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Timo kutsuu sinut apuun: ryhdy ehdokkaaksi - työssäkäyvät naiset, kotiäidit,
nuoret naiset, uranaiset, yrittäjänaiset,
insinöörit, liikemiehet, työmiehet, opiskelijat, ammattimiehet, maahanmuuttajat, kuntalaiset. Kaikki väki tarvitaan
niin maaseudulta kuin kaupungeista
kun laitamme kunnat kuntoon.

Tule ehdokkaaksi.
ehdokkaaksi@perussuomalaiset.ﬁ
Lisätiedot 040 652 9100

Sinulla valta vaaleissa.
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apin Perussuomalaisten
kansanedustajan Hanna Mäntylän ensimmäinen vuosi kansanedustajana on ollut mielenkiintoinen
ja haastava. Myös puolueen 1.
varapuheenjohtajuus on tuonut
lisää uutta kosketuspintaa poliittiseen kenttään. Lapin piiristä valittuna kansanedustajana Mäntylä koki kenttäväen tiiviin yhteydenpidon hänen suuntaansa tärkeäksi. Hän kehottikin naisia olemaan rohkeasti yhteydessä eduskuntaan ja kertomaan arkielämän asioista ja epäkohdista.
- Rohkeasti vain ottamaan yhteyttä, eihän sitä muuten voi kaikkea tietää, kannusti Mäntylä.
Kemin kaupunginjohtaja Tero
Nissinen piti Kemin Merihovia
hyvänä valintana Perussuomakalaisten Naisten kokouspaikaksi.
Presidentti Kekkonenkin tapasi
käydä kalastelemassa alueella ja
yöpyi usein hotellissa. Tero Nissinen on tuore Kemin kaupunginjohtaja. Ennen tätä pestiä hän toimi viisi ja puoli vuotta Ikaalisten
kaupunginjohtajana.
Rikkidirektiivi katastroﬁ
Suomen kilpailukyvylle
Tero Nissinen kertoi Kemin taloustilanteesta ja suri alueella vallitsevaa suurta työttömyyttä.
Ruotsin Haaparannan läheisyys
on Kemille pikemminkin plussaa
kuin miinusta. Tietenkin Nissinen toivoi turistien tekevän enemmän ostoksia Suomen puolella
kuin Ruotsin Haaparannalla. Kokonaisuudessaan Ruotsi-Suomi

Kemin tuore kaupunginjohtaja
Tero Nissinen piti puheen kaupungin taloustilanteesta.

-tilanne oli vuosia suurin piirtein
tasan kaupallisella tasolla mitattuna, mutta on nyt miinusmerkkinen Kemille. Myös tuleva rikkidirektiivi nousi esiin Nissisen puheessa. Tämä direktiivi tekee pahaa jälkeä Suomen laivateollisuudelle ja erityisesti Pohjois-Suomen teollisuuden kilpailukyvylle.
Stora Enson tehdas ja MetsäBotnia ovat molemmat suuria
työllistäjiä Kemissä. Kemissä sijaitsee Pohjois-Suomen ainoa syvänmeren satama, jota saksalaiset pommittivat ahkerasti viime
sodassa. Satamassa käy vuosittain 400 - 500 laivaa. Kemi on nykyään tunnettu myös talvisesta
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lumilinnastaan, jota saapuu katsomaan matkailijoita ympäri
maailmaa. Kemissä on 23 300
asukasta ja suurin työnantaja on
kaupunki, joka työllistää 1400
ihmistä.
Kemissä on tehty selvitystyö
viiden kunnan yhdistämisestä.
Lopputuloksena oli vain Kemin
kaupungin hyväksyntä hankkeelle. Oikeastaan puolitoista
vuotta vanhasta kuntaselvityksestä puhallettiin vain pölyt pois
ja vaihdettiin päivämäärät, mutta aika ei ollut muuttanut selvi-
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kunnille. Jylhän mielestä on suuri
epäkohta, että päätökset tehdään
edelleen etelässä huomioimatta
Lapin asukkaiden omia tarpeita.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen Lappeenrannasta ja sihteeriksi Iiris Peltomaa
Pyhärannasta. Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki Lemiltä esitteli
vuodelta 2011 tuloslaskelman ja
taseen, jotka näyttivät huomattavasti paremmilta kuin ennen
eduskuntavaalijytkyä, joka toi
puolueelle 39 kansanedustaja-

Onko
kotihoidon tuki
riittävä?

Suomalainen

PUHEENJOHTAJA

Kysyimme Kemin torilla
vastaan tulleilta lapsiperheiltä,
onko Suomessa maksettava
kotihoidontuki riittävä ja
tuleeko sillä toimeen.

Kutsu Perussuomalaisille
Perussuomalainen, jäsen tai kannattaja - tarvitsen Sinua yhteistyöhön kanssani vaalivoittomme varmistamiseksi, perussuomalaisen politiikan tekijäksi ja taitajaksi. Ajatuksemme on näissä kuntavaaleissa se, että juurrumme pysyvästi vaikutusvaltaiseksi puolueeksi kautta Suomen.

Kansanedustaja Hanna Mäntylä
kehotti kaikkia perussuomalaisia
ottamaan häneen rohkeasti
yhteyttä.

Naiset kasvattavat suosiotaan
perussuomalaisten
keskuudessa.

Ei ole riittävä.
Kotihoidontuen pitäisi olla
vähintään minimissään
työmarkkinapäivärahan
suuruinen. 540 euroa
kuukaudessa on aivan minimi,
jolla voisi tulla toimeen.
Nykyisellään menee veroa
vielä 20 prosenttia, jolloin
käteen jäävä summa on
surkean pieni.
Marko Pentikäinen

Juuri nyt yhteistyömme tärkein tehtävä on saada ja hankkia kattava määrä hyviä ehdokkaita jokaiseen kuntaan. Perusuomalaista vaihtoehtoa äänestetään, kun meillä on ehdokkaita tähän
riittävä määrä kaikissa kunnissa. Sinun ja minun on taattava tämä mahdollisuus kaikille äänestäville suomalaisille - äänestää
perussuomalaista!
Ehdokkaiden lukumäärällä on tässä suuri merkitys. Ovemme
on oltava auki niin vanhoille kuin uusillekin ehdokkaille. Mitä
enemmän meillä on ehdokkaita, sitä enemmän meitä äänestetään.
Suomessa on yli 330 kuntaa. Kun jokaisessa niissä saadaan 3 ehdokasta vielä ajateltujen lisäksi, se nostaa luontevasti äänestysvilkkautta ja kasvattaa vakuuttavasti perussuomalaisten saamaa kokonaisäänimäärää. Jokaisessa kunnassa on voitava äänestää perussuomalaista. Mitalisijoituksemme on tästä kiinni.
Parin ehdokkaan saaminen kotikuntaan lisää ei tunnu paljolta,
ja tämän toteutuessa kerrannaisvaikutus kautta maan on perin
merkittävä. Otetaan tämä voitto yhdessä kotiin, kun se otettavissa on. On jälleen uskallettava voittaa vaalit!

PerusNaiset esittivät Kemissä huolensa muun muassa työttömistä ja
syrjäytyneistä.

tystyön tekijöiden mielipiteitä.
Vastaus oli jälleen tiukka ”ei”
yhdistymiselle.
Kaupunginjohtajaa tentattiin
kaupungin poliittisten puolueiden jakaumasta, tulevasta rakennerahastosta, kaivostoiminnasta,
nuorista huolehtimisesta ja syrjäytymisen kustannuksista. Tietysti myös yhä paisuva työttömien määrä alueella huolestutti kokousväkeä.
Etelässä ei tunneta
Lapin ongelmia
Lapin PerusNaisten puheenjohtaja Sinikka Jylhä toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hänen
mielestään on merkittävää, että
naisjärjestön kokous saatiin viimein Lappiin. Jylhän mielestä Lapin naiset tuntevat nykypäivän
arjen ja pohjoisen alueen ongelmat hyvinkin konkreettisesti. Lapissa on pitkät välimatkat ja kylät
autioituvat, koska nuoret lähtevät työn perässä muille paikka-

paikkaa. Naisjärjestön taloudellinen tuki lepää puolueelta tulevan tuen varassa, joka puolestaan
on sidoksissa parlamentaariseen
tukeen, jonka määrä riippuu kansanedustajien lukumäärästä.
Tilintarkastuskertomuksessa
todettiin toiminnan menneen
vuonna 2011 kaikilta osin säädösten mukaisesti. Lapin PerusNaisten lahjana Marja-Leena
Leppäselle ojennettiin poronluusta ja vaskesta tehty kello. Kaupunginjohtaja sai naisjärjestöltä
kynän ja naisten lehden.
Naiset kävivät kokouksen jälkeen Ruotsin puolella Haaparannalla. Sunnuntaina luennoi rovaniemeläinen Lapin Perusnainen,
verokonsultti, KTT Liisa Mariapori valaisevasti yritysverotuksesta. Hänen asiantuntevan ja
ryhdikkään esityksensä pohjalta
laadittiin myös kokouksen julkilausuma.
HARRI LINDELL
KUVAT TIMO LAAPOTTI

Peruspäivärahan verran
pitäisi olla, muuten rahat
eivät riitä elämiseen.
Mikäli käy töissä, nykyinen
noin 340 euron kotihoidon
tuki on riittävä. Muuten sillä
ei voi tulla mitenkään
toimeen.
Minna Mäkinen

Olen nähnyt puolueemme kasvun nollasta edelleen tähän päivään. Olen ollut tekemässä teidän kanssanne, Sinun kanssasi,
perussuomalaisista merkittävää eduskuntapuoluetta. Nykyisin
myös muualla Euroopassa ja maailmalla hyvin tunnettua suomalaista puoluettamme. Nyt teemme yhdessä perussuomalaisista valtakunnallisesti vahvan kuntapuolueen.
Minä tarvitsen Sinut avukseni ehdokkaaksi ja ehdokashankkijaksi. Yhdessä onnistumme. Puolue toteuttaa työsi tueksi kattavan valtakunnallisen ehdokashankintakampanjan, josta saat
esimakua tämän lehtemme kannesta. Tämä valtakunnallinen
kampanja näkyy sadoissa paikallislehdissä ja näin ollen jokaisen kotikunnan mediassa tulevina viikkoina.
Tule mukaan paikalliseksi toimijaksi ottamaan vastaan sekä tutut että uudet ehdokkaat.
Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Tämä koskee meitä
kaikkia ihmisiä. Perussuomalaiset ovat olemassa suomalaisia
varten.
Nyt on keskityttävä ehdokashankintaan. Johdan tutulla tavallani, esimerkin voimalla, kuten aiemminkin. Arvostan tukeasi,
tarvitsemme sitä. Haluan Sinulta ratkaisuja, yhteistyötä ja työtäsi.

Olen äitiyspäivärahalla
tällä hetkellä, jonka jälkeen
joudun lähtemään töihin.
Mikäli kotihoidontuki olisi
minimissään 1 200 euroa,
voisin jäädä hoitamaan
omaa lastani kotiin.
Miia Mustonen

Edellytän, että kansanedustajamme ja piirien ja osastojen johtohenkilöt näyttävät esimerkkiä. Suomalaisia puolustetaan ja
johdetaan edestä. Nyt ja aina.
Uskalla voittaa vaalit. Minun kanssani, perussuomalainen.
Hankitaan lisää hyviä ehdokkaita, yhdessä riitämme tekemään
Suomea uudestaan. Kautta maan.
TIMO SOINI

KUVAT HARRI LINDELL
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Juha kansan korvana

OULUN VAALIPIIRI
17.8. Kempele, Ii, Oulu
18.8. Tyrnävä, Oulu
19.8. Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
POHJOIS-SAVON JA POHJOISKARJALAN VAALIPIIRIT
20.8. Iisalmi, Juuka
21.8. Lapinlahti, Nurmes
22.8. Joensuu, Kontiolahti,
23.8. Liperi, Polvijärvi, Outokumpu
24.8. Tohmajärvi, Kitee, Rääkkylä
25.8. Pöljä, Siilinjärvi, Kuopio
26.8. Karttula, Tervo, Vesanto, Keitele
ETELÄ-SAVON JA KESKI-SUOMEN
VAALIPIIRIT
27.8. Joroinen, Juva
28.8. välipäivä
29.8. Savonlinna, Mikkeli, Kangasniemi
30.8. Viitasaari, Kinnula, Kyyjärvi, Karstula
31.8. Kannonkoski, Jyväskylä, Konnevesi, Laukaa
1.9. Jämsä, Keuruu, Petäjävesi, Multia
2.9. Saarijärvi, Luhanka, Joutsa
VAASAN VAALIPIIRI
(ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA)
8.9. Kristiinankaupunki, Kauhajoki, Ilmajoki,
Jalasjärvi, Tuuri
9.9. Kauhava, Vaasa

Tulossa:
KYMEN VAALIPIIRI
Kotka, Hamina, Kouvola
Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti
Simpele, Parikkala
SATAKUNNAN VAALIPIIRI
Huittinen, Eura, Rauma
Pori, Kankaanpää, Honkajoki
Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki
VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI
Salo, Turku, Raisio, Lieto
Masku, Mynämäki, Laitila, Uusikaupunki
Aura, Marttila, Somero
HÄMEEN VAALIPIIRI
Riihimäki, Hämeenlinna,
Forssa poikkeuksellisesti 20.10
Humppila, Tammela, Loppi

Kansanedustaja Juha Väätäisen Kunnat kuntoon -kiertue on saanut
lämpimän ja innostuneen vastaanoton ympäri Suomea.

P

erussuomalaisten Kunnat kuntoon -vaalikiertue eli ns. "väätäiskierros" alkoi 6.8.2012 yöajolla Helsingistä Kemiin. Varsinaiset tapahtumat alkoivat toritilaisuudella samana aamuna. Paikalle oli saapunut koleasta aamusta huolimatta mukavahko
joukko kunnallispolitiikasta kiinnostuneita kemiläisiä. Kemi on
muuten ensimmäinen aikuisiän
työpaikkani: toimin voimistelun
lehtorina Kemin lyseossa vuosina
1964-65.
Kemiläiset tuntuvat kyllästyneen kaupungin vasemmiston toimintoihin viimeisten vuosien aikana. Kemi ei enää ole punainen
vaan lila. Perussuomalaisten kannalta tilanne Kemissä on ihanteellinen. Ongelmia löytyy ratkottavaksi puolueen kunnallisvaaliohjelman puitteissa. Sain monia mielenkiintoisia ehdotuksia jopa valtakunnan politiikkaan.
Ylitorniossa täysi
vauhti päällä

Lahti, Heinola
PIRKANMAAN VAALIPIIRI
Sastamala, Hämeenkyrö, Nokia, Tampere
Akaa, Valkeakoski, Pälkäne, Kangasala, Orivesi
Mänttä-Vilppula,Virrat, Parkano, Ikaalinen

Puolitoistatuntisen tilaisuuden jälkeen suuntasimme kohti Torniota.
Siellä meitä odotti vallan innostunut joukko ihmisiä. Erityisen ilahduttavaa oli se, että paikalle ilmestyi jo Torniossa suostumuksensa

UUDENMAAN VAALIPIIRI
Forssa, Lohja, Nummela, Karkkila
Nurmijärvi, Järvenpää, Kerava, Vantaa
Loviisa, Porvoo, Mäntsälä
Kirkkonummi, Karjaa, Hanko
HELSINGIN VAALIPIIRI
Vuosaari, Myllypuro, Kontula, Mellunmäki
Malmi, Jakomäki, Viikki, Oulunkylä
Herttoniemi, Sörnäinen, Kamppi, Töölö
Lauttasaari, Pitäjänmäki, Konala, Kannelmäki,
Malminkartano

perussuomalaiset ottavat ohjelmallaan vahvan otteen kunnan
politiikassa. Tässä kunnassa ei aikailla, vaan toimitaan täydellä teholla! Päivän mielenkiintoisimmat ja kovimmat keskustelut käytiin juuri täällä. Paikalliset lehdetkin olivat kiitettävästi mukana.
Kansallissankari
suuttui kepulle
antaneita kunnallisvaaliehdokkaita. Ammattiyhdistysmies Juhani Keinänen osoittautui timantinteräväksi kunnallispoliitikoksi ja
jopa potentiaaliseksi kansanedustajaksi. Keskustelu yli satapäisen
kävijämäärän kanssa paljasti lukuisia Tornion seudun ongelmia,
joihin sikäläisillä ehdokkailla tuntui olevan luonnikkaat ratkaisut.
Niin edellisessä kuin tässäkin tilaisuudessa kauppansa tekivät puolueen kynät, tulitikut, karkit, puoluepallot ja lehdet.
Tunnelma tiivistyi entisestään
saavuttuamme Ylitorniolle, jonne paikalliset kunnallisvaaliehdokkaat saapuivat runsain, tietävin persoonin. Joukon terävimmät esiintyjät löytyivät kunnan
yksityisyrittäjistä, joita ehdokaslistalla on runsaasti. Ylitorniolla
höykytystä sai ennen kaikkea keskustalainen, mielivaltalainen sanelupolitiikka. Näyttää siltä, että

Sokerina pohjalla oli tietysti lämmin ja sykähdyttävä tilaisuus Pellossa. Sydäntäni sykähdytti tavata suuresti ihailemani kansallissankari Eero Mäntyranta. Eero
on ollut 40 vuotta keskustalainen, mutta hän on saanut tarpeekseen puolueen häikäilemättömästä klikkipolitiikasta.
Puolue ei edusta demokraattista päätöksentekoa sen kummemmin Pellossa kuin muuallakaan
Lapissa. Muutamat jäärät pelaavat sumeilematonta sanelupolitiikkaa. He eivät ole sen paremmin
köyhän, kuin muidenkaan kuntalaisten asialla, vaan ajavat omia
kuntalaisista piittaamattomia ratkaisujaan. Perussuomalaisten ajatukset edustavat minulle todellista
demokratiaa. Sinäkin Juha jaksat
kuunnella, olla osallisena ja viedä
oikeita viestejä eduskuntaan,
Mäntyranta painotti.
Kerron myöhemmin pöyristyttävän totuuden, kuinka Pellon kepulaiset poliitikot kohtelivat kaikkensa, myös terveytensä alttarille
uhrannutta urheilijasankaria.
Illan päätteeksi automme
parkkeerattiin kolarin Riikan
majatalon pihaan. Yli vuorokauden mittainen ensimmäinen vuorokautemme päättyi leppoisaan
saunaan ja ansaittuun uneen puolenyön tietämissä.
Kiertue jatkuu pitkin Suomea.
Tervetuloa mukaan!

Tarkemmat tiedot Juhan kiertueesta paikallislehtien
ilmoituksista.
Juha Väätäinen ja Eero Mäntyranta.

JUHA VÄÄTÄINEN
KUVAT ARTO HANNI
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Vaalit houkuttelevat

Niina Jaffel (36)
erityisluokanopettaja,
Hamina

Espoolainen ravintolapäällikkö Suvi Karhu, 27,
on yksi perussuomalaisten uusista
kunnallisvaaliehdokkaista.
Miksi lähdit perusuomalaisten ehdokkaaksi?
- Olen tuntenut sydämessäni jo
pitkään, että PS on mulle oikea
puolue, sillä suurin osa puolueen
ajamista asioista on kuin omiani.
Mitkä ovat Sinun keskeisiä
vaaliteemojasi?
- Liikennesuunnittelussa on otettava huomioon myös yksityisautoilu
ja jatkuvasti kasvava moottoripyöräharrastus. Lisää hoidettuja puistoja, myös koirapuistoja. Espoon
Leppävaaran ja Perkkaan alueelle
lisää kiekollisia parkkipaikkoja.
Minkälainen kampanja
sinulla on tulossa? Paljonko
käytät rahaa?
- Panostan nettiin, sosiaaliseen me-

diaan ja toritapahtumiin. Rahaa aion panostaa noin 300-400 euroa.
Suurin osa tulee omasta pussista.
Onko sinulla jo oma
tukiryhmä?
- Joo, tukiryhmä on perustettu ja
se kasvaa koko ajan.
Miten perussuomalaisille
käy Espoossa ja koko
Suomessa tulevissa
kunnallisvaaleissa?
- Espoossa on nyt 6 perussuomalaista valtuutettua. Uskon, että
saamme seuraavaan valtuuston
12 paikkaa. Koko Suomessa kannatushaarukka on 15-20 prosentin välillä.

Olet ensimmäistä kertaa
ehdokkaana, miksi valitsit
perussuomalaiset?
- Siksi, että minua kiinnostaa asioihin vaikuttaminen. Kun vertailin puolueiden ohjelmia niin PS
osoittautui puolueeksi, joka vastustaa eriarvoistumista. Perussuomalaiset on pienten ihmisten
ja pienten yritysten tukena suuria
ja keskittämistä vastaan.
Mitkä ovat keskeisiä vaaliteemojasi?
- Varhainen tuki ongelmissa oleville ihmisille ja palveluiden tason
turvaaminen Haminassa. Kaupunkimme elinkeinoelämän vilkastuttaminen.
Miten käy kunnallisvaaleissa Haminassa?
- Haminassa saamme 3-5 paikkaa
eli reilun vaalivoiton. Koko maassa kaikki on mahdollista 15–20
prosentin välillä.

Jaana Björklund (47)
sihteeri,
Helsinki
Miksi perussuomalaisten
ehdokkaaksi?
- Olen heikompien ihmisten puolella ja haluan olla poistamassa
syrjäytymistä. Haluan olla auttaa
työttömiä, vanhuksia ja ylipäätään ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnassa heikoilla henkisesti,
terveytensä puolesta tai taloudellisesti.
Mitkä ovat keskeisiä
vaaliteemojasi?
- Teemat ovat samoja kuin syyt
miksi olen lähdössä ehdokkaaksi.
Oikeudenmukaisuus korostuu
kampanjassani ja edellä mainittujen asioiden lisäksi haluan nostaa esiin asunnottomuuden sekä
myös kansainvälisyyden.
Mikä on vaalien lopputulos
perussuomalaisten osalta?
- Oletan, että lopputulos on Helsingissä 7–12 paikkaa (nyt 4) ja
koko maassa perussuomalaiset
saavat äänistä noin 12 prosenttia.

Teemu Mattila (34)
rakennusmestari,
Ylivieska
Miksi lähdit ehdokkaaksi ?
- Haluan vaikuttaa kunnan asioihin. Perussuomalaiset on ainoa
puolue, joka on sydäntä lähellä.
Ajatukset ovat niin lähellä omiani.
Mitkä ovat keskeisiä
teemojasi?
- Kansalaisten tasapuolinen kohtelu ja pienten ihmisten asia. Tarvittavien palveluiden takaaminen
kaikille kuntalaisille.
Miten käy kunnallisvaaleissa Ylivieskassa ja
koko maassa?
- Ylivieskassa saamme äänistä
10–20 prosenttia eli Ylivieskan
valtuustoon 5–10 paikkaa ja koko massa samat prosenttilukemat, mutta kaikki riippuu onnistuneesta ehdokasasettelusta.

SEPPO HUHTA
KUVAT EHDOKKAAT JA PS

IRROITA TÄYTETTY LOMAKE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

TULE EHDOKKAAKSI!
Olen kiinnostunut mahdollisuudesta asettua Perussuomalaisten
ehdokkaaksi syksyn 2012 -kuntavaaleissa.
Postimaksu
maksettu
SUKUNIMI

ETUNIMET

Perussuomalainen
LÄHIOSOITE

Tunnus 500 9637
00003 Vastauslähetys

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

KANSALAISUUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

Olen PS-jäsen

SOTU

En ole PS-jäsen

Voit ilmoittautua myös sähköpostitse: ehdokkaat@perussuomalaiset.ﬁ
tai puhelimitse 040 652 9100.
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Kuin sieniä sateella
Perinteinen suomalainen kesä
on saanut meidät parin kuuman edelliskesän jälkeen hämilleen. Ai niin, tällainenhan
se suomalainen suvi on, kylmä
mutta vähäluminen. Itseäni se
ei juurikaan haitannut: päivystin puoluetoimistolla suurimman osaa kesästä.
Perussuomalaisia paikallisyhdistyksiä nousee kuin sieniä
sateella. Siinä on meidän järjestösihteerien yksi työsarka, nimittäin toimia kätilönä uusille yhdistyksille. Kun yhdistys on
osaavan piirin hellässä huomassa, ja se toimii sääntöjemme
ja ohjeidemme mukaisesti, niin kyllähän siinä miltei herkistyy.
Itse kätilöin viimeksi Siuntioon perussuomalaisen yhdistyksen.
Siuntion tilanne on ollut tyypillinen ns. valkoinen kunta. Eli kunta,
jossa ei ole ollut ehdokkaita edellisissä vaaleissa eikä puolueen jäseniäkään kuin yksi. Toukokuussa tilanne näytti vielä huolestuttavalta. Äänestäjiä riitti niin eduskuntavaaleissa kuin presidentinvaaleissakin, mutta ehdokastilanne oli kehno. Tilanne muuttui toukokuun
lopussa, kun saimme joukkoihimme Veskun. Hän oli seurannut
Siuntion kipeää taistelua kuntaliitospaineissa ja kyllästynyt siihen
poliittiseen suhmurointiin, mitä vanhat puolueet harrastivat. Elokuun puoluehallitus hyväksyikin sitten jo 6 uutta jäsentä Siuntioon
ja pohja yhdistyksen perustamiselle oli olemassa.
Siuntion Perussuomalaiset perustettiin heti jäsenmaksujen
maksamisen jälkeen ja ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaat
ovat jo ilmoittautuneet vaalitaistoon. Kuntalaisten kynnys tulla
mukaan on entistä matalampi, kun alueella toimii oma yhdistys.
Onnea ja menestystä Siuntioon!
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Suomalaispariskunnan painajainen

Pankki panttaa raho

Riikka Slunga-Poutsalo
Perussuomalaiset rp
Järjestösihteeri

Perusta oma yhdistys
Jos Sinua kiinnostaa oman perussuomalaisen yhdistyksen
perustaminen eikä kunnassasi ole vielä sellaista, ota rohkeasti yhteyttä alueesi järjestösihteereihin. Puoluetoimisto
neuvoo ja ohjeistaa sinua yhdistyksen perustamisessa.

Kilpailukyky heikentynyt
Teknologiateollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta Suomessa ovat kääntyneet laskuun viime kuukausina. Liikevaihdon
arvioidaan jäävän syksyllä viimevuotista pienemmäksi. Samalla Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on heikentynyt eikä teollisuuden tuottavuus ole
kehittynyt toivotulla tavalla. Taantuma korostaa entisestään
tarvetta parantaa Suomen ja vientiteollisuuden kilpailukykyä.
- Hidas kasvu on pysähtynyt, ja loppuvuosi näyttää heikommalta. Päätoimialoista ainoastaan tietotekniikka-alalla
sekä suunnittelu- ja konsulttialalla on jatkunut myönteinen
kehitys. Lisäksi koneteollisuudessa on esimerkkejä positiivisesta kehityksestä – yritysten tilanne on kaikkiaan hyvin epäyhtenäinen, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma
Turunen sanoo.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana
olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2011. Kun verrataan tilannetta
talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 2008, uudet tilaukset
olivat huhti-kesäkuussa lähes 40 prosenttia alemmalla tasolla.
Euroopan taantuma on pahentunut viime kuukausina.
Teollisuuden ja palvelualojen kehitystä kuvaavat ostopäällikköindeksit painuivat touko-, kesä- ja heinäkuussa alimmalle
tasolleen sitten ﬁnanssi- ja talouskriisin pahimman vaiheen. Ne
kertovat bruttokansantuotteen supistumisesta useissa maissa
kevään ja kesän aikana.
Taantuma on nyt tarttumassa myös kilpailukyvyltään vahvaan Saksaan. Ranskassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa sekä useissa muissakin maissa talouden heikkeneminen on
jatkunut kesän aikana. Myös maailmantalous on lisääntyvän
epävarmuuden kourissa. Talouskasvun hidastuminen koskee
myös valtaosaa kehittyvistä maista. Vaikka Suomi on ainakin
toistaiseksi välttänyt talouden supistumisen, riski kasvaa nopeasti.

Monella suomalaisella eläkeläisellä on asunto Espanjassa ja talletuksia espanjalaisissa pankeissa.

Suomalainen eläkeläispariskunta talletti
rahojaan espanjalaispankkiin. Nyt pankki
yrittää jäädyttää tilin eikä rahoja saa nostettua
edes välttämättömiin remontointikuluihin.
Tilalle tarjotaan kovakorkoista lainaa.

Espanjassa puhjenneen asuntokuplan vuoksi ovat pankit joutuneet suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja yrittävät nyt panna eläkeläiset maksumiehiksi. Tämän
on karvaasti saanut kokea moni
suomalainenkin eläkeläinen, joka
on sijoittanut säästöjään espanjalaisiin pankkeihin eläkepäiviensä
varalle. Suomalainen eläkeläispariskunta, joka ei halua nimeään
julkisuuteen, kertoo oman tarinansa.
- Meillä on ollut Espanjassa
asunto jo toistakymmentä vuotta, ja olemme tallettaneet silloin
tällöin rahaa La Caisa –pankin
säästötilille eläkepäiviä varten
kymmeniä tuhansia euroa. Tänä
keväänä sitten päätimme nostaa rahat tililtä remonttia varten, mutta eipä onnistunutkaan.
Pankki oli sijoittanut neljäkymmentä prosenttia omiin nimiinsä.
Asiapapereihin tutustuneen
lakimiehen mukaan sopimuksesta löytyi kohta, jonka mukaan
eläkeläispariskunta olisi antanut

La Caisa –pankille ikuisen lainan.
Toisaalta sopimuksessa taattiin
sijoitukselle myös pääomaturva.
Espanjalaisia pankkeja onkin vedetty asiasta oikeuteen ja ne ovat
hävinneet juttunsa sijoittajien hyväksi. La Caisa –pankkia ei siis
pidä yksilöidä erillistapaukseksi,
vaan samanlaista toimintaa ovat
harjoittaneet kaikki muutkin espanjalaiset pankit.
Pankkien rahat kiinni myymättömissä asunnoissa
- Kuka ulkomaalainen eläkeläinen muka antaa espanjalaiselle
pankille ikuisen lainan? Meitä
on siellä varmaan 20-30 000,
joilla on sama tilanne. Eikä asia
koske pelkästään suomalaisia
eläkeläisiä vaan kaikenmaalaisia,
espanjalaisia myös. Nyt sitten oikeuslaitokset tekevät hyvää bisnestä, kun asiasta pitää käräjillä
taistella. Selväähän on, että pankit häviävät juttunsa, ihmettelee
eläkeläismies.

Taktiikka lieneekin taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden
pankkien epätoivoinen veto itsensä pelastamiseksi. Espanjan
asuntokuplan puhjettua maassa
on miljoonia myymättömiä asuntoja, joissa pankkien rahat ovat
kiinni – samoin suuria uusia lentokenttiä, jotka eivät ole olleet
päivääkään käytössä. Espanjalaisilla pankeilla ei mene hyvin.
- On varmasti sellaisiakin eläkeläisiä, joilla on kaikki rahat
kiinni siellä. Kysymys ei siis tosiaan ole mistään osakesijoituksista, vaan normaalista pääomaturvatusta säästötilistä. On hullua,
että näinkin selkeässä tapauksessa asiat pitää oikeuteen asti vetää.
Ensin lypsetään valtiota ja nyt sitten eläkeläisiä, tuohtuu suomalainen eläkeläismies.

MIKA MÄNNISTÖ
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Espanjassa

Suomalainen

PÄÄTOIMITTAJA

jamme

Eka kerta?

Espanjan Aurinkorannikolla
ilmestyvien Olé- ja Suomalainen
Espanjassa –lehtien
päätoimittaja Katia Westerdahl
on saanut seurata Espanjan
asuntomarkkinatilannetta
aitiopaikalta. Kuva: Olékustannus.

Asuntokupla puhkesi
Espanjan asuntomarkkinoilla
vietettiin suurta kulutusjuhlaa vielä 2000-luvun puolivälin jälkeen. Hinnat olivat
korkealla ja pankit myönsivät lainoja suurpiirteisesti
niin yksityisasiakkaille kuin
rakennusyhtiöillekin. Sitten,
vuonna 2008 hinnat alkoivat tulla alaspäin. Laskusuhdannetta on kestänyt jo neljä
vuotta, ja nyt asuntomarkkinat ovat kriisissä.
- Tarjontaa on paljon
enemmän kuin kysyntää, sillä
ihmisillä ei ole rahaa ja pankit
myöntävät lainoja huomattavasti nihkeämmin. Asuntoa ei
enää välttämättä huolita lainojen takuudeksi, sillä pankit
eivät harjoita kiinteistönvälitystoimintaa ja asuntojen arvo
laskee koko ajan, kertoo Oléja Suomalainen Espanjassa
–lehtien päätoimittaja Katia
Westerdahl.

Hinnat ovat pudonneet jo
varmasti kaksikymmentä prosenttia ja laskusuhdanne jatkuu,
mutta Westerdahl itse ei ainakaan vielä puhuisi varsinaisesta
romahduksesta. Asuntojen hinnathan nousivat 2000-luvulla
valtavan kalliiksi, joten pikemminkin voi ajatella niiden normalisoituneen tässä vaiheessa.
Hinnat riippuvat myös asunnon
sijainnista – on sellaisiakin alueita, joissa hinnat eivät laske koskaan.
Asuntokuplan puhkeamisella
on ollut iso vaikutus talouteen,
joka paikoitellen on perustunut
rakentamiseen. Espanjalaisilla
kiinteistönvälittäjillä ei kauppa
käy ja komissiot ovat hintojen
laskun myötä käyneet pienemmiksi, ja monet ovat joutuneet
lopettamaan yrityksensä. Rakennusﬁrmoille tilanne on katastrofaalinen, sillä huippuvuosien aikana rakennettiin jopa valtavia

kyliä, jotka nyt eivät käy kaupaksi puoli-ilmaiseksikaan.
- Pankit tekivät sopimuksia lainan myöntämisestä ennen rakentamisen aloittamista. Nyt kun pankit ovat kiristäneet kriteerejään, ei lainaa
ehkä olekaan myönnetty, jolloin asunnot jäävät rakennuttajalle. Jollain urakoitsijalla
voi olla satakin puolivalmista rakennusta, joita on aika
vaikea myydä eteenpäin.
Asuntokuplan puhkeamisen mahdollisiin syihin Westerdahl ei halua ottaa kantaa,
sillä eri ekonomisteilla on
siitä lukuisia teorioita. Yhtä lailla vaikea on arvioida
miten kauan hintojen lasku
vielä jatkuu, mutta todennäköiseltä näyttää että hinnat
jatkavat vielä putoamistaan.

MIKA MÄNNISTÖ

Kunnallisvaaliehdokkuus – uskaltaisinko yrittää?
Tätä kysymystä moni suomalainen pohtii tällä hetkellä mielessään. Tohtisiko sitä lähteä ehdokkaaksi? Tuttujen ja tuntemattomien arvioitavaksi, hyväksytyksi tai hyljeksityksi.
Ääniä saamaan tai niitä ilman jäämään. Uskaltaisinko, osaisinko, pärjäisinkö?
Olen seurannut vuosien varrella useita vaalikampanjoita.
Joskus lähempää, joskus kauempaa. Välillä on valittu kaupunginvaltuutettuja, välillä kansanedustajia, meppejä, presidenttiäkin. Kaikki ne, joita olemme ehdokkaina ajan saatossa nähneet, ovat käyneet läpi saman pohdinnan - lähteäkö
vai ei. Kaikkia on vaivannut sama epäilys omista kyvyistä ja
mahdollisuuksista. Ja yhtä lailla kaikki ovat tunteneet itsensä
aloittelijoiksi koko ikänsä politiikassa toimineiden rinnalla.
Moni on kantanut huolta mahdollisista ystävyyssuhteiden kariutumisista. Yrittäjät asiakassuhteiden viilenemisistä.
Miksi he ovat kaikesta huolimatta ottaneet ratkaisevan
askeleen? On tunnettua, ettei ole olemassa yhtä syytä ehdokkaaksi asettumiselle. Motivaatio on voinut löytyä yksittäisestä, itselle tai läheisille tärkeästä yhteiskunnallisesta asiasta,
joka on kehnolla tolalla tai jätetty kokonaan hoitamatta.
Ehkä se on ollut yhdistelmä kipeän vääryyden kokemusta
sekä tyrmistystä sen edessä, miksi kukaan ei ole tehnyt asialle
mitään. Tätä yhtä asiaa on lähdetty selvittämään ja löydetty
matkan varrella monia muitakin asioita, jotka ovat yhtä lailla
huonolla tolalla.
Monia luottamustehtäviin hakeutuvia yhdistää oivallus
siitä, että itselle ja läheisille tärkeiden asioiden kuntoon saattaminen on merkinnyt sittenkin enemmän kuin mahdollisimman suuri henkilökohtainen mukavuus. Sekä ajatus siitä, että meidän kaikkien on oltava valmiita työskentelemään sen
edestä, että täällä olisi hyvä olla ja asua. Mukavan elämän
edellytys on – hieman paradoksaalisesti - vaivannäkö.
Vaikkei pääsisi ensi yrittämällä läpi, tulee ehdokkuusaikana oppineeksi paljon. Siitä, miten yhteiskunta toimii. Sekä
siitä, miten päätökset tehdään. Ja sosiaalisten kontaktien menettämisen pelko haihtuu yleensä siinä vaiheessa, kun huomaa, että vanhat ystävät eivät karkaa mihinkään ja päinvastoin tutustuu suureen joukkoon uusia ihmisiä.
Jos osaaminen mietityttää, kysy itseltäsi tätä: Moniko ihminen tässä maailmassa osaa kaikesta kaiken? Vastaus on
rauhoittava. On toki oltava valmis oppimaan uusia asioita,
mutta maalaisjärki riittää mainiosti. Osaaminen kasvaa matkan varrella.
Pyydä tueksesi muita. Voit löytää tukijoita vaikkapa perheenjäsenistä, ystävistä, työkavereista, ja harrastusporukoista. Ja ihan samoista paikoista muuten löytää äänestäjiäkin.
Ketkä ääniä sitten saavat? Sitä on vaikeaa sanoa, mutta
sattumalla on harvoin asian kanssa tekemistä. Vaalit eivät
ole lottoarvonta, eikä voittavaa riviä sanele Rouva Fortuna. On tehtävä töitä. Töitä siksi, että muut näkevät sinun
olemaan valmis työskentelemään heidän puolestaan. Aivan
kuten oppilaitosten sisäänpääsykokeissa - on osoitettava, että
osaat oppilaitoksessa opetettavaa ainetta hyvin, jotta voisit
päästä sisään opiskelemaan ainetta kehittyäksesi siinä vielä
paremmaksi.
Mutta työ ei yksin riitä. On oltava läsnä. Ole läsnä silloin
kun äänestäjä etsii vaaliteltalta ehdokasta, jonka ajatus- ja
arvoaatemaailma kävisi yksiin omansa kanssa.
Tule mukaan. Hoitamaan omaa kuntaa ja kaupunkia.
Omaa elinpiiriä. Vanhempien ja lasten syntyseutuja. Menneiden ja tulevien omaa maata.
Matias Turkkila, päätoimittaja
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Eduskuntatalo seisoo Arkadianmäellä pääkaupungin keskeisimmällä paikalla.

Esittelyssä eduskuntatalo

YHTENÄISEN KANSAN SYMBOLI
Jos eduskuntatalo rakennettaisiin tänä päivänä, sen kustannukset
voisivat olla jopa 800 miljoonaa euroa.

K

un Helsingin keskustaan Arkadianmäelle
päätettiin 1920-luvun
taitteessa
rakentaa
valtiopäivätalo, tavoitteena oli,
että se kuvastaisi yhtenäistä Suomen kansaa. Ajatus oli ennakkoluuloton, koska verisestä veljessodasta oli kulunut vain muutama vuosi.
Onko eduskunta edelleen yhtenäisen kansan symboli? Ainakin se on konkreettinen kansankäräjä- ja kohtauspaikka erilaisia
yhteiskunnallisia tavoitteita ajaville poliittisille ryhmille ja kansan valitsemille edustajille

vuonna 1931. Talon hinnaksi 85
miljoonaa tuolloista markkaa.
Jos eduskuntatalo rakennettaisiin nyt, sen hinta olisi päähuimaava: 400 – 800 miljoonaa euroa!
Valtavat kustannukset perustuvat talon moninaisuuteen, rakennusmateriaaleihin ja välttämättömään käsityöhön. Tänä
päivänä kustannuksia nostaisi
muun muassa nykyiset rakennuslait- ja säädökset. Jo yksistään
tontin hinta Helsingin keskeisimmällä paikalla olisi kymmeniä
miljoonia euroja.
”Talo” täynnä taidetta

Pienen kansan suuri
ponnistus
Eduskuntatalo valmistui – viiden
vuoden rakentamisen jälkeen –

Eduskunta on rakennuksena todella iso: pituutta sillä on 75, korkeutta 25 ja leveyttä 57 metriä.
Neliömetrejä eduskuntatalosta

Haavoittunut Leijona kuvastaa
haavoittuneen kansan nousua
eheään tulevaisuuteen.

löytyy, sen kuudesta kerroksesta
ja kolmesta kellarikerroksesta,
yhteensä noin 25 000 neliömetriä
eli sinne mahtuisi tuhat 25 neliön
yksiötä.
”Talossa”, niin kuin sitä kutsuvat kansanedustajat, virkamiehet ja siellä vakituiseen asioivat
toimittajat, on runsaasti taidetta.
Yksi keskeisimpiä usein toistuvia
kuvioita rakenteissa on Svastikakuvio, joka on tuhansia vuosia
vanha intialainen uskonnollinen
sommitelma, joka tunnetaan paremmin hakaristinä.
Tästä päivästä katsoen hupaisa yksityiskohta on se, että eduskunnan ensimmäinen juhla-astiasto vuodelta 1931 on ajan tyylin
ja taiteen mukainen, mutta siitä
puuttuvat viini- ja ryyppylasit,
koska tuolloin elettiin vielä kieltolain aikaa. Kieltolakihan ku-

mottiin vasta seuraavana vuonna
1932 kansanäänestyksellä selvin
numeroin: 70 vastaan, 30 prosenttia puolesta.
Yksi vaikuttavimpia veistoksia on eduskunnan kahviossa oleva Haavoittunut leijona. Se kuvastaa haavoitettua Suomea, jonka on noustava jaloilleen, mutta
se onnistuu vain yhteistyöllä.
Suuri Sali - talon sydän
Eduskunnan istuntosalista löytyvät istumapaikat kansanedustajalle ja hallituksen aitiossa on runsaat 20 paikkaa. Puhemiehen korokkeelle mahtuvat väljästi niin
vuorossa oleva puhemies, pääsihteeri kuin sihteerikin. Lehtereillä
on tilaa noin 40 median edustajalle. Eduskunnan istuntoja seuraamaan tuleville kansalaisille on
Säätykaapiin on kaiverrettu
porvaristo, aateliset, talonpoikaisto ja porvaristo.

Harmaa huone on edelleen ahkerassa käytössä.
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EDUSKUNTATALO
 Eduskunnan suunnitteli 1920 – luvun alussa
arkkitehti J.S. Siren.
 Rakennustyöt aloitettiin v. 1926 ja talo
valmistui v. 1931.
 Talon yleistyyli on klassismi.
 Ulkoverhoilu on Kalvolan graniittia.
 Julkisivussa 14 ”korinttilaista” pylvästä.
 Korkeus 25 metriä.
 Pituus 75 metriä.
 Päätyjen leveys 57 metriä.
 Sisutus: klassista, functionalismia ja art deco:ta.
 Laajennusosa valmistui eduskuntatalon
taakse v. 1970.
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käytössä noin 400 paikkaa. Varsinkin välikysymyskeskusteluissa
lehteri on täynnä ja lehdistölehterillä saattaa olla jopa lähes 100 toimittajaa ja kuvaajaa.
Suuressa salissa, jonka katto
ulottuu 24 metrin korkeuteen,
kansanedustajat istuvat kuuluisilla jagaranda-jakkaroilla. Myös
työpöytien pinnat ovat tuota etelä-amerikkalaista jalopuuta.
Istuntosalin päätyseinältä löytyvät usein tv-kuvissa toistuvat
veistokset. Niiden nimet ovat: Raivaaja, Henkinen työ, Tulevaisuus,
Usko ja Sadonkorjaaja.
Huoneilla on nimi ja
tarkoitus

 Pikkuparlamentti valmistui 2004.
 Eduskunnan sisällä on 24 erilaiset portaat ja
portaikkoja on satoja.
 Eduskunnan pääportaiden sivuilla olevissa
siivissä asui talon henkilökuntaa aina vuoteen
2008 saakka.

Taloon rakennettiin aikoinaan mm. kolme vain naisille tarkoitettua huonetta, joissa he saivat olla rauhassa. 1930-luvun
edustajat kun polttelivat tupakkaa joka paikassa, kuka puri mälliä, kuka kiroili ja kuka läpsi
naisedustajia takapuolelle. Ajat
olivat sellaiset.
Huoneiden nimet olivat: Keltainen huone, Punainen huone ja
Harmaa huone. Kolmikko on
edelleen olemassa, mutta vain

harmaa huone on enää rauhoitettu naisten käyttöön. Koiranleuat
sanovat, että se johtuu siitä, että
nykyiset miesedustajat ovat niin
tylsiä, että harmaa huone sopii
ajankuvaan.
Eduskunnassa on myös hallituksen huone, jota ei juuri tarkoitukseensa käytetä, koska hallitus
kokoontuu valtioneuvoston linnassa.
Korkeat ulkomaiset vieraat
huomioitiin myös alusta asti: heille nimittäin varattiin oma tila. Jo
yli 80 vuotta sitten he saattoivat
odottaa pääsyä täysistunnon seuraamiseen erittäin tyylikkäässä
diplomaattihuoneessa.
SEPPO HUHTA
KUVAT MIGUEL VERA

Hallituksen huone.

K.J. Stohlberg.

”Pikkuparlamentti”.

Hallituksen huone.

Diplomaattihuone.

YLI TUHANNEN TYÖPAIKKA

E

Valtiosali on juhlien pitopaikka ja korostaa
kansanvallan ylevyyttä.

duskunta on Suomen ehkä
upein rakennus ja siellä
työskentelee 200 kansanedustajan ja heidän avustajiensa, ja
taloon rekrytoitujen toimittajien lisäksi yli neljäsataa virkamiestä ja muuta henkilökuntaa.
Eduskunta siis työllistää noin
tuhat suomalaista.
Yksi heistä on neljä vuotta
talossa ensin oppaana ja sittemmin tiedottajana työskentelevä Sami Pekola. Hän sanoo
viihtyvänsä työssään, kun työpaikka on Suomen uljain ja siistein rakennus, ja jonka henkilökunta on mukavaa ja ammattitaitoista.
- Tämä on erittäin mielenkiintoinen työpaikka, joka vas-
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Eduskunnan ensimmäinen juhlaastiasto vuodelta 1931.

Yksi viidestä nimetystä veistoksesta.

Istuntosalin lisäksi eduskunnan
keskeisiä paikkoja ovat tietysti
kahvila, jonka kalusteet ovat talonikäisiä eli 81-vuotiaita. Myös
eduskunnan ruokala on jokseenkin alkuperäisessä kuosissa.

Suomalainen

taa omaa koulutusta ja kokemusta. Minua kiinnostaa henkilökohtaisesti, mitä tämä instituutio tekee.
- Toimin pääosin suuren valiokunnan ja hallintovaliokunnan tiedottajana. Lähetän tiedotteita medialle. Esimerkiksi
kun ministeri saa asianomaiselta valiokunnalta aineksia, vaikkapa Brysselin kokoukseen,
kerron julkisuuteen mitä valiokunta ministerin eväsreppuun
laittoi.
Parasta Pekolan työssä on
ajankohtaisten asioiden seuraaminen pääkallopaikalta.
- Eduskunnan palveluksessa oleminen on mielekästä ja
motivoivaa, koska täällä teh-

Sami Pekola

dään merkityksellistä työtä,
Pekola kiittelee ja löytää vain
yhden kehityskohteen unelmatyöpaikastaan.
- Eduskunta voisi mielestäni olla nykyistäkin avoimempi
ja tulla vielä lähemmäksi suomalaisia ihmisiä.
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Henkinen petos
Perussuomalaiset kansanedustajat lyttäsivät kesäistunnon annin.
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MIKÄ FARSSI!

1. Mikä hyötyä tästä keskustelusta oli?
2. Miksi hallitus jankkasi, ettei perussuomalaisilla ole vaihtoehtoa?
3. Mitä tästä seuraa?
Pertti ”Veltto”Virtanen
1. Ihmiset näkevät hallituksen linjan ja että
sillä on tarjottavana vain yksi vaihtoehto.
2. Jankuttaminen on ”fasistinen” metodi.
Vaikka toinen osapuoli kertoo vaihtoehdon,
niin vastapuoli väittää kerta toisensa jälkeen,
ettei vaihtoehtoa ole kerrottu. Nykyään tätä
kutsutaan ”huonon kasvattajan malliksi”.
3. Suomi ensinnäkin menee Saksan perässä ja tästä tulee ”hyvä ja
huono euro” eli kahden kerroksen euro. Euro devalvoituisi eriasteisesti. Esimerkiksi toisessa maassa 40 prosentilla ja toisessa
kahdeksalla. Euro päivitettäisiin.

Pirkko Ruohonen – Lerner
1. Varmaan se, että on avattu uusi piikki
pankkipuolelle, jota hallitus aiemmin vastusti. Nyt tukipaketti annettiin suureen
maahan. Tätä menoa rahat loppuvat. Mitä
useammassa velkakirjassa on suomalaisen
veronmaksajan nimi, sitä kalliimmaksi tulee.
2. Se on vanha propagandatemppu. Kun
toistaa ja toistaa jonkun asian niin aina joku uskoo, vaikka se
ei ole totta. Valheesta tehdään totuus toistamalla sitä riittävän
monta kertaa.
3. Arvelen, että tukipaketteja tulee lisää. Saa nähdä, koska Italia
on pyytämässä tukea. Kyllä noin suurten maiden kuin Espanja
pitäisi selvitä itse.

Ismo Soukola
1. Toivottavasti oli se hyöty, että kansalaiset näkevät, että Suomen hallitus on täysin
ajopuuna. Jos Suomella olisi oikeasti sananvaltaa niin asian käsittelyä eduskunnassa
olisi siirretty viikolla, jotta edustajat olisivat
ehtineet tutustua asiaan kunnolla. Kiire oli
tahallista, eikä tämä ole nykyisen hallituksen
aikana ensimmäinen kerta.
2. Hallituksella pitäisi olla vaihtoehdot tiedossa, mutta kun ei ole
niin puhutaan kuin oppositio johtaisi maata, eikä hallitus. Tästä
syystä jankutetaan ja yritetään siirtää asia opposition harteille.
3. Kaikki mikä euroalueen pelastamiseksi on tehty on mennyt
pieleen. Tästä seuraa, että tukipakettien jono ulottuu silmänkantamattomiin. Ei tällainen hajanainen talousalue kestä sitä pitkään.
Ja jos Suomi lähtisi eurosta, niin se luultavasti saisi seuraa esimerkiksi Hollannista.

Juha Väätäinen
1. Suomelle siitä ei ollut mitään etua. Mitään
uutta ei tullut, ei tullut tietoa, mutta tuskaa
tuli lisää. Impivaara on Euroopassa, jossa
kulutusta lisätään velalla. Hallitus ajaa Suomen umpikujaan. Tämä oli kuitenkin lain
mukaan pakko täällä käsitellä. Aikaa oli
kuitenkin asiakirjojen omaksumiseen liian
vähän. Tämä oli henkinen petos.
2. Kun hallituksella ei ole omaa vaihtoehtoa, niin jankataan sanoi
toinen mitä tahansa. Levy on päällä ja neula on samassa kohdassa. Pelätään muutosta. Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainen ovat
näköalattomia.
3. Espanjan velka on 1 800 miljardia eli melkein kaksi biljoonaa
euroa ja siellä on kuusi miljoonaa työtöntä. Kasvu-uran löytäminen on vaikeaa, tuskin onnistuu. Espanja pyytää vielä lisää rahaa.
Ainoa mikä auttaa on se, että sijoittajat antavat lainat anteeksi.

Eduskunnan historiallinen kesäistunto meni loputtomaksi
jankuttamiseksi.
Eduskunta kokoontui heinäkuussa
kesäistuntoon ensimmäistä kertaa
50 vuoteen. Nytkin puhuttiin rahasta kuten 1960-luvun alussa, tuolloin
maataloustuista, nyt eurosta.
Kataisen hallituksen ministerit olivat ilmeisesti sopineet, että
lyödään läskiksi koko homma, ja
niinhän siinä kävi. Pääministerin,
valtiovarainministerin ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen pidetyssä
debattiosiossa, joka kesti kolmisen tuntia, oli hullu meininki: Siitä
muodostui jankuttamisen maailmanmestaruusottelu. Jankuttajina
olivat koko ministeristö ja suuri osa
hallituspuolueiden kansanedustajista, toisella puolellaan Timo Soini.
Keskustelun kaava meni seuraavasti: Kun Timo Soini kertoi
perussuomalaisen vaihtoehdon,
nousi ministeri tai joku hallituspuolueen kansanedustaja kysymään, että mikä on perussuomalaisten vaihtoehto ja kun Soini
vastasi, nousi seuraava ja kysyi
samaa. Tätä jatkui tuntitolkulla.
Kysyttäessä hallituspuolueiden edustajilta miksi he olivat

tällaisesta ”strategiasta” sopineet,
edustajat virnuilivat vastamaatta
kysymykseen, kunnes yhdeltä lipsahti: ”Eikö toiminutkin hyvin?”.
No, ei toiminut. Suorassa televisiolähetyksessä käyty keskustelu sai
kansalta tuomion niin kahvipöydissä kuin netissä ja lehdissäkin.
Pankit menivät
reumasairaalan edelle
”Sinä, suomalainen veronmaksaja, sinä maksat”. Näillä sanoilla
aloitti perussuomalaisten puheenjohtaja ryhmäpuheenvuoronsa.
Aivan aluksi hän tuomitsi tukipaketit ja huomautti niiden olevan
vastoin Euroopan Unionin omia
sääntöjä ja sopimuksia.
Soini teroitti Kataisen hallitukselle, että hallitus haluaa antaa
tukea nimenomaan espanjalaisille
pankeille. Perussuomalaiset eivät
hyväksy eurooppalaista pankkitukea. Soini muistutti hallitusta siitä,
kuinka Suomi selvitti oman pankkikriisinsä raskain uhrauksin 1990-luvulla. Ei tullut apua Euroopasta.

Hallituksen aitiossa oli nyrpeitä ministereitä, kun edustaja
Soini rokotti: ”Meillä ei ollut
muka varaa säilyttää reumasairaalaa, joka olisi ollut vuositasolla jonkun miljoonan erä,
mutta vanhoilla puolueilla ja
niiden myötäjuoksijoilla on
sekä rahaa että tahtoa pelastaa velkamaita ja espanjalaisia
pankkeja”. Tehtyjen laskelmien
mukaan suomalaiset joutuvat
pahimmassa tapauksessa maksamaan pankkitukia kymmeniä
miljardeja euroja.
Keskustelussa olleeseen vakaussopimukseen – siltä osin kuin
sitä ei oltu julistettu salaiseksi –
oli kansanedustajilla aikaa ainoastaan 19 tuntia.
Tässä kehikossa kuitenkin
mentiin, koska hallituksella oli
kiire päästä kertomaan Brysseliin
Suomen mukaantulosta.
Kansa Soinin puolella
Perussuomalaisten puheenjohtaja
painotti myös, että Espanjan pan-
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Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Ei pankkituille ja liittovaltiolle

Sinä, suomalainen veronmaksaja, Sinä maksat.
Vanhat puolueet ovat vieneet isänmaan ensin
velkasuolle ja nyt pankkisuolle. Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vastustaneet näitä
tukipaketteja, jotka ovat vastoin EU:n omia
periaatteita ja sopimuksia. Me emme hyväksy
suomalaisen veronmaksajan rahojen hassaamista.
Tämä on EU, joka ei noudata
omia sopimuksiaan eikä sääntöjään. Hallituspuolueet isoimmasta
pienimpään, haluavat antaa pankkitukea espanjalaisille pankeille.
Tästä on kysymys. Perussuomalaiset eivät hyväksy eurooppalaista pankkitukea. Meidän ei pidä tukea espanjalaisia pankkeja. Suomi
selvitti, raskain uhrauksin oman
pankkikriisinsä 1990-luvulla. Ei
tullut apua Euroopasta.
Perussuomalaiset satsaisivat
nämä rahat kuntiin, varuskuntiin,
sairaaloihin ja tulevaisuuden rakentamiseen. Ensin tulee suomalainen työ ja yrittäminen. Meillä
ei ollut muka varaa säilyttää
reumasairaalaa, mutta vanhoilla
puolueilla ja niiden myötäjuoksijoilla on sekä rahaa että tahtoa
pelastaa eurooppalaisia velkamaita ja espanjalaisia pankkeja.
Hallitus haluaa Espanjalle
pankkitukea

kit saa pelastaa, mutta ei suomalaisten veronmaksajien varoilla,
eikä suomalaisten tulevaisuuden
kustannuksella.
Kansa on samoilla linjoilla:
Ylen tilaaman gallupin mukaan
kaksi kolmesta eli 66 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä,
ettei Suomen vastuita eurokriisissä pidä enää kasvattaa. Ja
vain yksi viidestä kannatti ja
14 prosenttia ei osannut sanoa
kantaansa.
Timo Soini vaati, että Suomessa on järjestettävä kansanäänestys tukipaketeista ja liittovaltiosta. Tähän mennessä meillä on ollut vain kaksi kansanäänestystä:
Ensimmäinen kieltolain lopettamisesta 1932 ja toinen Euroopan
Unioniin liittymisestä 1994.
Perussuomalaisten
vaihtoehto
Timo Soinilta tivattiin perussuomalaisten vaihtoehtoa. Hän kertoi sen ennen keskustelua, sen
aikana ja jopa sen jälkeen.

-Meidän mielestämme eurooppalaista yhteistyötä on
kehitettävä itsenäisten kansallisvaltioiden ja löyhän vapaakauppa-alueen suuntaan. Emme me
siis palaamassa Impivaaraan,
vaan tarjoamme toisenlaista,
parempaa ja demokraattisempaa tapaa tehdä yhteistyötä.
Tässä kohtaa meidän vaihtoehtomme olisi jättäytyminen pois
Espanjan pankkituesta.
Tämä yksinkertainen, selkeä ja perusteltu vaihtoehto
ei tuntunut menevän hallituspuolueille perille. Ei sitten
millään, vaikka Soini toisti
perussuomalaisten näkemystä
kyllästymiseen asti. Puheenvuoronsa lopuksi Soini esitti
hallitukselle epäluottamuslausetta, kuten myös keskusta
ja kahden hengen vasemmistoryhmä, mutta nämä ehdotukset kaatuivat seuraavan
aamun äänestyksissä.

SEPPO HUHTA
PIIRROS: KALLE ERKKILÄ

Sopimukset kiikutetaan pöytään
viime hetkellä ja merkittävät osat
niistä salataan. Julkisuuslaki ja
julkisuusperiaate ovat molemmat hukassa. Perussuomalaiset
paheksuvat voimakkaasti asian
käsittelyn kohtuutonta aikataulua. Käytännössä meillä kansanedustajilla ei ole mahdollisuutta
päästä selville koko vakuussopimuksen sisällöstä.
Mistä nyt päätetään? Teemme
sopimuksen takaamaan ja tukemaan espanjalaisia pankkeja.
Edustaja Ben Zyskowicz totesi
talousarviokeskustelussa
10.10.2011 seuraavaa: ”Tekeehän hallitus aivan kaikkensa,
jotta se pankkituki, mitä Euroopassa nyt tarvitaan, otetaan ensisijaisesti pankkien omistajilta, sijoittajilta, se otetaan toissijaisesti
näiden pankkien kotivaltioilta ja
sitä ei laiteta eurooppalaisten veronmaksajien, myös suomalaisten
veronmaksajien piikkiin?”
Valtiovarainministeri Urpilainen vastasi. ”Mitä tulee tähän
pankkitukeen, johon edustaja
Zyskowicz mielestäni ansiokkaasti kiinnitti huomiota, se on
juuri näin”.
Tämä oli siis viime syksynä!
Silloin oli silloin ja nyt on nyt,
on rahat kansalta lähtenyt. Nyt
Suomen hallitus tukee espanjalaisia pankkeja, pankkitukena.
Perussuomalaiset eivät tätä hyväksy. Nyt avataan ovi muiden
maiden pankkituelle. Olemme

vaarallisilla vesillä. Perussuomalaisten mielestä Espanjan pankit
saa pelastaa, mutta ei suomalaisten veronmaksajien varoilla, eikä
suomalaisten tulevaisuuden kustannuksella.
IMF ei mukana tukitalkoissa
Mihin Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on kadonnut?
IMF:n mukanaolo on tähän asti
ollut hallituksen johdonmukainen vaatimus.
Kun nyt Espanjaan syydetään pankkitukea, Kansainvälinen valuuttarahasto on mukana
antamassa vain teknistä tukea.
Olkapään, jonka suomalainen
veromaksaja saa itkeä märäksi.
Miksi näin? No siksi, että IMF
ei sääntöjensä mukaan voi antaa
pankkitukea! IMF näyttää olevan europäättäjiä ﬁksumpi, kun
se noudattaa omia sääntöjään,
eikä tällaiseen pankkitukeen
lähde.
Kansan mielipide kunniaan
Kaikki me tässä salissa olemme
varmasti nähneet Ylen tilaaman
gallupin tulokset: 66 prosenttia
suomalaisista on sitä mieltä, että
maamme vastuita eurokriisissä ei
pidä enää kasvattaa. Hallituksen
linjoilla olevia oli vain noin 20
prosenttia vastaajista. Hyvät ministerit: ymmärrättekö te, ettei teillä
ole toimillenne enää kansalaisten
hyväksyntää tai luottamusta?
Tarvitsemme kansanäänestyksen tukipaketeista ja liittovaltiosta, johon Kataisen hallitus on meitä askel askeleelta viemässä.
Voitot yksityisiä,
tappiot yhteisiä
Pääministerin mukaan olemme
muiden euromaiden kanssa samassa veneessä. Emme kuitenkaan olleet samassa veneessä
euroalueen pankkien nauttiessa
suurvoitoista, joista myös kyseisten maiden valtiot ottivat oman
verosiivunsa. Eurooppalainen
solidaarisuus näyttää olevan kovin yksisuuntaista. Voitot ovat
yksityisiä, mutta tappiot sosialisoidaan. Välimeren rannoilla on
menty vuosikaudet kuin Kardemumman yössä: ”Nyt hiljaa, hiljaa hiivitään näin Kardemumman
yössä. On kaikki kansa pötköllään, vain rosvot raataa työssä.”
Nyt kun jonkun pitäisi maksaa

viulut, mieleen muistuu pohjoisen
pieni ja sisukas Suomi.
Suomalaisten veronmaksajien kanssa samassa veneessä eivät
näytä olevan myöskään pankkien velkakirjoihin sijoittaneet,
jotka pelastetaan jälleen kerran
veronmaksajien kantaessa tappiot. Tämäkö on sitä vasemmiston
peräänkuuluttamaa sijoittajavastuuta? Velkakirjasijoittajat nauttivat tuotot ja suomalainen veronmaksaja maksaa huonojen sijoituspäätösten tappiot. Kaikkein
käsittämättömimmäksi tämän
suurpääoman suojelun tekee se,
että Islannin onnistuneen pankkiriisin hoidon keskeisenä syynä
on pidetty nimenomaan sitä, että pankkien velkojien tappiota ei
maksatettu veronmaksajilla. Finanssiministereiden kokouksessa
EKP:n pääjohtaja yritti taivutella
europäättäjät suojelemaan veronmaksajia eikä velkakirjoihin
sijoittanutta suurpääomaa. Euroalueen rahaministerit vastustivat
pääjohtaja Draghin ehdotusta.
Perussuomalainen
vaihtoehto
Perussuomalaisilta on tivattu
vaihtoehtoja. Laajemmin katsottuna mielestämme eurooppalaista yhteistyötä olisi kehitettävä
itsenäisten kansallisvaltioiden
ja löyhän vapaakauppa-alueen
suuntaan. Emme me siis ole mihinkään Impivaaraan palaamassa vaan tarjoamme toisenlaista,
parempaa ja demokraattisempaa
tapaa tehdä yhteistyötä. Tässä
kohtaa meidän vaihtoehtomme
olisi jättäytyminen pois Espanjan pankkituesta. Suomalaisilla
pankeilla tai muilla rahoitusalan
yrityksillä ei ole kriisin alkaessa
tai sen aikana ollut kriisimaissa
merkittäviä saatavia. Suomalaiset eivät ole osallistuneet velkakuplan puhaltamiseen tai sillä
rahastamiseen. Niinpä Suomen
osallistumista alati kallistuvaan
kriisinhoitoon ei voi järkisyillä
perustella.
Meillä ei ole varaa osallistua
tämän tivolin pyörittämiseen.
Tällä menolla Suomen oma luottoluokitus putoaa. Me olemme
sitoutuneet vakaus- ja kasvusopimukseen, minkä vuoksi emme
voi antaa valtionvelan paisua
holtittomasti. Ja eihän euroalue
voi pakottaa meitä rikkomaan
itse luomiaan sääntöjä, joiden
noudattaminen on edellytys yhteisvaluutan koossapysymiselle,
vai voiko?
Arvoisa puhemies! Edellä olevan perusteella teen seuraavan
ehdotuksen: ”Saatuaan valtioneuvoston tiedonannon eduskunta ei hyväksy siinä esitettyä
Suomen osallistumista Espanjan
pankkisektorin pääomittamiseen,
ja tästä syystä hallitus ei nauti
eduskunnan luottamusta.”

TIMO SOINI
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Toimiiko kotikunnassasi
Hyvä Veli –verkostoja?

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat Jan Vapaavuori (kok), Jouni Backman
(sd), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) ja Kimmo Tiilikainen (kesk) osallistuivat
Suomi-Areenalla Porissa KAKS:in keskustelutilaisuuteen heinäkuussa.
Keskusteluissa sivuttiin myös suomalaista korruptiota. (Kuva: Alf Lerner)

Osallistuin heinäkuussa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS)
järjestämään keskustelutilaisuuteen Suomi-Areenalla Porissa. Tilaisuudessa julkistettiin gallup-tutkimus korruptiosta. Sain itsekin
jo kesäkuussa osallistua kyseiseen
gallupiin, nyt yhden kysymyksen
laatijan roolissa, joten kysyin: Uskotko, että kotikunnassasi toimii
”Hyvä Veli –verkostoja”, joilla on
erilaisia etuoikeuksia verrattuna
tavallisiin kuntalaisiin? TNS-Gallup esitti kysymykseni runsaalle
tuhannelle suomalaiselle.
Kyselyyn vastanneista runsas
kolmannes näki oman kotikuntansa päätöksenteossa paljon tai melko
paljon korruptiota. Enemmistö (56
%) suomalaisista kuitenkin ajattelee,
että tällaista vallan väärinkäyttöä ei
ole juuri ollenkaan tai ei lainkaan.
Mielenkiintoista tutkimuksessa
on se, että nuoret, alle 25-vuotiaat
eivät oleta kotikunnan päätöksen-

■ ESKON PILAPIIRROS

teossa ilmenevän korruptiota. Nuorista vain yksi kymmenestä (9 %)
sanoo, että oman kunnan päätöksenteossa on ”Hyvä Veli -verkostoihin” nojautuvaa vallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoittelemiseksi paljon tai melko paljon.
Kyselytutkimuksen mukaan
Etelä-Suomessa asuvista noin 40
prosenttia arvioi, että oman kotikunnan päätöksentekoa vaivaa
korruptio. Maaseutumaisissa kunnissa asuvista vain 27 prosenttia
arvioi oman kunnan päätöksenteossa esiintyvän vallan väärinkäyttöä paljon tai melko paljon. Puoluekannan mukaan korruptiosyytökset ovat selvästi keskimäärää
yleisempiä Vasemmistoliiton (56
%) ja Perussuomalaisten (49 %)
kannattajien keskuudessa. Keskustan kannattajat (18 %) eivät
ole havainneet vallan väärinkäyttöä samassa määrin kuin muiden
puolueiden tukijat.
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Euron murenemiseen
varauduttava

Itse olen törmännyt Hyvä veli –järjestelmään lukuisia kertoja.
Räikeimmät tapaukset liittyvät
mm. kuntien kiinteistökauppoihin,
kaavoitukseen ja poliittisiin virkanimityksiin, jotka ovat vanhoilla
valtapuolueilla maan tapana lukuisissa Suomen kunnissa ilman,
että kukaan uskaltaa kyseenalaistaa
järjestelmää. Jos kyseenalaistaa, on
seurauksena usein itseen tai lähipiiriin kohdistuvia kostotoimenpiteitä.
Perussuomalaiset eivät ole
osallistuneet tähän korruptioon,
mikä on yksi syy menestykseemme useissa peräkkäisissä vaaleissa.
Vaalirahoitus-skandaalit toivat julkisuuteen korruptio-keskusteluja,
syytteitä ja tuomioitakin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä olisi tehnyt pari vuotta sitten vaali- ja
puoluerahoituslainsäädännöstä
paljon tiukemman, mutta lähinnä
suurpääomapiirejä edustavat kokoomus ja RKP estivät sen. Perussuomalaiset esittivät ehdokaskohtaisia kampanjakattoja kaikissa
vaaleissa, mutta se ei sopinut verovapaiden suurlahjoitusten saajille.
Uusi eduskuntaryhmämme on
tehnyt lakialoitteen, jolla estettäisiin
poliittiset virkanimitykset. Samoin
olemme tehneet lakialoitteen, jolla
vaikutusvallan kauppaaminen välikäsien kautta tehtäisiin rikokseksi.
Näistä ”Hyvä veli” –järjestelmään
liittyvistä ongelmista me perussuomalaiset jatkamme keskusteluja, ja
toivottavasti pääsemme kirjaamaan
tavoitteitamme myös tuleviin hallitusohjelmiin. Tavoitteenamme on
korruptiosta vapaa Suomi.

Eduskunta kokoontui poikkeuksellisesti kesken kesätaukonsa keskustelemaan Espanjan
pankkien avustamisesta. Pitkän keskustelun
jälkeen äänestettiin. Hallituksen linja voitti
äänin 109–73, ja näin lähtee taas sievoinen
summa suomalaisten veronmaksajien rahaa
kohti Etelä-Euroopan aurinkoa.
Korostin puheenvuoroissani, että pankkien tukeminen on jälleen yksi virheliike
jatkuvasti pahenevan eurokriisin historiassa.
Vastatessaan perussuomalaisten kesäkuiseen
välikysymykseen hallituksesta vakuutettiin,
Jussi Niinistö
että ongelmamaiden pankeille ei aleta makkansanedustaja (ps)
saa suoraa pankkitukea. Vain reilun kahden
viikon päästä tästä pääministeri Katainen oli
euromaiden huippukokouksessa päättämässä, että pankkien suora
pääomittaminen sittenkin sallitaan. En parhaalla tahdollanikaan kykene näkemään veronmaksajiemme etua siinä, että pienen Suomen
rahoilla yritetään pelastaa niinkin suuren kansantalouden kuin Espanjan pankkeja.
Kyseenalaistin myös hallituksen vakuusteatterin. Vakuuksia haettiin kissojen ja koirien kanssa. Uskottavia, täysiä vakuuksia ei kuitenkaan saatu – niin kuin niitä ei saatu Kreikastakaan. Tästä huolimatta
hallitus jatkaa valitsemallaan linjalla, aivan kuin meillä ei olisi muita
mahdollisuuksia kuin tämä Saksan peesaaminen.
Vakuuspuheilla sumutetaan hyväuskoisia. Toki on todettava, että
ilman Perussuomalaisia ja viime eduskuntavaalien historiallista Jytkyä
ei hallitus olisi mistään vakuuksista edes alkanut puhua, vaan se noudattaisi epäilemättä ns. vapaavuorelaista linjaa.
Eurokriisiä on hoidettu väärällä politiikalla. Rahaa on jo ennen
Espanjaa lapioitu miljardikaupalla niin Kreikkaan, Irlantiin kuin Portugaliinkin. Ja mikä on tulos? Kriisi on vain pahentunut. Lainoittamalla ylivelkaantuneita maita ja niiden pankkeja emme kriisiä pysty
ratkaisemaan.
Ongelmamaat tuskin irtautuvat eurosta niin kauan kun muut maat
ovat valmiit pumppaamaan niille rahaa. Siksi paine euroeroon kasvaa
Suomen kaltaisilla, taloutensa verraten hyvin hoitaneilla mailla. Ja siksi
meidän tulee varautua euroalueen murenemiseen. Tälle kannalle ovat
päätyneet myös monet asiantuntijat. Toivonkin, että virkamiehemme
tekevät jo vakavaa selvitystyötä talousliitosta irtautumisen seurauksista, sillä kansakunnan etu vaatii sitä.
Eurokriisin takia hallituspaikat jäivät perussuomalaisilta väliin.
Vastuuta emme pelänneet, mutta kokoomuksen vastuuton linja eurokriisin hoidossa ei meille kelvannut. Kriisin kehittyminen on ollut hitaampaa kuin hallitusneuvotteluiden aikaan arvelimme, mutta
olemme joka tapauksessa ymmärtäneet kriisin kehityslinjat hallitusta
paremmin.
Toivoa sopii, että terve järki pian voittaa ja piikki laitetaan kiinni.
Euron pelastaminen edellyttää EU-liittovaltiota, ja sitä Suomen kansa
ei halua.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, Porvoo
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän pj.

■ LYHYET
Ei näytä hyvältä. Hallituksemme touhutessa EU:n ja Naton hyväksi
Suomen itsenäisyys vaarantuu ja kansalaisemme köyhtyvät entisestään.
Merkel saa sen kynällä, mitä Hitler yritti aseilla!

P. Tolvanen, Sysmä
Tämä EU alkaa olla kuin ”syöpäpotilas”, raajat ovat jo tuhoutuneet
ja lääkkeet (apupaketit) ei tehoa. Tämä kroppa kuolee, kun ”lääkärit” taistelee, autetaanko potilasta vai sairauden aiheuttajaa? Potilaan
tila heikkenee, apupaketit eivät enää auta kuolevaa potilasta!? Paras
vetää lääkäreillä huppu silmille ja odotella kellojen soittoa!

EO
Ulkomailta tulevat elintasopakolaiset kuormittavat vain kuntien huoltosuhdetta. Rahat tulisi ohjata sodat käyneille sukupolville mieluummin.

Carl Palomäki, Tampere
On se vain kumma, kun Kreikkaa yritetään pönkittää, eihän asia siitä mikskään muutu. Kreikka meni EU:hun huijaamalla ja jatkanee samalla tyylillä.

P. Tolvanen, Sysmä

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan
allekirjoittaa viestisi (max. 160 merkkiä).
Viestit numeroon 040 749 9362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.
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Palkkoja on
leikattu 35
prosenttia ja
miljoonat
ihmiset ovat
jääneet ilman
työtä.

Kreikkalaiset tuskastuivat tukieuroihin

Palkkakin muuttui velaksi!
Perussuomalainen tutustui Kreikan matkallaan
siihen maahan, jota ei turisteille esitellä.

K

reikassa huomaa, kuinka maan kansalaiset
kokevat tuskaa, kun
muissa EU-maissa heitä syyllistetään eurokriisistä. Saksalainen propaganda on mennyt
läpi Euroopan tiedotusvälineissä.
Saksalaiset suojelevat tällä propagandalla vain omien pankkiensa saatavat. Saksalaiset eivät kertoneet esimerkiksi sitä, että he pakottivat kreikkalaiset tekemään
vastaostoja puolustusteollisuudeltaan tukipaketin ehtona.
Tavalliset kreikkalaiset sanovat, etteivät he halua EU:n tukirahoja, koska he eivät pysty maksamaan niitä koskaan takaisin.
Sitä paitsi tukieurot eivät mene
kreikkalaisten hyväksi vaan kurvaavat suoraa takaisin saksalaisiin säästö- ja ranskalaisiin liikepankkeihin.
Neljä-viisi vuotta sitten näiden
pankkien bulvaanit tarjosivat peruskreikkalaisillekin halpoja lainoja olemattomilla vakuusvaateilla. Nyt korot ovat nousseet 6 prosenttiin ja esimerkiksi vakuutena
olleen asunnon arvo on pudonnut
jopa 2/3. EU:n vaatimuksesta työttömyys- ja muut sosiaaliturvat on
puolitettu.
Itsemurhat lisääntymässä
Kansanedustaja Jussi Halla-aho
esitti vajaa vuosi sitten pelkonsa

siitä, etteivät EU:n vaatimat Kreikan säästöohjelmat toteudu demokraattisesti. Hänen pelkonsa ei
ollut aiheeton. Kreikassa tikittää
entistä äänekkäämmin todellinen
poliittinen aikapommi. Kreikkalaiset ovat nääntymässä EU:n vaatimien säästöohjelmien alle. Nuorten maastapakovirta on ehtymätön. Itsemurhien aalto on valtaisa.
Tämä on euron pelastusoperaation
kolikon toinen puoli.
Palkkoja on leikattu jo nyt 35
prosenttia. Palkkoja on leikattu
jopa taannehtivasti eli työntekijä
on jäänyt ”talolle velkaa”. Verot
ja veroluonteiset maksut ovat
nousseet 20 - 30 prosenttia. Peruskreikkalaisten elintaso on jo
nyt puolitettu. Miljoona kreikkalaista saa valtiolta vain aurinkoa.
Ei siis senttiäkään elämiseen. Kolme miljoonaa yrittää tulla toimeen 350 euron työttömyyskorvauksella. Troikka vaatii lisää
leikkauksia ja säästöjä. Enää ei
ole mistä leikata tai säästää.
Suomalaisille sosialidemokraateille tämä on poliittisen
moraalin katastrofi. Ennen vaaleja puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaati, että kansaa kyykyttävä uusliberalistinen talouspolitiikka lopetetaan EU:ssa. Nyt
Urpilainen on äänekkäin uusliberalistien talouspolitiikan toteuttajien eli pankkien ja sijoittajien juoksupoika. Hän vaatii jat-

sisäisen devalvaation toteuttamisen.
Tuet väärään osoitteeseen

Kreikkalaiset näkevät nälkää.
Tavallisista, työtä tekevistä
perheistä on tullut leipäjonojen
vakioasiakkaita.

kuvasti esim. Kreikalta lisää
säästöjä ja seuraavana on Espanja vuorossa. Euron tukiprojekti
on tullut tiensä päähän. Avustettavien määrä kasvaa sellaisella
vauhdilla, etteivät avustajien
rahkeet enää kestä. Sisäisen devalvaation kierre vain vauhdittuu kaikissa euromaissa. Kataisen hallituskin on jo aloittanut

Vastuullisen politiikan toteuttaminen vaatii täydellisen kurssin
muutoksen. Euron tukiprojektit
on lopetettava, koska yksikään
tukieuro ei hyödynnä kriisimaiden taloutta, työllisyyttä eikä
kansalaisten sosiaalista turvallisuutta vaan ainoastaan lihottaa
pankkien ja sijoittajien voittoja.
EU maksaa puolet maailman
kehitysyhteistyöstä eli yli 500
miljardia euroa. Puolitetaan tämä ja ohjataan näistä säästyvistä
kehitysyhteistyörahoista kolme
seuraavaa vuotta EU:n kriisimaiden työllisyyden, yrittäjyyden ja
sosiaalisen turvallisuuden kohentamiseen sekä oikeudenmukaisten verojärjestelmien luomiseen.
Näiden rakenteellisten uudistusten täsmäohjattu rahoittaminen
on toteutettava läpinäkyvästi ja
kontrolloidusti. Näin saadaan
kriisimaat talouskasvu-uralle ja
estetään koko euroalueen taloudellinen nääntyminen. Tämän
kolmen vuoden jälkeen kaikkien
EU- maiden on tultava omillaan
toimeen.
MATTI PUTKONEN
KUVAT LEHTIKUVA

14 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Kalle Ylimutka kuollut

Perussuomalaisen puolueen
perustajajäsen ja Vantaan voimahahmo Kalle Ylimutka on
kuollut. Ylimutka teki pitkän
päivätyön taksiautoilijana.
Kallen kyydissä oli turvallista
matkustaa.
Kalle Ylimutka siunattiin
haudan lepoon Helsingin Pitäjän kirkossa perjantaina
10.8.2012 runsaan saattoväen siivittämänä.
Kuolema saapui kutsumatta. Ylimutka osallistui
vielä kesäkuussa puolueneuvoston kokoukseen kesäkuussa Kajaanissa. Tilaisuuteen
taksiautoilija saapui omalla
autollaan kyydistä vastaten.
Ylimutka eli niin kuin opetti
ja oli oppinut elämään.
Poliittisen
toimintansa Ylimutka aloitti Suomen
Maaseudun Puolueessa, SMP,
jonka kantavia voimia hän oli
sekä Vantaalla että puolueen
Uudenmaan piirissä. Ylimutka oli useita kausia Vantaan
valtuustossa ja lukuisissa lautakunnissa.
Uudenmaan piirin johtotehtävissä piiritoimikunnassa
hän toimi eri tehtävissä - työtä pelkäämättä. Kallea eivät
kelit haitanneet. Mies tuli,
meni ja teki töitä. Ylimutka ei
pitänyt vakan alla kynttilää.
Hän sanoi mielipiteensä kaunistelematta. Suoraan, pahaa
tarkoittamatta.

Ylimutka uskalsi myös
lopettaa kokouksissa usein
tapahtuvan jaarittelun.
Keskustelu käytiin ja sen
jälkeen töihin. Kalle Ylimutka uskoi tavalliseen ihmiseen ja hänen asiaansa.
Aate ei hävettänyt. Päinvastoin, Kalle oli meistä
ylpeä.
Kalle oli perheenisä
ja vaari. Kallen työ jatkuu vaarin tytön, kansanedustajan ja ryhmätoverini Johanna Jurvan
myötä Eduskunnassa ja
elämässä.
Ylimutka oli arvostettu poliittinen toimija
yli puoluerajojen. Perussuomalaisten, Vantaan
valtuustoryhmämme,
piirimme ja paikallisosastomme lisäksi useat muut
ryhmät ja aatesuunnat
lähettivät suruvalittelunsa ja laskivat viimeisen
tervehdyksensä - Vantaan
Vennamolle. Miehelle,
jota kuunneltiin ja jonka
sanaan luotettiin.
Vastuuntunto
oli
ominta Kalle Ylimutkaa.
Töissä, perheessä ja politiikassa. Kalle kantoi
vastuuta. Kuntavaalisuostumus oli annettu,
esimerkkinä ja tukena
nuoremmille. Varttuneiden ei pidä vetäytyä vaan
käyttää kokemus hyväksi
ja hyödyksi.
Perussuomalaiset ja
ystävät - kautta maan
kunnioittavat Kalle Ylimutkan muistoa ja elämäntyötä. Kiitollisuus
Kallea kohtaan säilyy sydämissämme.

Timo Soini
Kalle Ylimutkan ystävä ja
puolueveli 30-vuoden
ajalta

Suomalaiset haluavat
kaivosveron
Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa kaivosyhtiöiltä
kerättävän veron käyttöönottoa. Uutta kaivosveroa kannattaa 73 prosenttia kansalaisista. Vain 16 prosenttia vastustaa
ajatusta. Suomen luonnonsuojeluliiton Taloustutkimuksella
teettämä selvitys paljasti myös, että hienoinen enemmistö
suomalaisista pitää kaivostoimintaa uhkana Suomen luonnolle ja ympäristölle. Kaivostoiminnasta nähdään silti koituvan maallemme enemmän hyötyä kuin haittaa.
Kaivosveron kannatus on vahvaa yli puoluerajojen.
Puolueiden äänestäjistä enemmistö ottaisi veron käyttöön:
vasemmistoliitolla 85%, sdp:lla 83%, vihreillä 80%, perussuomalaisilla 79%, keskustalla 73%, kd:lla 72%, kokoomuksella 62% rkp:lla 53% kannattajista.
(Suomen luonnonsuojeluliitto)
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Hallituksen liikennepolitiikalle
on vaihtoehto
Valtioneuvoston selonteolla on hyvä tarkoitus. Siihen sen hyvät
puolet loppuvat, sillä yhteiskunnallemme sen linjaukset ovat
kuolinisku.

Matton Oy

Hallitus ei tiedosta liikenneyhteyksien merkitystä teollisuudellemme ja haja-asutusalueille.
Liikenneverkosto luo vankan
pohjan hyvinvoinnille koko
maassa. Siksi perussuomalaiset
pitävät hyvin valitettavana, että hallitusohjelman linjausta jo
aloitettujen liikennehankkeiden
loppuun viemisestä ei aiota kehyspäätösten myötä käytännössä
toteuttaa. Lisäksi on valitettavaa,
että hallituksen suunnittelemat
investoinnit painottuvat liikaa
raideliikenteeseen, kun otetaan
huomioon raideliikenteen osuus
kokonaisliikenteestä.
Vastuunkantoa peräänkuuluttava Kataisen hallitus käytännössä sysää alempiasteisen
tieverkon kunnossapidon lisärahoituksen seuraavalle hallitukselle vuoteen 2016. Perussuomalaisten mielestä lisärahaa tiestön
kunnossapitoon on saatava heti.
Ei ole oikein, että tulevaisuuden
päättäjät joutuvat kantamaan
taloudellisen vastuun Kataisen
hallituksen toimista. Liikenneverkostossamme on sentään kyse
kansallisomaisuudestamme!
Tiestön kunto ja olosuhteet
ovat liikenneturvallisuuskysymys vauvasta vaariin. Katsomme, että nopeusrajoitusten automaattinen muuttaminen sään ja
tien kunnon mukaan on tehokas
keino pyrkiessämme parantamaan tieliikenteen turvallisuutta. Mielestämme valtion tulee
aloittaa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus kohti automaattista järjestelmää.
Jotta liikennepolitiikka olisi selonteon otsikon mukaisesti

vastuullisella tavalla kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää,
on tärkeää, että päätökset tehdään parlamentaarisesti. Opposition on saatava olla tasaveroisesti mukana päättämässä kansallisomaisuuttamme koskevista
asioista.
Kilpailukyvyn puolesta on
toimittava määrätietoisesti
Suomen kilpailukykyä heikentää
maantieteellinen sijaintimme.
Kuljetuskustannusten osuus kustannuksista on meillä tärkeimpiä
kilpailijamaita suurempi pitkien
etäisyyksien takia. Yksi vastuullisen liikennepolitiikan tärkeimmistä lähtökohdista on huolehtia
siitä, että esimerkiksi kuljetuskustannusten kasvamisesta ja
EU:n rikkidirektiivistä aiheutuvat
kielteiset vaikutukset kilpailukykyymme ovat mahdollisimman
vähäiset.
Ulkomainen halpatyövoima
ja kalusto ovat raskaassa liikenteessä nykyisin arkipäivää. Valitettavasti tästä on seurauksena
kotimaisten kuljetusyrittäjien
konkursseja ja kotimaisen huoltovarmuuden heikkenemistä.
Mielestämme yhtenä vaihtoehtona asiantilan korjaamiseksi
tulisi selvittää niin sanotun vinjettimaksun hyötyjä ja haittoja.
Maksu pitää kilpailulainsäädännön vuoksi kohdistaa koti- ja
ulkomaisiin toimijoihin, mutta
kotimaiselle liikenteelle vinjettimaksu hyvitettäisiin esimerkiksi
pysyväisluonteisella alennuksella
tai veronpalautuksella. Hallituspuolueiden edustajat ovat käytä-

väpuheissaan ilmoittaneet kannattavansa tämäntyyppisiä toimia, käytännössä asia on toinen.
Kilometrikorvausten väheneminen ei saa haitata liiaksi työllisyyttä tai niiden ihmisten työtä,
jotka välttämättä tarvitsevat autoa omassa työssään. Hallituksen toimet tässä lyövät pahasti
autoilijoiden korville.
Koska Suomen tuonti ja
vienti ovat erittäin riippuvaisia
meriliikenteen toiminnasta, meidän on pidettävä ne kotimaisten
varustamoiden käsissä kaikissa
olosuhteissa. Jäämeren lisääntyvä liikenne ja kilpailu paitsi
Aasiaan suuntautuvassa viennissä, myös alueelta saatavien
raaka-aineiden jatkojalostuksessa ja kauttaviennissä on jo
todellisuutta. Suomen talouden
kannalta olisi suotavaa olla osa
tätä kehitystä.
Harmaan talouden torjunnan
kannalta on tärkeää varmistaa
viranomaisresurssien riittävyys.
Ilman riittäviä resursseja tuloksena on käytännössä kilpailun
vääristyminen - hallituksen siunauksella.
Tietoliikenne on
kansalaisen perusoikeus
Tietoliikenne on oleellinen osa
yhteiskuntaamme. Katsomme,
että jokaisella suomalaisella on
oltava halutessaan pääsy internetiin. Erityisen merkityksellinen
tämä asia on haja-asutusalueilla.
Kansalaisille aiheutuvien kustannusten rajoittaminen on valtion
velvollisuus tilanteessa, jossa
palveluja siirretään saataville ainoastaan verkosta. Käytännössä
tarkoitamme verkkoyhteyksien
tuetun rakentamisen olevan se
velvollisuus. Emme voi tietää,
minkä kodin autotallista saamme uuden kansallisen menestystuotteemme. Nyt näistä edellytyksistä ei huolehdita riittävästi.

Osmo Kokko
kansanedustaja
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On korkea aika sijoittaa
ympäristöön ja ilmastoon

Kiina yhä tuoteväärennösten ykkösenä
EU-komission julkaiseman raportin mukaan EU:n ulkorajoilla pysäytettiin
vuoden 2011 aikana yli 114 miljoonaa tuoteväärennöstä. Pysäytettyjen
tuotteiden arvo oli lähes 1,3 miljardia euroa. Eniten pysäytettiin väärennettyjä lääkkeitä, pakkausmateriaaleja sekä savukkeita. Ylivoimaisesti eniten
tuoteväärennöksiä, 73 % väärennetyistä tavaroista, tulee Kiinasta.
Suomen tulli pysäytti viime vuoden aikana tuoteväärennösepäilyn vuoksi 270 tavaraerää, lähes 33 miljoonan euron arvosta.
Suomessa yhteiskunnan suojaamisen kannalta merkittävin
tuoteväärennösryhmä olivat erityyppiset laakerit, joista suurin
osa olisi ollut menossa eri kulkuvälineisiin. Vuonna 2011 näitä
pysäytyksiä tehtiin useissa eri toimipisteissä, niin maa-, meri- kuin
lentoliikenteessäkin, mukaan lukien pikarahti.
(Tulli)

Koloradonkuoriaisen
havainnoilla kiire
Koloradonkuoriaisesiintymiä on tähän mennessä löytynyt kahdeksan.
Uusien esiintymien havaitseminen vielä tänä kesänä on nyt erityisen
tärkeää. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyytää perunan ammattija kotitarveviljelijöitä jatkamaan omatoimista kuoriaisten tarkkailua
perunakasvustoista ja ilmoittamaan mahdollisista havainnoista.
Viimeisimmät kuoriaishavainnot on tehty Karjalohjalla ja Loviisassa Uudellamaalla heinäkuun lopulla. Aiemmin Uudellamaalla on kuoriaisia löytynyt Pornaisista ja Vihdistä. Muut esiintymät
sijaitsevat Kangasniemellä Etelä-Savossa, Savitaipaleella EteläKarjalassa, Kotkassa Kymenlaaksossa ja Salossa Varsinais-Suomessa. Havaintoilmoitusten päivystysnumero on 040 801 4407.
(Evira)

Mistä saadaan säätövoima
tuulivoimaloille?

Matton Oy

Suomen Luonto -lehti kirjoitti ennen viime
kevään eduskuntavaaleja, että luonto- ja ympäristöjärjestöt olivat luonnehtineet silloista
hallitusta historian ympäristökielteisimmäksi.
Järjestöjen mukaan pahimmillaan
päähallituspuolueiden asenteet ja
teotkin ovat olleet sellaisia, että
hyvinvointia syntyy vain louhimalla, hukuttamalla, hakkaamalla, pirstomalla ja ojittamalla
Suomi. Vaalit viestittivät halua
muutokseen, mutta kestämättömän kehityksen vauhti on vain
kiihtynyt.
Talvivaaran kaivos on varoittava esimerkki ympäristövaikutuksista. Seismologian instituutin
sivulla ”Räjäytykset ja maanjäristykset Suomessa ja lähialueilla” on joka arkipäivä kymmeniä punaisia ristejä merkkeinä
räjäytyksistä, ja magnitudiarvot
ovat nousemaan päin; yli kaksi
yksikköä ei ole harvinainen luku.
Räjäytykseen tarvitaan valtava
määrä räjähdysaineita, kuljetuksia, poraamista ja latausta ja sen
jälkeen paljon raskasta kuljetuskapasiteettia louheen poiskuljetukseen jonnekin, sadeveden
huuhdeltavaksi, maata ja vesiä
happamoittamaan.
Kuinka paljon kaikki kaivokset ja lisäksi maalämpöporaukset
rasittavat ympäristöä ja lämmittävät ilmastoa? Mitä vaarallisia
kaasuja vapautuu ilmaan? Miten
vaikuttavat 40 yrityksen voimin
ympäri maata tehtävät malminetsintähankkeet, joissa porataan ki-

lometrin syvyisiä reikiä kilometrin välein, ja löydökset saadaan
esiin sähkömagneettisen säteilyn
avulla? Sotateknologiassakin
sähkömagnetiikka on käytössä;
Libyan sodassa USA:n tiedetään
käyttäneen sähkömagneettisia
aseita. Suomen vähenevät puolustusmäärärahat eivät riittäne tällaisen teknologia kehittämiseen,
mutta siviilisovelluksia tehdään
kaiken aikaa. Olemme mm. peliteollisuuden kärkimaita. Langattomien laitteiden tukiasemat
lämmittävät kaikkialla. Niistä
karkuun pääsevän lämmön määrä on huomattava. Ihmisen kohdekudoksen lämpötilan on todettu kohoavan jopa 0,2 astetta,
mikä monien muiden vaikutusten
kanssa on merkittävä fysiologinen ilmastonmuutos.
Mikroaaltouuneissa oli tarinan mukaan Yhdysvalloissa
varoitus, ettei elävää kissaa saa
kuivattaa uunissa. Nyt olemme kuitenkin kaikki koko ajan
kuin mikroaaltouunissa, ja tehoja lisätään kaiken aikaa. Tukiasemien arvioitiin pari vuotta
sitten tarvitsevan sähköä yhden
ydinvoimalallisen. Sähkökentistä ja mikroaalloista hälyttävät
ihmiset ovat tunteneet olonsa
paremmaksi muutettuaan selektiivi-ikkunalliseen taloon, mutta

langattomia yhteyksiä käyttävät
ovat valittaneet huonoista kentistä. Operaattorit ovat lisänneet
tukiasemia ja kenttävahvuuksia.
Kun kolme operaattoriryhmää
kilpailee kenttien voimakkuudella, kasvavat paitsi sähköntarve ja
päästöt, myös sähkömagneettisesta säteilystä johtuvat terveysym. ongelmat.
3G-verkon avaamisen yhteydessä lukemattomat ihmiset
menettivät yöunensa ja saivat
muita vakavia hälytysoireita.
Ministeri Krista Kiuru (sd) ajaa
nyt tehokasta 4G-verkkoa koko
maahan, vaikka ainakin Israel on
kieltänyt 4G-verkon rakentamisen terveyshaittojen vuoksi. Elisa
mainosti 20.5. Helsingin Sanomien etusivulla 4G:n toimivan jo
yli 150 paikkakunnalla ja kyseli,
huomaatko eron. Sähkömagneettinen säteilyn huomattava lisäys
on aistein huomattavissa, ja projektin eteneminen hirvittää. Kuka
on vastuussa tämän toiminnan
seurauksista?
Elinympäristöjen saattaminen
takaisin ergonomiseksi, ihmisen
tarpeet ja ominaisuudet huomioonottavaksi, on keino lisätä
hyvinvointia. Ympäristösairauksien lääkitseminen ja hoitaminen
muilla keinoilla on kallista taloudellisesti, ympäristöllisesti ja inhimillisesti.

Katariina Perttula
terveydenhoitaja,
lentoemäntä (eläkkeellä)
Vesilahti

Suomi on sitoutunut rakentamaan vallattoman paljon uusiutuvaa energiaa EU:n painostuksesta vuoteen 2030 mennessä. Sama on meneillään
tai ainakin toiveissa koko EU:n alueella. Uusiutuvaksi energiaksi on yleisesti mielletty tuulivoima. Se on todella uusiutuvaa, kuten myös toinen
puhdas energia, vesivoima. Suomen alueella tuottavat tuulet puhaltavat
etelän suunnalta. Tämä johtuu sijainnistamme kahden ilmastovyöhykkeen välissä. Yleensä idässä on korkeapaine ja lännessä matalapaine.
Tuulivoimalle on ajateltu säätövoimaa tuulivoimasta. Tämä tapahtuisi siten, että koko Eurooppa olisi yhtenäisessä sähköverkossa.
Silloin tuulivoimalat voisivat tuottaa toisilleen säätövoimaa, sillä Euroopan mittakaavassa tuulia puhaltaa kaikista suunnista. Tästä seuraisi se, että meilläkin maksettaisiin saksalaisten kallista tuulivoimaa.
Yhdistynyt eurooppalainen sähköverkko on utopiaa.
Tuulivoiman säätövoima on saatava muualta. Antaako Ruotsi
tai Norja tiukan paikan tullen sähköä vai kysytäänkö Venäjältä? Ei
onnistu, sillä he tarvitsevat säätövoimaa omiin laitteisiinsa. Tästä
tullaan päätelmään, että säätövoiman pitää löytyä kotimaasta. Mahtaako ympäristöministeri Niinistön mielessä olla sellainen ajatus, että
kun energia on tuotettu puhtaasti tuulella, säätövoima voidaan tuottaa kivihiilellä? Tällöin energialle tulisi vielä lisää hintaa hiiliveron
muodossa. Näyttää olevan suo siellä, toinen täällä.
Mutta ei hätää. Suomessahan on runsaasti rakentamatonta vesivoimaa. Sillä säädellään tulivoimaa ja tuulet pysyvät puhtaina. Nyt
on vain niin, että tämä idea ei istu vihreään ideologiaan. Siitä syystä
se on koko hallituksen ratkaistava. Molempien energialähteiden rakentaminen on aloitettava samanaikaisesti, jotta ne voivat valmistuttuaan olla synkronisessa tuotannossa.
Eelis Pulkkinen

PerusSuomalainen 11/2012 ilmestyy

7.9.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 29.8.2012.
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OULUN PIIRIN ESITTELY

Perussuomalaisilla nostetta
Oulun piiristä meni vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 43 ehdokasta läpi valtuustoihin.
Tämän vuoden tavoitteena on tuon määrän
vähintään kaksinkertaistaminen. Valtuutettujen määrän tuplaaminen on realistinen
tavoite, paljonko siitä päästään yli riippuu
onnistuneesta ehdokashankinnasta. Viime
kerralla oli vielä pimeitä kuntia ja sellaisia
joissa oli vain yksi perussuomalainen ehdokas,
nyt on tarkoitus että ehdokkaita olisi useampia
joka kunnassa. Oulussa on tehty aktiivisesti
töitä ja panostettu erityisesti näkyvyyteen ja
erilaisiin ulkoilmatapahtumiin, jotta saataisiin
syntymään aito kontakti äänestäjiin.

Tervetuloa uuteen piiritoimistoomme!

Perussuomalaisten Oulun piiri on
pinta-alaltaan erittäin suuri. Tällä
hetkellä kuntia on 34, mutta ehdokkaita kerätään vain 29:ään,
sillä kuntaliitoksin poistuu viisi
kuntaa. Piirin laitamilla sijaitsevat mm. Kuusamo, Ii, Hailuoto
(lauttayhteys), Kalajoki, Reisjärvi ja Kärsämäki. Välimatkat
paikkakunnalta toiselle vaativat
paljon aikaa ja kilometrejä tulee
useita satoja, kun lähtee piiritoimistolta tai tulee sinne käymään
kokouksissa eri puolilta.
Perussuomalaisten
Oulun
piiri on jo pari vuotta laittanut
järjestelmällisesti organisaatiotaan kuntoon niin, että jokaisella paikkakunnalla olisivat tiedot
ajan tasalla ja sääntömuutoskokoukset pidetty kaikissa paikallisyhdistyksissä.
Oulun piiristä meni vuoden
2008 kunnallisvaaleissa 43 eh-

dokasta läpi valtuustoihin. Tämän vuoden tavoitteena on tuon
määrän vähintään kaksinkertaistaminen. Valtuutettujen määrän tuplaaminen on realistinen
tavoite, paljonko siitä päästään
yli riippuu onnistuneesta ehdokashankinnasta. Viime kerralla
oli vielä ”pimeitä” kuntia ja sellaisia, joissa meillä oli vain yksi
ehdokas. Nyt on tarkoitus, että
ehdokkaita olisi äänestäjille tarjolla joka kunnassa.
Oulun piirissä on tehty aktiivisesti töitä ja panostettu erityisesti
näkyvyyteen ja erilaisiin ulkoilmatapahtumiin, jotta saataisiin syntymään aito kontakti äänestäjiin.
Useissa kunnissa on ahkeroitu
läpi talven toreilla. Kansanedustajat ovat olleet mukana erilaisissa
kuntien, yritysten ja kuntalaisten
kuulemistilaisuuksissa. Samoin
lehteämme on jaettu paljon.
Todelliseen kuntavaalitaistoon lähdetään heinäkuun loppupuolella. Paikallistapahtumia
on jo nyt tiedossa piirin alueella
runsaasti, muun muassa PohjoisSuomen Suurmessut Oulussa. Piirin sivuilta löytyy kalenteristamme tietoa enemmän.
Yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta
Piiristämme on kolme kansanedustajaa, Pirkko Mattila, Olli Immonen ja Ville Vähämäki.
Kansanedustajiemme monipuo-

linen esillä oleminen ja osallistuminen yleisiin tapahtumiin on
erittäin tärkeää ja meille uusi tapa
toimia.
Paikallisyhdistykset työstävät
ehdokkaiden kanssa omat tulevan vaalikauden tavoitteensa.
Kunnista riippuen painopisteitä
ovat mm. kunnan talous/kuntaliitos, omaishoidon tuet, lääkäripalvelut, nuorten huomioiminen/
työllistäminen/vapaa-aikapalvelut ja muut paikalliset puitteet.
Piiritasolla tukeudumme maakunnallisiin ja seutukunnallisiin
tavoitteisiin. Oulu on tärkeä pohjoinen keskusalue. Liikenteelliset
haasteet ovat esillä. Lentokenttä
on laajennettu ajanmukaiseksi. Junayhteyksien parantaminen useaan
suuntaan, satamahanke ja yhteys
Jäämerelle ovat laajoja kehittämiskohteita ja tulevaisuuden haasteita.
Valtakunnan tasolla ohjenuoranamme on perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma.
Tärkeintä vaalikampanjassa
on, että ehdokkaat ovat aktiivisia,
rohkeita ja kantansa ilmaisevia.
”Kunnat kuntoon” on teemamme,
yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta periaatteemme. Perussuomalaisilla on puhtia ja nostetta! Tehdään hyvää työtä kuntalaisten ja
kuntien hyväksi, asuinalueemme
ja isänmaamme parhaaksi.

Paula Juka
puheenjohtaja
Oulun piiri

Suonenisku hyvinvoinnillemme

Omissa työympyröissäni monetkaan eivät paljon harjoita poliittista toimintaa edes työn ulkopuolella. Itse kuitenkin aktivoiduin perussuomalaisten jäseneksi
reilut pari vuotta sitten, koska
edellinen hallitus alkoi käyttää
rahojamme pankkitukiin muiden
maiden velkojen maksuun. Tosin
tuolloin en osannut vielä kuvitellakaan, että silloin vekselipöydällä ollut reilu miljardi muuttuu
nykyisen hallituksen tahdosta
jopa kymmeniksi miljardeiksi
menetettyä rahaa, joka on kaikki
pois suomalaisten hyvinvoinnis-

ta. Olisi ollut vaikea kuvitella vasemmiston ajavan tuollaista politiikkaa (oikeiston kylläkin). En
myöskään tuolloin täysin uskonut itsenäisen maanpuolustuksen
alasajoon, jota nyt edistävät sekä
oikeisto että vasemmisto.
Noita miljardeja on vaikea
sisäistää. Itse käytän muistisääntöä, että miljardi vuodessa tarkoittaa kahtakymmentätuhatta
hoito-alan ammattilaista, opettajaa, poliisia, rajavartijaa tai
muuta hyvinvointiyhteiskunnan
ylläpitäjää vähemmän.
Nyt onkin hallituspuolueilta odotettavissa kuntavaalien
jälkeen todellinen suonenisku
hyvinvoinnillemme, kun toisten
pelivelkojen kattamiseksi ottamamme velat alkavat painaa niskassa. Luonnollisesti suonenisku
salataan, kunnes vaalit ovat ohi.
Tässä valossa ei ole ihme, että
kuntien yhdistymisiä ajetaan kuin
käärmettä pyssyyn. Säästöjä saadaan karsimalla palveluja lopetettavista kunnista.
Toimihenkilöksi tulin omalta kohdaltani vahingossa piirin
puheenjohtajan kysyttyä tammikuussa, josko alkaisin sihteerik-

si piirille. Tätä tointa on sitten
harjoitettu iltaisin tai viikonloppuisin aiempien yhdistystoimien
tuomalla rutiinilla.
Täytyy nöyrästi kunnioittaa
paikallisyhdistysten pitkäaikaisia toimijoita, kun varsinkin aiemmilla vaalikausilla lähes koko
toiminta tapahtui talkoohengessä
usein vain muutamien ihmisten
toimesta.
Pokan täytyy pitää
Kuten Paula jo kertoi, on meillä
niin sanotusti ”lääniä” ja myös
pinta-alaltaan isoja kuntia. Autolla tulee mittariin jopa 500 kilometriä, jos ajaa yhteen suuntaan
piirin rajoilta lounaasta koilliseen. Silti useat paikallisyhdistykset ovat suhteellisen pieniä väkimäärältään. Tämä puolestaan
antaa haastetta siihen, että piirin
tulee tukea myös vähemmillä resursseilla toimivia yhdistyksiä.
Yhtenä työkaluna tässä aiomme
käyttää hyväksemme seutukuntaaluejakoa. Aika monessa paikallisyhdistyksessä on kuitenkin hyvä määrä aktiivisia toimijoita ja
jäsenmääräkin kovassa kasvussa.

Toisessa ääripäässä on puolestaan Oulun kaupunki, joka nyt on
yhdistymässä neljän muun kunnan
kanssa ns. Uudeksi Ouluksi, joka
edustaa yhdistyneenä lähes puolta
piirimme jäsenistöstä.
Suurena haasteena maaseutupitäjissä on yhden puolueen ylivallan murtaminen. Tässä on tavoitteena nimenomaan normaalin
demokratian aikaansaaminen.
Poliittisessa kentässä tulisi olla
useita toimijoita, nykyisen (usein)
yhden sijaan. Tällöin kunnissa
olisi mahdollisuuksia avoimempaan toimintaan ja oikeudenmu-

kaisempaan kuntalaisten hyvinvoinnin ajamiseen.
Nyt katsotaan, pitääkö meillä
perussuomalaisilla pokka. Nimittäin lisää iskuja vyön alle on vielä
tulossa. Niihin ei kannata reagoida, vaan muistuttaa ihmisiä maan
politiikan todellisista ongelmista,
joista monet ovat tämän ja edellisen hallituksen aikaansaamia.
Meillä on hyvä ohjelma, pidetään
vain nykyisestä linjastamme kiinni!

Juha Vuorio
piirisihteeri
Oulun piiri

Kiimingissä toripahtuma, kuvassa mm. Tapio Jussila ja Teuvo Appel.
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Varsinais-Suomen iso jytky

Varsinais-Suomen Perussuomalaiset Oripään OKRAmaatalousnäyttelyssä 4.7.2012. Kuvassa piirin telttavastaavat Juhani
ja Leila Hannula Mynämäeltä, Loimaan varavaltuutettu Tuija Ketonen,
Varsinais-Suomen Perusnaisten pj. Tuula Sellman Turusta sekä piirin
pj. Juhani Pilpola Liedosta. Kuva: Hannes Heikkilä.

Vuosi sitten tuli iso jytky
myös Varsinais-Suomessa. Saimme maakunnastamme kolme
kansanedustajaa, Kike Elomaan,
Lauri Heikkilän ja Maria Lohelan. Piirimme puolueväki ei silti
jäänyt tämän vaalivoiton jälkeen
lepäilemään laakereillaan, vaan
suuntasi heti täysillä kohti kuntavaaleja.
Kenttäväen innostus on näkynyt muun muassa uusien jäsenten
suurena määränä ja paikallisyhdistysten toiminnan aktivoitumisena. Viimeksi kuluneen vuoden
aikana on perustettu kaksi uutta
paikallisyhdistystä: Naantalin Perussuomalaiset ja Kaarinan seudun Perussuomalaiset.
Naantalin Perussuomalaisten,
jonka puheenjohtajana toimii
Vilhelm Junnila, toiminta-alue
on Naantali ja Masku. Kaarinan seudun Perussuomalaiset,
jonka puheenjohtajana toimii

Verotulot pienenevät,
sosiaalikulut kasvavat
Varsinais-Suomen piirissä pidetään vähimmäistavoitteena kunnallisvaltuutettujen
määrän kaksinkertaistamista, paikka paikoin
jopa kolminkertaistamista esimerkiksi Turun
kaupungissa. Alkuperäisenä tavoitteena oli
myös ehdokkaiden saaminen kaikkiin suomenkielisiin kuntiin, ja nyt näyttää siltä että tämän
lisäksi ehdokkaita saadaan myös ruotsinkielisiin kuntiin. Paraisiin ovat ehdokkaat suostumuksensa jo antaneet ja myös Kemiönsaareen
näyttää perussuomalaisen edustuksen
saaminen jo todennäköiseltä. Uusia paikallisosastoja on perustettu alkuvuodesta Kaarinan
seudulle ja viime vuonna Naantaliin.
Nykyinen taloustilanne asettaa
suuria haasteita kunnille. Nokian
Salon tehtaan sulkeminen tulee
vaikuttamaan erityisesti Salon
mutta laajalti myös muiden Varsinais-Suomen kuntien talouteen
työttömyyden lisääntyessä. Verotulot pienenevät ja sosiaalikulut
kasvavat.
Hallituksen ajama kuntauudistus on haitannut pahasti
valtuustojen ja myös kuntien viranhaltijoiden tehtävien hoitoa.
Kokoukset, seminaarit sekä erilaisten selvitysten ja lausuntojen
laatiminen on työllistänyt niin,
että tärkeimpien asioiden käsittely on saattanut jäädä puutteel-

liseksi. Kuntien pakkoliittäminen
keskuskaupunkeihin ei tule parantamaan palveluja, päinvastoin
reuna-alueiden palvelut tulevat
heikkenemään.
Pyrimme tapaamaan ihmisiä
tori- ja markkinatapahtumissa
ympäri maakuntaa lähes joka
viikonloppu ja väliin viikollakin.
Olimme esimerkiksi Oripään
OKRA-näyttelyssä. Tule juttelemaan paikkakuntasi ja Suomen
asioista lättyteltallemme.
Varsinais-Suomen piiriin kuuluu 28 kuntaa, joissa on yhteensä
463 000 asukasta. Perussuomalaiset saivat vuoden 2008 kuntavaaleissa 17 kuntaan yhteensä
34 valtuutettua, ja 11 kuntaa jäi
ilman perussuomalaisia valtuutettua. Ehdokkaita oli yhteensä 178
kappaletta ja kuudessa kunnassa
ei ollut lainkaan perussuomalaisten ehdokasta.
Syksyn kuntavaaleihin on tavoitteena saada ehdokkaita jokaiseen piirin kuntaan ja kaksinkertaistaa vaaleissa perussuomalaisten valtuutettujen määrä.
Ehdokasasettelu on ja listoilla
on vielä tilaa, joten jos ehdokkuus
kiinnostaa, ota yhteyttä minuun
(050 380 9787), piirisihteeri Iiris Peltomaahan (050 342 5325)
tai vaalipäällikkö Kari Salmiseen
(040 195 8416) voi ottaa yhteyttä. Välitämme tiedon eteenpäin
paikallisille aktiiveille.

Juhani Pilpola
Varsinais-Suomen piirin pj.

Janne Aso, käsittää viisi kuntaa:
Kaarinan, Kemiönsaaren, Paimion, Paraisten ja Sauvon. Lähiajan tavoitteena on, että kaikki
Varsinais-Suomen kunnat saadaan jonkin paikallisyhdistyksen
toiminta-alueeseen. Tavoite on jo
lähes saavutettu.
Myös alueemme naiset ovat
järjestäytyneet. Kesäkuun alussa perustettiin Perussuomalaiset
Naiset ry:n alueyhdistys, Varsinais-Suomen PerusNaiset, jonka
puheenjohtajaksi valittiin Tuula
Sellman. Yhdistyksen tarkoitus
on kannustaa ja aktivoida naisia
mukaan perussuomalaisten toimintaan ja ehdokkaiksi. Yhteistyö piirijärjestömme ja naisten
alueyhdistyksen välillä on tiivistä.
Aina ahkera ”telttaporukkamme” on saanut lisävahvistusta, ja perussuomalaisten teltta
näkyy yhä useammilla toreilla,
markkinoilla ja muissa tapah-

tumissa. Taloudenhoitajamme
Hannes Heikkilän työpanos telttojen ja tarvikkeiden hankinnassa
sekä tapahtumien selvittämisessä
ja organisoinnissa on ollut huomattava.
Perussuomalainen-lehteä jaetaan moniin koteihin eri puolilla
Varsinais-Suomea. Monet jäsenemme ja luottamushenkilömme
myös kirjoittavat aktiivisesti paikallisiin lehtiin.
Tavoitteenamme on ainakin
kaksinkertaistaa perussuomalaisten valtuutettujen määrä tulevissa
kuntavaaleissa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan jokaisen
jäsenemme panosta.
Tervetuloa mukaan innostuneeseen joukkoomme!

Iiris Peltomaa
Varsinais-Suomen piirin
piirisihteeri

Varsinais-Suomeen
PerusNaiset

Me perussuomalaiset naiset
olemme aikaisemmin toimineet
Varsinais-Suomessa
vapaamuotoisena ”naisverkostona”.
Olemme tehneet ahkerasti puoluetyötä paikallisyhdistysten ja
piirijärjestön puitteissa, olleet
vaaliehdokkaina ja ehdokkaiden tukiryhmissä, sekä osallistuneet mm. Varsinais-Suomen
NYTKIS-toimintaan. Oman
alueen yhdistys on kuitenkin
meiltä tähän asti puuttunut.
Nyt päätimme korjata tilanteen:
Raisiossa perustettiin VarsinaisSuomen PerusNaiset ry.
Puolueen naisjärjestön viimevuotinen sääntöuudistus toi
helpotusta alueellisen yhdistyksen perustamiseen. Toiminnasta kiinnostuneita naisia on
muutenkin ilmaantunut kiitettävästi lisää, joten ajankohta
vaikutti sopivalta oman yhdistyksen perustamiselle.
Perustamiskokouksen
aluksi kokousväkeä tervehti
perussuomalaisten VarsinaisSuomen piirin puheenjohtaja
Juhani Pilpola. Seuraavaksi
Perussuomalaiset Naiset ry:n
aluesihteeri Outi Virtanen piti
alustuksen puolueorganisaatiosta ja kunnallisvaalivalmisteluista, ja vastasi esille tul-

leisiin kysymyksiin. Keskustelua
kunnallisvaaleista ja politiikasta
käytiin vilkkaasti.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
vuodelle 2012 valittiin turkulainen Tuula Sellman, jolla on kokemusta perussuomalaisesta vaalija puoluetyöstä jo viime kunnallisvaalien ajalta. Varapuheenjohtajaksi valittiin raisiolainen Sirke
Peltokorpi, joka on mm. ollut
kahdesti eduskuntavaaliehdokkaana. Sihteeriksi valittiin Eeva
Laulumaa Mynämäestä.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma tarkentuu kesän ja syksyn
kuluessa. Osallistumme erilaisiin
tapahtumiin, kannustamme naisia mukaan perussuomalaisten
toimintaan ja kunnalliseen vaikuttamiseen, ja otamme kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.
Teemme tiivistä yhteistyötä piirijärjestön, paikallisyhdistysten sekä puolueen naisjärjestön kanssa.
Varsinais-Suomessa asuvat perussuomalaiset naiset, tervetuloa
mukaan! Lisätietoja saa puheenjohtajalta, puh. 044 311 8966, sähköposti tuulasellman@msn.com

Iiris Peltomaa
sihteeri, Perussuomalaiset Naiset ry
piirisihteeri, Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri ry

18 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 10 • Elokuu 2012

PIRKANMAAN PIIRIN ESITTELY

Parkua Pirkanmaalta
Pirkanmaan piirissä on otettu tavoitteeksi niin
äänestysprosentin kuin valtuustopaikkamääränkin
tuplaaminen. Joka kuntaan on saatava vähintään
yksi perussuomalaisvaltuutettu. Onnistunut ehdokashankinta on tavoitteen onnistumisessa kaiken
a ja o – se on se tärkein rutistus, jonka pitää joka
kunnassa olla käynnissä ja rajusti. Myös kansanedustajat ovat vaalityössä tärkeässä asemassa
ja Pirkanmaalla heitä tullaankin käyttämään
hyväksi. Puheenjohtaja Mikko Nurmo toivoo
myös lisää resursseja piireihin ja osastoihin. Kunnallisvaaleissa paikallisuuteen on panostettava ja
resurssit ohjattava nimenomaan kuntiin, jotka
ovat oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita.

Pirkanmaan piirin pitkäaikainen puheenjohtaja, puolueen 3. varapuheenjohtaja Reijo Ojennus Parkanosta, luovutti paikkansa piirin johdossa
valkeakoskelaiselle Mikko Nurmolle viime vuonna. Kuva: Lassi Kaleva.

Kansanedustajat Lea Mäkipää ja Martti Mölsä ehdokashankinnassa
Mäntän torilla. Kuva: Aki Mikkola.

Veikko Laamanen opetti Längelmäveden kesäpäivillä katoavaa
kansanperinnettä. Helmi Kiemunki seuraa kiinnostuneena pajupillin tekoa.

Pirkanmaalla valmistaudutaan
luottavaisin mielin syksyn kunnallisvaaleihin. Kaikilta paikkakunnilta löytyy jo ehdokkaita. Joillakin paikkakunnilla listat ovat
täyttyneet hyvinkin mukavasti.
Perussuomalaisille valtuutetuille
tyhjät kunnat ovat haastavimpia,
kun vanhaa ehdokaskaartia ei ole
ja vasta henkiin puhalletut osastot ovat luonnollisesti rutiköyhiä.
Nämä kunnat asettavat haasteita hyvän vaalituloksen suhteen.
Yhteistyö sellaisten naapureiden
kanssa, joissa toimintaa on ollut
pidempään, on välttämätöntä.
Neuvoja ja rahallista tukea piiri
antaa kykyjensä mukaan.
Ehdokashankinta on vaalien
tärkein etappi. Ilman ehdokkaita

ei synny tulosta. Osastoilla pitää
olla turvallinen olo sen suhteen,
että hankitut ehdokkaat eivät
jää vaalien alla tyhjän päälle.
Tällä tarkoitan selvää rahallista
tukea paikalliseen vaalimainontaan. Hyviä päätöksiä puolueen
johdossa on jo tehty. Ehdokaskohtainen avustus, valokuvaus,
vaalijulisteet, kotisivut. Naisjärjestöä varoitan kaaoksesta, mikäli jokainen naisehdokas hakee
suunnitelmien mukaisesti itsenäisesti kuittia vastaan oman tukensa. Aikaa ja vaivaa säästyisi, jos
naisten tuki ohjattaisiin osastojen
kautta kuten viime kerrallakin.
Jopa monet pirkanmaalaiset naisehdokkaat ovat kanssani samaa
mieltä.
Valitettavasti puolueorganisaatiota ei ole vielä saatu isojen
sarjaan. Esimerkiksi vaalimateriaalista on jatkuvasti huutava pula. Pirkanmaalla kansanedustajat
kiertävät kiitettävästi kenttää.
Soisi että talkoolaisille annettaisiin
resursseja tähän tärkeään työhön.
Messuilla ja markkinoilla joka
lapsella on kokoomuksen kaasupallo kädessään ja joka mammalla
kepun vihreä kangaskassi.
Perussuomalainen-lehteä on
uudistettu ja siihen on satsattu
myös rahallisesti. Ilmestymisväliä

ei tarvitse tihentää, mutta vaalinumeroa pitää olla riittävästi tarjolla. Yksin Pirkanmaalla peittojakelu on 500 000 kpl.
Sain maanantaina sähköpostia valkeakoskelaisyrittäjältä,
joka ilmaisi kiinnostuksensa perussuomalaisia kohtaan. Tiistaiiltana istuimme kahvikupin ääressä ja täytimme niin puolueen
jäsenhakemuksen kuin ehdokassuostumuksenkin. Esitellessäni
hänelle omaa ainokaista kappalettani vuoden 2008 kunnallisvaaliehdokkaan käsikirjasta
ja kertoessani, ettei tuoreempaa
käsikirjaa tai painettua kunnallisvaaliohjelman lyhennelmää ole
vielä näin heinäkuun lopussa saatavilla, minua hävetti!
Vielä tätä kirjoittaessani on
kolme kuukautta aikaa vaalipäivään. Nyt ollaan myöhässä,
mutta vielä ei ole liian myöhäistä. Tiedän että kenttä tekee, kun
sille annetaan mahdollisuus! Toivottavasti tätä lukiessasi olemme
puoluehallituksessa 6.8. tehneet
hyviä päätöksiä. Toivotan kaikille perussuomalaisille lämmintä
loppukesää ja aktiivista ehdokkaidenmetsästysaikaa.

Mikko Nurmo
Pirkanmaan piirin pj.

Luja tahto kaataa gallupit

Pirkanmaan piirillä on takanaan
toimintavuosia yhtä monta kuin
puolueellakin ja se on ollut aktiivinen puolueen perustamisesta
lähtien. Pirkanmaalla sijaitsee
sekä Suomen perussuomalaisimmaksi kunnaksi tituleerettu Kihniö että puolueen suurimmasta
paikallisyhdistyksestä Espoon
kanssa kilpaileva Tampere. Tämä
on pitkäjänteisen työn tulosta.
Tulevien kuntavaalien ensimmäinen tavoite on jo saavutettu,
jokaisessa kunnassa voi äänestää perussuomalaista ehdokasta.
Pirkanmaalla on 21 paikallisyhdistystä ja puolueen jäseniä 536,
joista Tampereella yli 40 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten
kasvua on vuoden sisällä tullut
Akaalle, Ylöjärvelle ja Nokialle.
Pirkanmaan piirin taloutta on
hoidettu maltillisesti ja huolella,
eduskuntavaalien tulos oli erin-

omainen ja budjetti kesti lähes
eurolleen. Tahtotila kuntavaalivoitolle on voimakas ja piirissä
ollaan yksimielisiä siitä, että kaikki resurssit käytetään paikallisyhdistysten tukemiseen vaaleissa,
edellyttäen tietenkin paikallista
aktiivisuutta.
Edellisissä kuntavaaleissa piirissä oli perussuomalaisia ehdokkaita 181. Tämä määrä on ylitetty,
mutta tavoitteesta tuplata ehdokasmäärä ollaan vielä kaukana.
Ehdokashankinta onkin kiivaasti
käynnissä, kesätapahtumissa ja
toreilla on liikkeellä Pirkanmaan
aktiivista talkooväkeä kautta koko Pirkanmaan. Kansanedustajien
läsnäololla on suuri merkitys. Lea
Mäkipää ja Martti Mölsä ovatkin
tehneet valtavan työn kiertäessään
Pirkanmaata koko vuosipuoliskon
ajan ja tahti kiihtyy koko ajan.
Tampereella on noin puolet
koko Pirkanmaan asukasmäärästä ja sen keskusta-alue on erittäin
haasteellinen. Ydinkeskustan
kannatusprosenttimme oli edellisissä kuntavaaleissa keskimäärin
vain 4,5, kun se oli parhaimmilla
alueilla yli 11 prosenttia. Näillä
cityvihreiden pesintäpaikoilla on
huomattavasti hankalampi saada
tuloksia aikaan kuin esimerkiksi
kepulaisella maaseudulla tai demarivoittoisilla teollisuusalueilla.
Eduskuntavaalien Jytky kui-

tenkin nosti kaupunkialueen prosentteja jopa yli puolella ja tämän
päivän taloustilanne sekä Tampereen hallituksen yltiöpäisen kasvun tavoittelu kokoomuksen ja
vihreiden yhteisvaikutuksella on
saanut äänestäjät pettymään valintoihinsa. Tampereella on esimerkillisen hyvin organisoitunut
ja itsenäinen paikallisyhdistys,
jossa on suuren yhdistyksen haasteista huolimatta erittäin hyvä ja
vahva yhteishenki.
Kunnanvaltuutettuja Pirkanmaalla on kuluvalla kaudella
ollut 39, tällä hetkellä 38, kun
Juupajoki jäi ilman ainoatakaan
perussuomalaista valtuutettua
Yrjö Niemen poismenon jälkeen.
Pirkanmaalla on vakaa aikomus ja
aivan realistinen tavoite vähintään
tuplata valtuutettujen määrä.
Tulevan syksyn vaalit ovat tärkeä merkkipaalu puolueen historiassa, joiden voittaminen rohkaisee
äänestäjiä uskomaan parempaan
ja inhimillisempään Suomeen ja
vakiinnuttaa paikkamme niin uskottavina kuntapäättäjinä kuin
valtakunnallisellakin tasolla. Perussuomalaiset tulevat kaatamaan gallupit jälleen kerran, nöyrällä työllä
mutta ylpeästi perussuomalaisina!

Terhi Kiemunki
piirisihteeri
Pirkanmaan Perussuomalaiset
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UUDENMAAN PIIRIN ESITTELY

Kylmän hallituspolitiikan
ainoa vaihtoehto
Uudenmaan piirissä tavoitteena on
saada suurimpiin kuntiin täydet listat ja
vähintään kolminkertaistaa valtuutettujen
määrä. Tavoitteen toteutumiseen uskotaan
lujasti. Tärkein työkalu, joka tuo äänet
Uudellamaalla, on kenttätyö. Piiriin onkin
nimitetty kenttävastaavat, jotka hoitavat muun
muassa materiaalin jakoa. Uudenmaan piiri
on jäsenmäärältään Suomen suurin ulottuen
Hangosta Loviisaan, pohjoisessa Hyvinkäälle
ja Mäntsälään saakka, joten materiaalin
jakoa varten on oltava parikin eri pistettä.
Suunnitteilla on myös yhtenäisen ilmeen mainoskampanja piirin puolesta.

Kansa luottaa Uudellamaalla
perussuomalaisiin. Kannatuksemme on moninkertaistunut ja
tämä on tavoitteena myös syksyn
kuntavaaleissa. Tämä kuitenkin
edellyttää, että kaikki ehdokkaat

jalkautuvat kansalaisten pariin ja
että meillä on hyvä, kansalaisiin
vetoava, oikeudenmukaisuuteen
pohjautuva kuntaohjelma. Meillä on erittäin monipuolinen ehdokasjoukko - naisia ja miehiä eri
ikäluokista ja ammateista, joten
kaikille äänestäjille löytyy listaltamme oma hyvä ehdokas.
Kansa kokee perussuomalaisten olevan ainoa todellinen vaihtoehto kylmälle nykypolitiikalle:
rahaa riittää euromaiden ja pankkien tukiin, mutta samaan aikaan
heikennetään kansalaisten, myös
Sinun - hyvinvointia mm. vähentämällä kuntarahoitusta miljardikaupalla.
Uudellamaalla perussuomalaiset tarjoavat kunnissa oman
hyvinvointiohjelmansa, jossa on
keskeistä terveen taloudenpidon
pohjalta turvata kansalaisten

hoito- ja muut peruspalvelut sekä
luoda uusia työpaikkoja.
Keskeistä on myös turvata
kansalaisten vaikutusmahdollisuudet oman lähialueen - kylän
tai kaupunginosan - palvelujen
kehittämiseksi. Hallituksen byrokraattinen ja Helsingin kabineteissa hahmoteltu kuntauudistus
poistaa lähidemokratian - Sinun
vaikutusmahdollisuutesi.
Lähtökohtana on, että perussuomalaiset ovat Uudenmaan
kunnissa kolmen suurimman ryhmän joukossa. On mahdollista,
että joissain kunnissa nousemme
kovalla työllä suurimmaksi. Ota
haaste vastaan ja tule mukaan tekemään kansalaisille hyvinvointia!

Pietari Jääskeläinen
Uudenmaan piiri
puheenjohtaja

Suomen suurimmalla piirillä kova tavoite

Perussuomalaisten Uudenmaan
Piiri on jäsenmäärältään Suomen
suurin. Siihen ei kuulu Helsinki,
joka on omana piirinään, mutta
kylläkin Espoo ja Vantaa, jotka
ovat suurimpia kaupunkeja Suomessa. Vaalipiiri on laaja, ulottuen Hangosta (noin 125 kilometriä
Helsingistä länteen) lähestulkoon
Haminaan saakka. Itäisin jäsenyhdistys on Loviisa, jonka keskusta on noin 90 kilometriä Helsingistä itään.
Vaalipiirin alueella asuu lähes
miljoona ihmistä. Pääosin väestö
asuu kaupungeissa, mutta alueeseen kuuluu myös vähäväkisiä
maaseutukuntia kuten esimerkiksi Pornainen ja Askola.
Kilpailu poliittisilla markkinoilla on tällä hetkellä useimmiten jaettu kahden suuren puolueen, kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien kesken. Suurimmilla
kunnilla Espoolla ja Vantaalla
on toki useita perussuomalaisia
valtuutettuja, mutta useimmissa
kunnissa valtuutettujen määrä on
vaatimaton. Tästä syystä meillä

onkin tavoitteena kaksin- kolminkertaistaa valtuutettujen määrä.
Tavoite on kova, mutta hallituspuolueiden jatkuva demokraattisia keinoja ylenkatsova politiikka on ajanut suuren joukon
hallituspuolueiden äänestäjistä
kiertoradalle. Lisäksi meillä on
tavoitteena herättää myös kuntien nukkuvia äänestäjiä. Valtavirtalehdistö yrittää kaikin keinoin
vähätellä ja peitellä perussuomalaisten kannatuksen kasvua, mutta suhtaudumme luottamuksella
ahkeraan ja virkeään ydinjoukkoomme piirissä, yhdistyksissä ja
kunnissa.

Tilaisuuksiin osallistuikin lähemmäs 300 jäsentä. Näistä suurin
osa - elleivät kaikki - olivat piirin
kuntavaaliehdokkaita. Tarkoituksena on saada 500-600 kuntavaaliehdokasta alueelta sekä
hankkia ehdokkaat myös niihin
kuntiin, joissa ei ole ennestään
perussuomalaisia valtuutettuja.
Perussuomalaisilla on Uudellamaalla seitsemän kansanedustajaa, joiden kärkinimi on tietysti
puolueen perustaja Timo Soini.
Piirin puheenjohtajana toimii Pie-

tari Jääskeläinen Vantaalta, toisen kauden kansanedustaja. Muita ovat Pirkko Ruohonen-Lerner,
eduskuntaryhmän pj. Porvoosta,
Johanna Jurva ja Mika Niikko
Vantaalta, Arja Juvonen Espoosta
sekä Jussi Niinistö Nurmijärveltä.
Piiri on järjestänyt vaalitilaisuuksia pitkin kevättä ja kesää.
Kansanedustajat ovat vierailleet
tilaisuuksissa ahkerasti. Ruljanssi jatkuu ja kiihtyy syksyn kunnallisvaaleja kohti. Jussi Niinistö
on myös puolustusvaliokunnan

puheenjohtajan asemassa saanut
runsaasti aikaa tv-ruudussa. Expuolustusministeri Wallinin luotsaamat ministerin eroonkin johtaneet maanpuolustuspolitiikan
kuviot herättivät keskustelua ja
mielenosoituksia ympäri maata.
Niinistön asiantunteva ja selkeä
esiintyminen oli kysyttyä kevään
päivänpolttavissa TV-ohjelmissa.

Jaana Siukola
piirisihteeri
Uudenmaan piiri

Ruljanssi kiihtyy
syksyä kohti
Piirin hallitus (24 varsinaista + 24
varajäsentä + muutama osallistujapaikka ilman äänestysvaltaa) on
jakautunut aika tasaisesti pitkin
maakuntaa. Perustimme jo viime
vuoden puolella erilaisia työryhmiä hoitaaksemme tulevat vaalit.
Meillä on kaksi piirihallituksen
jäsentä ja kenttävastaavaa, Pentti
Sittnikow (3. varapj.) Sipoosta ja
Pekka M. Sinisalo Kirkkonummelta, jotka hoitavat mainos- ym.
materiaalin logistiikan.
Lisäksi meillä on muutamia
työryhmiä, joiden avulla hoidetaan tilaisuudet, teltta-asiat, mainossopimusten hoito, koulutukset, yhtenäinen ilme mainoksiin
jne. Piirihallitukseen kuuluu vielä
järjestösihteeri Riikka SlungaPoutsalo (1. varapj.) ja Timo Rope (2. varapj.). Piiri on jo järjestänyt uusille jäsenilleen poliittista
ja käytännön kuntakoulutusta.

Uudenmaan piiri on jäsenmäärältään Suomen suurin. Kuvassa Espoon jäseniä.
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KESKI-SUOMEN PIIRIN ESITTELY

Lisää pökköä pesään!
Keski-Suomen piirin tavoitteena syksyn kunnallisvaaleissa on lisätä piirin kannatusprosentti noin
kolminkertaiseksi vuoden 2008 kunnallisvaaleihin verrattuna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
pyritään perustamaan paikallisosastoja jokaiseen
kuntaan ja etsitään aktiivisesti ehdokkaita. Tavoite
on monen pienemmän kunnan kohdalla hyvinkin
realistinen, sillä viime vaaleissa useassa kunnassa
ehdokkaita ei ollut yhtään. Esimerkiksi Saarijärvellä
ei viimeksi ollut kuin kaksi ehdokasta, joten
tuon määrän yli kaksinkertaistaminen pitäisi olla
helppoa. Kesän aikana piiri ja osastot ovat toden
teolla kiertäneet kesätapahtumissa, messuilla ja toritapahtumissa.

Keski-Suomen piirissä tavoitteena on kannatuksen kolminkertaistaminen. Keskustapuolueella
on monessa kunnassa enemmistö
valtuustoissa, joten ehdokkaiden saaminen perussuomalaisten
listoille on niissä haasteellinen
tehtävä, mutta niihinkin kyllä
saadaan hyvät ehdokaslistat. Kesän aikana kierrämme ahkerasti
markkina- ja toritapahtumissa,
syksyllä vauhti vielä kiihtyy moninkertaisesti.
Moneen tapahtumaan on jo
ehditty osallistuakin. Yksi viimeisimmistä oli Jämsän ravit 15.7.
Raveihin saapui paikalle puolueemme puheenjohtaja Timo Soini,
joka veti paikalle yli 1300 hengen

yleisömäärän ja peräti 130 kuulijaa
ennen raveja aikaisin sunnuntaiaamuna Jämsänkosken Nesteelle.
Presidentinvaalien aikaan
Väyrynen veti samalle paikalle
viisitoista henkeä ja Mauri Pekkarista oli kuulemassa kaksitoista. Ainakin Keski-Suomessa puolueellamme on nyt samanlaista
nostetta kuin eduskuntavaalien
aikaan. Telttamme suorastaan
pursuavat väkeä eri toritilaisuuksissa. Mainittakoon, että Timon
vihjerivi Jämsän ravien V-4-peliin
onnistui tälläkin kertaa ja voitimme vähän yli 90 euron 12 hengen
porukkalapullamme 195 euroa.
Kaikissa tapahtumissa, joissa
olen ollut mukana, on ollut aistittavissa ihmisten myötämielinen
suhtautuminen perussuomalaisia
kohtaan. Kynnys lähteä perussuomalaisten ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa alentuu huomattavasti, kun kunnan ensimmäinen
allekirjoitus on saatu paperille.
Hyvä esimerkki on Petäjävesi,
jossa ei vuonna 2008 ollut yhtään
ehdokasta mutta tällä hetkellä
on 20, joten on selvää, että ensi
vuonna moni perussuomalaisten

valtuutettu istuu Petäjäveden valtuustossa.
Keski-Suomen piirin tilanne ei
eduskuntavaalituloksen valossa
näytä ollenkaan huonolta, kunhan
löydetään tarpeeksi paljon hyviä
ehdokkaita. Keski-Suomen piiri tukee ehdokkaita maksamalla paikkakunnan lehdessä kaksi ehdokkaiden yhteisilmoitusta, yksi ennen
ennakkoäänestystä ja toinen ennen
varsinaista äänestyspäivää. Lisäksi
tuemme toripaikkamaksuja, kahvitarvikkeiden hankintaa ym.
Nyt meillä on elämämme
mahdollisuus saada hyvä vaalitulos, kunhan puolue antaa siihen
riittävät resurssit. ”Lisää pökköä
pesään”, kuten maalaislääkäri
Tapani Kiminkinen kirjoitti omistuskirjoitukseen kirjaansa, jonka
veimme vaimoni kanssa Timo
Soinille lahjaksi silloin, kun Timo
vielä oli EU-parlamentissa.
Toista suurta Jytkyä odotellessa hyvää ja kuivempaa loppukesää!

Pentti Tuomi
Perussuomalaisten KeskiSuomen piirin puheenjohtaja

Ehdokasmäärä nelinkertaistettava
Jyväskylän valtuusto

Keski-Suomen piirin tavoitteena syksyn kunnallisvaaleissa on
lisätä piirin kannatusprosentti
kolminkertaiseksi ja ehdokkaiden lukumäärä nelinkertaiseksi
vuoden 2008 kunnallisvaaleihin
verrattuna.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään perustamaan
uusia paikallisosastoja mahdollisimman moneen osastottomaan
kuntaan ja etsitään aktiivisesti ehdokkaita. Piiri osallistuu omalla
teltallaan jokaisen Keski-Suomen
kunnan keskeisimpiin kesä- ja
syystapahtumiin. Syksyllä pyritään kampanjoimaan mahdollisimman tehokkaasti järjestämällä vaalitapahtumia ja jakamalla
kunnissa ehdokkaidemme yhteisesitteitä ja Perussuomalainen-

lehtiä. Myös piirin oma vaalilehti
pyritään julkaisemaan.
Ehdokasmäärämme nelinkertaistaminen on haastava mutta
silti realistinen tavoite. KeskiSuomessa on 23 kuntaa, joista
vain 11 kunnassa oli viime kunnallisvaaleissa yhteensä 57 ehdokastamme. Valtuutettuja saimme
silloin vain 9 kuntaan. Tätä kirjoitettaessa juhannuksen alusviikolla koossa oli jo lähes kolminkertainen ehdokasjoukko ja vain
kolmesta kunnasta puuttui vielä
perussuomalaisten ehdokas. Uskomme kuitenkin, että lopullisessa vaalissa kaikissa kunnissa on
mahdollisuus valita perussuomalaisia valtuustoon.
Ehdokashankinnasta voidaan
todeta, että se on ollut sekä helppoa että vaikeaa. Isoissa kunnissa
ja kaupungeissa listoillemme on
tulvaa, mutta monissa pienissä
kepuvaltaisissa pitäjissä on selvästi arasteltu perussuomalaisten
ehdokkaaksi ryhtymistä. On pelätty, että ”Kepun hyväveliverkko” kostaa ja aiheuttaa kunnassa
hankaluuksia julkisesti perussuomalaiseksi tunnustautuvalle ja
ehdokkaaksi ryhtyvälle. Se olikin
menneinä vuosikymmeninä totista totta, mutta onneksi ajat ovat
muuttuneet. Tulemme pyyhkäisemään syksyn kunnallisvaaleissa
Kepun ylivallan kunnissa ”historian musukoppaan”!

Demaripaikkakuntien lisäksi
”kepupitäjissä” tuntuu muhivan
suuren perussuomalaisen kuntajytkyn mahdollisuus. Kannatus
on kova, kunhan vain saamme
riittävän kattavat ehdokaslistat.
Petäjävedellä ja Pihtiputaalla ei
ollut viime kunnallisvaaleissa
lainkaan ehdokkaitamme. Petäjävedellä oli tuolloin vain yksi jäsen
eikä Pihtiputaalla ainuttakaan.
Se kuuluisa ”Pihtiputaan mummukaan” ei siis voinut äänestää
perussuomalaisten ehdokasta valtuustoon. Nyt Petäjävedellä oli jo
ennen juhannusta 19 ehdokasta
ja Pihtiputaallakin kuusi ja ainakin saman verran tulee kuulemma
vielä lisää...Nyt on siis Pihtiputaan mummullakin mistä valita!

Pekka Kataja
Perussuomalaisten KeskiSuomen piirisihteeri
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Sääntömääräisiä
kokouksia
Pohjois-Kyme
Pohjoiskymen perussuomalaisten
hallituksen kokous su 16.8.2012
klo 18.00 Esityslistalla mm. syykokousasiat. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Pohjoiskymen perussuomalaisten
sääntömääräinen syyskokous su
23.8 klo 11.00 alkaen Enäjärven
kylätalolla. Esityslistalla syyskokousasiat.
Kaikki asioista kiinnostuneet
tervetulleita paikalle. Kaffetta.
Hallitus
Pohjois-Savo
Pohjois-Savon PerusNaiset ry
järjestää kaikille Puolueen Pohjois-Savon Naisjäsenille avoimen
vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden. Tule mukaan iloiseen
porukkaan!
Pohjois-Savon piiritoimisto,
Puistokatu 2, Kuopio.
Lauantaina 1.9.2012 klo
12.00 alkaen. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja Pia Pentikäinen
puh 046 88 79 713 tai pia.pentikainen@gmail.com

Kangasala
Kangasalan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 4.9.2012
klo: 18.00 ryhmähuoneessa ,Keskusaukio 3,Kangasala. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat sekä
kunnallisvaalit 2012. Tervetuloa!
Lisätietoja Jani Viinikainen ,
sihteeri 0400 489009
Kangasalan Perussuomalaiset tavattavissa lauantaina 25.8.2012
Syysrestautanta rompetori -tapahtumassa Pikkolan koululla
Kangasalla.Tervetuloa!

Kuusamossa täysi vauhti päällä
Kuusamon Perussuomalaiset ovat lähteneet ennennäkemättömään rynnistykseen
kunnollisen kuntavaalivoiton
aikaansaamiseksi ja vanhan
vallan vaihtamiseksi. Edes kesälomaa ei ole pidetty, mikä
osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Keskikesän hiljainen
hetki käännettiin tehostetun
kampanjan avulla tulokselliseksi toiminnaksi.
Kesäkauden kohokohtana
olivat Kuusamon Kesämarkkinat. Kolmipäiväinen markkinatapahtuma vedettiin läpi
väellä ja voimalla. Yksi uusi
ehdokas hyppäsi saman tien
perusliiveihin tiskin toiselle
puolelle. Osuuskunta Koillisen Osaajien toiminnanjohtaja Ari Henttu on arvokas lisä
paikallisiin perustoimijoihin.
Kansanedustajakaksikko
Pirkko Mattila Muhokselta ja
Olli Immonen Oulusta toivat
perusterveisensä markkinaväelle. Myös Koillismaan kansan
kaipaama oululais-kuusamolainen tohtori Matti Kyllönen
oli paikallisten asukkaiden ja
kesävieraiden puhutettavana.

Hyvinkää
Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n vaalitilaisuudet
Kuusamon Kesämarkkinat olivat perussuomalaisten juhlaa.
Vasemmalta kansanedustaja Pirkko Mattila, Seppo Ijäs KeskiSuomesta, kansanedustaja Olli Immonen, Joukamo Kortesalmi ja
Katja Puhakka sekä Tarmo Tyni, edustalla Puhakoiden Emilie-tytär.

Syksyn varsinaisen vaalitaistelun avasi Väätäis-kierros, sen
perään Perusnaiset tien päällä ja
lopuksi itse Timo Soini kävi räjäyttämässä poliittisen paikallismuutoksen padot!
Tästä jatketaan ehdokkaiden
siivilöintiä viimeiseen hetkeen
saakka ja listojen sisään jättämisen jälkeen siirrytään varsinaiseen vaalityöhön. Kuusamossa
perussuomalaiset ovat ampaisseet
näyttävään nousuun ohi kaikkien
muiden paikallispuolueiden - ai-

van kepun kantaan.
Eikä siitä ole kuin pieni
hetki, kun kansanedustaja
Pirkko Mattila sai Kuusamoon ensimmäisen perustoimijan – Krista Poutasen.
Viime kuntavaaleissa oli yksi
ehdokas – nyt allekirjoitettuja
suostumuksia on jo peräti 24
kappaletta!

Joukamo Kortesalmi

18.8. klo 8.00-14.00 Jussintori
8.9. klo 8.00-14.00 Jussintori
29.9. Jussintori tai Prismakeskus
13.10. Jussintori tai kauppakeskus Willa
27.10. Jussintori
Hyvinkään Opiston vaalitilaisuudet
Panelistit:
1. Vesa Väyrynen (kaavoitus ja
tonttipolitiikka)
2. Timo Karhunen/Hiski Sten (Perusturva ja terveyspalvelut)
3. Taisto Orre (Koulutus ja sivistyspolitiikka)

Kuusamon
perusvaalipäällikkö

Pirkanmaan Perussuomalaisten tapahtumakalenteri
18.8.2012 Valkeakosken ja Pälkäneen Perussuomalaiset klo 14
Koskikaralla, kahvitarjoilu alkaen
klo 15, Perussuomalaiset löylyt
Valkeakoskella, Valmarinniemi,
Valmarintie 110. Ilmoittautumiset
tarjoilun varaamiseksi mikko.nurmo@delfortgroup.com
18.8.2012 Pirkanmaan Perussuomalaiset Nuoret klo 15-16.30 jäsenilta piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere alk. klo 17. Pub-ilta,
Pub Kahdet Kasvot, Kauppakatu
14, Tampere. Yleensä pubin ala-

Kuusamoon perusnuorten
paikallisosasto
Kuusamoon perustettiin hiljattain perussuomalaisten nuorten
paikallisosasto. Osaston perustaminen tuli tarpeelliseksi, kun
puolueen jäsenmäärä kasvoi alueella voimakkaaksi. Perussuomalaisten kannatus on parhaimmillaan juuri nuorten keskuudessa,
mikä näkyy myös Kuusamon
Perussuomalaisten jäsenkunnan
ikärakenteessa.
Perustetun Kuusamon Perusnuorten osaston puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Miika Veteläinen. Varapuheenjohtajan vakanssille nimettiin timpuri, kokki
Petri Selkälä ja sihteerin tehtävät
otti hoidettavakseen yhdistelmäajoneuvokuljettaja, laivalevyseppähitsaaja Tuomo Puhakka. Yhdistyksen hallitukseen valittiin

Pelkosenniemi
Paikallisyhdistyksen perustamiskokous 1.9.2012 klo 13.00 Pelkosenniemen koululla.
Tilaisuudessa vierailevat kansanedustajat, puheenjohtaja Timo Soini ja 1. varapuheenjohtaja
Hanna Mäntylä.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

myös vartija Hannu Väisänen ja
kotiäiti, ravintolatyöntekijä Katja
Puhakka.
Kuusamon Perussuomalaisten
paikallisosastossa nuoriso-osaston tärkeimpänä tehtävänä pidetään nuorten rekrytointia kuntavaalien ehdokkaiksi. Nuorille ehdokkaille luvataan perusosastosta
kaikki tarvittava vaalituki.
Kuusamon Perusnuoret lähtivät aktiivisesti liikkeelle järjestämällä nuotioillan yhdessä Kuusamon Perussuomalaisten kanssa.
Seuraavaksi ollaan mukana Kuusamon Kesämarkkinoilla ja Posion Muikkumarkkinoilla, joihin
paikalliset perussuomalaisosastot
ovat varanneet telttapaikat.
Miika Veteläinen

kerrassa on juomien nautiskelun
lisäksi myös vapaamuotoista keskustelua polttavista aiheista.
19.8.2012 klo 9-15 koko perheen
tapahtuma Ylöjärvellä. Paikalla
Timo Soini ja Pertti ”Veltto” Virtanen. Peräkonttikirppis, varaukset ja lisätiedot: Heleena Pekkala
040 7044059.
20.8.2012 klo 9-12 Tampereen Perussuomalaiset Tammelantorilla.
Paikalla Pertti ”Veltto” Virtanen.
25.8.2012 Tampereen Perussuomalaiset tavattavissa klo 9-15

Nurmijärvi
Puheenjohtaja Timo Soini, europarlamentaarikko
Sampo Terho ja kansanedustaja Jussi Niinistö tavattavissa Perussuomalaisten teltalla Nurmijärven
Rajamäen kyläpäivillä la
25.8. klo 10-11.

Karkkila
Kansanedustaja Jussi Niinistö tavattavissa Karkkilan torilla Perussuomalaisten teltalla pe 31.8. klo
10-11.

Kauppakeskus Duo, Hervanta
klo 10-17. Lielahden markkinat,
tarjoamme grillimakkaraa klo
14-17. Europarlamentaarikko
Sampo Terho paikalla Duossa klo
14-15, Lielahdessa alk. klo 15.30.
25.8.2012 Kangasalan Perussuomalaiset Syysrestauranta Rompetorilla Kangasalan Pikkolassa.
25.8.2012 Alk. klo 19 Venetsialaiset
Kihniössä, Linnakylän asemalla.
Tarjolla possua vartaassa ja leivoskahvit 15 €/aik., alle 12 v. maksutta.
3.9.2012 klo 8-13 Tampereen

Perussuomalaiset Keskustorin
markkinoilla.
8.9.2012 Kansanedustaja Martti
Mölsä mukana Maisematiemaratonissa palkintojenjakajana. Kilpailukeskus sijaitsee Huhkolinnassa Huittisissa. Reitti: UrjalaPunkalaidun-Huittinen.
15.9.2012 Sastamalan Perussuomalaiset Vammalan torilla. Paikalla Timo Soini.
18.8.2012 Perussuomalaiset Kyröskosken torilla. Paikalla kansanedustaja Lea Mäkipää.

Suomalaiset pelkäävät työttömyyttä ja yksinäisyyttä
Kun suomalaisia pyydetään spontaanisti listaamaan, mitä he pelkäävät, esille nousevat: eriarvoisuuden lisääntyminen, oma asema
pienenä ihmisenä/maana, työn
riittävyys, yksinäisyys ja irrallisuus. Kun vastaajia autetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoja, pelot
kohdistuvat terveyteen, hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen,
ydinvoimalaonnettomuuteen ja
liikenneonnettomuuksiin.
Sisäasiainministeriön teettämän tutkimuksen mukaan kansalaiset pitävät Suomeen kohdistuvista uhista vakavimpina ydinvoimalaonnettomuutta (53 %),
tietoverkkojen lamautumista (50
%) tai suuronnettomuutta merellä. Nuoria huolestuttaa muita
ryhmiä enemmän terrorismi. Yli

60-vuotiaat puolestaan ovat muita
enemmän huolestuneita tietoverkkojen ongelmista ja myrskyistä.
Yksilötasolla suomalaiset pelkäävät väkivallan uhriksi joutumista (43 %), terveyden menettämistä
(48 %) ja liikenneonnettomuuksia
(22 %). Yhteiskunnallisista ilmiöistä huolestuttvat eniten nuorten syrjäytyminen (83 %) ja yhteiskunnan
eriarvoistuminen (76 %). Nämä asiat huolestuttavat suomalaisia riippumatta sukupuolesta tai tuloista.
Sisäministeriön teettämä pelkotutkimus on osa laajempaa
sisäministeriön ja puolustusministeriön yhteistä Suomen mielialaindikaattori (SMI) -tutkimusta.
Tutkimus julkistetaan syksyllä.
(Sisäasiainministeriö)
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JÄRJESTÖTOIMINTAA
Mikkelin mlk:n Perussuomalaiset ry
Nimenmuutos- ja sääntömuutoskokous tiistaina 21.elokuuta 2012
kello 18.00. Aili Kososen luona, Kaivotie 17 , Suomenniemi.
Kokouksessa mm. nimenmuutos Ristiinan seudun ry:ksi ja
Perussuomalaiset rp:n sääntömuutosten hyväksyminen.Tämän
kokouksen jälkeen pidämme myös hallituksen järjestäytymiskokouksen. Tervetuloa!

Rautalammin pestuumarkkinat
8.9.2012 (Koko päivä). Mukana lauantaina puolueen puheenjohtaja Timo Soini, kansanedustajia, toimijoita. Järjestävänä
tahona Sisä-Savon Perussuomalaiset ry. Tervetuloa!

Timo Soini ja Hanna Mäntylä Lapissa
Pe 31.8. kello 11–12 Timo Soini tavattavissa Kuusamon torilla.
Timo Soini ja Hanna Mäntylä ovat tavattavissa myös:
Pe 31.8. Posiolla klo 14–15 ja Kemijärvellä klo 18–19
La 1.9. Sallassa, Savukoskella ja Pelkosenniemellä
Su 2.9. Inarissa ja Karigasniemellä
Tilaisuuksien tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin osoitteessa perussuomalaiset.ﬁ/tapahtumat
Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista
asioista!

Vinkkejä kunnallisvaaliehdokkaille
Kunnallisvaalien läheisyys tuo
mieleen, kuinka toimia, jotta saavutamme asettamamme tavoitteet kunnallisvaaliehdokkaina.
Kysymykseen ei ole tyhjentävää
vastausta, mutta voimme edesauttaa läpipääsyämme kenttätoimen oikeilla ratkaisuilla.
Kenttätoimen merkitys on tärkeä. Sillä ehdokas pyrkii saavuttamaan luottamuksen äänestäjien
keskuudessa. Ensisijaisesti äänestäjiä kiinnostaa oman kunnan talous
ja se, kuinka pärjätä jokapäiväisessä elämässä. Mitä kunta tarjoaa,
jotta perheemme pärjäävät?
Kysymyksiä satelee aina kunnallisveroprosentista, terveydenhuollon toimivuudesta, rakennuslupamenettelystä,
kunnan
palveluista ja julkisen liikenteen
sujuvuudesta aina lähikaupan tarjouksiin asti.
Kuinka valmistautua tuleviin kysymyksiin? Miten vakuuttaa poten-

tiaalinen äänestäjä? Entä miten saavuttaa päämäärä eli tulla valituksi?
Julkinen esiintyminen ei ole haitaksi
ja mitä useammin olemme julkisesti
esillä, sen runsaammin tapaamme
äänestäjiämme – heitä, jotka valitsevat päättäjät. Tämä on kenttätoimen
perimmäinen tarkoitus.
Kuinka sitten valmistautua päivän koitokseen, onkin taas pilkkutiedettä aina pukeutumisesta puhetekniikkaan asti. Asetummehan ns.
kunta-asiantuntijoiksi.
Tärkeintä on pysyä totuudessa.
Mikäli emme löydä vastausta juuri
siinä tilanteessa, lupaamme kysyjille, että otamme asiasta selvää.
Suhtautukaamme samoilla
kentillä toimiviin ehdokkaisiin
kunnioittavasti. Ei anneta kenellekään aihetta megamaininkeihin,
sillä käytöksemme toimii esimerkkinä myös äänestäjillemme.
Tähän loppuun vielä ”pienehkö” jäniskevennys: Ollessani kent-

tätyössä kauppakeskuksen parkkipaikalla, noin viisikymppinen
mieshenkilö ajoi ﬁllareineen ohitseni, mutta ei aikaakaan, kun hän
palasi luokseni. ”Mikä unohtui?”,
kysyin. ”Yksi asia”, mies vastasi ja
osoitti minua tukevalla sormellaan:
”Mikäli tulet valituksi, lopeta ulosottotoimet välittömästi!”.
Mietin, kuinka pääsen piinasta,
sillä olinhan kunnallisvaaliehdokas. Kysyin mieheltä olisiko hänen
syytä siirtää polkupyöränsä omistusoikeus kolmannen nimiin, ettei
hän joudu kävelymieheksi. Tämä
vastaus riitti hänelle ja niin tiemme
erkanivat.
Tsemppiä kaikille vaalitaistoon!

Pentti Sittnikow
Uudenmaan piirin
kenttämarsalkka. 3vpj
Sipoo

PerusNaiset tien päällä

Kuntalaiset kävivät tutustumassa ahkerasti Perusnaiset tien
päällä -tapahtumaan. Tuleva kuntaliitos Kuopion kanssa herätti keskustelua. Kuvassa Pia Pentikäinen, Vieno Tepponen, Seppo Tepponen (Nilsiän kaupungin varavaltuutettu, ps.), Anneli
Strömberg ja Minna Reijonen (Nilsiän kaupunginvaltuutettu,
ps.).

Minusta tuli puolueen jäsen
Piikki auki vai
piikki kiinni?
Suomalaisen median haluttomuus tuoda esiin oikea kansalaismielipide jatkuvasti lisääntyvistä vastuistamme eurokriisissä herätti minussa ajatuksen järjestää eräänlainen epävirallinen kansanäänestys.
Tuekseni lähtivät Turun Perussuomalaiset.
Järjestimme heinäkuussa Turun kauppatorilla äänestyksen
”Piikki auki vai kiinni?” Tuon kolmen tunnin aikana listoille kirjoitti nimensä lähes 250 henkilöä.
Äänestyksessä oli mahdollista laittaa pelkkä ruksi nimettömänä
haluamalleen vaihtoehdolle, suurin osa halusi kuitenkin esiintyä
omalla nimellään. ”Piikki kiinni” sai lähes kaikki äänet, piikin aukipitämisen puolesta äänesti VAIN 3 ihmistä.
Sittemmin teetti kyselyn, joka on täysin samansuuntainen Turun
torilla tehdyn äänestyksen kanssa.

Kike Elomaa
kansanedustaja (ps.)

Tänään otin elämässäni yhden
pienen, ennen kokemattoman askeleen. Lähetin perussuomalaisten
toimistoon jäsenhakemukseni.
57-vuotisen elämäni aikana en ole
ollut minkään puolueen jäsen ja
nytkin asia mietitytti. Ei siksi, että
olisi pitänyt pähkäillä mihin puolueeseen liittyisin. Päätöksentekoa
viivästytti vain pohdinta siitä, onko minun syytä liittyä jäseneksi
vai riittääkö, että otan jatkossakin
kantaa pelkästään äänestämällä.
Tuntui oikealta liittyä perussuomalaisiin. Koen sen jotenkin henkisen
tunnustuksen ja taustatuen antamisena Timo Soinille. Hän yrittää jälleen
kerran saada eduskunnan jästipäihin
edes hivenen järjen siementä. Valitettavasti aavistukseni kuitenkin on, että
suomalaisten veronmaksajien rahojen
ulosmarssi saa eduskunnan päätöksellä jatkua.

Katainen ja Urpilainen sekä muu
hallitusporukka painottaa, kuinka
meidän on oltava ”vastuullisia” ja
osoitettava ”vastuunkantoa”. Heidän
mielestään ”meistä ei tykätä”, jos rahahanat pannaan kiinni. Tätä pankkitukifarssia seuratessa onkin monessa
puheenvuorossa noussut päällimmäiseksi murheeksi se, mitä muut meistä
ajattelevat, jos emme tanssi heidän pillinsä ja aikataulujensa mukaan.
Olen ollut kiinnostunut ja seurannut politiikkaa vaihtelevalla intensiteetillä parikymppisestä lähtien. Tuolloin
lähes 40 vuotta sitten puolueet erottuivat toisistaan selkeästi. Kasvoin
maaseudulla kepu-ilmapiirissä, sittemmin sitä poliittista idylliä säikytteli SMP. Isäni oli vannoutunut kepun
kannattaja ja minä protestimielessä
(?) kannatin sitten kokoomusta. Suurtilalliset naapurustossa olivat tietysti
kokoomuksen riveissä. Ehkä pientilal-

lisen tyttönä alitajunnassani haaveilin
maista, mannuista ja rikkauksista ja
kuvittelin kokoomuksen niitä eteeni
kantavan. Tänään voin todeta, että
tavallaan olin tuossa oikeassa.
Rikkauksien kantomiehiä kokoomuksesta nimittäin löytyy. Puolueen
edustajat ovat kantaneet suuria summia maihin, joiden pankkiirit ovat
kädet ojossa. Keskusta on tarjonnut
kantoapua lapioineen ja talikoineen,
ja SDP on vielä käärinyt rahatukut punaiseen silkkipaperiin. Menevätpähän
sileinä perille, eikä kukaan tule haukkumaan suomalaisia ikäviksi ihmisiksi.
Tulen muistamaan aina, kun
kiikutin jäsenhakemukseni postiin
19.7.2012. Kuoren päälle laitoin kukkarostani sen kauneimman postimerkin, mitä en ollut raaskinut vielä mihinkään kirjeeseen aiemmin liimata.
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Tukea laittomalle
asekaupalle?
Kansainvälinen asekauppa on kasvanut voimakkaasti viimeisen
kymmenen vuoden aikana. YK:n jäsenmaat ovat aloittaneet neuvottelut kansainvälistä asekauppaa säätelevän sopimuksen aikaansaamiseksi.
Kuin sattumalta aseteollisuus on yksi korruptoituneimmista
kansainvälisistä liiketoiminnoista. Samalla se on myös yksi vähiten
tutkituista. Vain kolmasosa aseita tuottavista maista antaa tietoja
viennistään. Viime vuonna Yhdysvallat myi eniten aseita kehitysmaihin.
Nyt halutaan saada aikaan pelisäännöt kansainväliselle, lailliselle asekaupalle. Lisäksi innokkaimmat toivovat, että aseita myytäisiin vain hallituksille ja niiden armeijoille tai poliisivoimille.
Valitettava tosiasia on se, etteivät suuret valtiot yhdy sopimukseen. Nykyisessä taloustilanteessa aseteollisuus on tärkeä työllistäjä.
Aseiden saannin vaikeutuminen horjuttaisi lisäksi köyhien maiden
taloutta.
Laiton asekauppa tulisi puolestaan entistä kannattavammaksi.
Aivan kuin haluttaisiin ulkoistaa asekauppa kansainvälisille rikollisille.

Yrjö Saraste

Peruspalveluministeri
poukkoilee
päätöksissään
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on jälleen
vaihtanut kantaansa vanhuspalvelulain suhteen. Ministeri kertoi
juuri Helsingin Sanomissa haluavansa, että vanhustenhoidon henkilöstön vähimmäismäärät kirjattaisiinkin lakiin. Vielä muutama
kuukausi sitten ministeri oli samaa mieltä vanhuspalvelulakia
valmistelleen työryhmän kanssa siitä, ettei henkilöstömitoituksia
tulisi.
Perussuomalaiset pitävät erittäin tärkeänä henkilöstön vähimmäismäärien kirjaamista lakiin. On hyvä että myös peruspalveluministeri on siirtynyt asiassa perussuomalaisten linjoille.
Vanhustenhoitoon tarvitaan pikaisesti parannusta ja yksi tärkeimmistä asioista olisi henkilöstömitoituksen saaminen lakiin,
pelkkä suositus ei riitä. Myös esimerkiksi ammattiliitto Super on
aktiivisesti tuonut esiin vanhustenhoitoon liittyviä epäkohtia ja
vaatinut henkilöstömäärän kirjaamista lakiin. Henkilöstömäärän kirjaaminen lakiin ei vielä itsessään ole riittävä toimi, vaan
henkilöstömäärien toteutumista pitää myös tehokkaasti valvoa ja
laiminlyönnit sanktioida.
Peruspalveluministeri Guzenina-Richardsonin takinkääntely
kuvastaa hyvin nykyisen hallituksen toimintaa. Hallitus ei osaa
päättää minkä päätösten takana seisoa ja muuttaa jatkuvasti kantaansa. Tämän saimme huomata Espanjan tukemisenkin osalta.
Vanhuspalvelulakia ja henkilöstömitoituksen tärkeyttä ajatellen
olisi suotavaa, että tämä olisi ministerin viimeinen kanta asiaan.
On myös pidettävä mielessä, että vaatimus henkilöstön vähimmäismäärästä lisää vanhustenhoidon kustannuksia. Voimme vain
toivoa, ettei Espanjan pankkien tukipaketti vienyt rahoja suomalaiselta vanhustenhoidolta.

Hanna Mäntylä
kansanedustaja (ps.)

Mielipiteitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: toimitus@perussuomalaiset.ﬁ. Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen
pituus EI saa ylittää 1 500 merkkiä! Kaikkien kirjoitusten mukana
on oltava kirjoittajan yhteystiedot. Emme julkaise ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia. Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Eurokriisin syyt rautalangasta vääntäen
Suomi on mukana sellaisissa etelä-eurooppalaisissa rakenteissa,
joissa laajaksi paisunut julkisen
alan, eläkkeiden, lähes täydellisen sosiaaliturvan ja valtion muut
menot ylittävät tuotannolliset ja
kansantaloudellisesti terveen valtion maksukyvyn.
Erityisen voimakkaasti tämä
syveneminen alkoi, kun siirryttiin
yhteiseen valuuttaan. Ns. etelän turistimaissa asuntojen, palveluiden
ja turismin hintataso nousivat niin,
että perinteiset turismin tuomat tulot romahtivat.
Kun kyseisissä valtioissa ostetaan paljon tuotteita ulkomailta,
ihmiset sijoittavat rahojaan kotimaan ulkopuolelle ja matkustelevat. Tämän johdosta pääomat
karkaavat ja tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Esimerkiksi Kreikkaa ja Espanjaa auttaa vain omaan

valuuttaan palaaminen ja reipas
devalvointi. Tämä toisi turismin
takaisin.
Jos Suomi jatkaa rahan lapioimista Etelä-Eurooppaan, meillä
on pian edessämme sama tie kuin
Kreikalla ja Espanjalla: rahat katoavat. Suomea rasittavat jo ennestään ylimitoitetut julkisen hallinnon ja sosiaaliturvan rakenteet
sekä tuotannon hiipuminen.
Perimmäisenä taustalla tuntuu
olevan velkaantuminen ja perinteisten valtiollisten rakenteiden
romuttaminen, jotta Euroopasta
tulisi yhtenäinen liittovaltio.
Kysymys kuuluu: tahdommeko
olla mukana tuossa uljaassa ”eurostoliitossa”?

Aaro Mikkonen
Puolanka

Suomen ja Espanjan välinen
vakuussopimus
Eduskunta kutsuttiin heinäkuussa koolle kuulemaan valtioneuvoston tiedonantoa valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa
lainoitusta varten. Eduskunta
kutsuttiin kesätauolta koolle
edellisen kerran 50 vuotta sitten,
vuonna 1962. Tämä kertoo, että tilanne on vakava; ministeri
Urpilainenkin totesi, että Eteläja Pohjois-Euroopan mailla on
erilaiset näkemykset siitä, mihin
suuntaan EU:ta pitäisi viedä.
Euroalueen valtiovarainministerit ilmoittivat olevansa valmiit myöntämään 100 miljardia
€ rahoitustukea Espanjan pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi. Suomen takausosuus nyt
tehdyssä Espanja-sopimuksessa
on n. 3,6 miljardia €. Erilaisia taloudellisia vastuita Suomella on
jo 30-50 miljardin euron verran.
Suomen oma budjetti on reilut 52
miljardia € - joten kuilun partaalla kiikutaan.
Kansanedustajille lähetettiin
sähköpostilla hallituksen tiedoksianto 18.7.2012 iltakuuden jälkeen. Suomen Espanjan kanssa
tekemänsä vakuussopimuksen
suomenkielinen, epävirallinen,
sensuroitu ja salaiseksi julistettu
malli tuli iltakahdeksalta. Lisättynä maininnalla, että sopimusasiakirjoja on kaikkiaan kuusi, yh-

teensä n. 130 sivua. Espanja-sopimus perustuu lokakuussa 2011
tehtyyn Kreikka-sopimukseen, jota valmisteltiin monta kuukautta.
Selvitystyö tilattiin brittiläiseltä
asianajotoimisto Linklatersiltä,
jonka lasku Suomelle oli lähes
600 000 euroa. Alivaltiosihteeri Martti Hetemäki totesi: ”Ne
ovat kovia hintoja, mutta meidän
piti maksaa siitä asiantuntemuksesta ja varmuudesta, jota tarvitsimme!” Suomessa ei siis valtiovarainministeriössäkään ollut
tarpeeksi asiantuntemusta tehdä
kumpaakaan sopimusta. Miten
kansanedustajat olisivat siis yhdessä yössä voineet selvittää syvällisesti saamaansa sensuroitua
Espanja-sopimusta?
Kansainvälisen valuuttarahaston eli IMF:n vastuunkanto
Euroopan talouskriisissä on ollut
Suomessa hallituksen tavoite. Nyt
ei Espanjan valtiolta ilmeisesti
kuitenkaan uskallettu vaatia kirjallisia sitoumuksia talouden tervehdyttämistoimenpiteistä. Näin
IMF saattoi jättäytyä ulkopuolelle
vedoten siihen, ettei se voi tukea
maita, joilla ei ole sitovaa sopeuttamisohjelmaa. Niinpä Suomi on
ainoa pohjoismaa, joka Espanjan
pankkeja tukee. Muut pohjoismaat kun eivät euroon kuulu.
EU:n talouskomissaari Olli
Rehn oli vielä toukokuun Kaup-

palehden haastattelussa sitä mieltä, ettei Espanja tarvitse pankkitukea, ja että maalla on tarpeeksi
resursseja pankkiensa kuntoon
saattamiseksi. Olettaisin talouskomissaarin olevan asioista perillä, mutta eivät nämä nykytoimet
tällaista näkemystä tue. Tuleekin
mieleen, mitä vielä on tulossa ja
mihin tämä kehitys johtaa, jos
talouskomissaarikaan ei ole kartalla? Onko tämän Espanja-painostuksen takana Saksa, jolla on
miljardisaamiset Espanjan pankeissa ja se hyötyy maan pankkien tukemisesta enemmän kuin
muut euromaat?
Eduskunta keskusteli valtioneuvoston tiedonannosta koko
19.7.2012 torstaipäivän iltamyöhään. Perjantaina 20.7.2012
eduskunta äänesti siitä, nauttiiko
hallitus eduskunnan luottamusta.
Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta äänin Jaa 109 Ei 73 Pois
17. Hallitus jatkaa siis linjalla, jota suurin osa suomalaisista ei enää
halua: Yle-Uutisten Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä
selvisi, että 66 % suomalaisista
ei halua kasvattaa Suomen taloudellisia vastuita velkakriisissä,
vaikka se vakauttaisi euroalueen.

Anne Louhelainen
kansanedustaja (ps.)
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EU-kansalaiset pelastavat pankit
Raha on omaisuusmassojen arvon mitta. Sillä mitataan muun
muassa materiaalien, työn, palvelujen ja omaisuuden arvoja.
Keskinäisissä vertailuissa itsensä
mitan arvokin vaihtelee sen mukaan, miten rahan käyttöalueen
taloudella menee. Rahayksiköstä
riippumatta pankit tekevät rahalla bisnestä ja pyrkivät saamaan
antolainalleen mahdollisimman
hyvän koron. Luottokelpoisuuden lisäksi pankki määrittää koron, turvaavan vakuuden ja takaisinmaksuohjelman. Espanjan
rakennusbuumissa ahneus voitti
järjen, minkä tuloksena riskit
arvioitiin väärin. Heinäkuussa
2010 OECD:n julkaiseman kriittisen vakaavaraisuustestin mukaan EU:n julkaisema stressitesti
oli kuusi kertaa todellisuutta optimistisempi. Voidaan todeta, että euroalueen johtajat asettuivat
stressitestein pimittämään pankkien surkeaa varallisuusastetta ja
riskien hallintakykyä.
Pankkien omistajat, yleensä
sijoittajat, valitsevat niiden hallintoa johtavan henkilöstön toteuttamaan pankkitoimintaa. Heidän
ohjauksessaan pankit arvioivat
rahoituskohteensa sekä niiden
riskit. Taustalla piileskelee paljon
parjattu markkinavoima odottaen sijoitetulle pääomalle tuottoa.
Jotta säästäjille voidaan maksaa talletuskorot ja pyydettäessä
pääomat, antolainaajan vakaavaraisuuden tulee olla kunnossa.

Jos luottamus pankkeihin horjuu,
tallettajat alkavat nostaa varojaan
pois, niiden toiminta-edellytykset
vaikeutuvat.
Kommunismin romahdettua
Neuvostoliitossa oligarkit lähtivät
uusjaon ja matkustusvapautuksen myötä aurinkorannoille. He
alkoivat ostaa sieltä asuntoja ja
maa-alueita käyttäen rahaa näyttävästi. Rahanpesun seuranta vaikeutti sijoittamista ja markkinat
hiipuivat, mutta rakennusbuumi
jatkui. Kiinteistöjen hinnat kohosivat pilviin, mutta nyt niiden
arvo ei kata edes puolta veloista.
Nyt tehdyn pankkitukipäätöksen
ansiosta sijoittajat saavat rahansa
takasin ja alkavat ostaa pilahintaisia kiinteistöjä. Seuraa velkojen
ja omaisuuden uusjako ja varojen
kasaantuminen yhä harvemmille.
Kuka pelastaa velalliset, kun valtiot pelastavat sijoittajat?
Rahoituspäätöksellä paikataan pankkiirien tehokasta lainanmyyntiä, kuten Suomessa
1980-luvun lopulla. Tulospalkkaus edisti rahoitusriskinottoa.
Sen seurauksena Espanjassakin
on noin 250 000 loma-asuntoa
ja noin miljoona myymätöntä ja
osin keskeneräistä kiinteistöä.
Raha on sijoitettu tuottamattomaan, eivätkä työttömät voi maksaa lainojaan sovitusti. Tilanteen
paljastuttua EKP:ssä luultiin, että
koronlasku edistää velkaisten selviytymistä vastuistaan. Tämä söi
pankkien marginaaleja ja innosti

uusrakentajia tekemään entistä
suurempia ja kalliimpia asuntoja.
Euroalueen ongelmien ratkaisu ei käy kädenkäänteessä. Pankkien pelastaminen siirtää tallettajien riskit työttömyydestä kärsivän
kansan maksettavaksi. Se ei tuo
uutta kilpailukykyistä teollisuutta
enempää kuin markkinoitakaan.
Ratkaisu vain pelastaa niiden varat, jotka ovat ongelman aiheuttaneet.
Kiinan matala rahanarvo ja
tuotteiden halpuus pitävät sen
vientiteollisuutta ennätyslukemissa. Valuuttavarannon kasvaessa
se on antanut mm. euromaille
entistä suurempia lainoja, joilla
moni länsimaa on ostanut Kiinassa tuotettuja hyödykkeitä. Säilyttääkseen kilpailukykynsä Euroopan teknologiateollisuus muuttaa
Kiinaan, jolloin sieltä tuleva laadukkaampi halpatuonti ruokkii
EU:n työttömyyden kasvua. Kun
Kiinaan muuttavat yritykset vievät veloituksetta mukanaan Euroopassa rahoitetut keksinnöt,
ei puhuta teollisuusvakoilusta.
Nopeasti lisääntynyt työttömyys
ja korruptio kasvattavat verokertymän ja valtion rahantarpeen
välistä kuilua. Pankkien talousahdinko pahenee, kun niistä lainaa
ottaneiden työttömyys vaikeuttaa
maksukykyä.

malaisia, vaan EU:n valtakoneistoa.
Tämä koneisto, joka on suurvaltojen
ja teollisuuden, sekä eurooppalaisten
pankkien ohjauksessa, ei menetä yöuniaan suomalaisen veronmaksajan
takia.
Entäs meidän valtiolliset edusmiehet? Heidän kuuluisi ajaa oman
kansan etua, mutta oma napa ja
puolueen linja menevät kansan edelle. Tuntuu, ettei heillä ole aina omakaan talous kunnossa. Lehtitietojen
mukaan sekä pääministerillä että
valtionvarainministerillä on melkoisesti henkilökohtaista velkaa. On siis
nautittu matalasta korkotasosta ja

Euroopan metsäisin
maa rikkidirektiivin
maksajana
Rikkidirektiivin mukaan laivojen polttoaineen rikkipitoisuutta
vähennetään vuoteen 2015 mennessä Itämerellä yhden prosentin
rajasta 0,1 prosenttiin. Tämä merkitsee huomattavasti nykyistä
kalliimpaa polttoainetta. Rikkidirektiivi aiheuttaa Suomelle kilpailijamaita selvästi suuremmat kustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan kustannukset voivat nousta jopa 1,2
miljardiin euroon joka vuosi. Toteutuessaan direktiivi heikentää
Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä oleellisesti.
Metsät peittävät Suomen maapinta-alasta 75 prosenttia. Suomi
on Euroopan metsäisin maa ja silti vastuut ilmastomuutoksen torjumiseksi sälytetään Suomelle kohtuuttomalla tavalla. Metsärikas
Suomi on mukana ilmastotalkoissa, jossa ei oteta huomioon Suomen mittavaa metsävarantoa, joka on koko Euroopan mittakaavassa erittäin huomattava hiilidioksidin sitoja. Suomen edun kannalta paras ratkaisu on taistella direktiivin voimaantuloa vastaan
loppuun asti. EU:n oikeusperiaatteet yhdenvertaisesta kohtelusta ja
suhteellisuusperiaatteesta eivät ole toteutuneet.

Mika Mikkonen
Rovaniemen Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas ja Lapin Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja

Alpo Ylitalo
Kokkola

Onko päättäjien oma talous kunnossa?
Eurokriisi syvenee ja päättäjien ilmeet alkavat muuttua vakaviksi.
Syytä häpeään onkin, sillä valtiollista yhtiötä nimeltä Suomi on hoidettu
varsin leväperäisesti. Jopa talousalan
asiantuntijat ovat ilmaisseet hätänsä
katteettomuuspolitiikan jatkumisesta ja pohtineet olisiko järkevämpää
erota rahaliitosta ja EU:sta.
Olli Rehn ei halua avata erokeskustelua, sillä sehän tarkoittaisi
avointa keskustelua. Hän on vannonut uskollisuudenvalan EU:lle ja
tekee töitä korkean palkkansa vastineeksi. Vastikkeetonta rahaa ei ole
olemassa, joten hän ei palvele suo-
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otettu lainaa enemmän kuin palkkaluokka edellyttäisi. On sanomattakin
selvää, että he haluavat pysyä väkisin
eurossa ja nauttia matalista koroista,
sillä ero eurosta nostaisi korkoja ja
maksuohjelmat menisivät uusiksi.
Velka on veli ottaessa, mutta
veljenpoika pois maksaessa, sanoo
vanha hokema. Olisiko aika vaihtaa
nämä katteettoman vekselin takaajat
uusiin, vastuullisiin päättäjiin, joilla
on omatkin raha-asiat kunnossa?
Luotolla ja velalla ei voi elää ikuisesti.

Ville Kuivalainen (ps.)
Siilinjärvi

Miksi olen perussuomalainen?
Vanha viidakon sanonta: Yksityinen tekee remontin, hinta 10 000
euroa. Kunnan tekemänä sama maksaa 20 000 euroa. Olen kuullut
vastaavan jutun useasti.
Ihmiset hyväksyvät asian, koska ovat tottuneet jo siihen, että
”niin vain tapahtuu”. Tämä on hyvä esimerkki maan tavasta. Jos
ihmiset hyväksyvät tämän, tilanteeseen ei tule muutosta.
Ihmiset eivät usko, että asioita voidaan muuttaa. Jokainen meistä on ainakin jossain vaiheessa yrittänyt vaikuttaa esimerkiksi äänestämällä sellaista ehdokasta, joka on luvannut muutosta. Miten
on sitten käynyt vaalien jälkeen? Lupaukset ovat unohtuneet eikä
muutosta ole tapahtunut. Kun tämä sama kuvio toistuu vaaleista
vaaleihin, ihminen menettää uskonsa muutokseen ja tämä näkyy
äänestysprosenttien tasaisena laskuna.
Tähän tilaan on ajauduttu siitä syystä, ettei maastamme ole
löytynyt tarpeeksi vahvaa vastavoimaa vanhojen puolueiden vallankäytölle. Äänestäjille on ollut sama, onko vallassa vasemmisto,
keskusta tai oikeisto, kun mikään ei kuitenkaan muutu.
Miksi itse olen perussuomalainen? Koska mielestäni keskusta, sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat puolueita, joilla näyttää olevan
enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. En usko muiden puolueiden aidosti haluavankaan muutosta asioihin. Nykykäytäntö on niiden luomus ja kuka nyt haluaisi vapaaehtoisesti oman talonsa purkaa.
Koen tarvetta vaikuttaa nykyisten pinttyneiden, homeisten ja aikansa eläneiden käytäntöjen lopettamiseksi, ja aloittaa oikeudenmukaisemman systeemin rakentamisen. Järjestelmän, jossa rakennetaan kokonaisuuksia yksittäisen ihmisen näkökulmasta eikä vain lisätä byrokratiaa.
Uskon vaikuttavani parhaiten perussuomalaisissa, jossa saan
aidosti tukea ajatuksilleni, koska sieltä löytyy muitakin valtapolitiikkaan kyllästyneitä. Politiikkaan, jonka mukaan kustannukset
nousevat, mutta palvelut heikentyvät.
Toivon kaikille kuntavaaliehdokkaille menestystä tulevissa vaaleissa. Kyllä se ”jytky” tulee, kunhan teemme sen eteen lujasti töitä.
Laitetaan yhdessä kunnat kuntoon.

Sami Palviainen
Kesälahden Perussuomalaisten puheenjohtaja
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Onko asevelvollisuuden suorittaminen
rangaistus?
Helsingin Sanomat uutisoi
asevelvollisten kutsunnoista ja
niiden valikoivuudesta. Vuonna 2011 enää 76,6% miesten
ikäluokasta määrättiin kutsunnoissa suorittamaan palvelusta. Syitä monia, mutta
seuraus on yksiselitteinen:
yleinen asevelvollisuus on
käytännössä jo siirtynyt valikoivaksi. Monet palveluksen
aloittaneista joutuvat keskeyttämään palveluksen, joten todellinen suorittajien luku on
vielä pienempi.
Valikoivuus muodostaa
ikäluokkaan kaksi eriarvoista
kerrosta; suorittajat ja vapautetut. Näistä ryhmistä vapautetut saavat selkeän edun ver-

rattuna suorittajiin. Palveluksen
suorittajilla nuoren suunnitelmat
viivästyvät vähintään puolella
vuodella. Jatko-opinnot saattavat
viivästyä jopa vuodella ja työurat
mennä uusiksi. Vapautetuilla tällaisia ongelmia ei ole.
Nuoren talous on asevelvollisuuden suorittamisen aikana
tiukalla, minkä vuoksi suorittaminen muistuttaa taloudellisesti
ja sosiaalisesti rangaistusta. Jotta
asevelvollisuuden suorittaminen
olisi edes vähemmän rangaistuksenomaista, tulisi tukea ja avustuksia lisätä.
Minimipäivärahan ollessa
4,70 euroa, ei rahaa juuri jää
säästöön. Muiden harkinnanvaraisten avustustenkin jälkeen

asevelvollinen voi olla heikommassa tilanteessa kuin
toimeentulotuella elävä.
Velvollisuuden ja suorittamisen problematiikkaa on
selvitettävä periaatetasolta
lähtien.
Varusmies- ja siviilipalvelus ovat jokaista nuorta
miestä koskevia velvollisuuksia. Miksi velvollisuuden täyttäminen ajaa osan
nuorista toisia heikompaan
asemaan? Valikoivassa järjestelmässä, jossa nyt jo
eletään, suorittajia pitäisi
palkita, ei rangaista.

Mikko Kiviluoma (pj.)
varusmiesliitto

Sanelu pois vallankäytöstä
Suomalaiseen yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon on viime vuosina pesiytynyt epäterveitä vaikuttamisen piirteitä. Päätöksiä juntataan jatkuvasti läpi vaihtoehtoja
kuuntelematta, yhden totuuden
mallia noudattaen sekä kiireellä.
Ensin on ”valmisteltavia asia, joita ei voi kommentoida” , sitten
ryhmäkurilla ja määräenemmistöllä tehdään ”yhteinen päätös,
jota ei saa arvostella”.
Jopa eduskunnan arvovaltaa
halvennetaan käyttämällä sitä
miljardiluokan päätösten kumileimasimena. Systeemi on kopio
amerikkalaisen pörssiyhtiön johtamismallien huonoista puolista,
ja sama jatkuu monin paikoin
kunnallisella tasolla. Salailuun
ja harvainvaltaan perustuvat
liike-elämän käytännöt eivät kuitenkaan sovi avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan.
Julkisten toimintojen yhtiöittämistä on nyt kokeiltu joitakin
vuosia, eivätkä tulokset rohkaise.
Kaupunkiyhtiöt ovat monissa tapauksissa karanneet rengin roo-

lista isänniksi; vallan
keskittämisen ja veronmaksajien varojen piilottamisen työkaluksi.
Osakeyhtiölaki estää
luottamushenkilöitä ja
kansalaisia saamasta
tietoa. Tämän mallin
eteneminen on pysäytettävä.
Yksityisten suuryritysten valtaa ja osuutta
julkisista urakoista tulee
hillitä ja selvityksiä sekä suunnitelmia tekeviä
konsulttiyrityksiä tulee
kierrättää enemmän, liian tiiviiden kontaktien välttämiseksi.
Paikallisten yritysten ja pienyrittäjien toimintamahdollisuuksia,
paikallista työllistämistä ja aitoa
hintakilpailua on mahdollista
vahvistaa kohdennetulla kilpailutuksella, jos vaan tahtoa löytyy.
Muutoksen ei pidä olla itsetarkoitus – sen hyötyjen on aina
oltava perusteltavissa avoimesti
ja ymmärrettävästi. Valta kun
kuuluu kansalle sen valitsemien

edustajien kautta - ei muille.
”Hyvä veli -verkostot” sekä
”maan tavat” ovat kyllä tuuletettavissa, mutta tekijöiden
on vaihduttava. Kansalaisilla
on mahdollisuus lausua mielipiteensä näistä asioista tulevan syksyn kuntavaaleissa.

Jani Mäkelä (ps.)

Suomalaisen työn alasajo
Suomalaisen työn alasajo rakennuksilla ja telakoilla on ollut EK:n ja
ﬁnanssialankeskusliiton harkittu aikaansaannos.
Olen viimeiset kymmenen vuotta työskennellyt aluksilla ainoana suomalaisena, lopun miehistön tullessa Liettuasta. Minulla
on työteliäs, hyvä ja ammattitaitoinen miehistö. Olen asunut myös
vuosia Liettuassa ja tutustunut mm. paikallisiin yrittäjiin erityisesti
rakennuspuolella.
Olen toimittanut työntekijöitä Suomeen erääseen lisäarvoa tuottavaan yritykseen. Työntekijöille maksettiin suomalaisen työehtosopimuksen mukainen minimipalkka. Säädösten mukaan verot ja
sosiaaliturvamaksut maksettiin Liettuaan, koska työt eivät koskaan
kestäneet yli 180 päivää Suomessa. Tämä tapahtui aikana, jolloin
voimassa oli epäonnistunut siirtymäajan säännöstö, joka edesauttoi hämäräporukoita saamaan jalansijan ja valtaamaan markkinat
yksilölliseltä vapaalta työvoiman liikkumiselta. Siirtymäajan päätyttyä tällä tarinalla oli onnellinen loppu: yritys palkkasi lähettämäni
työntekijät omille listoilleen ja palveluksiani ei enää tarvittu.
Syy miksi ns. ”halpatyövoimaa” tarvittiin oli yksinkertaisesti
se, ettei tuohon aikaan suomalaisia duunareita kiinnostanut työ
työehtosopimuksen mukaisella minimipalkalla. Tässä minimipalkka
tarkoitti ”halpatyövoimaa”. Se oli tietysti pieni Suomen kustannustasoon verrattuna.
Ns. siirtymäkauden säännöstön aikana luotiin markkinat hämäräﬁrmoille ja esim. liettualaisten metalli- ja rakennusmiesten riistolle ja hyväksikäytölle. Siirtymäaikana ei ollut helppoa palkata minimipalkkaan tyytyväisiä liettualaisia. Näin suomalaiset yritykset joutuivatkäyttämään ulkomaisia yrityksiä. Liettuassa ei ollut juurikaan
alan yrityksiä, joilla olisi valmiiksi kontakteja. Liettuaan syntyikin
Suomen osalta erikoinen ”ﬁrmabuumi”. Kaiken maailman pikkugansterit perustivat Suomen markkinoille suunnattuja yrityksiä.
Se, joka maksoi riittävän kynnysrahan ja oli valmis tekemään
6-7-päiväistä viikkoa 12 tuntia päivässä, sai paikan. Ammattitaitoa
ei kyselty ainakaan rakennuspuolella. Johtajalla oli luottomiehinä
muutama ammattilainen, joten urakat voitiin laskea suomalaisen
minimiveloituksen mukaan. Työntekijöille maksettiin ﬁrman laillisuusasteesta riippuen osa puhtaana ja osa veronalaisena. Tavallisesti
tuntipalkka oli 5-7€.
Olen tavannut ja tunnen erinomaisia ammattimiehiä myös merenkulun ulkopuolelta. Suomeen on tämän ﬁrmabuumin vuoksi
kuitenkin kulkeutunut suuri määrä ammattitaidotonta väkeä. Esimerkiksi Norjaan liettualaiset työvoiman välittäjät välittävät työntekijöitä suoraan norjalaisille ﬁrmoille. Siellä on tietääkseni huomattavasti vähemmän hämäräﬁrmojen aiheuttamia ongelmia.
Pitkät alihankintaketjut mahdollistavat vastuun hämärtymisen
ja tietoisen vastuun pakoilun. Niin kauan kun tilaajavastuulaki on
löysä ja pehmoinen, ja se on sorvattu vaalirahoittajien sekä heidän
lobbareidensa mukaiseksi, on veronkierto, ihmisten riisto ja hämärähommat mahdollisia.
Tästä kaksoisstandardista on hyvänä esimerkkinä harmaan talouden toimet omakotirakentamisessa. Yksityinen perhe tai ihminen
velvoitetaan lähes samaan paperi- ja byrokratiarumbaan kuin suuri
pääurakoitsija.
Ilman suomalaisen työn ja tuotteiden suosimista, olemme pian
samanlaisen riiston kohteena kuin suuri osa liettualaisista. Ihmisten
vapaa liikkuvuus ei tältä osin aiheuta ongelmia. Ongelmat nousevat Suomen korruptoituneesta poliittisesta eliitistä. Se taas nousee
puolue- ja vaalirahoituksesta. Syyllisiä harmaan talouden kukoistukseen ovat viime kädessä menneet ja nykyinen hallitus. Syy hallitusten saamattomuuteen on korruptio, kun korruptio määritellään
vaikutusvallan väärinkäytöksi.

Lappeenranta

Pasi Kortesuo
Sallan Perussuomalaiset pj.
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Tauno Luuri 60 vuotta
Oli aurinkoinen kesäkuun iltapäivä, kun ajelin
Alavuden Sydänmaalle. Olin menossa haastattelemaan
Luurin Taunoa, joka täytti hiljattain 60 vuotta.

jälkeen Taunon tie vei Lahteen
Upon tehtaalle metallitöihin.
Maanviljely ei houkutellut
maatilan ainoaa poikaa. 1960-luvun lopussa peltoja pantiin pakettiin ja vuosikymmenen vaihteessa
maksettiin lehmistä tapporahaa.
- Vuoden 1975 lama muutti tilanteen teollisuustöissä ja
maanviljelijän ammatissa alkoi
olla mahdollisuuksia näkyvissä,
Tauno muistelee.
Niinpä hän palasi Sydänmaalle ja perusti perheen. Hän
sai työpaikan Vapon Haukinevan
tehtaalta ja vuonna 1980 löytyi
lähiseudulta autio maatila, josta
tuli oma. Samana vuonna ostettiin ensimmäinen lehmä.
– Se olikin sellainen lehmä, että lypsi heti yli tuotantokiintiönsä, varsinainen ylituotantolehmä,
Tauno naurahtaa.
Miksi SMP ja sitten PS?

Piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka kävi onnittelemassa Taunoa
syntymäpäivänä ja luovutti hänelle puoluehallituksen myöntämän
standardin ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä puolueen hyväksi.

Tauno on ollut monessa mukana.
Työuransa hän aloitti jo 10-vuotiaana polttoturvetyömaalla kekoamistöissä. Koulun penkkiä hän
ehti pakollisten vuosien jälkeen
kuluttaa ammattikoulussa maatalouskoneasentajalinjalla vuoden

verran. Tuohon aikaan ei ollut
opintorahoja eikä asumistukia.
Nuori mies tarvitsi rahaa,
ja kun työpaikka löytyi Vaasan
Strömbergin tehtaalta, Tauno
vaihtoi koulukirjat haalareihin.
Sitten oli armeijan vuoro, minkä

Seitsemän vuoden kuluttua Tauno rakensi uuden navetan. Sille
sai halpakorkoista lainaa vain,
jos ei lisännyt eläinten päälukua.
Tuotantoa ei kärsinyt laajentaa,
10 lehmää ja saman verran vasikoita oli sallittu koko. Kiintiölaki ja sen mukanaan tuomat maitokiintiöt olivat olleet voimassa
jo 1980-luvun alusta. Sitten EU
toi uudet tuulet.
- EU vei kolmanneksen maidon ja lihan hinnasta, Tauno toteaa ja jatkaa, että jos nyt naulaa
navetan ovet kiinni, niitä ei enääavata. Tuotannon uudelleen käynnistäminen tulee liian kalliiksi.

Tauno oli Vapolla töissä ja toimi osa-aikaisena maanviljelijänä.
Hän kuului jäsenenä MTK:oon,
Metsäliittoon ja Maaseututyöntekijöiden liittoon. MTK:n paikalliset kokoukset pidettiin päivisin ja
niihin Tauno pääsi osallistumaan
vasta jäätyään Vapolta pois vuona 1996. Aikansa toimintaa seurattuaan Taunolle tuli ajatus, että
MTK ei aja jäsenistönsä etuja.
Niinpä hän jätti jäsenmaksunsa
maksamatta maksettuaan sitä 11
vuotta.
- Yksi tekijä, joka vaikutti, oli
se, kun Ahon hallitus päätti, että
osa-aikainen maanviljelijä ei päätyöstään työttömäksi jäätyään
saa enää työttömyyskorvausta –
ja EU vei kolmanneksen tuloista,
Tauno tuhahtaa.
Tauno toimi 1990-luvun alkuvuosina SMP:n Alavuden paikallisosaston puheenjohtajana.
- Sitten tuli hajaannus puolueessa ja toiminta hiljeni. Oli enää
vain mainosten jakoa ja kuntavaaliehdokkaiden hakemista.
Siinä ei ollut menestystä, Tauno
muistaa noita vuosia.
- Mutta sitten Vistbacka lähti
vetämään puoluetta ja taisteli – eikä antanut periksi. Se innosti. Minä
ajattelin, että tässä pitää muidenkin
tehdä. On katsottava, että myös
omat kintaat heiluvat! En ole koskaan kokenut tässä mitään negatiivista – tämä on mielenkiintoista
hommaa. Meillä oli viimeksi valtuutettu SMP:n aikaan ja nyt, ensimmäistä kertaa sen jälkeen Alavuden
valtuustossa on perussuomalaisilla
yksi valtuutettu, Tauno kertoo.

Mitä perussuomalaisten
tulisi tehdä?
Tauno antaa huomaamattaan hyviä evästyksiä.
- Erilaisuutta pitää hyväksyä,
erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä
tarvitaan, jotta kehitytään. Ketään
ei saa sorsia ihonvärin tai kansallisuuden perusteella. Gallupit ovat
gallupeja eikä niistä pidä vetää äkkinäisiä johtopäätöksiä. Työtä on
pystyttävä tekemään eikä energiaa
pidä haaskata turhiin asioihin. Jos
viihdeohjelmassa mollataan perussuomalaisia – ota se viihteenä!
Kysyn Taunolta vielä, mikä on
perussuomalaisten tulevaisuus yli
20 vuotta toiminnassa mukana olleen mielestä.
- Perussuomalaisilla on paikkansa tässä yhteiskunnassa. SDP ja
Kokoomus eivät ole työtä tekevän
kansalaisen asialla, ne ovat ennemminkin hyvinvoivan työläisen asialla. Keskustan hallituskaudella saatiin aikaan takuueläke ja nyt perusturvan nosto. Ne hyödyttävät kovin
harvoja, koska korotukset ovat pois
asumis- ja/tai toimeentulotuista. Puhutaan, että kokoomus keskittää –
aika hyvä se on keskustakin keskittämään, Tauno myhäilee.
Tauno harmittelee sitä, että niin
kovin monet eivät äänestä.
– Tavallisella ihmisellä ei ole
mitään muuta niin hyvää vaikuttamiskeinoa kuin äänestäminen.
Uudet vaalit ovat aina uusi mahdollisuus ja se pitää käyttää!

Anneli Manninen

IRROITA TÄYTETTY LOMAKE. SULJE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

PALVELUKORTTI
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy Perussuomalainenlehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa
1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot:

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SUKUNIMI

KOTIKUNTA

ETUNIMI

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

LÄHIOSOITE

PUHELIN

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Naiset ry:n jäseneksi (ei erillistä
jäsenmaksua). Jäsenyys edellyttää
puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Nuoret ry:n jäseneksi (ei jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä

KANSALAISUUS

SÄHKÖPOSTI

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

LÄHIOSOITE

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa myös osoitteesta
www.perussuomalaiset.ﬁ/jasenyys
POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SOTU

28 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

uetuin
l
n
y
s
k
y
S
n
poliittinse!
julistu


  











PERIAATEOHJE

Perussuomalaisten Nuorten
periaateohjelma on
JULKAISTU

LMA

RY
AISET NUORET

>ÌÌiiÌÊUÊ/>ÕÃÊUÊÊ ÕÀ««>>iÊÞ ÌiÃÌÞÊUÊ
1Ê>ÊÌÕÀÛ>ÃÕÕÃ«Ì>ÊUÊ-Ã>>Ê>ÊÌiÀÛiÞÃ«Ì>ÊUÊ
1
ÕÕÌÕÃÊUÊ/iÃÕÕÃÊ>ÊiiÀ}>ÊUÊ>>Ì>ÕÃÊ>ÊÞ«BÀÃÌÊUÊ

iÊ>ÊÕÌÌÕÕÀÊUÊ"iÕÃ«Ì>ÊUÊ
>> >ÕÕÌÌ«Ì>

Lataa ja lue osoitteesta
www.ps-nuoret.fi
+AIKKI NUORISOJËRJESTÚN JËSENET SAAVAT PAINETUN
VERSION KOTIINKANNETTUNA

0ERUSSUOMALAISET .UORET RY s 9RJÚNKATU   " 
 (ELSINKI s WWWPS NUORETFI

IRROITA TÄYTETTY LOMAKE. SULJE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

Postimaksu
maksettu

TAITA TÄSTÄ JA NIDO KIINNI

PERUSSUOMAL

No: 10 • Elokuu 2012

Perussuomalainen
Tunnus 500 9637
00003 Vastauslähetys

