vain tyhmät maksoivat 
veroja

Berlusconi antoi päämi-
nisterinä ollessaan hyvän 
esimerkin kansalaisille sa-
noessaan ”vain tyhmät 
maksavat veroja”. Samaa 
alatyylin linjaa noudatteli 
suomalaisen ruuan tasos-
ta lausuttu mielipide, joka 
taannoin herätti paheksun-
taa maassamme. Nykyisin 
Italiassa vallitseva ilmapii-
ri on muuttunut ja yleinen 
mielipide onkin, että se joka 
ei maksa veroja, ei ansaitse 
olla Italialainen. 

Toukokuusta 2006 läh-
tien tasavallan presidenttinä 
ollut Giorgio Napolitano 
nauttii suurta luottamusta 
kansan parissa toisin kuin 
tavalliset poliitikot, joiden 
luotettavuuteen uskoo enää 
kahden prosenttiyksikön 
verran kansalaisista. Italian 
perustuslaki (Costituzione 
della Repubblica Italiana) 
on vuodelta 1948, ja se kai-
paisi pikaista täysremonttia. 
Parlamentaarikot eivät ai-
emmin edes osallistuneet ko-
kouksiin, ja joku puolueen 
edustajista kävi eduskun-
nan pulpeteista painamassa 
poissaolevan parlamentaari-
kon puolesta nappia. Palkka 
(noin 8 000 e/kk) määräytyy 
heille kokouksissa paikalla 
olon perusteella. Luotettava 
taho kertoo, että samainen 
nappia painanut henkilö 
äänestikin useiden parla-
mentaarikkojenkin puoles-
ta. Tätä toimintaa sanottiin 
pianonsoitoksi. Nykyisin 
henkilöllisyys varmistetaan 
sormenjälkitunnisteella, ei-
kä parlamentissa ole nähty 
ketään, jolla olisi ollut mu-
kanaan ylimääräisiä sormia 
omien lisäksi.

Mario Monti tekee 
likaisen työn

Mikä on Italian tie tulevas-
sa Euroopan Unionissa, se 
jää nähtäväksi. Uusi Italia 
itsenäistyi vuonna 1861. 
Vuonna 1946 valtiomuoto 
muuttui kuningaskunnasta 
tasavallaksi. Maan rikkaan 

pohjoisen ja köyhän ete-
län yhdistymisestä tuli vii-
me vuonna kuluneeksi 50 
vuotta.

Italiassa on kaksika-
marinen parlamentti, joka 
koostuu 315 paikan se-
naatista eli ylähuoneesta 
(Senato della Repubbli-
ca) ja 630 paikan  edus-
tajainhuoneesta (Camera 
dei Deputati). Vaalit pi-
detään viiden vuoden vä-
lein. Nykyään parlamentin 
muodostavat kaksi suurta 
koalitiota: keskustaoikeis-
tolainen (Popolo della Li-
bertà, Lega Nord ja MPA) 
ja keskustavasemmistolai-
nen (Partito Democratico, 
Italia Dei Valori).  Päämi-
nisteri ehdottaa hallitusta, 
presidentti nimittää sen. 
Viime vuoden lopulla oi-
keistoliittouma hajosi, ja 
valtaan nousi Mario Mon-
tin virkamieshallitus.

Pääministerinä on tällä 
hetkellä EU:n kilpailuko-
missaarina toiminut ita-
lialainen taloustieteilijä, 
68 vuotta täyttänyt Mario 
Monti, kovan luokan ta-
lousihminen, jolla ei ole po-
liittisia rasitteita estämässä 
tekemästä kipeitä säästö-
kuureja maalle.  Hän on 
ollut Milanon arvostetun 
Bocconi-talousyliopiston 
johdossa. Italiaa johtavat 

poliittiset puolueet seu-
raavat sivusta, kun Mario 
Monti tekee likaisen työn 
näiden poliittisten puoluei-
den puolesta, vaikka hänel-
lä ei ole poliittista taustaa. 
Ikävät päätökset tuntuisivat 
varmasti puolueiden kanna-
tuksessa.

Espanjan tie näyttää 
suunnan Italialle

Velka on veli otettaessa ja 
veljenpoika maksettaessa. 
Vain ihme tai inflaatio voi 
sen vuoksi pelastaa Itali-
an. Saksa oli ennen hidas 
reformoidessaan omat 
työmarkkinansa, hitau-
della maa saavutti kovan 
talouskasvun ja sen kilpai-
lutasapaino onkin hyvää 
luokkaa. Kestääkö Italia 10 
vuoden sisäistä devalvaati-
ota? Keskuspankki painaa 
paperirahaa setelikoneen 
laakerit kuumina ja tämä 
tuo markkinoille paineita 
nostaa lainojen korkoa. In-
flaation kiihtyvä kasvu tuo 
lisää paineita, velkarahan 
korko on vaarassa nousta, 
mikä olisi paha takaisku 
maalle. Rahaa vedetään 
markkinoilta pois, kun 
aika on sopiva, ja rahan 
painamista lisää perustel-
laan ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen luokan rahal-

la. Rahan poisvetäminen 
markkinoilta on vaikeaa ai-
nakin lähitulevaisuudessa.

Espanjan tie näyttää 
varmasti myös Italialle 
suunnan, jota se joutuu 
rämpimään talousahdin-
gossaan vielä monia vuosia. 
Italia on elänyt yli varojen-
sa ja antanut oman maan 
kansalaisille enemmän kuin 
olisi ollut varaa kestävään 
talouskehitykseen nähden. 
Italialla on vain vähän 
luonnonvaroja ja talouskas-
vukin yskii pahasti. Korrup-
tion ja veronkierron vuosia 
jatkuneesta kulttuurista on 
pitkä tie nousta mafiasta 
vapaaseen, lakeja kunni-
oittavaan eurooppalaiseen 
talouskäytäntöön. 

Maassa on myös paljon 
hyvää ja kaunista niin tu-
risteille kuin maan omille 
asukkaille, näihin aisoihin 
keskityn paremmin seuraa-
vissa Italiaa koskevissa ar-
tikkeleissani. 

Yksi hyvä puoli maan 
verouudistuksissa ainakin 
on: taksin saa alle kuudessa 
minuutissa, kun sen tilaa, ja 
matkan päätteeksi tarjotaan 
kuittia pyytämättä, ainakin 
turistille. Kokemusta on.

teksti ja kuvat:
harri lindell

italian parlamenttiin ei saanut viedä kameraa, kännykkää eikä muistiinpanovälineitä, se siitä avoimuudesta.
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Puolueneuvoston kokouksen ohjelma
Perjantai 15.6.2012

15.00 Puoluehallitus
 (Hotelli Kajanus, 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
   - Arto Okkonen, Kajaanin kaupunginhallituksen
     puheenjohtaja
   - Ari Korhonen, Perussuomalaisten Kajaanin
     piirin puheenjohtaja
   - Sampo Terho, europarlamentaarikko
 • 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 Kajanuksen 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.

Puoluetoimisto pyytää kokoukseen ja/tai Timo Soinin on-
nittelukahvitilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan en-
nakkoon, viimeistään 10.6.2012. Mieluiten sähköpostilla 
puoluetoimisto@perussuomalaiset.fi (Riikka Slunga-Pout-
salo 020 7430 808 / 040 505 1660)

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.  

Puolueneuvostoon kuulumattomat puolueen jäsenet 
voivat osallistua läsnäolo-oikeudella kokoukseen.

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 erityisjärjestö-
jen toiminnasta.

Puolueneuvoston kokous



Suomalainen 19No: 8 • Kesäkuu 2012 www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Kunnallisvaalit lähestyvät, 
aikaa enää vajaat puoli 
vuotta. Samanaikaisesti lä-
hestyy kokoomuksen ajama 
kuntauudistus - ja pakkolii-
tokset. Jo nyt on selvä, että 
ilman pakkoliitoksia kunta-
ministeri Henna Virkkusen 
- ja hallituksen - mallia ei 
saa toteutettua.

Kokoomus pyrkiikin 
siirtämään kuntaliitosten 
päätöksenteon kunnallis-
vaalien yli. Ratkaisut tule-
vat taas ”yllätyksenä” ää-
nestäjille. Ilmeisesti kokoo-

muksessa luotetaan gallupi-
en ykkössijaan, jonka säily-
minen lasketaan äänestäjien 
antamaksi mandaatiksi 
viedä liitokset täytäntöön 
vaikka pakkoliitoksilla.

Äänestäjien tulee olla 
tavanomaista tarkempia, 
mitä äänellään tilaavat. 
Kokoomusta äänestämällä 
he tilaavat suurkunnat - ja 
pakkoliitokset.

Todellista keskustelua 
ei ollut

Kuntaliitoksista järjestettiin 
”laaja kuulemiskierros”, 
jossa äänestäjille jätettiin 
vain kuulijan osa. Kierrok-
sella kuultiin vain kunnan-
valtuustojen päättäjiä. Ja 
heitäkin vain valikoidusti; 
esimerkiksi Jyväskylässä 
järjestettyyn tilaisuuteen 
kelpuutettiin ”keskusteli-
joiksi” vain kunnanhalli-
tusten valikoituja luotto-
henkilöitä. Kansalaisille 
varattiin tilaisuus seurata 
näyttöruudulta viereisessä 
salissa käytyä keskustelua. 
Mahdollisuus osallistua it-
se keskusteluun estettiin jo 
osanottajien valinnalla. Pe-

russuomalaisia ei kelpuutet-
tu osanottajiksi.

Päättäjillä oli jo ennak-
koon tiedossa Perussuoma-
laisten kanta: pakkoliitok-
sia ei hyväksytä; mandaatti 
on haettava kansanäänes-
tyksillä. Sittemmin samal-
la kannalle on tullut myös 
SDP - ainakin jos uskomme 
valtionvarainministeri Jutta 
Urpilaisen vakuutusta.

Erikoinen oli kuitenkin 
SDP:n jyväskyläläisen val-
tuustoryhmän kanta hal-
lituksen liitosesitykseen: 
esitystä silitettiin myötäsu-
kaan kehumalla sitä hyväk-
si, mutta vedettiinkin matto 
esityksen alta: vain Muura-
me kelpaa. Muut Virkkusen 
esityksen kunnat tulkoon 
toimeen omillaan niin kuin 
parhaaksi näkevät.

Onko Jyväskylän SDP:llä 
eri kanta kuin puolueella?

Mutta kun nimenomaan 
Muurame on liitosesitys-
tä vastaan. Kunta kuuluu 
jopa oppositioryhmään, 
joka ilmoitti pidättyvänsä 
Kuntaliiton jäsenmaksujen 
maksusta vastalauseena lii-
ton myönteiselle kannalle 
hankkeeseen.

Kunnallisvaalit tulevat - ja pakkoliitokset
Niinikään Jyväskylän 

suurkuntaan esitetyt Lau-
kaa ja Konnevesi päättivät 
keskinäiset liitosneuvotte-
lunsa hylkäävään päätök-
seen. Vaikea kuvitella miten 
liittyminen Jyväskylään on-
nistuisi ilman pakkoa. Eikä 
kovin suurta kiinnostusta 
liitokseen ole myöskään 
kasvukuntien joukkoon 
päässeellä Uuraisellakaan.

Onko OECD:n raportti 
tilaustyö?

Huomattava on sekin, että 
Virkkusen esitys perustuu 
OECD:n ”raporttiin”, jos-
sa Suomen kuntamääräk-
si esitettiin 60-70 kuntaa. 
OECD:llä ei ole EU:ssakaan 
mitään virallista statusta; 
sen raportit ja lausunnot 
rinnastuvat täysin Elin-
keinoelämän keskusliiton 
esityksiin. Eivätkä ne ole 
ainakaan tähän saakka 
olleet valtionhallinnossa 
”välttämättä toteutettavia” 
hankkeita. Kokoomuslai-
sella hallituksella on tietysti 
kokoomuslaiset päiväunet.

Niin ikään on huomat-
tava, että Ranskassa on 

37.000 itsenäistä kuntaa; 
kaikissa ei ole edes asukkai-
ta, itsenäinen valtuusto kyl-
lä löytyy. Mutta en ole aina-
kaan huomannut OECD:n 
patistaneen Ranskaa karsi-
maan kuntaverkostoaan.

Onkohan OECD:n kun-
tarakenne-esitys kokoomus-
laisten ikioma tilaustyö?

Asukkaiden kanta 
huomioon

Perussuomalaisten vaati-
mus liitosten perustamisesta 
kansanäänestyksille juontaa 
juurensa kuntalaista: ”Ylin 
päätösvalta kuuluu kunnan 
asukkaille”, ei päätöksen 
tekijöiksi valitulle luotta-
mushenkilöille. Luottamus-
henkilöt vain käyttävät tuo-
ta valtaa.

Jyväskyläläisenä valtuu-
tettuna minun on vaikea 
sanoa kenellekään kuntalii-
tokseen hakeutuvalle, että 
ei huolita; sen verran maa-
kunnan veturin pitää kan-
taa huolta koko maakun-
nan asioista. Ratkaisevaa 
on - käytännössä pienem-
män kunnan - asukkaiden 
kanta liitokseen, ja se on 

selvitettävissä vain kan-
sanäänestyksellä. Vaikka 
laki mahdollistaakin vain 
neuvoa-antavan kansanää-
nestyksen, on päätöksen te-
kevillä valtuutetulla oikeus 
sitoutua kansalaisten enem-
mistön tahtoon.

Itse(kin) valtuutettuna 
en usko globaalin tietä-
myksen sijaitsevan Jyväs-
kylän kaupungintalolla, 
enkä varsinkaan tietämyk-
sen siitä, miten esimerkik-
si Joutsan, Luhangan tai 
Hankasalmen asiat pitäisi 
hoitaa asukkaita parhaiten 
tyydyttävällä tavalla. Kyllä 
se tietämys sijaitsee lähem-
pänä asianomaisia kunta-
keskuksia.

En myöskään usko sen 
asukkaita parhaiten tyy-
dyttävän tavan toteutuvan 
palvelujen keskittämisellä 
Jyväskylään 60-70 kilomet-
rin päähän palveltavista. Se 
kyllä toteutuu varmimmin 
suurkuntien palveluja ”te-
hostamalla”; ei riitä, et-
tä palveluja on saatavilla 
”jossakin kunnan alueel-
la”, niitä on saatava mah-
dollisimman lähellä palvel-
tavia.

Suomessa passiivinen armo-
kuolema on ollut jo pitkään 
käytössä, vaikka asia on pi-
detty suurelta yleisöltä salas-
sa. Valitettavan usein monis-
sa kunnissa rahapula estää 

kalliiden hoitojen aloittami-
sen. Paikallisessa sairaalassa 
voi olla tietty määrä hengi-
tyskoneita, joissa on vuosia 
kiinni potilaita, joiden hoi-
toennuste on huono tai lähes 

olematon. Pikaista hengitys-
koneeseen kytkemistä tarvit-
sevalle nuorelle henkilölle ei 
enää olekaan laitetta, joka 
voisi huolehtia hänen elin-
tärkeistä elintoiminnoistaan 
kriittisen tilanteen yli. 

Toinen esimerkki: Alku-
vuonna sairastunut, kallista 
hoitoa tarvitseva potilas saa 
hoitoa, mutta loppuvuonna 
rahat ovat kunnalta loppu ja 
hoitoa ei enää voida antaa. 
Riittävä taloudellinen pa-
nostus kaikkiin kuntiin on 
ainoa oikea tapa saada po-
tilaille asianmukaista hoitoa. 

Omaisten huono 
omatunto voi 
estää potilaan pois 
nukkumisen
Lääkäri joutuu tekemään 
liian usein omantuntonsa 
kanssa ristiriitaisia päätök-
siä. Vaakakupissa painaa 
potilaan ikä, kokonaister-
veys ja tuottavuus yhteis-
kunnalle. Montako euroa 
potilas tuo takaisin kun-
taan vai onko hänestä vain 
kuluja? Kun kovia kipuja 
kärsivälle potilaalle mää-
rätään vahvaa lääkitystä, 
kuten esim. morfiinia, tulee 

kolikosta esille vielä kolmas 
puoli. Morfiini lamauttaa 
hengitysteitä ja nopeuttaa 
kuolemaa, vaikka antaa-
kin hyvän suojan kivuille. 
Nämä ovat vaikeita asioita 
puntaroitavaksi lääkäreille. 

Usein omaiset vaativat 
ikäihmiselle parasta hoi-
toa, vaikka potilas ei itse 
enää sitä haluisi. Omaiset 
kärsivät omantunnontuskia 
huonosti hoidetuista suku-
laissuhteista. Tätä yritetään 
sitten paikata vaatimuksilla 
lääkereiden suuntaan, vaik-
ka joskus tehdään todelli-
suudessa sairaalle omaiselle 
karhunpalvelus. 

Viides käsky estää 
aktiivisen eutanasian

Vihreät ottivat esille aktii-
visen eutanasian, joka on 
monelle ihmiselle herkkä 
ja vakava omantunnon 
asia, selvää vastausta ei ole 
olemassa. Monet puhuvat 
eutanasian puolesta, mut-
ta asian sattuessa omalle 
kohdalle he joutuvat punta-
roimaan sitä uuden kerran. 
Aktiivisella eutanasialla tar-
koitetaan nopean ja tuskat-

toman kuoleman tuottamis-
ta, useimmiten tappavalla 
lääkeannoksella. 

Viidennessä käskyssä 
on yksiselitteisesti kerrot-
tu, että missään tilanteessa 
ei ole oikein tappaa ketään 
aktiivisesti. Kaikille pi-
tää siis turvata hyvä hoito 
iästä, yhteiskunnallisesta 
asemasta tai asuinpaik-
kakunnasta riippumatta. 
Niille potilaille, jotka itse 
pystyvät ottamaan vastuun 
omasta hoidostaan, pitäisi 
antaa mahdollisuus nukkua 
pois ilman aktiivista avus-
tusta. Potilaille on tärkeää, 
että he saavat ajoissa kertoa 
selkeästi oman tahtonsa, jos 
he eivät elämänsä jossakin 
vaiheessa enää sitä pysty il-
maisemaan.

Peljättäviä mustia 
ja mukavia valkoisia 
sisaria

Elämän ylläpitäminen ja po-
tilaan oman tahdon kunni-
oittaminen ovat lääkärien ja 
hoitajien etiikan mukaista. 
He tekevät arvokasta työtä 
ja ovat ylpeitä siitä. Mo-
nelle heistä olisi kauhistus 

auttaa aktiivisesti potilas-
ta kuolemaan. Omatunto 
muistuttaa asioista, joita ei 
koeta oikeiksi toteuttaa. Se 
muistuttaa koko loppuelä-
män ajan tehdyistä vääristä 
valinnoista. 

Hoitohenkilökuntaa 
ei voida pakottaa tappa-
maan potilaita tavalla tai 
toisella. Monille heistä, 
jotka omaksuvat hengelli-
sen vakaumuksen, teko on 
Raamatun viidennen käs-
kyn vastainen jo abortinkin 
suhteen. Näille hoitajille on 
annettu mahdollisuus olla 
osallistumatta sikiön mur-
haamiseen. Näin pitäisi olla 
tietenkin myös aktiivisen 
eutanasian kohdalla. 

Muodostuuko näin eri-
ävistä hoitotavoista johtu-
en ristiriitainen mielikuva 
terveydenhoidon henkilö-
kunnasta? Onko hoitajissa 
hetken kuluttua valkoisten 
sisarien lisäksi mustia sisa-
ria, joita potilaat pelkäävät?

harri lindell
Perussuomalaisten
kristillisen toimikunnan 
puheenjohtaja, toimittaja

jorma uski
kaupunginvaltuutettu (PS)
jyväskylä

Perussuomalaisten kristillisen toimikunnan puheenjohtaja:

Ei aktiiviselle eutanasialle
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Perussuomalaiset Nuoret on 
kiertänyt kevään ajan Suo-
mea Kuntavaalikutsuntojen 
merkeissä. Nuorisojärjestö 
on järjestänyt tilaisuuden 
yli 20 paikkakunnalla - Ro-
vaniemellä, Raumalla, Tam-
pereella, Turussa, Helsin-
gissä, Oulussa, Kajaanissa, 
Jyväskylässä, Kokkolassa, 
Vaasassa, Seinäjoella, Lah-
dessa, Kotkassa, Kouvolas-
sa ja Lappeenrannassa.

Viimeiseksi, mutta ei 
suinkaan vähäisimmäksi on 
luvassa Savon ja Karjalan 
kierros Mikkeliin, Joensuu-
hun ja Kuopioon 1.-2.6. 
Lisätietoja tilaisuuksista 
löytyy tästä lehdestä.

Keski-Pohjanmaan Pe-
russuomalaiset Nuoret pe-
rustettiin Kokkolan kau-
punginkirjastolla lauantaina 
5.5. Samana viikonloppuna 
vierailtiin myös Vaasassa ja 

Seinäjoella. Keski-Pohjan-
maan piirin puheenjohta-
jaksi valittiin yksimielisesti 
kokkolalainen Toni Rautio. 
Järjestäytymiskokouksessa 
piirin varapuheenjohtajaksi 
valittiin Essi Tervala Toho-
lammilta ja piirisihteeriksi 
Aleksi Hernesniemi Kan-
nuksesta. Hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin 
Mika Hautamäki Vetelistä, 
Iiro Jurvansuu Halsualta, 
Markus Järvelä Kokkolasta 
ja Katja Seppänen Kokko-
lasta.

Heikki Tamminen ava-
si ehdokkuuden teknistä 
puolta ja sitä, kuinka me-
dian ja äänestäjien kanssa 
kannattaa toimia. Tär-
keintä on ymmärtää, että 
ehdokkuus ei ole raket-
titiedettä, vaan kaikkien 
kiinnostuneiden kannattaa 
asettua ehdolle. Vaikka ei 

pääsisi valtuustoon, voi 
päästä lautakunnan jäse-
neksi. Jokainen meistä on 
persoona omine vahvuuk-
sineen. Esimerkiksi työ-
paikan luottamusmiehenä 
toimivan kannattaa tuoda 
tämä taustansa vaaleissa 
esille. Äänestäjien kanssa 
keskustellessa riittää van-
hat toimivat perussäännöt 
- siisti vaatetus, ystävälli-
nen asenne ja perustellut 
näkemykset.

Hanna Mäntylä kertoi 
sosiaali- ja terveyspolitiikas-
ta ja puolueen kuntavaali-
näkymistä. Puolueen tavoite 
on saada noin 4000 kunta-
vaaliehdokasta. Simon Elon 
mukaan nuorisojärjestön 
tavoite on saada vaaleihin 
300-400 alle 35-vuotiasta 
ehdokasta.

Elo kertoi, että nuori-
sojärjestöllä on vajaa 2100 

jäsentä ja määrä kasvaa ta-
saisesti. Perussuomalaisilla 
Nuorilla on omat tilat uu-
della puoluetoimistolla Hel-
singissä, mikä antaa hyvän 
lähtökohdan tehokkaalle 
työskentelylle. Nuorisojär-
jestö saa Opetus- ja kulttuu-
riministeriön myöntämää 
nuorisojärjestöjen avustus-
ta, mutta merkittävin tuki 
tulee puolueelta.

Nuorisojärjestössä 
merkittäviä uudistuksia

Nuorisojärjestö uusii visu-
aalisen ilmeensä kesän ja 
syksyn aikana logoa myö-
ten. Samaan saumaan osuu 
internetsivujen uudistus, 
jossa pääpaino on sosiaali-
sen median ominaisuuksil-
la. Jokaiselle piirijärjestölle 
tulee omat, visuaalisesti yh-
tenäiset alasivut. 

Perussuomalaiset Nuo-
ret julkaisee alkusyksystä 
ensimmäisen numeron jär-
jestön omaa lehteä, joka 
on varmasti keskustelua 
herättävä poliittinen aika-
kauslehti. Jokainen nuorten 
jäsen saa lehden kotiin kan-
nettuna. Tavoitteena on että 
nuorisojärjestö ei tee vain 
taas yhtä uutta taskuläm-
pöistä ja latteaa poliittista 
lehteä lisää maahamme, 
vaan että lehti herättää kes-
kustelua ja vahvoja tunteita. 
Kansalliskonservatiiviselle, 
populistiselle ja euroskep-
tiselle nuorten poliittiselle 
julkaisulle on Suomessa ti-
lausta.

Poliittista puolta ei ole 
muutenkaan unohdettu, 
vaan periaatetyöryhmän 
viime syksystä lähtien työs-
tämä nuorten periaateohjel-
ma julkaistaan kesän aika-

na. Siinä käsitellään tiiviisti 
eri politiikan osa-alueiden 
kuten talouden ja EU-po-
litiikan periaatteemme. Pe-
riaateohjelma käsitellään 
yleisessä kokouksessa nuo-
risojärjestön kesäpäivillä 
lähetetään jokaiselle järjes-
tön jäsenelle, jotta kaikki 
voivat tutustua rauhassa 
linjaamme. 

Perussuomalaiset Nuo-
ret uudistuu ja kasvaa 
vauhdikkaasti, mutta mää-
rätietoisesti ja harkiten. 
Elo totesi, että uudistuk-
sia halutaan tehdä kenttää 
kuunnellen. Perussuoma-
laisuuteen ei sovi sanelupo-
litiikka, vaan perusperiaate 
on että asioita tehdään al-
haalta ylöspäin.

teksti: Simon Elo
Kuva: Kosti tervala

Nuorisojärjestö kasvaa: Keski-Pohjanmaan 
Perussuomalaiset Nuoret perustettiin

Lähde mukaan Perussuomalaisten Nuorten ke-
säpäiville kauniiseen Keski-Suomeen! Kalmarin 
kylässä sijaitseva Lomakeskus Rauhala (Saprantie 6) on 
viihtyisä kesänviettopaikka järven rannalla. Se on myös 
hyvällä paikalla, sillä Jyväskylä-Kokkola-valtatielle (nu-
mero 13) on vain 500 metriä.

Keskustelemme, saunomme, uimme ja teemme kaik-
kea hauskaa yhdessä 6.-8.7. viikonlopun ajan. Yhteinen 
kesäviikonloppu on mainio tapa tutustua rauhassa mui-
hin nuorisojärjestön jäseniin! Rauhalassa pidetään myös 
nuorisojärjestön yleinen kokous, jossa käsitellään ja hy-

väksytään järjestön uusi periaateohjelma, jota työryhmä 
on työstänyt viime syksystä lähtien. Viikonlopun tarkempi 
ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Osallistumismaksu on 20 euroa, joka kattaa bussimat-
kan Jyväskylän keskustasta Lomakeskus Rauhalaan, yöpy-
misen ja ruokailut. Maksun voi maksaa Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n pankkitilille 472610-2132018. Viitteeksi ”ke-
säpäivät”. Osallistumismaksun täytyy näkyä tilillä 20.6. 
mennessä.

Lauantaina 7.7. järjestettävän yleisen kokouksen esi-
tyslista julkaistaan myöhemmin ja kokoukseen osallistu-

minen ei edellytä leirille osallistumista ja leirimaksun 
maksamista.

Yhteiskuljetus minibussilla Lomakeskus Rauhalaan 
lähtee Jyväskylän rautatieasemalta perjantaina 6.7. klo 
19. Lomakeskus Rauhalaan voi tulla myös omalla au-
tolla tai muulla kyydillä.

Ilmoittaudu 15.6. mennessä toiminnanjohtaja Heik-
ki Tammiselle, toiminnanjohtaja@ps-nuoret.net, 
p. 044 3019791. Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on ra-
joitetusti!

PS-Nuorten kesäpäivät 6.-8.7.2012
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Pohjois-Savon Perusnai-
set olivat 29.4. Pielaveden 
rompetorilla. Perussuo-
malaiset naiset ovat usein 
elämän monimuotoisuu-
den koulimia henkilöitä, 
joilla löytyy kokemusta 
moneen arkiseen huoleen 
ja ongelmaan myöskin 
kuntatasolla.

Pielavedellä Pohjois-
Savon Perusnaisista oli-
vat paikalla Pia Penti-
käinen Suonenjoelta ja 
Liisa Salmi Pielavedeltä. 

Perusnaiset Pielavedellä

Vankkurina infotapahtu-
massa toimi Jaana Sanki-
lampi Kajaanista.

Rompetorilla kävijöistä 
suuri osa oli lapsiperheitä. 
Lapsille tarjottiin lakua, 
vanhemmille esitteitä nais-
järjestöstä sekä tietenkin 
Perussuomalainen-lehteä. 
Pian olikin 100 lakua jaet-
tu. Rompeväen kanssa riitti 
poliittista ja muutakin ajan-
kohtaista juttua.

Sellainen tuntuma ta-
pahtumasta jäi, että kynnys 

perussuomalaisuuteen oli 
naisväen kautta jotenkin 
matalammalla ja toivotum-
mallakin tasolla. Toivotaan 
runsaasti lisää tällaisia nai-
sia kiinnostavia tapahtumia 
kuntavaalikentillekin. Jos ni-
mittäin Jytkyä tavoitellaan!

liisa Salmi
valtuutettu,
kunnanhallituksen-,
Perusnaisten ja
Pohjois-Savon
Perusnaisten jäsen, Pielavesi

Pia Pentikäinen ja liisa Salmi Pielaveden rompetorilla.

Nalle Wahlroosin uutuus-
kirjassa nimitetään länsi-
maista demokratiaa enem-
mistön terrorismiksi. Vali-
tettavasti vaihtoehtona on 
vain rahavallan terrorismi. 
Asiallisesti voisi hieman 
tutkailla tämän demokra-
tian eli enemmistövallan 
aiheuttamia kunnallisia 
korruptioita. Suurin osa 
näistä esittämistäni asioista 
esiintyy jatkuvasti erilaisilla 
keskustelupalstoilla medi-
assa, joka yleensä julkais-
seet aitoja ihmisten tuntoja, 
ennakkoluuloja ja epäilyjä. 
Pieni lista asioista, jotka 
mielestäni ovat kunnallista 
korruptiota: 

1. Kuntavaalien tuloksen 
selvittyä alkaa puolueiden 
välinen kiivas neuvottelu 
merkittävistä luottamustoi-
mista. Teknisiä vaaliliittoja 
tehdään täysin riippumatta 
kansalaisten mielipiteistä 
ja kannatuksesta. Käsite 
”tekninen vaaliliitto” ei 
esiinny missään lainsää-

dännössä. Se on puhtaasti 
hyvä-veli -järjestelmän tu-
los. Sen seurauksena jopa 
yhden valtuutetun asema 
betonoidaan merkittäväksi, 
kunhan hän sitoutuu tähän 
epäpyhään Allianssiin. (Pai-
kallisesti Krist. Ja Sit.)

2. Käytännössä myös 
meillä Hyvinkäällä pätee 
sääntö ”Oma etu ennen 
asukkaiden etua menetel-
mä”. Siispä tärkeiden yh-
distysten ja yhtiöiden sekä 
kuntarajat ylittävien yh-
teenliittymien puheenjohta-
jien ja hallitusten paikoille 
sijoitetaan tällaisen epävi-
rallisen koalition hyväksy-
neitä yes- henkilöitä. Näin 
menetellen estetään heti 
kättelyssä erilaisten mieli-
piteiden kiusallinen esiintu-
lo. Kannattaa taas seurata 
myös miten lautakuntapaik-
kojen ja hallituspaikkojen 
jako etenee.

3. Negatiivisen korrup-
tion menetelmällä taataan 
se, että paikallisella tiedo-

tuksella (myös AP) suosi-
taan aina valta- ja puolue-
eliittiä. Eriäviä näkökan-
toja julkaistaan mielellään 
vasta kun päätökset on jo 
tehty eikä niihin voi enää 
vaikuttaa. Tuki kohdistuu 
aina vain mediaan, joka 
julkaisee mieluisia uutisia. 
Kaupoilla ja kaupungeilla 
on suuri valta, koska lehdet 
elävät maksullisilla ilmoi-
tuksilla. Jos ne uhataan lo-
pettaa, loppuu myös kaikki 
mieluisa informaatio.

4. Hyvin pienen piirin 
suosittu menetelmä on ”On 
jo sovittu”. Rakennusliik-
keen tai kaupan keskusliik-
keen, ateriapalvelujen ja 
siivouspalvelujen kanssa on 
jo sovittu vaikkapa kaup-
papaikkojen tai asuinraken-
nusten sijoittelusta jo ennen 
kaavapäätöksiä. En väitä 
varmaksi, mutta epäilen et-
tä tuossa paljon puhutusta 
Hakalan kaavamuutoksessa 
olisi käytetty tätä menetel-
mää. Loppujen lopuksi em-

me edes tiedä, kenen hyväksi 
eli jos kaava olisi muutettu, 
olisiko sinne maan tavan 
mukaan tullutkin HOK/
Elannon Supermarket? Joka 
tapauksessa Hyvinkään kau-
punginvaltuuston enemmis-
tö osoitti selkärankaa eikä 
hyväksynyt kaavamuutosta. 
Maan tapahan on hyvin toi-
senlainen ja yleensä HOK/
Elanto saa kaiken.

5. Palvelutarjonnan 
kilpailuttamisessa käyte-
tään maan tavan mukaista 
”Hyvä Veli tai Hyvä Sisar” 
-menetelmää. Laatu, hinta 
ja suhteet antavat riittävää 
pelivaraa. Tietyille suurille 
yrityksille sallitaan kansan 
suussa kulkeva ”Huonon 
rakentamisen menetelmä”. 
Tästä löytyy meiltäkin pal-
jon esimerkkejä, kerrosta-
lojen äänieristeet, kerrosta-
lojen perustusten olematon 
kosteuseristys, vähittäis-
kauppojen täysin olemat-
tomat lastaus- ja purkuti-
lat jne. loputtomiin. Pieni 

omakotirakentaja ei voi 
tinkiä mistään tai joutuu 
oikeuteen.

6. ”Hallinnollisen kie-
len ja Juridisen hölynpölyn 
menetelmä.” Mitä se on? 
Esimerkiksi omakotitalon 
rakentajalle radanvarsi on 
asumiskelvoton melun ja 
tärinän takia. Tornitalon 
rakentajalle se sallitaan hal-
linnollisin sanankääntein. 
Joku alue kaavoitetaan 
puistoksi tai jopa kehittä-
misalueeksi. Tontin omista-
jat voidaan karkottaa sieltä 
ihan laillisin perusteluin ja 
jopa pakkolunastaa tontit 
alle käyvän hinnan ja myy-
dä ne sitten poikkeusluvilla 
”sopiville” ostajille. Kaup-
pa saadaan vielä näyttä-
mään erittäin tuottavalta ja 
hienolta sijoitukselta (vrt. 
Palopuro).

Monenmoisia pieniä 
hallintoon kohdistuvia ar-
vosteluja esiintyy monille 
keskustelupalstoilla. Muu-
tama poiminta näistä: ”Jos 

tietty ruokakauppa on aina 
saanut parhaat liikepaikat 
ja saa aina laajennusluvat, 
on varmasti kyseessä kor-
ruptio.”, ”Kuka saa par-
haat työpaikat kunnassa?”, 
”Kenen lapset saavat ve-
ronmaksajien rahoilla kus-
tannetut kesätyöpaikat?”, 
”Montako lasta tai sisa-
rusta on hilattu johtopor-
taaseen suojatyöpaikassa?” 
Olisiko näihin kansalaisten 
mielipiteisiin ja yleiseen 
kaikkien puolueiden kaik-
kien politiikkojen musta-
maalaukseen suhtauduttava 
vakavasti?

Kaiken kaikkiaan, tuli-
siko palata oikeaan demo-
kratiaan ja avoimuuteen. 
Vastuu on kaikilla politii-
koilla sen kaikilla tasoilla! 
Herätys!

taisto orre
hyvinkään
Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja, valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja

Enemmistön diktatuuri ja kunnallinen korruptio

 ■MiEliPidE

Totuus on toimittajille lii-
an usein toisarvoinen asia. 
Tärkeintä on työnantajan 
tarjoaman välineen käyttö 
omien poliittisten ja muiden 
tavoitteiden ajamiseen. 

Toimittajista suurin 
osa on jonkin sortin mu-
kasuvaitsevia ja mukasi-
vistyneitä punavihreitä. 
Mukasellaisia siksi, että he 
suvaitsevat vain oman maa-
ilmankuvan mukaiset asiat 
ja ihmiset. 

On myös paljon asialli-
sia, ammattinsa osaavia toi-
mittajia. Heitä tapaa lähin-
nä maakuntien sanoma- ja 
paikallislehdistä. 

Eniten ammattitaidot-
tomia on pesiytynyt isoihin 
mediataloihin, kuten He-
sari/Sanoma, Yle, MTV ja 
Alma-Media. 

En muista yhtään pe-
russuomalaisiin asiallisesti 
suhtautuvaa kannanottoa 
Hesarin pääkirjoitussivulta. 
Olenkin usein pohtinut, että 
millä oikeudella? Mistä tä-
hän tulee valtuutus? Ei aina-
kaan lukijoilta, sillä lehden 
linja poikkeaa lukijoiden 
koostumuksesta. 

Lehden toimitus toimii 
yllättävää kyllä samaan ta-
paan kuin kommunistimais-

sa koko yhteiskun-
ta. Niin sanottu 
"demokraattinen 
sentralismi" on 
valitseva käytän-
tö. Vallassaolijat 
valitsevat itselleen 
mieluisaa seuraa. 
Se johtaa ennen 
pitkää touhun yk-
sipuolistumiseen. 

Parhaimmil-
laan toimittajat 
ovat vallan vahti-
koiria. Huonoim-
millaan he ovat 
lauma rakkikoiria, 
jotka nostavat jal-
kaansa sopivaksi 
katsomassaan pai-
kassa. 

Toimittajat 
ovat tärkeä ammattikunta. 
Heidän pitää kertoa asi-
at sellaisina kuin ne ovat. 
Myös ikävät asiat. Toimit-
tajien on kerrottava totuus. 
Neutraalisti, asettumatta 
itse tuomarin ja maailman-
parantajan rooliin. 

Sosiaalinen media on 
Perussuomalaisille erityi-
sen tärkeä. Enää emme ole 
sen varassa, että toimittaja 
päättää ketä haastattelee, 
mitä kysyy ja mitä johto-
päätöksiä hän siitä tekee. 

Asiat on oikaistava sosiaali-
sen median kautta. Enää ei 
tarvitse jäädä tuleen makaa-
maan. 

Tulevaisuudessa pe-
rinteinen media menettää 
ja sosiaalinen media vah-
vistaa asemiaan. Samalla 
perinteinen media joutuu 
ottamaan huomioon entis-
tä enemmän sosiaalisessa 
mediassa vaikuttavat vir-
taukset. Ylimielisistä toi-
mittajista tulee "tavallisia 
kuolevaisia". 

toimittajat suvaitsemattomia 
vallan väärinkäyttäjiä 

reijo tossavainen 
kansanedustaja (PS), ent. paikallis-
lehden kustantaja/päätoimittaja
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lapin "ristiretkeläiset" ja lisäksi rovaniemen PS:n toimijoita.

Jokainen lapinkävijä ihas-
tuu Lappiin. Vuodenaika 
riippuu ihmisestä. Joillekin 
ehdoton on lapin ruska, 
toisille kevät ja hohtavat 
puhtaat hanget. Meille, 
jotka lähdimme viemään 
poliittista sanomaamme 
lappilaisille, tämä alkuke-
sä oli parasta aikaa. Alka-
van kesän tuoma kasvun 
odotus ja yöttömän yön 

merkkinä taivaalla loista-
va aurinko.

Kunnallisvaaleihin ol-
laan Lapissakin lähdössä 
todennäköisesti jokaisessa 
kunnassa. Kannatusta on 
viime eduskuntavaalien jyt-
kyn jälkeen kaikissa kun-
nissa jopa useisiin valtuus-
topaikkoihin asti. 

Perussuomalaisten ”ris-
tiretkiryhmä”, johon kuu-

luivat kansanedustajat Lea 
Mäkipää, Martti Mölsä, 
Maria Lohela ja varapuhe-
mies Anssi Joutsenlahti se-
kä varapuheenjohtaja Reijo 
Ojennus, PS-naisten halli-
tuksen jäsen Helena Ojen-
nus ja innokas lapinkävijä, 
tapahtuman vetäjä Mark-
ku Mäkinen, aloitti työn-
sä Rovaniemeltä. Markku 
hoiti matkan majoitukset, 

ruokailut, sekä kuljetukset 
perillä.

Tulvat koettelevat 
Rovaniemellä

Rovaniemen Lordi-aukiolle 
kerääntyi sadetihkuisesta 
säästä huolimatta väkeä vä-
lillä jonoksi asti kahvikupin 
ja nisusten ääreen. Puolueen 
edustajilla riitti jututettavia. 
Suomi on pitkä maa ja asiat 
ja murheet ovat napapiirin 
yläpuolella aivan erilaiset 
kuin meillä etelän ihmisillä. 

Ajankohtainen ongelma 
Lapissa tänäkin keväänä on 
ollut jokavuotinen tulvati-
lanne. Pahimmillaan tulvat 
saattavat aiheuttaa miljoo-
navahinkoja. Vuotoksen al-
taan rakentaminen toisi hel-
potusta myös tähän ongel-
maan. Sen lisäksi saataisiin 
puhdasta saastuttamatonta 
energiaa. Perussuomalais-
ten viestinä oli, että myötä-
mielisyyttä tälle hankkeelle 
löytyisi.

Tulvavahinkoihin liitty-
vä asuntorakentaminen joh-
tuu ainakin osaksi virheelli-
sestä kaavoituspolitiikasta. 
Aikanaan on haluttu mm. 
Rovaniemellä kaavoittaa 

asuntoalueita liian alavil-
le seuduille. Epäiltiin, että 
maanomistus ja kaavoitus 
olisivat kulkeneet hieman 
liikaakin käsi kädessä. Bis-
nes on ajanut järkevän, 
asutukseen sopivan raken-
nuspaikka-ajattelun edelle.

Rovaniemellä on tällä 
hetkellä kolme Perussuo-
malaisten kaupunginvaltuu-
tettua. Paikallisten toimijoi-
den innostuksesta ja yleisön 
kiinnostuksesta päätellen 
voisi veikata PS:n valtuu-
tettujen määrän monin-
kertaistuvan kaupungissa. 
Työssä on mukana kiitettä-
västi myös nuorta joukkoa 
täydentämässä vähän ko-
keneempaa järjestöväkeä.  
Rovaniemen osastossa toi-
mintaa vetää Jukka Paakki. 

Kaivosveroa kaivataan

Rovaniemeltä matkaan 
kohti pohjoisempaa Lappia 
lähti myös puoluehallituk-
sen jäsen, kaupunginval-
tuutettu Pirita Nenonen. 
Seuraava pysähdyspaikka 
oli Sodankylän S-marketin 
edustalla. Siellä puuhaihmi-
sinä toimivat mm. Sodanky-
län perussuomalaiset kun-

nanvaltuutetut Eila Kivioja 
ja Alpo Lintula. 

Sodankylässäkin tavoite 
valtuustopaikkojen huo-
mattavasta lisäämisestä on 
perusteltua. Ehdokkaita on 
tulossa ja puoluetyö aktii-
vista. Kuten arvata saattoi, 
Sodankylässä puhuttavat 
Kevitsan kaivoksen asiat. 
Kaivoksen myynti kana-
dalaisille tekijöille polku-
hintaan on peruuttamaton. 
Kaivostoiminta aiotaan 
käynnistää, vaikka takeita 
ympäristön turvallisuudes-
ta ja saastumattomuudesta 
ei ole. Toisaalta kaivos tuo 
kovin tärkeitä työpaikkoja 
Sodankylään ja laajemmin-
kin Lapin alueelle. Kaivos-
vero olisi paikallaan ja aina-
kin osa veron tuotosta tulisi 
ohjata sijaintikuntaan.

Perussuomalaisuus 
uutta Inarissa

Matka Sodankylästä jatkui 
Ivaloon. Ivalon S-Marketil-
la riitti väkeä makkara- ja 
kahvijonoissa. Arto Hof-
frén, Ilkka Kuuva ja Kata-
riina Ylennysmäki toimivat 
Inarin alueen puuhahen-
kilöinä. Perussuomalainen 

ristiretkellä lapissa
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Vaikean sairauden murtama kelloseppä Risto 
Mattsson poistui keskuudestamme 3.5.2012. 

Risto Mattsson oli värikäs persoona, hän se-
kä vihastutti että ihastutti räväkkyydellään. Ke-
tään hän ei jättänyt kylmäksi. Keskusteluissa hän 
oli vertaansa vailla, hänen elämäntyönsä keskittyi 
pääasiassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ris-
to Mattsson oli poliitikko henkeen ja vereen, hänen 
poliittinen uransa alkoi jo -70 luvulla hänen isän-
sä Evald Mattssonin varavaltuutettuna ja rinnalla 
SMP:ssä. Risto puolusti niin sotiemme veteraaneja 
kuin yhteiskunnan vähempiosaisiakin. Hänen vai-
kutuksensa Lappeenrannan kunnallisessa elämässä 
oli näkyvä.

Isänsä kuoleman jälkeen vuonna 1984 hän tu-
li varsinaisen valtuutetun paikalle Lappeenrannan 
kaupunginvaltuustoon. Lukuisat valitukset ja aloit-
teet mm. katumaksulain kumoamiseksi, paljastuk-
set ja vaatimukset teknisen toimen ja kaupungin 
johdon epämääräisistä ulkomaan matkoista kau-
pungin veronmaksajien varoilla, herättivät Matts-
sonin uteliaisuuden. Hän oli tinkimätön vaatimuk-
sissaan ja tiukasti edellytti ehdotonta rehellisyyttä 
ja oikeudenmukaisuutta. Hän puolusti myös hei-
kompiaan monien taksojen ja korotusten kanssa ja 
ollessaan vaa’ankieliasemassa sai myös valtuuston 
enemmistön taakseen. Hän ei voinut hyväksyä kau-
pungin tuhlailevaa edustamista ja rahankäyttöä.

Risto Mattsson kuitenkin joutui luopumaan 
valtuutetun tehtävästään syksyllä 1988 terveydel-
lisistä syistä.

Sairastuttuaan hän päätti muuttaa pysyvästi asu-
maan Espanjaan ja näin päätti poliittisen tehtävänsä. 
Myöhemmin Mattsson palasi vaimonsa Seijan kans-
sa takaisin Suomeen viettämään vanhuuttaan. 

Risto Mattsson oli uuden puolueensa Perussuo-
malaiset rp:n jäsenenä kuolemaansa saakka.

Hän oli Lappeenrannan politiikan väriläiskä, 
suorasukainen rehevä karjalaismies, hänen muis-
tonsa jää elämään kaupungin ja sen ihmisten mieliin.

risto Mattssonin pitkäaikainen perheystävä,
Marja-leena leppänen
lappeenranta

kaJaanI

Yhteiskokous päätti 
vaaliteemoista
Kajaanin Perussuomalaiset ry:n ja Kajaanin Seudun 
Perussuomalaiset ry:n hallitukset kokoontuivat 18.5. 
yhteiseen kokoukseen tekemään yhteisiä päätöksiä kos-
kien syksyn kunnallisvaaleja Kajaanissa.

Yhdistykset valitsivat vaaliteemaksi ”Kohti parem-
paa Kajaania”.  Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:lle 
tarjotaan tätä teemaa myös piirikohtaiseksi teemaksi, 
joka silloin kuuluisi ”Kohti parempaa Kainuuta”.

Vaalitavoitteeksi asetettiin valtuustopaikoilla mi-
tattuna vähintään toiseksi suurimman puolueen asema 
syksyn kunnallisvaalien jälkeen.

Hallitusten yhteiskokous nimesi  4-jäsenisen vaali-
työryhmän, jonka tehtävänä on pikaisesti laatia tarkka 
vaalisuunnitelma.

Kajaani 18.05.2012

Kokouksen puolesta vakuudeksi
Pentti Kettunen

risto Mattsson
on poissa

 ■MuiStoKirjoituS

aate Inarin kunnallispo-
litiikassa on uutta, koska 
aikaisemmin ei puolueella 
ole ollut kunnallisvaaleis-
sa ehdokkaitakaan. Useita 
ehdokaslupauksia saatiin 
kunnallisvaaleihin, joten 
seuraavassa Inarin valtuus-
tossakin perussuomalaisia 
valtuutettuja tullaan näke-
mään useita.  

Inari-hotellin alueella 
lauantai-iltapäivän tapaa-
minen toi huonoon ajan-
kohtaan nähden kohtuulli-
sesti väkeä. Avartavia kes-
kusteluja käytiin useiden 
alueen ihmisten kanssa. 
Mielenkiintoisena ajatuk-
sena esitettiin mallin otta-
mista Norjan puolelta alue-
politiikassa. Siellä, ainakin 
Finmarkin läänissä verotuk-
sella ja työantajamaksuhel-
potuksilla otetaan huomi-
oon alueellinen erilaisuus. 

Pitkät etäisyydet 
ongelmana

Utsjoella kokoonnuttiin 
hotelli Luossan tiloihin. 
Utsjoella paikallisosaston 
toiminta on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Ismo Manninen, 
Osmo Roivas ja Marjatta 
Eklund toimivat Utsjoella 
osaston vetäjinä. Ehdokkai-
ta kuntavaaleihin on jo tällä 
hetkellä useita ja aktiiviset 
toimijat ovat edelleen in-
nokkaasti liikkeellä. Tavoite 
vähintään viidestä valtuute-
tusta Utsjoen viisitoistajäse-
niseen valtuustoon on hyvin 
realistinen. 

Utsjoella, kuten tietysti 
koko Lapin alueella, pit-
kät etäisyydet palveluihin 
koetaan tietynlaisena on-
gelmana. Sata kilometriä 
terveyskeskukseen, 60 kilo-
metriä kauppaan jne. tuovat 
elämiseen omat haasteensa. 
Utsjoella asukkaita on noin 
1 300, joista puolet asuu 
kuntakeskuksessa.

Kuntapäättäjien asema 
ei kunnassa ole kovin help-
po. Rahan riittäminen edes 
välttämättömiin palvelui-
hin on hankalaa. Erityisesti 
esiin nousi Utsjoen saamen-
kielisen lukion asema. Lu-
kio on ainoa koko maassa, 
jossa ylioppilaskirjoitukset 
voi suorittaa saamenkie-
lellä. Tämä oikeus kuuluu 
saamelaisten kielellisiin 
oikeuksiin. Tähän asiaan 
perussuomalaiset lupasivat 
jollain tapaa eduskunnassa-
kin puuttua.

Liitoksiin ei kunnassa 
ole suuriakaan mahdolli-
suuksia. Eikä liitoksesta 
nähdä myöskään hyöty-
jä. On helppo yhtyä Ismo 
Mannisen sanoihin, kun 

ajelee Tenojoen vartta ja 
katselee upeita maisemia: 
”Utsjoki on hieno paikka 
elää, asua ja kasvattaa per-
heensä. Tehdään Utsjoesta 
elinkelpoinen itsenäinen 
kunta. Tehdään tenolaista 
kuntapolitiikkaa niin, että 
se on Utsjoen kunnan ja 
kaikkien utsjokelaisten par-
haaksi.”

Norjan läheisyyttä 
hyödynnettävä

Seuraava tapaamiskohde 
Karigasniemen kylätalo 
Säivu yllätti. Väkeä oli tu-
van täydeltä ja kansanedus-
tajien ja Ismo Mannisen 
avauspuheenvuorojen jäl-
keen keskustelu oli vilkasta. 
Manninen kertoi vieraille 
tiivistetysti Utsjoen asioista 
ja niistä toiveista, joita ha-
lutaan valtakunnan tason 
päättäjien tiedoksi.

Utsjoen kunta jakaan-
tuu kolmeen suurempaan 
kyläkeskukseen: Karigas-
niemeen, jonne on matkaa 
noin sata kilometriä kun-
takeskuksesta, ja Nuor-
gamiin, joka sijaitsee vii-
denkymmenen kilometrin 
päässä Norjan rajalla. Tällä 
hetkellä nuoriso pakotetaan 
muuttamaan Rovaniemen 
kaltaisiin kasvukeskuksiin 
koulun ja työn perässä. 
Samalla he myös jäävät va-
kinaisesti asumaan näihin 
keskuksiin ja pienet paikka-
kunnat tyhjenevät.

Manninen muistutti, 
että täällä asutaan yhden 
maailman rikkaimman val-
tion naapurina. Karigasnie-
meltä on matkaa Norjan 
puolelle vain 20 kilometriä. 
Siellä olisi työtä monilla eri 

aloilla ja suomalaista työtä 
ja työntekijää arvostetaan. 
Ongelmana on kielitaito. 
Norjan kieltä on joitakin 
kertoja kursseilla opetet-
tu, mutta kurssit jäävät lii-
an lyhyiksi rahanpuutteen 
vuoksi.

Tässäkin tulisi valtioval-
lan huomioida kunnan eri-
koisolosuhteet ja rahoittaa 
koulutusta korvamerkityllä 
valtionavulla. Saamelais-
koulutuskeskuksen kautta 
tulisi laajentaa oppisopi-
muskoulutusta niin, että 
mahdollistettaisiin myös 
Norjan puolen työpaikko-
jen hyödyntäminen.   

Resurssit puutteellisia

Vanhuspalveluja ei ole Ka-
rigasniemellä eikä Nuorga-
missa, joten käytännössä 
omaisten vierailut jäävät 
pakostakin vähäisiksi pitki-
en etäisyyksien takia. Koti-
avustajia lisäämällä kotona 
asumista ja myös sotavete-
raanien huoltoa voitaisiin 
helpottaa.  Karigasniemellä 
on koulu säilynyt ja oppi-
laita on vielä noin neljä-
kymmentä. Ongelmana on 
sisäliikuntapaikan puute. 
Koululaisten sisäliikunta 
rajoittuu pulpettien välissä 
voimisteluun!

Poliisin resurssien riit-
tämättömyys nähdään suu-
rena turvallisuuspuutteena. 
Se on sitä poliisin kannalta 
ja ennen kaikkea asukkai-
den kannalta.  Utsjoella on 
yksi ”kyläpoliisi”, joka saa 
tarvittaessa hieman apua ra-
javartiostolta, mutta suun-
nitelmissa on myös raja-
vartijoiden toiminnan kar-
siminen. Poliisitoimintaa 

säädellään liian yksisilmäi-
sesti kunnan väestömäärän 
mukaan. Kuitenkin Suomen 
ja Norjan puolen turismi 
tuo kuntaan määrättyinä 
aikoina jopa tuhansia tu-
risteja päivittäin. Oman 
lisänsä tuo myös Tenojoen 
lohikalastus ja tietysti kul-
lankaivajat. 

Kiitoksia Utsjoelta pyy-
dettiin välittämään erityi-
sesti puolueen naisille.  Pe-
russuomalaisilla sanottiin 
olevan fiksuja, hyvin käyt-
täytyviä ja osaavia naisia 
puolueen toiminnassa!

Perussuomalaisten 
vierailu odotettu 
tapahtuma

Lapin kiertueen viimeinen 
kohde oli Sevetinkylä, jo-
hon osa joukosta lähti vie-
lä sunnuntaina. Sevetissä 
Perussuomalaisten vierailu 
oli odotettu tapahtuma. 
Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun puolueen edus-
tajat kylässä kävivät. Myös 
ehdokashankinta tuotti 
kylällä tulosta. Puoluetta 
kohtaan tunnetaan suurta 
kiinnostusta myös Sevetis-
sä, niin kuin koko Lapin 
alueella.

Myös muualla Lapissa 
tapahtui samaan aikaan. 
Pirita Nenonen jatkoi Ro-
vaniemeltä sunnuntaina 
saman tien Jukka Paakin 
kanssa perustamaan osas-
toa Simon kuntaan. Lappi 
on Perussuomalaisten kan-
nalta hyvässä hoidossa!

teksti: reijo ojennus
Kuvat: reijo ojennus ja 
jukka Paakki

Kuvassa oikealla etualalla varapuhemies anssi joutsenlahti.
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Tampereella saatiin 
14.5.2012 kaupunginval-
tuuston kokouksessa todis-
taa täydellinen demokraat-
tisen päätöksenteon alasajo 
kun XXL-ryhmä äänesti Al-
lianssisopimuksen puolesta 
Tampereen Tunneli -hank-
keessa. Liikenneviraston ja 
rakennuskonsortion allians-
sin puolesta äänestivät Ko-
koomus, RKP, Vihreät, KD, 
Tampereen Sitoutumatto-
mat ja Keskusta. 

Tunnelisopimusta vas-
taan äänestivät Perussuo-
malaiset, SDP, SKP, ja Va-
semmistoliitto, jossa ilmei-
sen ryhmäkurin puutteen 
vuoksi vasemmistolaiset 
Sirkka-Liisa Virtanen ja Ja-
ri Heikkilä äänestivät oman 
puolueensa linjaa vastaan. 

Demokraattinen 
päätöksenteko ja 
allianssin luottamus

Oman värinsä allianssin 
valmisteluun tuo Tampe-
reen virkamiesten osallisuus 
ja toiminta hankkeessa. 
Kiinteistöjohtaja Nurminen 
ja ennen kaikkea tilaaja-
päällikkö Risto Laaksosen 
ovat voimakkaasti ajaneet 
hanketta eteenpäin valtuus-
ton päätöksistä piittaamat-
ta. Risto Laaksosen mukaan 
Tampereen valtuusto on jo 
päättänyt tunnelin rakenta-
misesta vuonna 2008 ja so-
pimuksesta irtautumisesta 
seuraisi kustannuksia.

Kaupunginvaltuusto ei 
vain itse ole tietoinen teke-
mästään päätöksestä.  

Vuoden 2008 sopimuk-
sen mukaan valtuusto antoi 
luvan tarjousten pyytämi-
selle. Risto Laaksonen on 
ollut mukana tarjouksia 
pyytämässä, joskaan yhtään 
tarjousta ei ole vielä saatu. 
Kiinteistöjohtaja Nurmisen 
mukaan vaadittavat maan-
parantamistarpeet ovat 
suuria, mutta niiden vaiku-
tuksia ei vielä tiedetä, eikä 
niistä tarvitse välittää.

Vuoden 2008 sopimuk-
sen mukaan hankkeesta 
voidaan irrottautua, mikäli 
kustannukset karkaavat kä-
sistä. Tunnelin hinta on sen 
historian aikana noussut 
jo 54% alkuperäisestä ja 
loppupäätä ei ole näkyvis-
sä. Kukaan ei tiedä, rahaa 
ei ole, mutta hukkaputki 
pitää saada. Tilaajapääl-
likkö Laaksonen on radi-
ossa todennut, että tunneli 
rakennetaan - maksoi mitä 
maksoi.

Uuden allianssisopi-
muksen mukaan Liiken-
nevirasto valtuutetaan 
tekemään kaikki tunnelin 
rakentamiseen liittyvät 
päätökset. Johtoryhmään 
voidaan Tampereen kau-
pungilta ottaa kaksi hen-
kilöä. Keitä nämä henkilöt 
ovat? Virkamiehet Laakso-
nen ja Nurminen? Näinkö 
varmistetaan tamperelais-
ten demokraattinen ja po-
liittinen ohjaus päätöksen-
teossa?

Risto Laaksonen ar-
vioi tunnelin valmistuvan 
kolmessa vuodessa alkaen 
2014 vuoden alusta. Mihin 
tämä epärealistinen odotus 
perustuu? Kukaan ei ole lu-
vannut kolmessa vuodessa 
tunnelia tehdä ja hallinto-
oikeudessa on valitukset 
menossa. Suunnitelluilta 
kaavoilta ja tiesuunnitel-
malta puuttuu lainvoima.

Tiina Elovaara (PS) toi 
oikeutetusti esille erittäin 
hyvän kysymyksen. Miksi 
valtuusto ei aloita sellaisia 
hankkeita, joilla on kau-
punkilaisten tuki ja luotta-
mus? Vihreiden valtuutetun 
mukaan näin isoja päätök-
siä ei voi tehdä tunteella 
ja luottaa kaupunkilaisten 
arviointikykyyn. Kaupun-
ginvaltuuston edustajat, 
jotka eivät tiedä tekivätkö 
vai eivätkö tehneet päätös-
tä tunnelin rakentamisesta, 
ovat paljon parempia pää-
töksentekijöitä.

Vasemmistoliiton Sirk-
ka-Liisa Virtanen ja Ko-
koomuksen Mikko Leppä-
lahti uskovat, että kun kau-
pungin virkamiehet jotain 
tekevät niin he tekevät sen 
kunnolla ja ammattitaidol-
la. No, itselläni on tässä 
asiassa toisenlaisia koke-
muksia. Sen missä näiden 
kahden valtuutetun kanssa 
olen saamaa mieltä on se, 
että päätöksiä tehdään us-
kon varassa koska tietoa ei 
ole eikä sitä anneta.

Mervi Janhunen (vihr.) 
totesi, ettei kokonaisuu-
desta kenelläkään ole mi-
tään kuvaa, sen enempää 
siitä onko hanke hyvä vai 

huono. Tämä siitäkin huo-
limatta, että vihreä ryhmä 
on edustajansa mukaan 
aktiivisesti esittänyt kysy-
myksiä tunnelista ja saanut 
niihin myös vastauksia. 
Apulaispormestari Leena 
Kostiainen (kok.) yhtyi tä-
hän näkemykseen ja sanoi 
päätöksen olevan täysin 
poliittinen Valtuuston pu-
heenjohtaja Irene Roivai-
nen (vihr.) alleviivasi val-
tuuston tietämättömyyttä 
äänestyksen jälkeen, jol-
loin hän kiitti valtuustoa 
vastuullisesta päätöksestä 
koska muuten valtuusto 
olisi sopimuksen rikkoja. 
Minkä sopimuksen?

En ole koskaan ollut 
kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa, missä kukaan ei 
tiedä näin vähän mistään. 
Puolueryhmien sisällä on 
hajaannusta, valtuutetut ei-
vät tiedä mitä virkamiehet 
ovat valmistelleet, eivätkä 
myöskään sitä mistä ovat 
päättämässä. Mutta pää-
töksiä tehdään ja kuuleman 
mukaan 20 vuoden päästä 

tiedetään olivatko ne hyviä 
vai huonoja.

Valtio ostaa tunnelin 
takaisin?

Käsittämättömin nyt esille 
tullut asia on se, että valtio 
ostaakin tunnelin takaisin 
kun se on valmis. Tampere 
siis ensin rakentaa tunnelin, 
maksaa tunnelin, omistaa 
tunnelin rakennusajalla ja 
myy sen valmiina valtiol-
le. Tampere saa tunneli-
myynnistä kolmanneksen 
arvonlisäverottomasta ja 
korottomasta pääomakus-
tannuksesta takaisin, eli 61 
miljoonaa euroa 300-500 
miljoonan euron sijoituk-
sesta. Mistä on kysymys?

Valtio on mukana tun-
nelissa vain liikennepoliit-
tisin perustein, muuten ei 
valtiolta rahaa hankkeeseen 
olisi herunut. Se ristiriita 
hankkeessa vain on, ettei 
sillä paranneta valtatietä 
vaan YIT:n rantatonttien 
rakentamista. Ellei paran-
tamisena pidetä Olli-Poika 

Parviaisen (vihr.) sitä näke-
mystä, että kun autot laite-
taan tunneliin ne ovat pois 
silmistä ja pois mielestä. Lii-
kenteen merkittävä nopeu-
tuminen seitsemän liikenne-
valoa poistamalla on höpö-
höpö -puhetta. Kolmen mi-
nuutin aikasäästö tuskin on 
investointien arvoinen.

Apulaispormestari Han-
hilahti (kesk.) vastaa, että 
alkujaan suunnitelluille jul-
kisen liikenteen kaistoille 
ei valtion kehyksessä ole 
rahaa, ja koska kyseessä on 
valtion hanke niin kaistoja 
ei olla rakentamassa. Oike-
astaan on epäselvää onko 
tämä Tampereen, valtion vai 
rakennuskonsortion hanke.

Kustannukset tulevat 
nousemaan kuten P-Häm-
pin kohdalla, kustannukset 
ovat tällä haavaa nousseet 
30% ja keskimäärin kun-
nallisissa hankkeissa budje-
tit alimitoitetaan lähtökoh-
taisestikin 48% alakanttiin. 
Näillä budjettiarvioilla 
valtuustot saadaan hyväk-
symään hankkeita, ja myö-

hemmin valtuustoja pyyde-
tään antamaan lisää rahaa 
koska muutenhan projektit 
jäävät kesken. 

Tampereen talous 
ja tulevaisuuden 
investoinnit

Tampereen kaupungin ali-
jäämä on sukeltamassa 
ennätyssyvälle, naapuri-
kunnat ja Tampereen omat 
kaupunkilaiset pyrkivät pa-
koon mitä nopeammin sitä 
nopeammin. Kysyttäessä 
Risto Laaksoselta, kuinka 
jätti-investoinnit aiotaan ra-
hoittaa, loppuvat selitykset 
myös tilaajapäälliköltä. Val-
tuutetut suunnittelevat pa-
rasta aikaa leikkauslistoja, 
demarien Anneli Kivistön 
mukaan säästöjä haetaan 
vanhuspalvelusta, terveys-
palvelusta ja sivistyspal-
velusta. Tunnelin rahoitus 
on suunniteltu hoidettavan 
konsernipankilta otettaval-
la lainalla, eli tässä tapauk-
sessa kuntarahoituksesta. 
Kuntarahoituskeskusteluis-

tampere siirtää päätäntävallan liikennevirastolle

Mika Martikainen
tampere

Mika Martikainen tampereelta paheksuu kaupungin toimintaa: veronmaksajien ääntä ei tunneliasiassa kuultu, vaikka yli 80% äänestäjistä on tuoretta tunnelihanketta vastaan. 
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sa on Laaksonen ilmeisesti 
ollut mukana, mutta näistä-
kään sopimuksista, valmis-
teluista tai keskusteluista ei 
Tampereen kaupunginval-
tuusto ole millään tavalla 
tietoinen.

Epäselväksi jäi myös 
kysymys, kuinka muut kau-
pungin kipeästi tarvitsemat 
investoinnit rahoitetaan. 
Tampereen Veden proses-
si- ja käsittelyjärjestelmiin 
tarvitaan tulevaisuudes-
sa mittavia investointeja, 
koulut ja sairaalat odotta-
vat remontteja ja palvelut 
vaativat tekijöitä. Millä 
nämä rahoitetaan? Tam-
pereen tunneliin riittää ra-
haa, koska Kokoomuksen 
perusteluiden mukaan se 
mahdollistaa laajat yksi-
tyiset investoinnit. Millä 
yksityinen sektori investoi, 
kun koko Eurooppa rypee 
finanssikriisin jälkimainin-
geissa ja kukaan ei varmasti 
tiedä valuutan nimeä vuon-
na 2015? Huvittavinta tie-
tysti on se, ettei Tampereen 
monttuisilla ja kuoppaisilla 

päällystetyillä tieosuuksilla 
nykyisinkään voi ajaa ilman 
alustan vaurioitumispelkoa, 
jollei satu omistamaan kun-
nollista maasturia.

Kokoomus perusteli 
tunnelin rakentamista edul-
lisuudella, noin 300 miljoo-
nalla eurolla saadaan uusi 
koti 3.500 maksukykyiselle 
asukkaalle. Tällä laskukaa-
valla saadaan kustannus, 
joka on lähes 86.000 euroa 
asukasta kohti. Kokoo-
muksen mielestä summa to-
sin on vain 4.000 euroa per 
asukas ja näin ollen vain 
puolet Tampereen uuden 
kaupunginosan Vuoreksen 
kustannuksista. Vuoreksen 
kustannus on 50 miljoo-
naa, ja sillä rahalla saadaan 
yli 20.000 asukasta. Ko-
koomuslainen laskentatapa 
poikkeaa merkittävästi mi-
nulle koulussa opetetusta 
yhteenlaskusta.

Tunnelin tekemistä on 
perusteltu myös työllistä-
villä vaikutuksilla. Kuinka 
monta työtöntä rakennus-
miestä Tampereella on? 

P-Hämpin kokemuksien 
perusteella suunnitellusta 
7500 henkilötyövuodesta, 
kolmasosa tulee ulkomail-
ta, kolmasosa ulkopaik-
kakunnilta ja viimeisen 
kolmanneksen tekevät 
paikalliset rakennusyhtiöt, 
joilla siis tamperelaiset ra-
kennusmiehet jo ovat töis-
sä. Helsingin Länsimetron 
kohdalla kävi toisin, sitä 
rakentavat tsekit.

Kunnallisvaalit 
ja äänestäjien 
käyttäytymisen pelko

Vaikka valtuustosalissa 
käyty keskustelu ei var-
sinaisesti yllättänyt, niin 
SDP:n puheenvuoroista 
paistoi tunnelimyönteisyys 
(lyhyelle tunnelille) ja vas-
tustavana argumenttina 
käytettiin lähinnä sitä, että 
vaikka hanke olisikin hyvä 
niin ajankohta ja taloudel-
linen tilanne on täysin vää-
rä. Eipä tarvitse olla kovin 
suuri ennustaja, jos arvelee 
että demarit tässä asiassa 
sopivassa kohdassa vaalien 
jälkeen takkinsa kääntävät. 
Demarithan ovat takin-
käännön maailmanmes-
tareita, ja osassa Suomea 
lajista harjoitetaan jopa pii-
rinmestaruuskilpailuita. Ei 
se yhteinen etu, vaan ennen 
kaikkea oma etu.

Hankkeen kiirehtimi-
nen ennen valtuustokauden 
loppua lienee sekin pelkoa 
mahdollisesta Perussuoma-
laisten voimakkaasta enem-
mistöstä tulevassa kaupun-
ginvaltuustossa. Hehän 
saattaisivat torpata koko 
hankkeen. Tällä kertaa pel-
ko on aiheellinen ja totuu-
denmukaisesti perusteltu. 

Perussuomalaisten tule-
valle kunnallisvaali-jytkylle 
ovat vanhat hallituspuolu-
eet antaneet niin eduskun-
nassa kuin paikallisellakin 
tasolla kaikki menestymi-
sen avaimet. EU-tukipa-
kettien tie ei ollut oikea 
tapa ratkaista ongelmia, 
kohta koko Eurooppa on 
Kreikan ja Välimeren val-
tioiden myötä liekeissä. 
Tampereen veronmaksaji-
en ääntä ei tunneliasiassa 
kuultu, vaikka yli 80% ää-
nestäjistä on täysin tunne-
lia vastaan. Kaupunkilaiset 
osaavat tämän perusteella 
tehdä omat johtopäätök-
sensä seuraavissa vaaleis-
sa. Vain Perussuomalaisten 
vaalimenestys kuntavaa-
leissa voi torpedoida tun-
nelin rakentamisen, ja se 
varmasti käytetään mikäli 
äänestäjät antavat siihen 
mahdollisuuden.

tampere siirtää päätäntävallan liikennevirastolle

Mika Martikainen tampereelta paheksuu kaupungin toimintaa: veronmaksajien ääntä ei tunneliasiassa kuultu, vaikka yli 80% äänestäjistä on tuoretta tunnelihanketta vastaan. 

Tunnettu EU-kriitikko 
Ralph Jaari palaa kir-
jassaan EU: Kyllä vai ei 
historiaan, vuoteen 1994, 
jolloin järjestettiin kan-
sanäänestys EU:hun liit-
tymisestä. Tuolloin EU-
myönteinen kanta voitti 
56,9 prosentin kannatuk-
sella. Nyt, kun lähemmäs 
parikymmentä vuotta on 
vierähtänyt, Jaari haas-
tatteli kolmekymmen-
täyksi poliitikkoa, talous-
elämän asiantuntijaa ja 
EU-kriitikkoa Timo Soini 
mukaan luettuna heidän 
ajatuksistaan Suomen 
roolista noissa tapahtu-
missa ja EU:ssa nyt.

- Olen ollut eurokrii-
tikko alusta saakka ja 
kirjoittanut asiasta jo pit-
kään kolumneja eri leh-
tiin ja omassa blogissani. 
Suomen EU-jäsenyys on 
asia, josta olen halunnut 
kirjoittaa, Jaari kertoo.

Ralph Jaari on omal-
ta poliittiselta kannaltaan 
nordisti, joka kannattaa 
pohjoismaista yhteistyötä. 
Hänen mielestään Suomen 
tulisi irrota EU:sta yhdes-
sä muiden Pohjoismaiden 
kanssa ja palata Euroopan 
talousalueeseen (ETA), 
johon nykyään kuuluvat 
enää Norja ja Islanti.

- EU:lle tulee käymään 
aivan samoin kuin kävi 
Neuvostoliitolle – se ha-
joaa. Voi olla että siihen 
menee vielä kymmeniä 
vuosia mutta näin tulee 
väistämättä käymään, 
Jaari ennustaa.

teksti: Mika Männistö

Eu-kriitikko ralph jaari:

Eu tulee vielä hajoamaan

Keskiviikkona 9.5. oli 
Akateemisessa Kirjakau-
passa vipinää. Sankoin 
joukoin olivat ihmiset 
tulleet kuuntelemaan 
alustustani kirjasta ”EU: 
KYLLÄ VAI EI”. Haas-
tattelua juonsi taitavasti 
TV1:n uutisankkuri Piia 
Pasanen. Kirjani tuntui 
menevän hyvin kaupaksi, 
sillä omistuskirjoituksen 
pyytäjiä oli jonoksi asti.

Itse olen nyt sitä miel-
tä, että eilinen tilaisuus 
oli vain lähtölaukaus sille 
todelliselle kamppailulle, 
joka pannaan vireille eu-
rokriittisyyden lisäämi-
seksi Suomessa ja joka 
lopulta vuosien päästä 

tulee johtamaan siihen, 
että Suomi eroaa EU:sta 
- mahdollisesti Ruotsin, 
Tanskan ja Britannian 
kanssa. Nämä maat muo-
dostavat sitten ETA:ssa 
vahvan ryhmittymän, jota 
EU:n ja sen johtoelinten ei 
sovi väheksyä.

Arvostan korkealle sel-
laisten eurokriitikkojen pa-
nosta kuin Esko Seppänen, 
Timo Soini, Paavo Väyry-
nen ja Antti Pesonen, unoh-
tamatta sellaisia naisia kuin 
Ulla Klötzer ja Hilkka Pie-
tilä. Haluaisin muodostaa 
heidän kanssaan yhteisen 
kamppailuorganisaation, 
joka pyrkii Suomen irrotta-
miseen EU:sta.

Uskon, että tulen pyr-
kimyksessäni onnistumaan, 
mutta kuulisin hyvin mie-
lelläni teidän ajatuksianne, 
hyvät lukijat, tästä ideasta-
ni.

ralph jaari

Nyt alkaa todellinen kamppailu

ralph jaari

Ralph Jaari (s. 1949) on koulutukseltaan valtiotieteen 
maisteri ja MBA (INSEAD, Ranska). Ammatiltaan 
hän on liikemies joka toimii kiinteistöalalla lähinnä 
Baltian maissa. EU-kriittinen kirjoittelu on hänelle 
harrastus.

Ralph Jaarin EU-kriittisiä kirjoituksia voi lukea 
myös hänen blogistaan osoitteessa www.jaari.net

Jaarin kirjaa EU: Kyllä vai ei myydään kirjakau-
poissa noin 20 euron hintaan. Perussuomalaiset voi-
vat ostaa kirjaa Jaarilta itseltään 15 euron kappale-
hintaan.

Kuva: Mika Martikainen
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Perussuomalaisten aktiivi-
poliitikko Taito Ylhäinen 
on vaimonsa Kaarinan 
kanssa toiminnan ihmisiä. 
Vanha sanonta ”vierivä 
kivi ei sammaloidu” pitää 
täydellisesti paikkansa tä-
män pariskunnan suhteen. 
Ylhäiset viljelevät Maskun 
kunnassa sijaitsevaa Lou-
hisaaren kartanoa, joka 
tunnetaan myös marsalkka 
Mannerheimin syntymäko-
tina. Louhisaari kuului yli 
kolmesataa vuotta Fleming-
suvulle ja yli sata vuotta 
Mannerheim-suvulle. 

Louhisaaren kartanon 
kahvila palvelee Louhi-
saaressa kävijöitä 15.5-
31.8.2012. Maanviljelyk-
sen ohella Ylhäiset ovat 
panostaneet voimakkaasti 
matkailuyrittämiseen. Yö-
pymistilaa pystytään tar-
joamaan 28 henkilölle ja 
lisäksi on mökkimajoitusta, 
jota voi vuokrata Lomaren-
kaalta. Kahvilassa on tilaa 
noin sadalle henkilölle. Pe-
rinneruokiin on panostettu 
suussa sulavien leivonnais-
ten, piiraiden ja paistosten 
kera, joissa on mausteena 
ripaus menneiden aikojen 
ruokakulttuuria. Eva Man-
nerheim Sparren ansiosta 
nykyisinkin Louhisaares-
sa voi nauttia siemauksen 
”jumaljuoman”, mustavii-
nimarjanlehtijuoman tai-
vaallisesta mausta. Tästä 
juomasta kartanon emäntä 
Kaarina Ylhäinen on tehnyt 
merkkituotteen, jota tullaan 
maistelemaan pitkienkin 
matkojen takaa. 

Puolueen kannatuksen 
nousu jatkuu Askaisissa 

Taito Ylhäinen on ollut 
aktiivisesti politiikassa mu-
kana koko aikuisikänsä. 
Perussuomalaisena hän on 
kunnanvaltuustossa jo kol-
matta kautta. Poliitikkona 
mies on omalla paikkakun-

nallaan hyvin suosittu ja ar-
vossa pidetty. Tästä johtuen 
hän Perussuomalaisten ää-
niharavana nappasi vuonna 
2008 kolmanneksi eniten 
Maskussa ehdolla olleiden 
saamista äänistä. Myös 
valtakunnallista tunnustus-
ta on tullut: Suomen tasa-
vallan presidentti myönsi 
maskulaiselle maanviljelijä 
Taito Ylhäiselle Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan 
mitalin kultaristein itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2010 tun-
nustuksena pitkäaikaisesta 
ja ansiokkaasta toiminnasta 
monilukuisissa luottamus-
tehtävissä. 

Vuonna 2004 Perussuo-
malaisten kannatusprosentti 
oli 3,3 ja neljä vuotta myö-
hemmin kannatus kipusi 7,2 
prosenttiin. Tulevissa kun-
nallisvaaleissa jää nähtäväk-
si nouseeko kannatus vielä 
vanhaan tahtiin, ainakin 
poliittiset tuntemukset tätä 
vahvasti lupailevat. Askai-
nen kuuluu varsinais-suoma-
laiseen Maskuun, johon on 
yhdistetty Askainen ja Lemu. 

Kartanossa kerrotaan 
kummittelevan 

Louhisaaren kartanolinnan 
omistaa valtio. Kartano-
linnassa järjestetään mu-
seoviranomaisten toimesta 
opastettuja esittelykierrok-
sia yleisölle. Louhisaaren 
kartanolinna oli Suomen pi-
lottikohde eurooppalaisessa 
kulttuuriperinnön saavutet-
tavuushankkeessa ACCU 
(Access to Cultural Herita-
ge) vuosina 2004-2007. Tai-
teen- ja kulttuurinnälkäiselle 
paikka on aarreaitta, jonka 
mittaamattoman arvokkaita 
taide-esineitä ja seiniä koris-
tavia isokokoisia maalauk-
sia voi uppoutua ihailemaan 
moniksi tunneiksi. 

Kartanossa on myös 
suuri, monia hyllymetrejä 
käsittävä kirjasto. Noin 4-6 

metriä korkeissa huoneissa 
seisovat jämäkästi suuret 
avotakat, joilla suuret huo-
neet muinoin lämmitettiin. 
Metrin, jopa puolentoista 
pituisia halkoja piti kantaa 
valtava määrä päivittäin si-
sälle tasaisen lämmön var-
mistamiseksi. 

Palvelusväelle ja talon 
väelle on kartanosta varat-
tuna omat kerrokset. Yksi 
huone toimi vierashuonee-
na, jonka mahtaviin no-
jatuoleihin voi entisajan 
ihmiset kuvitella uppoutu-
neena. Taruna kerrotaan 
kartanossa myös kummitte-
levan vielä nykypäivänäkin. 
Huoneessa on seinillä pirun 
kuvia ja veistoksia, jotka 

luovat oman tunnelmansa 
kävijän sydämeen. Kaarina 
Ylhäinen kuittaa olanko-
hautuksella kummittelun, 
josta hänen ei tarvitse välit-
tää, kun asiat ovat kunnos-
sa yläkertaan päin. 

Parvekkeen ovilta avau-
tuu maisema puutarhaan, 
jonka taustalla siintää ku-
vankaunis merimaisema. 
Louhisaaressa on myös 
laaja englantilainen puisto 
kävelyteineen. 

2,5 tonnin kiuaskivet 
kutsuvat saunojia 

Meren läheisyyden voi ais-
tia tuoksuna ja aaltojen 
vaimeana huminana Lou-

hisaaren kartanon mailla 
kulkiessaan. Meren ran-
nassa on matkailijoiden 
vuokrattavissa erikokoisia 
saunoja. Perussuomalai-
sena Taito Ylhäinen päät-
ti rakentaa matkailijoille 
privaattisaunan hirrestä 
ja kun kartanomaisemissa 
ollaan, tuli saunalle kokoa 
85 neliömetriä. Yhdellä 
lämmityksellä sauna pysyy 
lämpimänä kaksi päivää. 
Kiuas on puolitoista metriä 
korkea ja 1,6 metriä leveä 
joka puolelta. Tulipesään 
mahtuu 1,3-metrinen hal-
ko. Kiuaskiviä on noin 2,5 
tonnia. Melkoinen sauna, 
jonka kiukaasta tulee hyvät 
ja tasaiset löylyt. Saunan 

eteisessä on suurin näke-
mäni saavi, johon mahtuisi 
vaikka pari miestä kylpe-
mään kerralla. 

Perussuomalaisten Var-
sinaissuomen piiri on pitä-
nyt usein kokouksia näissä 
persoonallisen kauniissa 
maisemissa. Taito Ylhäinen 
on kutsunut myös puolu-
een eduskuntaryhmää ja 
puoluetoimistoa viettä-
mään ikimuistoisen päivän 
Louhisaaren herkuista ja 
maisemista nauttien. Ko-
koustilatkin järjestyvät sitä 
haluaville. 

teksti ja kuvat:
harri lindell 

Perussuomalaisuus on voimissaan 
kartanomaisemissa

taito Ylhäinen isännöi Marsalkka Mannerheimin entistä kotikartanoa. 

Englantilainen puisto tarjoaa elämyksen kukista pitäville. 
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Vaili jämsä-uusitalo 
oulun Perussuomalaiset

Oulun seudulle muodos-
tuu uusi Suomen viiden-
neksi suurin kaupunki 
vuoden 2013 alussa. 
Kaupunki muodostuu eri 
tavalla kuin tähän men-
nessä tapahtuneet yhdis-
tymiset suurien ja pienten 
kuntien välillä. Kuntia ei 
yhdistetä mihinkään kun-
taan vaan luodaan uusi 
kaupunki, jonka nimi on 
Oulu. Luomisvaiheessa 
kutsumme sitä Uudeksi 
Ouluksi. 

Yhdistyminen vaatii 
paljon yhteistyötä ja eri-
laiset ryhmät kokoontu-
vat myös vapaamuotoi-
sesti ajatusriihinä keskus-
telemaan ja arvioimaan 
prosessin eri alueita. Täl-
lä kertaa kutsujina olivat 
Haukiputaan Vihreät. 
Ensi kerralla taitaa olla 
meidän vuoromme.

Pohdimme vaikutta-
janaisina Uuden Oulun 
syntymisestä aiheutuvia 
haasteita. Uudessa Ou-
lussa syntyy demokratia-
vajetta. Luottamushen-
kilöiden määrä vähenee 
rajusti. Suunnitelluilla 
alueellisille vapaamuo-
toisille yhteistoimintaryh-
mille on kuitenkin vaikea 
antaa vaaleilla valitun 
valtuuston valtaa. Lähi-
demokratiassa onkin tär-
keää varmistaa demokra-
tian työkaluja asukkaille, 
mm pääsy internetiin sekä 
mahdollisuus osallistua 
asioiden valmisteluun. 
Arvioitiin myös vaihtoeh-
toa perustaa valtuuston 
valitsemia poliittisia suur-
aluetoimikuntia paranta-
maan ja vahvistamaan 
alueiden vaikutusvaltaa.

Päätöksenteko tulee 
muovata sellaiseksi, et-
tä siihen on helppoa tulla 
mukaan ja lähestyä. Asu-
kastoiminnan tulee olla 
monimuotoista heijastaen 
suuralueiden erityisyyttä. 
On tärkeää, että ihmiset 
pääsevät helposti vaikut-
tamaan asioiden valmiste-
luun. Erilaisille kuntalaisille 
ja kuntalaisryhmille tulee 
olla heille sopivia vaiku-
tuskanavia. Keskustellaan 
Kansankäräjistä uutena 
toimielimenä, jonka kaut-
ta kuntalaiset voisivat olla 
mukana demokraattisessa 
päätöksenteossa alueillaan. 
Kansankäräjämalli on vielä 
kehittämisen asteella val-
misteluelimissä.

Pitkät matkat 
vaikeuttavat 
osallistumista

Pohdinnoissa nähtiin uhka-
na Uuden Oulun periferia-
alueiden näivettymistä. Pit-
kät matkat kaupungin kes-
kustaan vaikeuttavat ilman 
muuta osallistumista. Suur-
alueiden logistiikka ja kulje-
tuspalvelut tulee suunnitella 
ja järjestää asukkaita ja lä-
hidemokratiaa palveleviksi. 
Uuden Oulun maaseutu-
vaikutukset on arvioitava. 
Lähidemokratiamallin tu-
lee olla oikeudenmukainen 
ja huomioida suuralueiden 
erilaiset tarpeet.

Uuden Oulun hallin-
non tulee valmistella eri-
laisia vaihtoehtoja, tehdä 
etukäteisarvioita ja roh-
keasti käyttää myös EU-
ohjelmien mahdollisuuksia 
eri mallien kokeiluun ja 
testaamiseen. Seuraavan 

ohjelmakauden painopis-
tealue tulee olemaan kau-
punkipolitiikka. Siksi on 
mahdollista saada demo-
kratiamallien pilotointiin 
joko EARK tai ESR -han-
kerahoitusta. Tähän on 
alueemme poliitikkojen 
otettava vahvasti kantaa, 
jotta kehittämisrahat eivät 
jää vain Etelä-Suomeen. 

Ympäristökuntien ny-
kyisten vanhusneuvostojen 
toiminnan säilyttäminen 
on tärkeää, sillä niillä on jo 
toimivat vaikuttamismallit. 
Yleensäkin Uudessa Ou-
lussa on pidettävä yllä ja 
levitettävä eri kuntien hyviä 
käytänteitä. Nyt luotavat 
mallit eivät välttämättä ole 
oikeita ja siksi tulee olla val-
miutta myöntää virhearviot 
ja löytää uudet ratkaisut. 
Olemme kokeilujen polun 
alkupäässä, mutta matkalla 
on turvattava kuntalaisten 
tasa-arvoinen ja oikeuden-
mukainen kohtelu.

Mukana aivoriihessä 
oli vaikuttajanaisia Ko-
koomuksesta, Vihreistä ja 
Perussuomalaisista Hauki-
putaalta ja Oulusta.

lähidemokratia puhuttaa 
oulussa

Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko ruohonen-lerner keskustelemassa 
ajankohtaisista asioista kuntalaisten kanssa Porvoon torilla lauantaina 5.5.

Vasemmistoliiton listoilta 
sitoutumattomana Hailuo-
don kunnanvaltuustoon 
valittu Kaarlo Rantapirko-
la ja varavaltuutettu Tapio 
Rantapirkola erosivat Va-
semmistoliiton valtuusto-
ryhmästä ja perustivat Hai-
luotoon uuden perussuo-
malaisen valtuustoryhmän. 
70-luvulta saakka erilaisis-
sa luottamustehtävissä Ke-
mianliitossa ja Konepäällys-
töliitossa toiminut Kaarlo 
lähti politiikkaan mukaan 
aikoinaan juuri ammattijär-
jestötaustansa kautta.

- Päällimmäinen syy 
Vasemmistoliitosta irtau-
tumiseen oli se, että puo-
lue vastustaa siltayhteyden 
rakentamista Hailuotoon. 
Sillan vastustajat pelkäävät 
luonnon puolesta, mutta to-
siasiassa lauttayhteys saas-
tuttaa huomattavasti enem-
män. Sillan puuttuminen 
estää Hailuodon kasvun 
kokonaan, kun mantereen 
puolella työssäkäyvien työ-
päivät tahtovat venyä jopa 
kahdentoista tunnin mittai-

siksi, toteaa Kaarlo.
- Vasemmistoliiton poli-

tiikka ei ollut aivan sitä mi-
tä me odotimme, vahvistaa 
Tapio Rantapirkola. – Se ei 
ollut vastapainoa keskus-
tan ja kokoomuksen poli-
tiikalle, pikemminkin juuri 
päinvastoin. Siltakysymys 
oli isoin asia, kun me täällä 
haluamme ajatella sitäkin, 
miten Hailuodon tulevai-
suus turvataan. Perussuo-

malaisilla oli selkeä kanta 
Hailuodon sillan puolesta.

Tapio Rantapirkola toi-
mii myyntijohtajana apteek-
kituotteita markkinoivassa 
yhtiössä ja kulkee töissä ei 
vain Oulussa vaan myös 
pääkaupunkiseudulla saak-
ka. Tätä kautta liikenneyh-
teysasiat koko Suomessa 
ovat hänelle tärkeitä.

teksti: Mika Männistö

uusi perussuomalainen
valtuustoryhmä hailuotoon

Sitoutumattomina Vasemmistoliiton listoilla olleet Kaarlo 
ja tapio rantapirkola erosivat ryhmästä ja perustivat 
uuden perussuomalaisen valtuustoryhmän hailuotoon. 
Vasemmistoliiton politiikka ei ollut aivan sitä mitä he 
olivat odottaneet.

hailuotoon kaavailtu siltayhteys on puhuttanut kuntalaisia pitkään. Sillan puolustajat 
uskovat sen olevan ainoa keino hailuodon tulevaisuuden turvaamiseksi, vastustajat 
pelkäävät luontoarvojen puolesta.  Kuva: hailuodon kunta.

Turun Perussuomalaiset pi-
tivät 3.5.2012 keskustelu- 
ja jäsenhankintatilaisuuden 
Turun pääkirjaston audi-
toriossa. Tilaisuuden yhte-
ydessä julkaistiin alustava 
kuntavaaliohjelma.

Ohjelma on 2011 pe-
rustettujen toimikuntien 
työn tulos, kahdeksansi-
vuinen, laaja kokonaisstra-
tegia, joka ulottuu vuoteen 
2020 ja sisältää mallit niin 
Turun keskustan kehittämi-

seen, rakentamiseen, liiken-
teen toteuttamiseen, työl-
lisyyden parantamiseen, 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen kuin kulttuu-
riasioihinkin.

Ohjelma on alustava, 
ja sen yksityiskohdista tul-
laan julkaisemaan lisää 
tietoa säännöllisesti kesän 
ja syksyn mittaan. Samalla 
julkaistaan kannanottoja 
ajankohtaisiin kysymyksiin, 
joita ei tietenkään löydy oh-

jelmasta, koska se on pitkä-
aikaisstrategia.

Kuntavaaliohjelma on 
nyt ladattavissa internet-
sivultamme: http://www.
turunperussuomalaiset.fi/
kuntavaalit2012

Kysymyksiin ohjelmas-
ta ja haastattelupyyntöihin 
vastaa Turun Perussuoma-
laisten puheenjohtaja:
Timo Laihinen
daimon.ps@gmail.com
puh. 0404113019 

turun Perussuomalaiset  julkaisi oman
kuntavaaliohjelman
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Keskustelu Suomen 
mahdollisesta osal-
listumisesta Islannin 
ilmavalvontaan on 
nähty merkkinä Suo-
men ulkopoliittisen 
linjan muuttumisesta: 
sotilaallisesti liittou-
tumaton Suomi osal-
listuisi Nato-maan 
ilmatilan valvon-
taan. Hiljaisuudessa 
valmisteltu asia on 
ollut esillä tasaval-
lan presidentin sekä 
hallituksen ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen 
valiokunnan eli Utvan 
kokouksessa. Utva 

päätti käynnistää asiasta selvityksen.
On totta, että Islanti tarvitsee apua ilmati-

lansa valvonnassa. Satujen saarella ei ole omaa 
armeijaa, ja Yhdysvallat on sulkenut lentotuki-
kohtansa Keflavikissa. Suomelle osallistuminen 
kuitenkin tarkoittaisi sitoutumista Naton pro-
jektiin.

Vuonna 2009 Suomi tyrmäsi ajatuksen osal-
listumisesta. Tuolloin hanketta pidettiin kalliina 
ja poliittisena. Suomelle on myös tarjottu mah-
dollisuutta osallistua Baltian ilmavalvontaan, 
mutta nämäkin ehdotukset on johdonmukaisesti 
torjuttu.

Nyt Islantiin lähtöä perustellaan pohjois-
maisella yhteistyöllä ja suomalaisten lentäjien 
saamalla harjoituksella. Molempia perusteluja 
on syytä kriittisesti arvioida. Kokonaisuudes-
saan operaatiossa on paljon avoimia kysymyk-
siä, joihin eduskunta kaipaa hallitukselta vas-
tauksia. 

Pohjoismainen yhteistyö on kannatettavaa, 
mutta Islanti-operaatiota on vaikea nähdä so-
tilaallisesti saati taloudellisesti järkevänä. Hor-
net-lentäjillemme ei Islannissa ole tarjolla kou-
lutuksellisia haasteita. Maahenkilökunnan tarve 
huomioiden operaatio on kallis.

Näillä näkymin Suomi olisi mukana operaa-
tiossa neljällä hävittäjällä kolme viikkoa vuodes-
sa. Lentotunnit olisivat pois kotimaan tehtävistä. 
Rahat nyhdettäisiin Puolustusvoimilta, joka on 
tällä hetkellä muutenkin ahtaassa taloudellises-
sa raossa. Islanti tai Nato ei maksaisi Suomelle 
ilmavalvonnasta.

Myös operaation kesto on kysymysmerkki. 
Hallitus ilmeisesti kaavailee lyhytaikaista ope-
raatiota. Mutta käytännössä voi olla vaikea 
irtautua, kun kerran on sitoutunut – vertailu-
kohteena vaikka Baltian ilmavalvonta. Entä 
onko mahdollista, kuten Islannin ulkoministeri 
on todennut, että Islannin ilmapuolustus lopul-
ta siirretään Natolta kokonaan Pohjoismaiden 
vastuulle? 

Operaation oikeudellinen perustakin on sel-
vitystä vailla. Kyse ei ole kansainvälisestä krii-
sinhallinnasta, vaan harjoituksesta. Ja mikä on 
hallituksen logiikka? Miksi osallistuisimme Is-
lannin ilmavalvontaan, kun sanoimme ei Baltian 
ilmavalvonnalle?

Jos Islantiin kuitenkin poliittisista syistä läh-
detään, mitä en osaa pitää mielekkäänä, pitää 
ilmavoimille antaa siihen myös resurssit. Puolus-
tusmenojen leikkauksissa on kipuraja ohitettu.

Suomi valvomaan 
islannin ilmatilaa?

jussi Niinistö

Kirjoittaja on
kansanedustaja ja 
puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja

Kaiken maan, ja kaiken 
maailman kansalaiset viet-
tivät viikonloppua moni-
muotoisen ohjelman pa-
rissa Helsingissä. Tarjolla 
oli taidetta, kulttuuria, 
järjestöasioita, politiikkaa 
ja kehitysyhteistyötietoi-
suutta. Demokratiakysy-
mys merkityksineen oli 
vahvasti esillä. Demokra-
tia Nepalissa, Tansaniassa, 
Tunisiassa… Demokratiaa 
pidetään esimerkiksi Suo-
messa itsestään selvänä, 
mutta onko se sitä miltä se 
näyttää?

Rautatientorilta Kaisa-
niemen puistoon ulottuva 
alue tarjosi oleskeluteras-
sin ruuantuoksuineen ja 
myyntikojuineen. Vaikka 
kyläilijöitä oli yli satatu-
hatta, ei minun korviini 
kantautunut järjestyshäiri-

Maailma kyläili jälleen
helsingissä 26.-27.5.2012

ötä. Vastaan vaelsi ihmisiä, 
joiden kasvoilla viivähti 
viihtyminen. Kaikenikäisiä 
kansalaisia oli liikkeellä, 
myös paljon perheitä lapsi-
neen. Viikonlopun aikana 
tapahtumassa vieraili noin 
105 000 kävijää, yleisö-
määrä kasvaa vuosi vuo-
delta.

DEMO ry:n jäsenpuo-
lueena Perussuomalaisilla 
oli jo perinteinen paik-
kansa Demokratiateltassa 
muiden Demon jäsenpuo-
lueiden kanssa, teemana 
demokratia ja sen toteutu-
minen. Kansalaisten tavat-
tavina olivat kansanedus-
taja Tom Packalén ja edus-
kuntaryhmämme puheen-
johtaja, kansanedustaja 
Pirkko Ruohonen-Lerner. 
Pirkko tuli suoraan Naisten 
Kympiltä! Perussuomalais-

ten EU-parlamentaarikko 
Sampo Terho oli kanssam-
me ja osallistui paneeleihin. 
Eri puolueista oli mukana 
pitkän linjan kansanedus-
tajapoliitikkoja, muutama 
ministerikin piipahti.

Erityinen kiitos ryh-
mällemme, joka oli kaksi 
päivää kansalaisten käytet-
tävissä keskustellen ja leh-
tiä jakaen! Helsingin piirin 
varapuheenjohtaja Helena 
Kantola kokosi loistotii-
min helsinkiläisistä. Mitä 
olisi ryhmä ilman Heikki 
Niemistä ja J.P. Kangasta? 
Upeita ryhmäläisiä olivat 
myös espoolaiset, mm. Pe-
rusNainen Maija Saima-
lahti ja nuorten pääsihteeri 
Simo Grönroos, samoin 
kuin varakansanedustaja 
Ilpo Haalisto Varsinais-
Suomesta ja Stadin valtuu-

tettu Nina Huru. Oli mui-
takin eri ikäisiä ja upeita!!! 
Kiitos kaikki PerusNuoret! 
Yhdessä tehden mennään 
eteenpäin! Myös Helena 
Kantola kiittää Maailma 
Kylässä -viikonlopun on-
nistumisesta!

On mainittava, että 
samaan aikaan viikonlop-
puna tuli myös hyvin su-
rullisia uutisia Suomesta! 
Elämän käsittämätön para-
doksi. Syvä suruni ja osan-
ottoni kaikille uhreille!

teksti:
Marjo Pihlman
demo ry:n 2. vpj
Projektisihteeri
Perussuomalaiset rp

Kuva: 
alf lerner

Perussuomalaiset osallistuivat jälleen aktiivisesti Maailma Kylässä viikonvaihteen tapahtumaan helsingissä 26.-27.5. 
Kuvassa Marjo Pihlman, Pirkko ruohonen-lerner ja ilpo haalisto.

www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset rp. ottaa vastaan 
ilmoittautumisia kunnallisvaaliehdokkaiksi 
haluavilta. 
Voit ilmoittaa halustasi osallistua vuoden 2012 
kunnallisvaaleihin toimimalla seuraavasti:

1. Navigoi itsesi Perussuomalaisten 
nettisivuille, www.perussuomalaiset.fi/
kunnallisvaaliehdokkaaksi.

Nyt on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa kunnallisvaaleissa
2. Valitse piiri, jonka alueella asut.

3. Täytä ilmoittautumislomake.

Perussuomalaisten piirijärjestöt käsittelevät 
hakemukset ja ottavat yhteyttä sopiviin 
ehdokkaisiin mahdollisimman pian.
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 ■hiStoriaa

 ■ lEiVäNjaKaja

jeesus ja media

Saalistus rehottaa
- jallitus huipussaan
Olen aina hyväksynyt rehellisellä työllä ja yrittämisel-
lä rikastumisen. En halua rikkaista köyhiä vaan köy-
histä paremmin toimeentulevia. Epäoikeudenmukai-
suus ja saalistusmieli saa vereni kiehumaan. Saman-
aikaisesti kun pieneläkeläiset saavat ensi syyskuun 
alusta 5 euron korotuksen ja opiskelijat ja työttömät 
eivät saa mitään, poistetaan tämän maan superrik-
kailta varallisuusvero vuoden alusta.
timo Soini

Eurooppalaista yliopisto-
elämää Espanjan leónissa
Suomessakin yliopistotutkimuksen tulisi olla maam-
me pelastaja globaalissa kilpailussa, mutta hallituk-
semme tämän hetkinen politiikka ei näytä tukevan 
tätä käsitystä. Kuinka tuottaa merkittävää tutkimus-
ta ja uusia innovaatioita, kun toiminnan tukemiseksi 
vain ilmoitetaan uusista leikkauksista hallinnon alan 
budjetissa.
Vaili K. jämsä

Vappuna minulle, enti-
selle kommunistille, oli 
jälleen suuri ilo osallistua 
Jeesus-marssille. Vaikka 
Jeesus oli Helsingissä ke-
rännyt marssijoita kaik-
kein eniten, uutisissa asia 
sivuutettiin vaikenemalla. 
Eikä tietysti puhettakaan, 
että Jeesus-marssien pu-
hujia olisi päästetty tv-
ruutuihin! 

Monet tietävätkin, 
miksi täällä käy näin. 
Median vihan kohteeksi 
joutuvat kaikki ne, joita 
se ei pysty kontrolloi-
maan ja manipuloimaan. 
Sen takia on pelkästään 
kunnia joutua median 
raatelemaksi. Kultainen 
papukaijamerkki perus-
suomalaisten johdolle! 

Media luulee olevan-
sa Jumala, mutta se ei 

tyvät Jeesuksen puoleen ja 
yhä useammat suomalaiset 
huutavat Häntä avukseen. 
Mitä enemmän Suomes-
sa on Jeesus-kansaa, sitä 
enemmän täällä on myös 
rukousta. Ja mitä enemmän 
rukousta, sitä enemmän on 
myös rukousvastauksia! 

Viime kädessä vain Tai-
vaan Isä voi auttaa Suomea. 
Päättäjät ja viranhaltijat 
tekevät toki osansa, mutta 
vain Jumala voi antaa heil-
lekin asioiden ratkaisemi-
sessa tarvittavan viisauden. 
Vain Hän näkee kaiken ja 
vain Hän näkee tulevaisuu-
teenkin. 

Sana sanoo, että jokai-
nen anova saa. Isämme ei 
kuitenkaan tyrkytä apuaan. 
Hän on antanut meille va-
paan tahdon, ja me saamme 
valita joko oikein tai väärin. 

Mutta kun anomme Hä-
neltä, Hän antaa paras-
ta! Sen takia anomukset 
kannattaa osoittaa ni-
menomaan Hänelle. 

Vain Taivaan Isä voi 
estää perhetragediat. 
Vain Hän voi varjella 
Suomen lapsia ja nuoria. 
Vain Hän voi nostaa al-
koholistit ja narkomaa-
nit kurjuudestaan. Vain 
Hän voi estää terroris-
tien hyökkäykset, on-
nettomuudet ja luonnon 
katastrofit. Vain Hän voi 
päästää meidät Brysselin 
orjuudesta. Hän on tai-
vaissa ja tekee mitä iki-
nä tahtoo! Tapahtukoon 
keskuudessamme siis 
Hänen hyvä tahtonsa! 

Seija Pajatie

tiedä eikä välitä tietää, mi-
tä Raamattu sanoo asiasta. 
”Meidän Jumalamme on 

taivaissa; mitä ikinä Hän 
tahtoo, sen Hän tekee” (Ps. 
115:3). 

Nyt Jumala tekee suuria 
myös Suomessa. Yhä use-
ammat suomalaiset kään-

otteIta SoInIn PlokISta

Jytky on olemassa. Perus-
suomalaisilla on 39 kansan-
edustajaa. Ei se gallupeilla 
ole mihinkään muuttunut.

Eduskuntavaaleihin on 
yli 1000 päivää aikaa. Tä-
män päivän mielipidetie-
dustelut eivät kerro yhtään 
mitään seuraavien vaalien 
tuloksesta.

Gallupeissa on tullut ne-
nään.

Kokonaan oman lu-
kunsa galluphistoriaan kir-
joitti MTV:n uutiset. Pe-
russuomalaisille luvattiin 

suoralla tuloksella 12,1 
prosenttia. Jollain ilveellä 
korjauskertoimien jälkeen 
kannatukseksi saatiin 5 
prosenttia!

Tulos oli aivan poske-
ton. Ei ole ihme, että asi-
aa kommentoimaan pantu 
toimittaja Timo Haapala 
hikoili kuin saunassa, You-
Tube-hitti varmasti kunta-
vaalien molemmin puolin. 
Jos Perussuomalaiset kak-
sinkertaistavat kuntavaa-
lituloksensa, saako Jytky 
sulamistuomion?

Paljonko siis pitää voit-
taa, jotta se on voitto?

Sain vuonna 2006 presi-
dentinvaaleissa 3,4 prosent-
tia ja noin 103.000 ääntä. 
Viime talvena tulos oli 9,4 
prosenttia ja 287.000 ääntä. 
Jytky on sulanut ylöspäin.

Olen kritisoinut pääkir-
joittajia - aiheesta.

Helsingin Sanomat ja 
Kaleva saavat mitalisijoilleen 
kilpailijan. Savon Sanomat.

Sen torstainen pääkirjoi-
tus oli kevyt kuin poutapil-
vi. Kirjoittaja ei erota popu-

jytkyn sulattajat
lismia pop-musiikista. EU 
ei ole menestystarina - edes 
Savossa. Kansa ei äänestä 
väärin, mutta EU:ssa kansa 
pistetään äänestämään uu-
destaan, jos brysselisteille 
mieleistä tulosta ei heti saa-
da. Ja se on Savon Sanomi-
en mukaan aivan oikein.

Toivottavasti maikkarin 
katsojaluvuissa ei käytetä 
samoja korjauskertoimia 
kuin firman gallupeissa…

timo Soini
Plokikirjoitus 25.5.2012

Perussuomalainen  
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Sisällöstä:

www.timosoini.net

PerusSuoma
lainen

Puolueen standaarit jaossa piirikokousten yhteydessä. 

Pirkanmaan standaarin otti vastaan Reijo Ojennus.

Timo Soinin vaalikierros jatkuu

lisää ajankohtaista asiaa kampanjasta sisäsivuilla 
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JÄRJESTÖTOIMINTA

PS-nuorten taPaHtumat

Eurooppa-päivän perinne 
sai alkunsa 9.5.1950, jol-
loin Ranskan ulkoministe-
ri Robert Schuman kutsui 
lehdistön edustajat koolle 
Pariisin ulkoministeriöön. 
Ulkoministeri esitti läsnä 
oleville toimittajille tilaisuu-
dessa mielipiteensä. Euroo-
pan maille on rauhanomais-
ten suhteiden säilyttäminen 
tärkeää, joten on välttämä-
töntä luoda perusta Euroo-
pan valtioliitolle. 

EU:n valtioiden ja hal-
litusten päämiehet sopivat 
Milanon huippukokoukses-
sa vuonna 1985, että tou-
kokuun 9. päivää juhlitaan 
Euroopan päivänä. Tänä 
vuonna tapahtumaa juhli-
taan ympäri Eurooppaa ja 
ympäri Suomea lippujen, 
hymnin, yhteisen tunnus-
lauseen ja yhteisen rahayk-
sikön merkeissä. 

Perussuomalaiset 
Eurooppa-päivillä 

Helsingin Kampin toril-
la järjestettiin 9.5.2012 
Eurooppa-tapahtuma. Pe-
russuomalaiset olivat myös 
puolueena mukana. Puolue 
on niitä harvoja tahoja Suo-
messa, jotka suhtautuvat 
hyvin avoimen kriittisesti 
unioniin ja sen tekemään 
politiikkaan. Talouskriisi 
nousi esiin päällimmäisenä 
keskustelun aiheena. Euro-
johtajat ja Eu-komissio ovat 
laittaneet laput silmilleen ja 
kieltäytyneet kohtaamas-

ta totuutta. ERV ja ERVV 
perustettiin pelastamaan 
ylivelkaantuneita ja jo val-
miiksi konkurssikypsiä eu-
romaita. Monet pankit pe-
lasivat uhkapeliä ja tekivät 
kovia voittoja, ja nyt kun 
riskit ovat käyneet toteen, 
eurooppalaiset veronmak-
sajat laitetaan pelastamaan 
sekä kriisimaat että pankit. 
Tämä ei Perussuomalaisille 
käy, kertoi heidän yleisölle 
jakamansa esite, jossa oli 
tiivistelmä perussuomalai-
sia ajatuksia. Jaettavana 
ilosanomana oli Perussuo-
malainen-lehti ja muuta 
puoluetoimistolta saatua 
materiaalia. 

Kiehtova ja rikas 
Eurooppa 

Perussuomalaiset suhtau-
tuvat kriittisesti Euroopan 
unioniin mutta ovat samal-
la onnellisia ja ylpeitä siitä, 
että olemme eurooppalaisia. 
EU on saanut myös paljon 
hyvää aikaiseksi, esimerk-
keinä vaikkapa opiske-
lijoiden Erasmus-vaihto 
-ohjelma, ympäristön suo-
jelu, rajamuodollisuuksien 
väheneminen ja avoimet 
sisämarkkinat. Perussuo-
malaiset haluavat tehdä 
yhteistyötä muiden Euroo-
pan maiden kanssa ja vaalia 
myös sellaisia korvaamatto-

mia arvoja kuten vapaus ja 
demokratia, jatkaa teltalla 
olevien puolueaktivistien 
jakama esite. 

Kutsuvieraille oli järjes-
tetty Eurooppa-päivän vas-
taanotto Kampin torin vie-
ressä olevalla Eurooppa-ta-
lolla, jossa oli tarjottavana 
seisovan pöydän maukkaita 
antimia. Ilma suosi ulkoil-
matapahtumaa ja yleisöä 
kävi tapahtumassa tasaiseen 
tahtiin, välillä vähän ruuh-
kaksi astikin. Ainakin siltä 
tuntui, kun katselin Perus-
suomalaisten teltan edessä 
olevaa ihmisten tungosta. 

teksti ja kuva: harri lindell

Eurooppa-päivää juhlittiin
ympäri Suomea

Perussuomalaiset rp:n Ke-
minmaan paikallisyhdis-
tys perustettiin 20.5.2012. 
Perustavaan kokoukseen 
osallistui runsas joukko 
puolueen jäseniä. Puolueen 
edustajana paikalla oli 1. 
varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Hanna Mäntylä, 
jonka pitämä poliittinen 
ajankohtaiskatsaus aiheutti 
vilkkaan keskustelun ko-
kousväen keskuudessa.

Keminmaan Perussuo-
malaisten puheenjohtajak-
si valittiin Jyrki Savikuja, 
hallituksen jäseniksi Arto 
Hakala ja Jouni Kallio 
sekä varajäseniksi Pentti 
Kehusmaa ja Jukka Mus-
tonen.

Keminmaan paikallisyhdistys perustettiin

kemInmaa

PS-Nuorten kunta-
vaalikutsunnat Mikkelissä
Perussuomalaisten Nuorten kuntavaalikutsuntakiertue 
saapuu Mikkeliin perjantaina 1.6. Tilaisuus pidetään 
klo 19-21 Sokos Hotel Vaakunan kabinetissa (Porras-
salmenkatu 9).

Nuorisojärjestöstä tilaisuudessa puhumassa puheen-
johtaja Simon Elo, pääsihteeri Simo Grönroos ja toimin-
nanjohtaja Heikki Tamminen. Puolueen ja eduskunnan 
terveiset tuo puolueen 1. varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Hanna Mäntylä.

Paikallisista asioista kertomassa Perussuomalaisten 
kaupunginvaltuutettu Timo Hirvonen. Tule tapaamaan 
perussuomalaisia ja kuulemaan nuorisojärjestöstä sekä 
kunnallispolitiikasta. Lähde ehdolle kuntavaaleissa!

Tilaisuuden jälkeen siirrymme Iskelmäbaari Stop-
pariin karaoken ja hyvän tunnelman pariin. Lisätietoja 
tapahtumasta saa toiminnanjohtaja Heikki Tammiselta, 
puh. 044 301 979.

PS-Nuorten kuntavaali-
kutsunnat joensuussa
Perussuomalaisten Nuorten kuntavaalikutsuntakiertue 
saapuu Joensuuhun lauantaina 2.6. Tilaisuus pidetään 
klo 13-15 Tiedepuiston kabinetissa (Länsikatu 15, käyn-
ti pääovesta).

Nuorisojärjestöstä tilaisuudessa puhumassa puheen-
johtaja Simon Elo, pääsihteeri Simo Grönroos ja toimin-
nanjohtaja Heikki Tamminen. Puolueen ja eduskunnan 
terveiset tuo puolueen 1. varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Hanna Mäntylä.

Paikallisista asioista kertomassa kansanedustaja Os-
mo Kokko. Tule tapaamaan perussuomalaisia ja kuu-
lemaan nuorisojärjestöstä sekä kunnallispolitiikasta. 
Lähde ehdolle kuntavaaleissa!

Lisätietoja tapahtumasta saa toiminnanjohtaja Heik-
ki Tammiselta, puh. 044 301 979.

PS-Nuorten kuntavaali-
kutsunnat Kuopiossa
Perussuomalaisten Nuorten kuntavaalikutsuntakiertue 
saapuu Kuopioon lauantaina 2.6. Tilaisuus pidetään 
klo 19-21 Sokos Hotel Puijonsarven kabinetissa (Minna 
Cantin katu 16). Nuorisojärjestöstä tilaisuudessa puhu-
massa puheenjohtaja Simon Elo, pääsihteeri Simo Grön-
roos ja toiminnanjohtaja Heikki Tamminen. Puolueen ja 
eduskunnan terveiset tuo puolueen 1. varapuheenjohta-
ja, kansanedustaja Hanna Mäntylä.

Paikallisista asioista kertomassa Kuopion seudun Pe-
russuomalaisten hallituksen jäsen Markus Purdy. Tule 
tapaamaan perussuomalaisia ja kuulemaan nuorisojär-
jestöstä sekä kunnallispolitiikasta. Lähde ehdolle kun-
tavaaleissa!

Tilaisuuden jälkeen siirrymme Antura-pubiin kara-
oken ja hyvän tunnelman pariin. Lisätietoja tapahtu-
masta saa toiminnanjohtaja Heikki Tammiselta, puh.  
044 301 979.

oikaisu
Perussuomalainen lehdessä 7/2012 oli virheellinen 
tieto sivulla 24. Tässä jutussa väitettiin, että viime 
kunnallisvaaleissa ei olisi voinut äänestää Paimion 
kaupungissa perussuomalaista ehdokasta. Näin 
kuitenkaan asianlaita ei ollut, Paimiossa oli vuo-
den 2008 kuntavaaleissa yksi perussuomalaisten 
ehdokas. Toimitus pahoittelee virhettä.
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PS-nuorten taPaHtumat

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.

tampereen Perussuomalaiset 
tavattavissa kesäkuussa
Keskustorin Markkinoilla 4.6.2012 klo 8-13.
Peltolammin uimarannalla (Rukkamäentie 20) lauan-
taina 9.6.2012 klo 13-16. Tarjoamme grillimakkaraa 
ja mehua! Paikalla mm. kaupunginvaltuutetut Heikki 
Luoto ja Tiina Elovaara sekä varavaltuutetut Paavo V. 
Suominen ja Jouni Viitanen.

Perussuomalaisten kansan-
edustajia Vammalan torilla 9.6.
kansanedustajat Lea Mäkipää ja Martti Mölsä Sasta-
malassa Vammalan torilla   9.6.2012 klo 10.00-12.00.
Kello 9.00 lähtien paikalla Sastamalan perussuomalaiset 
kaupunginvaltuutetut sekä syksyn kunnallisvaaliehdok-
kaita.

Kontulan Perussuomalaiset ry:n

Ylimääräinen yhdistys- ja
sääntömuutoskokous
Pidetään Kontula-Talon Wanhassa Postissa 7.6. klo 
17.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
nimenmuutos Itä-Helsingin Perussuomalaiset ry:ksi ja 
uuden yhdistystoimintakonseptin myötä valitaan uusi 
puheenjohtaja ja hallitus. Tervetuloa!

Kokouksen jälkeen kuukausittainen PS-foorumi, jos-
sa vieraana kansanedustajamme Maria Lohela Turusta. 
Kahvitarjoilu.

Mikkelin seudun Perussuomalaiset

Kevätkokous
Torstaina 7.6.2012 klo 18.00. Paikka: Elomaantalo, os. 
Pirttiniemenkatu 21, 50100 Mikkeli. Tervetuloa! Kah-
vitarjoilu.

Pohjoiskymen Perussuomalaisten

hallituksen kokous
Sunnuntaina 3.6, yhdistyksen kuukausikokous 10.6. 
Tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

hausjärven Perussuomalaiset ry:n 

Perustamis- ja
järjestäytymiskokous
Lauantaina 9. kesäkuuta 2012 kello 13.00 Hausjärven 
kunnantalon kahviossa Oitissa. Esillä sääntömääräiset 
asiat. Paikalla Hämeen piirin 1.varapuheenjohtaja Jari 
Ronkainen ja Perussuomalaiset Naiset ry:n aluesihteeri 
Outi Virtanen. Tervetuloa mukaan!

Jari Ronkainen, puh. 040 501 2569
jari.ronkainen@hollola.fi

Outi Virtanen, puh. 040 673 7523
outi.virtanen@perussuomalaiset.fi

Pirkanmaan perussuomalaisten nuorten

Pub-illat
Parittomien viikkojen lauantaina klo 17 eteenpäin. Paik-
kana Pub Kahdet Kasvot (Kauppakatu 14, Tampere). 
Yleensä pubin alakerrassa on juomien nautiskelun lisäk-
si myös vapaamuotoista keskustelua polttavista aiheista.

Keski-Suomen Perussuomalaiset Nuoret ry

tule mukaan kesäiltaan!
Keski-Suomen Perussuomalaiset Nuoret ry. järjestää en-
simmäisen perinteisen piirin kesätapaamisen 9.6.2012 
Jyväskylässä ravintola Sohwissa, Vaasankatu 21, klo 
19:30. Tule viihtymään ja keskustelemaan politiikasta, 
kuntavaaleista ja muista mielenkiintoisista asioista va-
paamuotoisesti ja tutustumaan hyvään samanhenkiseen 
porukkaan! 

Illan ohjelma on täysin vapaamuotoinen, asu on 
kuitenkin pakollinen. Koko ravintolan ruokalista ja 
virvokevalikoima on nautittavissasi omalla kustannuk-
sella ja lain sallimissa rajoissa. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Lisätiedot: eero_paananen@hotmail.com, puh. 
0503757151. Tervetuloa!

Perusnaiset tien päällä 2012
Ei mopolla vaan matkailuvaunulla! Perussuomalaisten 
Naisten iskuryhmä kiertää kesän 2012 Suomea mat-
kailuvaunulla osallistuen Perussuomalaisten Naisten ja 
paikallisyhdistysten tapahtumiin.

Tarkoituksena on tukea varsinkin pienten tai aloit-
tavien yhdistysten Naisten toimintaa ja osallistumista 
toimintaan ja saada alueen Naisille näkyvyyttä. Meil-
lä on teltta, jakomateriaalia ja maksamme tarvittaessa 
tori/tapahtumamaksun ja menemme avuksi ja mukaan 
yhdistykselle tärkeään tapahtumaan tai muuten vain 
vaikka torille.

Syksyllä 2012 on kuntavaalit. Tuemme jo olemassa 
olevia, sitoutuneita ja toivomme lisää Naisehdokkaita 
Perussuomalaiset rp:lle. Tuemme kaikkia ehdokkaita, 
emme tee kenenkään henkilökohtaista vaalityötä.

Kutsumme kaikki kansanedustajat, puolueen, piiri-
en, Nais- ja Nuorten järjestöjen edustajat mukaan ta-
pahtumiin. Tiedotamme reittisuunnitelmaa ja sovitut 
tapahtumat mahdollisemman nopeasti. Osallistumalla 
tapahtumiin tuet Perusnaisten työtä kentällä. Ruohon-
juuritason työn tukeminen on hyvin toivottua.

Reittiä ja kuvia voi myös seurata Facebook -ryhmäs-
sä: Perusnaiset tien päällä 2012.

Kierrämme Suomea Mikkelistä ylöspäin - siellä mis-
sä Perussuomalaiset Naiset tarvitsevat näkyvyyttä ja/tai 
tukea. Perusnaiset esiin!

Vaunu 1
hankesihteeri
Pia Pentikäinen
puh 046 8879719
pia.pentikainen@gmail.com

Vaunu 2
Perusnaisten aluesihteeri
outi Virtanen 
puh 040 673 7523
outi.virtanen@perussuomalaiset.fi

Perusnaisten aluesihteeri
jaana Sankilampi puh 040 513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi

Perussuomalaiset Naiset ry:n
Varsinais-Suomen alueyhdistyksen

Perustamis- ja
järjestäytymiskokous
Tiistaina 12.6.2012 klo 18 Raision kaupungin valtuus-
tosalissa (Nallinkatu 2). Kokouksessa vierailee Perus-
suomalaiset Naiset ry:n aluesihteeri Outi Virtanen. 
Kaikki Varsinais-Suomen Perussuomalaiset naiset, ter-
vetuloa suunnittelemaan tulevaa toimintaa!

lisätiedot:
iiris Peltomaa, puh. 045 - 898 5400,
iiris.peltomaa@kolumbus.fi
tuula Sellman, puh. 044 - 311 8966,
tuulasellman@msn.com

Perussuomalaiset Naiset ry

Kevätkokous
Perussuomalaiset Naiset ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 30.6.2012 kello 12 Kemissä 
hotelli Merihovissa. Lähetämme tarkempia tietoja ko-
kousjärjestelyistä kirjeitse.
Lisätietoja antaa myös puheenjohtaja Marja-Leena Lep-
pänen (puh. 020 7430
807) tai aluesihteeri Outi Virtanen (puh. 040 673 7523).
Tervetuloa viettämään kesäistä kokousviikonloppua 
Pohjois-Suomessa!
hallitus

hyvät uudenmaan
Perussuomalaiset naiset!
On aika alueen naisten yhdistää voimat ja järjestäytyä 
omaksi alueyhdistykseksi. Perustava kokous pidetään 
6.6. 2011 klo 18 vanhalla puoluetoimistolla, Manner-
heimintie 40 B 56. Paikalla myös PS-Naiset ry:n halli-
tuksen jäseniä, kokouksen vetää Riikka Slunga-Poutsa-
lo. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet Uudenmaan 
naiset!

Kunnallisvaalit 
2012

• Äänioikeustiedot määräytyvät
 perjantaina 7.9.2012 ja
 äänioikeusrekisteri perustetaan
 viimeistään 12.9.2012.

• Ehdokashakemukset jätettävä
 viimeistään tiistaina 18.9.2012 
 ennen klo 16.00.

• Ehdokasasettelu vahvistetaan
 torstaina 27.9.2012

• Ennakkoäänestys kotimaassa
 17.-23.10.2012

• Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012
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Tämän vuoden tapahtu-
maa kunnioittivat läsnäolol-
laan Perussuomalaiset kan-
sanedustajat Martti Mölsä 
ja Pertti Virtanen. Mölsä toi 
puheessaan esille seuraavaa: 
”Olemme ainoana edus-
kuntapuolueena todistetusti 
aina vastustaneet liittoval-
tiokehitystä vauhdittavia 
päätöksiä. Kataisen hallitus, 
toisin kuin vaalipuheissaan, 
korotti kaikkia arvonlisäve-
rokantoja yhdellä prosentti-
yksiköllä ja jäädyttää lapsili-
sien indeksikorotukset.”

Kansanedustajamme 
”Veltto” kritisoi voimak-
kaasti mediaa ja ennen 
kaikkea sen suhtautumista 
Perussuomalaisiin verrattu-
na muihin puolueisiin. Siinä 
saivat kyytiä niin keskusta 
kuin kokoomuskin sekä va-
semmistopuolueet.

Pirkkalan Perussuoma-
laisten vappupuheen piti 
puheenjohtaja Armi Kärki. 
Puheessani kritisoin ajan-
kohtaista ja polttavaa pu-
heenaihetta, kuntauudistus-
rakennetta ja sellaisenaan 

toteutuessaan, sen tuomia 
mahdollisia uhkia. Puhees-
sani tuli esille myös Suomen 
väestön vanheneminen ja 
sitä kautta huoltosuhteen 
huolestuttava negatiivinen 
kehitys. Meidän Perussuo-
malaisten mielestä muutok-
sessa, on se mikä tahansa, 
tärkeimmäksi kohteeksi 
muodostuvat kuntien teh-
tävät, lakisääteiset palvelut. 
Erityisesti tulee tarkastella 
sellaisia palveluita, joista ei 
voida luopua vaarantamatta 
perusterveydenhuoltoa. Tär-

keää on myös pohtia, miten 
nuo palvelut tavoittavat hel-
poimmin kuntalaiset ja mi-
ten laadukkaita ne ovat. 

Yleisesti tarkastelin pu-
heessani Pirkkalan taloudel-
lista tilannetta ja totesin sen 
olevan suhteellisen hyvällä 
kantimella. Me Perussuo-
malaiset olemme hyvin huo-
lissamme työttömyysluvuis-
ta ja ennen kaikkea nuorten 
työttömyydestä. Me paino-
tamme elinkeinopolitiikas-
samme ensin suomalaista 
työtä ja yrittämistä ja kan-
nustamme pienyrittäjyyttä. 
Pienyrittäjien aseman vah-
vistaminen on erittäin tär-
keää myös kunnan taholta 
meillä Pirkkalassa, ennen 
kaikkea nuorten kohdalla. 

Mitä lähidemokratia tä-
nä päivänä pitää sisällään? 
Tätäkin kyselin puheessani. 
Meillä Pirkkalassa kuntalai-
nen voi monellakin tavoin 
vaikuttaa itseään koskeviin 
asioihin, on vain tiedettävä 
oikeat väylät. Meillä on eri-
laisia foorumeita, kuntalais-
kyselyjä, tiedotus- ja kuu-
lemistilaisuuksia valtuus-
tosalissa ja valtuutettujen 
ja virkamiesten vierailuja 
kyläilloissa. Toisena kyse-
lin; miten lähidemokratia 
tulevaisuudessa toteutuu? 
Vastaus on yksiselitteises-
ti, kenellä on budjettivalta, 
siellä voidaan toteuttaa lä-
hidemokratiaa.

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

Vietimme jo kolmatta ker-
taa vappujuhlaa Pirkka-
lan torilla, jopa kesäisessä 
auringonpaisteessa. Tätä 
voidaan kai jo pitää perin-
teenä? Juhlan aloitimme 
Valde-patsaan lakituksel-
la ja Ullan puhaltamalla, 
perinteisellä Vapun avaus 
-soitolla.

Vuorottelimme Pirk-
kalan Keskustapuolueen 
kanssa vappuohjelmien 
esityksissä, välillä laulaen 
ja välillä soittaen ja laulaen 
karaokea. Meillä molem-
milla oli kuntalaiskyselym-
me, jotka poikkesivat laa-
juudeltaan ja tavoiltaan toi-
sistaan. Perussuomalaisten 
kyselyssä kuntalaiset saivat 
tuoda esille sekä hyviä että 
huonoja puolia kunnassam-
me, ja niitä riitti. Kahvi- ja 
simatarjoilua oli yllin kyllin 
ja makkarakin teki kaup-
pansa perunasalaatin kans-
sa. Väki viihtyi koko neljän 
tunnin ajan nauttien tapah-
tumasta. 

Perussuomalainen vappu Pirkkalassa!

Kansanedustaja Martti Mölsä ja armi Kärki lakittivat Valde-patsaan Pirkkalassa vappuna.

Kansanedustaja Pertti Virtanen kritisoi puheessaan 
median suhtautumista Perussuomalaisiin.
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Puoluetoimisto:

Yrjönkatu 8-10 A12, 6. kerros 
00120 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

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: Etelä-Savo,
Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, 
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

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

Vastaava päätoimittaja:

matias turkkila
Puh. 040 1727 525
matias.turkkila@
perussuomalaiset.fi
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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:

Yrjönkatu 8-10 A12, 6. kerros 
00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800

www.perussuomalaiset.fi
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 ■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 osoitteeseen 
toimitus@peruss.fi. Kirjoitusten pituus maksimis-
saan 1500 merkkiä. Kaikkien kirjoitusten mukana 
on oltava kirjoittajan yhteystiedot. Ilman yhteystie-
toja tulleita kirjoituksia ei julkaista. Toimitus voi 
otsikoida ja tiivistää juttuja.

onko Suomella varaa 
menettää jäänmurtajat?
Valtion omistajaohjausyksikön, sen virkamiesten ja poliit-
tisen johtajan Heidi Hautalan (vihr.) ymmärrys Suomen 
elintärkeistä toiminnoista on alta kaikkien kriteerien.

Hautala ei kommentoi mitenkään Arctic Shippining 
riskejä arktisilla öljykentillä, lisäksi omistajaohjausyksi-
kön virkamiehet eivät ole tehtäviensä tasalla laittaessaan 
peliin Suomen koko huoltovarmuuden, sekä viennin että 
tuonnin talvioloissa.

Suomen valtion omistama Arctic Shipping on osa-
keyhtiö. Osakeyhtiön vastuu rajoittuu osakeyhtiön va-
rallisuuteen. Ison vahingon sattuessa esim. arktisessa öl-
jynporauksessa, vaikka vain osavastuun kohdentuminen 
Arctic Shippingiin, saattaa koko Suomen jäänmurtoka-
lusto joutua vasaran alle. Se siitä.

Itsekin pitkään ja edelleen kapteenina toimineena - 
myös Pohjanmeren öljykentillä - tiedän, että vahingon 
sattuessa kaikki osapuolet yrittävät siirtää vastuuta toi-
silleen. Poralautan siirrossa, putkien paikalleen asenta-
misessa ja kaikessa muussakin tavanomaisessa off shore 
-toiminnassa on aina riskinä myös olla vahingon aiheut-
tajana tai ainakin osallisena siihen.

On kaksi poliittista ministeriä, joiden ensisijaisesti 
pitää tulla esille ja kertoa selkeästi miksi tähän on läh-
detty, ja mitkä ovat kaikkein pahimman vaihtoehdon 
seuraukset Suomelle. Heidi Hautala (vihr.) ja Ville Nii-
nistö (vihr.), tehkää velvollisuutenne ja kantakaa vas-
tuunne, kun hallituksen johtajasta siihen ei ole.

Pasi Kortesuo
merikapteeni, Sallan Perussuomalaisten puheenjohtaja

asiallista 
kuntapolitiikkaa, kiitos! 
Kuntavaalien kynnyksellä katseet suuntautuvat paitsi 
oman puolueemme kannatuksen nostamiseen, myöskin 
niihin keinoihin, miten mahdollisimman suopean kuvan 
luominen ehdokkaistamme onnistuisi. 

Pitkään puolueessa olleena haluaisin kiinnittää huo-
miota ensiarvoisesti ehdokkaidemme yleiseen käyttäy-
tymiseen. Enkä tarkoita nyt valtaisten shokkiuutisten 
välttämistä medioissa, vaan kaikkea ehdokkaan näkö-
kulmasta kuntatasolla. 

Olisiko meidän uudistuttava tälläkin sektorilla? Oli-
siko opeteltava uusi käyttäytymismalli entisen hyökkää-
väisyysmentaliteetin tilalle? Jo sillä, ettemme esittäisi 
loppuun asti vietyjä kärkkäitä mielipiteitä 

toisista puolueista, toisi tiettyä kannatuskapasiteettia 
kuntakentällä tällä hetkellä toimivien luottamushenki-
löiden kautta laariimme. Kuka jaksaa kuunnella vuodes-
ta toiseen tapahtuvaa räksyttävää kommunikointia edes 
toriparlamenteissa ja muualla vastaavissa paikoissa? 

Kuntauudistuskysymysten kanssa kamppailevissa 
kunnissa ei ole loputtomasti mahdollisuuksia toimia yk-
sin haluamallaan tavalla, vaan yhteistyökuvioita toisten 
ryhmien kanssa tullaan tarvitsemaan jatkossakin - vaik-
ka se toivottu vaalivoitto osuisikin kohdallemme. 

Vilkaiskaamme peiliin aina ennen yleisötilaisuuksiin 
lähtemistä ja miettikäämme sitä julkisuuskuvaa, mihin 
pystymme omalta osaltamme vaikuttamaan merkittävästi.

Vuosikymmenten takaisia teemoja ja toimintatapoja 
on syytä muuttaa. Meidän tulee irtaantua räksyttävästä 
kommunikoinnista, jos haluamme menestyä - myös ih-
misinä ihmisten joukossa.

Liisa Salmi 
valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen (PS)
Pielavesi

Suomen kansa vaatii uudet 
eduskuntavaalit kunnallis-
vaalien 2012 yhteydessä!

Suomalaisten mielipiteet 
Euroopan unionista ovat 
aiempaa penseämpiä, il-
menee Helsingin Sanomien 
teettämästä gallupista. En-
tistä useampi suomalainen 
on sitä mieltä, että EU:sta 
on ollut kansantaloudelle 
enemmän haittaa kuin hyö-
tyä (lähde: www.ipu.fi).

Tässä 14 perustetta, 
miksi Suomen kansa vaatii 
ennenaikaisia eduskunta-
vaaleja syksyn 2012 kun-
nallisvaalien yhteyteen:

1. Suomi velkaannute-
taan tahallaan EU:n liitto-
valtioon sitomiseksi.

2. EU on sosialistien, 
valhevihreiden, suurpää-
oman ja ateistien yhteinen 
hanke

3. Suomen EU-jäsenyys 
on voimassa olleita lakeja 
rikkoen toteutettu ja siten 
täysin laiton.

4. EU-jäsenyys on jo ai-
heuttanut kaiken kaikkiaan 
satojen miljardien mark-
kojen vahingot Suomen 
kansalle. Samalla olemme 

menettäneet muut terveet 
mahdollisuudet.

5. EU on vääristänyt 
oikeuden ja tuonut tilalle 
valheen ja vääryyden. Tätä 
tiedotusvälineet ilmentävät 
ja rummuttavat, tätä poliit-
tiset hallituspuolueet pitä-
vät voimassa ja yllä.

6. EU on tuonut tilalle 
laittoman, erittäin turhaut-
tavan, kalliin, epämiellyttä-
vän ja osaamattoman hal-
linnon.

7. EU on jo lähes tu-
honnut kansallisen iden-
titeettimme, niin sanotun 
kansankodin ja sen turval-
lisuutta lisäävät rajat. Ti-
lalle tulivat huumeet, pros-
tituutio, rikollisuus, vieraat 
ja tuhoisat uskonnot, jne. 
Samalla kansalaisista on 
tullut välinpitämättömiä ja 
itsekkäitä.

8. EU on tuonut muka-
naan hallitsemattoman maa-
hanmuuton, niin sanotut 
EU-kiintiömaahanmuuttajat 
ja samalla estänyt todellista 
suojelua, kuten vainottujen 
kristittyjen tuloa maahan.

9. EU vääristää sosiaali-
turvan, lisää perheiden ha-

joamista, moraalittomuut-
ta, jne. EU on vähentänyt 
suomalaisten työtä, yritteli-
äisyyttä ja tuhonnut pienta-
lonpojat.

10. EU:n talousongelmi-
en jatkuessa Suomi suistuu 
kaaokseen ja mahdollisesti 
kriiseihin ja selkkauksiin.

11. EU on aiheuttanut 
oman ulkopolitiikan lopet-
tamisen, esimerkiksi tärkeät 
Venäjäsuhteet. EU ajaa alas 
perinteisen maanpuolustuk-
sen, tuo Naton ja sen aseet. 
Myös ydinaseet.

12. EU antaa valheel-
lisen turvallisuustakuun, 
jota ei todellisessa tilan-
teessa tulisi olemaan. Sitä 
ennen EU aiheuttaisi Suo-
men sekaantumisen kan-
sainvälisiin selkkauksiin 
ja sotkeutumisen sotiin tai 
ennalta ehkäisevälle hyök-
käykselle.

13. EU tulee saamaan 
vahvan johtajan (Aatu) ja 
EU-liittovaltiokehitys on 
vääjämätön. Silloin Suo-
men irtaantuminen olisi 
mahdollista vain asein. Ai-
kaa on arviolta enää vain 
1-2 vuotta!

14. Eduskunnassa ei ku-
kaan ole esittänyt Suomen 
irtaantumista eurosta tai 
EU:sta.

Eduskunta ei tältäkään 
tärkeimmältä osin edusta 
Suomen kansan tahtoa, lail-
lisuutta tai hyvinvoinnin ja 
rauhan edistämistä maas-
samme!

Tältä EU:n tuhon tieltä 
on Suomi saatava mahdol-
lisimman nopeasti erilleen 
kansanvaltaisin ja rauhan-
omaisin keinoin.

Näin on näreet!

Aaro Mikkonen
Puolanka

Viisivuotias tyttäreni seisoi 
jalat hieman harallaan ja 
kädet lanteilla. Määrätietoi-
sesti sormeaan heristäen hän 
sanoi minulle: ”Jos olet syö-
nyt ne kaikki suklaat, jotka 
olivat tuossa pöydällä, olet 
pahassa liemessä”. Tyttäreni 
oli saanut suklaata isältään 
ja hänen oikeudentuntonsa 
sanoi, että ne olivat hänen 
omiaan. Suklaat löytyivät 
pöydältä sanomalehden alta.

Oikeudentunto

Presidentti Niinistö puhui 
virkaan astuessaan oikeuden-
tunnosta. Oikeudentunnolla 
tarkoitetaan yksilön käsitys-
tä siitä, mikä on moraalisesti 
oikein. On tärkeää pohtia 
mikä on oikeudenmukaista, 
kohtuullista ja mihin meillä 
on varaa. Kohtuuden loppu 
on ahneuden alku. Moraali-
kato vaanii aina, kun toteu-
tuneet riskit jaetaan yhteises-
ti ja voitot pysyvät yksityisi-
nä. Kysymys ei ole pelkästä 
talouden haaverista vaan 
kulttuurin haaksirikosta.

Korotusta 
jäsenmaksuihin

EU aloitti tämän vuoden 
viisi miljardia euroa pak-

kasella. Perussopimuksen 
mukaan unionilla ei saa 
olla budjettivajetta. EU-
parlamentin budjettivalio-
kunnassa istuva suomalais-
parlamentaarikko Carl Ha-
glund pitää viittä miljardia 
vain jäävuoren huippuna. 
Maksamattomia sitoumuk-
sia on vielä 200 miljardin 
edestä, joten EU:n on käy-
tävä jäsenmaidensa kukka-
roilla. Edessä on lisäbudjet-
ti ja komissio aikoo esittää 
myös selvää korotusta jä-
senmaksuihin ensi vuodelle.

Taloussanomat ja Jan 
Hurri tylyttävät

Hallitus vahvistaa, että Suo-
men ERVV:n takausvastui-
den määrä korkoineen kas-
vaa yli 30 miljardiin euroon. 
Raimo Sailas myöntää, että 
takuiden langetessa Suomi 
ei pysty niitä maksamaan. 
Silti hallituspuolueiden 
poliitikoilla ovat jo kynät 
valmiina allekirjoittamaan 
lisää kriisivastuita. Talous-
sanomat ja Jan Hurri ty-
lyttävät, että Kreikan piti 
saada huojennusta velkoi-
hinsa, pankkien piti jakaa 
taakkaa ja kriisin piti talt-
tua. Mutta mitä tapahtuu? 
Kreikan velka on tukipaket-

tien aikana huomattavas-
ti kasvanut eikä suinkaan 
supistunut ja kriisi vain 
pahenee. Kriisitoimet ovat 
kuin silmänkääntötemppu, 
jossa huijataan kaikkia ja 
varsinkin Suomea. Analyy-
siyhtiö Capital Economics 
arvioi, että Kreikan kolmas 
tukipaketti on odotettavissa 
nopeimmillaan ensi kesänä 
ja viimeistään kolmen vuo-
den kuluttua. Perussuoma-
laisten vaatima omat rahat 
omaan maahan ei ole mah-
doton pyyntö. 

Tämä päättyy 
aikanaan

Tämä päättyy aikanaan, 
kunhan velkaisten euro-
maiden kautta suoritettu 
varainsiirto kansalaisilta 
pankeille on saatu suoritet-
tua loppuun.

Kun pöly laskeutuu, 
huomaamme että raha ja 
valtasuhteet ovat muuttu-
neet pysyvästi ja keskitty-
neet maailmassa yhä pie-
nemmälle osalle.

Pappi Kai Sadinmaa 
sanoi radion aamuhartau-
dessa, että Eurooppa ja 
länsimainen sivilisaatio, va-
listuksen perilliset, ovat up-
poamassa kuin italialainen 

loistoristeilijä. Hyvinvoin-
tipaattiin ei pääse kohta 
kuin harvat ja valitut, vip-
kortilla. Järjen valtakausi 
on päättymässä globaaliin 
järjettömyyteen. Vaikka 
Eurolaivan pohja on rieka-
leina, poliitikot rauhoittele-
vat meitä kansalaisia: ”Ei 
ole mitään hätää, pysykää 
rauhallisina. Ottakaa olut 
ja katselkaa Uutisvuotoa.”

Ahneutta on, kun 
mikään ei riitä

Boston Consulting Grou-
pin varallisuusselvityksestä 
ilmenee, että rikkain pro-
sentti väestöstä omistaa 40 
prosenttia maailman varal-
lisuudesta. Tämä epäsuhta 
pahenee jatkuvasti. Ahneut-
ta on, kun mikään ei riitä.

John F. Hylan, New Yor-
kin pormestari sanoi vuonna 
1922: ”Todellinen uhka ta-
savallallemme on näkymä-
tön hallitus. Sen johdossa 
on pieni joukko pankkiiri-
liikkeitä. Tämä pieni voi-
makkaiden kansainvälisten 
pankkiirien klikki käytän-
nössä pyörittää hallintoam-
me omien itsekkäiden pää-
määriensä hyväksi.”

laura huhtasaari

järjen valtakausi on päättymässä
globaaliin järjettömyyteen
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Nyt nähdään kunnallisvaaleissa Suomen kansalais-
ten muisti, ropiseeko Perussuomalaisten laariin vai 
takinkääntäjien karsinaan!
P. Tolvanen, Sysmä

Tämä on se uusliberalistinen demokratia jolla toi-
mitaan. Tämä poliittinen kriisi, jossa vataa pitävät 
ovat suosineet talousrikollisia, jotka ovat ottaneet 
rahan ja pääoman haltuunsa. Tässä tämän ylistetyn 
demokratian ja globaalin toiminnan tulos. Köyhät 
maksavat herrojen taivaskartanot ja ilmalaivat.
EO

Kuopiossa kokoontui laa-
jasti koko maakunnasta 
saapunut, innokas perus-
suomalaisten joukko Val-
tuusto-virastotalolle lau-
antaina 19.5. päivittämään 
kuntapolitiikassa tarvitta-
vaa tietämystään. Saimme 
tilannekatsauksen ja vink-
kejä siitä, miten pärjätä tu-
levan syksyn kunnallisvaa-
leissa. 

Tilaisuuden avasi aamu-
kahvien jälkeen piirimme 
puheenjohtaja Pauli Ruotsa-
lainen toivottaen osallistujat 
tervetulleiksi. Kokeneena 
kuntapoliitikkona Pauli 
antoi lupsakkaan tapaansa 
päivityksen piirin nykytilan-
teesta ja näkymistä.

Järjestösihteeri Juk-
ka Kotimäki jatkoi Paulin 
aloittamasta kuntavaali-
teemasta painottaen ehdo-
kasasettelun onnistumisen 
tärkeyttä ja sitoutuneiden 
ehdokkaiden välttämättö-
myyttä. 

Saimme mainion asi-
antuntijan, kun toimittaja 
Matti Pietiläinen Savon 
Sanomien yhteiskuntatoi-
mituksesta tuli kertomaan, 
miltä julkisuus ja poliitik-
kojen kirjoitukset näyttä-
vät toimituksellisesta nä-
kökulmasta. Juttua riitti 
ja aktiivinen yleisö tenttasi 
innokkaasti Pietiläistä noin 
kahden tunnin ajan. Koke-
nut Pietiläinen osasi asiansa 
ja vaihtoi suunnittelemansa 
luennon todella antoisaksi 
interaktiiviseksi keskuste-
luksi. 

Me osallistujina emme 
varmasti tiedä, mitä toimitta-
ja Matti Pietiläinen sai meil-
tä, mutta me mukana olleet 
saimme aimo annoksen uu-
sia näkökulmia. Uskomme, 
että niistä on hyötyä, kun 
yritämme saada ajatuksiam-
me kirjoitettuina yleisön saa-

taville niin paikallisissa kuin 
maakunnallisissa lehdissä. 

Resurssit valuvat 
Eurooppaan 

Ruokailun jälkeen puolue-
toimistomme edustajat sai-
vat puheenvuoron. Perus-

suomalaisten työmies Matti 
Putkonen esitteli laajasti 
puolueemme perusteemo-
ja "ensin suomalainen työ 
ja yrittäminen". Putkonen 
selvitti tarkasti kytkentö-
jä, jotka EU- ja valtakun-
nan tasostaan huolimatta 
ovat tärkeä osa tavallisen 

kuntalaisen pärjäämistä 
tulevaisuudessa. Kreikan 
kriisin hoitamiseen käytetty 
työaika sekä sen vaatimat 
taloudelliset resurssit ovat 
pois suomalaisten omasta 
hyvinvoinnista. Meillä on 
runsaasti sellaisia kansa-
laisia, joille tulisi suunnata 

resursseja, jotka nyt valuvat 
väärään osoitteeseen, kuten 
vastuuttomille riskisijoitta-
jille Eurooppaan ja turhaan 
byrokratiaan. 

Kunnallisvaalit 
avain muuhun 
menestykseen 

Puoluesihteeri Ossi Sand-
vik jatkoi koulutusta ker-
tomalla kunnallisvaalien 
merkityksestä ja Perussuo-
malaiset rp:n tavoitteista. 
Erityisen tärkeänä Sandvik 
piti meidän aktiivisten pai-
kallisyhdistysten jäsenten 
toimintaa ehdokashankin-
nassa. Jokainen voi kysellä 
ehdokkaaksi haluavia, ei-
hän ehdokkaaksi pyytämi-
sestä kukaan loukkaannu, 
vaan päinvastoin. Kunta-
vaalit ovat erittäin suures-
sa määrin henkilövaalit ja 
kukin meistä aktiiveista on 
puolueen ja itsensä paras 
mainos. Kuntavaalit ovat 
vaaleista vaikein ja ras-
kain, koska ne käydään jo-
ka ikisessä kunnassa aivan 
omanaan. Menestyminen 
kunnallisvaaleissa on avain 
myös eduskuntavaalimenes-
tykseen. 

Jäämme innolla odotta-
maan seuraavaa koulutusta, 
jonka toivomme käsittele-
vän kampanjoinnin käytän-
töä ja "elämää kuntavaali-
voiton jälkeen". 

teksti: jukka Kotimäki

Pohjois-Savon piirin väki koulutuksessa


