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P
erussuomalaisten kan-
natus oli Taloustutki-
muksen viimeisessä mit-
tauksessa ennen vaaleja 

15,4 prosenttia ja TNS Gallupilla 
16,9 prosenttia. Iso jytky oli lo-
pulta 19,1 prosenttia, yli virhe-
marginaalin verran arvioitua 
enemmän.
 Näin iso virhe yleensä melko 
luotettavasti kohdalleen osuvissa 
ennusteissa on herättänyt epäily-
jä tarkoitushakuisuudesta. Eri-
tyisen epäilyttävänä on pidetty 
kannatuksen romahdusta viimei-
sessä mittauksessa ennen vaaleja. 
Maaliskuusta huhtikuuhun 2011 
perussuomalaisten kannatus pu-
tosi Taloustutkimuksella 1,8 ja 
TNS Gallupilla 1,5 prosenttiyk-
sikköä.
 Taloustutkimuksen tutki-
musjohtaja Juho Rahkosella on 
ilmiölle yksinkertainen selitys: 
äänestysaktiivisuus.
 - Oli vaikea etukäteen tietää, 
että äänestysprosentti nousee jo-
pa 2,6 prosenttiyksikköä edellis-
vaaleista, kun se siihen asti oli las-
kenut vaalista toiseen kuin leh-
män häntä.

Keskustalaiset unessa

Nukkuva puolue sotki tutkimus-
laitosten keskeistä menetelmää, 
niin sanottua korjauskerrointa.
Korjauskertoimissa otetaan huo-
mioon myös ne, jotka eivät ilmoi-
ta puoluekantaansa tai eivät ää-
nestäneet edellisissä vaaleissa, 
siis nukkuvat.
 - Vuoden 2011 vaalien edellä 
korjauskertoimet olettivat, että 
suuri osa perussuomalaisten kan-
nattajista jää tälläkin kertaa nuk-
kumaan – mutta eivätpä jääneet, 
Rahkonen selittää.
 Keskustan kannattajista odo-
tettua suurempi osa taas jätti ää-
nestämättä. Niinpä myös keskus-
tan romahduksen mittaluokka 
tuli vaali-iltana yllätyksenä. 
Mutta miksi näitä korjauskertoi-
mia sitten käytetään, jos ne johta-
vat tällaisiin yllätyksiin?
 - Vain ja ainoastaan siitä syys-
tä, että kannatusarviot olisivat 
tarkempia. Kaikkiin mielipide-
tutkimuksiin tehdään painotuk-
sia sen tiedon perusteella, mitä on 
käytettävissä, Rahkonen sanoo.
 Ideana on, että muutaman tu-

hannen haastateltavan otos vas-
taisi oleellisten tekijöiden suh-
teen suomalaista väestöä. Ikä-, 
sukupuoli- ja asuinpaikkatieto-
jen mukaan painottaminen on 
rutiinia kaikenlaisissa kyselytut-
kimuksissa. Jos vaikka eteläsuo-
malaisia nuoria miehiä sattuisi 
haastateltaviksi pienempi osuus 
kuin heitä on väestössä, tämä 
vääristymä oikaistaan korjaus-
kertoimilla.
 - Tämän lisäksi puoluekanna-
tuksessa meillä on käytössä mai-
nio lisätieto, jollaista ei ole muis-
sa tutkimuksissa: edellisten vaali-
en tulos. Toki me käytämme sitä 
tietoa hyväksemme, koska sillä 
tavalla puoluekannatustiedot 
ovat edes kohtalaisen tarkkoja, 
Rahkonen perustelee.
 - Jos tällaisia tilastollisia pai-
notuksia ei käytettäisi, puolue-
kannatusarviot heittelisivät sel-
västi enemmän kuin ne nyt teke-
vät, Rahkonen sanoo.

Tuloskunnolla merkitystä

TNS Gallupin toimialajohtaja Ju-
hani Pehkonen on samaa mieltä.

Viime eduskuntavaaleissa oli vain yksi voittaja, perussuomalaiset. 
Häviäjiä olivat paitsi kaikki muut puolueet, myös tärkeimmät puolu-
eiden kannatusarvioita tekevät tutkimuslaitokset.

SuoSIo SoTKI 
galluPIT
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Rahalla, jota ei ole
”Suurvoitto”, ”jättivoitto”, ”rökälevoitto”, ”selkävoitto” – 
nämä sanat löytyvät yhä useammin kunnallisvaalikoitosten tu-
lospovaajien verbaaliarsenaalista. Yksi ennustaa tuplakanna-
tusta, toinen triplaa, kolmas vielä hurjempia lukemia. Antaa 
heidän ennustaa. Perussuomalaiset jatkaa nousujohteista tai-
valtaan. Vaali vaalilta, ääni ääneltä, aina menestyen paremmin 
kuin edellisissä vastaavissa vaaleissa. 
 Mistä tämä johtuu? Selitys on monipolvinen, mutta eräs ki-
teytys, jonka taannoin kuulin, tavoitti totuudesta paljon: ”Jos 
iso puolue ei enää aja äänestäjien toivomaa linjaa, siitä tulee seu-
raavissa vaaleissa pieni puolue. Ei ole kovin monimutkaista.”
 Perussuomalaisten menestys lämmittää, mutta samalla hir-
vittää. Suomi seisoo historiallisessa taitekohdassa. Ja se on os-
tamassa matkalippua, jonka hintaa se ei tunne. Määränpää-
hän, jonka olemassaolosta ei kenelläkään ole varmuutta.  Ra-
halla, jota sillä ei ole. 
 Se yhteiskunta, jossa sinä ja minä ja me kaikki muut eläm-
me, on läpeensä velkainen. Ja viime aikoina entisestäänkin ras-
kas velanotto on riistäytynyt käsistä. Moni kunta rahoittaa 
käyttötalouttaan velalla. Tilastokeskuksen mukaan kuntien 
yhteenlaskettu velkamäärä on kasvanut 2000-luvun jokaisena 
vuonna. Samaan aikaan valtionvelka uhkaa puhkaista sadan 
miljardin rajan. 
 Eikä tässä vielä kaikki. Valtio leikkaa yhtä aikaa valtion-
osuuksia - kuntien keskeistä tulonlähdettä – ja lisää uusia laki-
sääteisiä velvoitteita. Kuntakentän velkamäärä on kaksinker-
taistumassa vuosien 2011–2016 välisenä aikana. Tämä kehitys 
on saatava pysähtymään. Se on saatava pysähtymään niin eu-
rooppalaisella, valtakunnallisella kuin kunnallisellakin tasolla. 
Velkaa ei voi ottaa velan päälle. Kuten valtiovarainministeriön 
ylijohtaja Jukka Pekkarinen Ylen uutisille totesi: ”Velkaantu-
minen on suurin yksittäinen uhka, joka varjostaa talouttamme 
ja myös koko hyvinvointiyhteiskuntaa seuraavan 10-20 vuo-
den ajan.” 
 Vaaleissa on mahdollisuus sanoa ”ei”.  
 Kuntien ja kuntayhtymien menojen on ennustettu kipuavan 
tänä vuonna 43 miljardin tasolle. Tämä summa ei vielä aivan 
yllä valtion budjetin 54 miljardin tasolle, mutta suuruusluokka 
on sama. Ne valtuutetut, jotka seuraavissa vaaleissa tulevat va-
lituiksi, ovat päättämässä näiden rahojen käytöstä. He päättä-
vät, miten kuntatalouden kakkua leivotaan sekä jaetaan. On 
selvää, ettei kaikille pyytäjille paloja riitä. Ja yhtä selvää on se, 
että palojen jakajien omat arvovalinnat vaikuttavat annettujen 
siivujen paksuuteen. 
 Tässä lehdessä esitellään perussuomalaisten kunnallisvaa-
liohjelma. Sen tekoon on osallistunut valtavan suuri joukko 
jäseniä, valtuutettuja, kansanedustajia, puoluetoimiston vä-
keä.  Ja tekijöidensä näköinen se on. Kuntien kunnostajien nä-
köinen. 
 Mutta se on vasta ohjelma. Jotta siinä esitetyt asiat toteutui-
sivat, tarvitaan valtuutettuja, jotka ajavat ohjelman asioita. Sel-
laisia saadaan, jos Sinä äänestät perussuomalaisia.
 Vaalipäivä on lokakuun 28. Sitä seuraa maanantai, joka on 
työpäivä uusille valtuutetuille. Heidän työmääränsä on valta-
va, mutta mikään todella arvokas ei synny tähän maailmaan il-
maiseksi. Yhteiset asiat vaativat työtä, usein uupumukseen tai 
vieläkin pidemmälle asti. Mutta viimein vaiva palkitaan. 
 Äänestetään. Kaikki yhdessä. Matka vaalikopille on pieni 
askel sinulle, mutta valtava harppaus suomalaiselle poliittiselle 
kulttuurille. 

Matias Turkkila • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

 - Jos kannatusmittauksia jul-
kaistaisiin pelkkänä raakadatana 
lukemat olisivat aivan outoja ja 
heittelehtisivät suuresti sinne tän-
ne. Raakaluvut ovat niin vinoja, et-
tä niiden osalta ei voida tehdä joh-
topäätöksiä kannatuksen tasosta.
 Pehkosen mukaan varsinkin 
kokoomuksella ja vihreillä on raa-
kaluvuissa tavanomaisesti aika 
suuri yliedustus, joka voi selittyä 
monellakin eri tavalla. Perussuo-
malaisten käännettä huonom-
paan suuntaan juuri ennen vaaleja 
ei kuitenkaan voi selittää korjaus-
kertoimien virheillä. Onkin ihan 
mahdollista, että tämän käänteen 
tutkimuslaitokset tunnistivat ai-
van oikein. Muutos maaliskuusta 
huhtikuuhun oli sekä Taloustut-
kimuksella että TNS Gallupilla 
samansuuntainen, ja melkein sa-
mansuuruinenkin.
 - Viime eduskuntavaalien 
osalta yksi relevantti teoria on se, 
että perussuomalaisten kannatus 
maaliskuussa 2011 kävi yli 20 
prosenttia ja sitten tasaantui vä-
hän alaspäin, Pehkonen arvelee.
 Vähän paremmalla tuloskun-
non ajoituksella Soini olisi siis 

saattanut päästä aloittamaan hal-
litusneuvottelut paalupaikalta.

Puolueetonta tutkimusta

Pehkonen ja Rahkonen vakuut-
tavat, että puoluekannatukset 
lasketaan täysin mekaanisesti, eli 
mitään hihasta vedettyjä mutu-
korjauksia ei käytetä.
 - Me toimimme tieteellisten 
periaatteiden mukaan. Voimme 
milloin tahansa sanoa kenelle ta-
hansa, että jos tulokset eivät miel-
lytä, tehkää itse tutkimus. Alan 
vakiintuneita menetelmiä käyttä-
en tuloksen pitäisi olla tekijästä 
riippumatta suunnilleen sama, 
Rahkonen haastaa.
 Korjauskertoimen suurin 
kom  pastuskivi on Rahkosen mu-
kaan äänestysaktiivisuus.
 - Jos äänestysprosentti muut-
tuu huomattavasti siitä, mitä on 
aikaisemman kokemuksen perus-
teella syytä odottaa, äänimäärät 
saattavat realisoitua hieman eri ta-
valla kuin mittaukset näyttävät.
 Rahkosen mukaan tilanne on 
nyt eduskuntavaalien 2011 jäl-
keen paljon helpompi, koska pe-

russuomalaisten kannattajien ää-
nestyskäyttäytyminen on parem-
min tiedossa.
 - Eduskuntavaalien 2011 tu-
lokseen vertaamalla saadaan var-
sin luotettavaa tietoa kannatus-
arvion laskemisen tueksi.
 Pehkosen mukaan kannatus-
arviot saattavat yli- tai aliarvioi-
da puolueiden kannatuksen 
muutoksia tilanteessa, jossa puo-
luekentässä ennakoidaan tavan-
omaista suurempia muutoksia. 
Menetelmät ovat omiaan aliarvi-
oimaan muutoksen suuruutta.
 - Perussuomalaiset ovat edel-
lisiin kunnallisvaaleihin verrattu-
na huimassa kasvussa, mutta 
eduskuntavaaleihin nähden hie-
noisessa laskussa. Käytämme 
edellisiä eduskuntavaaleja korja-
uksessa. Periaatteessa voi olla 
niin että mielipidetiedustelut toi-
mivat kuntavaaleissa nyt perus-
suomalaisten osalta toisin päin.
 Vaalipäivänä siis todennäköi-
sesti nähdään melko tarkkaan 
viimeistä mittausta vastaava tai 
sitä vähän huonompi tulos.

MARKO HAMILO

 Yle teetti Taloustutkimuksella 
oman kyselyn, jonka mukaan kolme 
suosituinta puoluetta kunnallisvaa-
leissa ovat kokoomus, sosiaalidemo-
kraatit ja perussuomalaiset.
Kuva: yle.fi

 PääToImITTAJA

  Perussuomalaisten vaalivalvojai-
set vuonna 2008, hetkeä ennen tu-
losten julkistamista.
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Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2012

Kunnat 
Kuntoon!

Perussuomalaisten kunnallisvaali-

ehdokkaat tekevät kaikkensa 

kunnan ja ennen kaikkea 

kuntalaisten hyväksi.

K
aksi edellistä hallitusta 
ja nykyinen hallitus 
ovat ajaneet valtionta-
louden konkurssin par-

taalle sitouttamalla Suomen eu-
ron ulkomaisten suurpankkien ja 
suursijoittajien pelastamispro-
jektiin sekä yksipuolisiin ilmas-
topoliittisiin velvoitteisiin. Näi-
den sitoumusten rahoittamiseksi 
hallitus joutuu vähentämään 
kuntarahoitusta, lisäämään kan-
salaisten vero- ja maksutaakkaa 
sekä pakottamaan kansalaisia 
suurkuntaliitosten tapaisiin ra-
kenteellisiin muutoksiin.

 Kuntia ei saa pakottaa tai 
 painostaa kuntaliitoksiin. 
 Kunnilla on oltava oikeus 
 järjestää kunnalliset palvelut 
 itse tai kuntien välisellä 
 yhteistyöllä. Kuntaliitoksissa 
 on noudatettava nykyistä 
 kielilakia. 

 Kuntaliitosta ei saa toteuttaa, 
 jos kunnassa ei ole järjestetty 
 neuvoa antavaa kansanäänes-
 tystä tai kuntalaiskyselyä.

Kuntalaisten hyvinvointi 
etusijalle

Toimiva, kaikkien kansalaisten 
saatavilla oleva terveydenhuolto 
on merkittävä tekijä yhteiskun-
nan eriarvoistumisen ja kansan 
kahtiajakautumisen torjumises-
sa. Jokaisen kunnan tulisikin jär-
jestää terveyspalvelunsa sosiaali-
sesti oikeudenmukaisella tavalla. 
 Lääkäripula kunnissa on to-
dellinen ongelma. Julkisen sekto-
rin kiinnostavuutta työnantajana 
täytyy lisätä ja sen arvostus laa-
dukkaiden, monipuolisten palve-
luiden antajana on palautettava.

hoitomitoituksista huolehditaan 
suositusten sijasta säädettävällä 
tarkat mitoitukset asettavalla 
lailla, jota kuntien on sanktion 
uhalla noudatettava. Kunnissa 
tulisi kiinnittää erityishuomiota 
kotihoidon tukemiseen ja kehit-
tämiseen.

 Perussuomalaiset vaativat 
 tarkkamääräisten hoito- ja 
 hoitajamitoitusten säätämistä 
 laissa ja niiden toteuttamista 
 käytännössä. 

 Perussuomalaiset tekevät 
 kaikkensa ikäihmisten asumis-
 vaihtoehtojen riittävän määrän 
 ja hyvän laadun takaamiseksi.

opetuspalvelut

Suomalaisen koulujärjestelmän 
perustana on maksuton, terveel-
linen ja turvallinen oppimisym-
päristö, jonka luominen on kun-
nille entistä haasteellisempaa val-
tion kuntatalouteen kohdistuvi-
en leikkausten myötä. Perussuo-
malaiset eivät hyväksy pienten ja 
turvallisten lähi- ja kyläkoulujen 
lakkauttamista ja luokkakoko-
jen kasvattamista.

 Perussuomalaiset tekevät 
 kaikkensa, jotta kaikille 
 suomalaisille taataan 
 tasapuolisesti laadukkaat 
 opetuspalvelut.

 Perussuomalaiset kannattavat, 
 että työttömien yhdistysten 
 ylläpitämiä toimitiloja ja 
 toimintaa tuetaan.

Ei tasaveroille – verot 
maksukyvyn mukaan

Perussuomalaisten mielestä vero-
tus on toimitettava oikeudenmu-
kaisesti eli verot on määrättävä 
kansalaisten maksukyvyn mu-
kaan. Kunnallisvero on tasavero, 
joka kohdistuu lähes samoin sekä 
pieni- että suurituloisiin. Monis-
sa kunnissa veroprosentit ovat 
kohonneet kohtuuttomiksi.

 Suurten omaisuuksien varalli-
 suusvero on palautettava 
 käyttöön

 Suursäätiöt on saatava 
 verotuksen piiriin

 Autojen ja moottoripoltto-
 nesteiden verotusta on 
 kevennettävä

 Perussuomalaiset edellyttävät, 
 että palvelut ovat alueellisesti 
 yhdenvertaisesti järjestettyjä ja 
 että ne ovat kaikkien saatavilla.

 Lääkärikoulutuksen aloitus-
 paikkoja on lisättävä, jotta 
 lääkäripulalla ei romuteta 
 kansanterveyslain mukaisia 
 julkisia terveyspalveluja.

 Perussuomalaiset vaativat, 
 että lasten ja nuorten terveys-
 palvelut toteutuvat kunnissa. 
 Palveluiden on oltava kaikkien 
 lasten ja nuorten saatavilla 
 koulusta tai oppilaitoksesta 
 riippumatta.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelun tulee toteutua 
kunnissa lastensuojelulain hen-
gen mukaisesti. Omaishoitoon tu-
lee panostaa nykyistä enemmän. 
Vammaispalvelulain tuntemus on 
monissa kunnissa retuperällä.

 Perussuomalaiset vaativat, 
 että lasten ja nuorten hyvin-
 vointisuunnitelma tehdään 
 kaikissa kunnissa.

 Perussuomalaiset ajavat 
 omassa kunnassaan omais-
 hoitajien tilanteen parantamis-
 ta sekä sitoutuvat aktiivisesti 
 seuraamaan, että omaishoita-
 jien oikeudet toteutuvat.

 Perussuomalaiset edistävät 
 kaikin tavoin vammaisten 
 oikeuksien toteutumista 
 kunnissa.

Iäkkäät ovat voimavara

Perussuomalaiset vaativat, että 

 Perussuomalaiset tekevät 
 kaikkensa, jotta lähi- ja kylä-
 kouluja ei lakkauteta, mikäli 
 oppilaita kouluihin riittää. 

liikunta- ja kulttuuri-
palvelut

Kuntien tuki urheiluseuroille ja 
liikuntaan liittyvälle vapaaeh-
toistoiminnalle edistää osaltaan 
kuntalaisten terveyttä sekä tasa-
arvoa ja ennaltaehkäisee syrjäy-
tymistä. Vaikka kirjastojen rooli 
on tietoliikenneyhteyksien kehit-
tymisen ja tiedon saannin helpot-
tumisen seurauksena osittain 
muuttunut, ovat kirjaston perus-
palvelut eli kirjojen lainaaminen 
ja lehtienlukusalit yhä erittäin 
tärkeitä. 

 Perussuomalaiset korostavat 
 kirjastojen materiaalihankin-
 noissa monipuolisuutta.

Työtä kaikille koko 
Suomessa

Suomessa on noin 50 000 15–29 
-vuotiasta syrjäytynyttä. Syrjäy-
tyminen on vahvasti sidoksissa 
työttömyyteen. Perussuomalais-
ten mielestä työvoimapalvelujen 
saatavuus on jokaisessa kunnas-
sa turvattava.
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 Suurituloisille on tehtävä 
 valtionverotukseen uusi 
 tiukempi lisäys veroasteikkoon 
 (Wahlroos-vero)

 On estettävä kuntien taksoilla, 
 maksuilla ja muun muassa 
 kohtuuttomilla yksityisten 
 omakotitalojen ja loma-
 asuntojen kiinteistöverojen 
 korotuksilla suorittama 
 piiloverotus

 On säädettävä pikaisesti 
 kaivosvero

Elinkeinopolitiikka ja 
yrittäjyys

 Kunnan omistamat vesi- ja 
 energialaitokset on säilytettä-
 vä mahdollisuuksien mukaan 
 kunnan määräämisvallassa.

 Hankintalain osaamista on 
 edistettävä kunnissa. Tavoit-
 teena on, että paikalliset  toimi-
 jat pääsevät osallistumaan 
 kunnan urakoihin ja muihin 
 työllistäviin hankintoihin. 

 Harmaan talouden torjunta-
 ohjelma on laadittava jokaiseen 
 kuntaan.

 Elinkeinopolitiikka on päivitet-
 tävä. Nykyisin se on liian hanke-
 vetoista. Tavoitteena on oltava 
 olemassa olevien työpaikkojen 
 säilyttäminen ja uusien yritys-
 ten sekä työpaikkojen luominen.

 Suomessa on lisääntyvässä 
 määrin lapsia, jotka saavat 
 päivän ainoan lämpimän ruoan 
 koulussa tai päiväkodissa. 
 Perussuomalaiset vaativat 
 kouluruokailuun kotiruoan-
 omaista, terveellistä lähi-
 ruokaa. Myös kunnallisissa 
 vanhainkodeissa, sairaaloissa 
 ja muissa laitoksissa tulee 
 suosia kotimaista lähiruokaa. 
 Tämä uudistus on kokonais-
 valtaisesti tarkasteltuna 
 kustannusneutraali ja tukee 
 samalla alueen maatalous-
 elinkeinoa.

 Kaikki mahdolliset elintarvike-
 hankinnat on lakien puitteissa 
 ohjattava oman kunnan 
 maataloustuottajille, näin 
 esimerkiksi silloin kun hoide-
 taan koulujen, päiväkotien ja 
 vanhainkotien ruokahuoltoa.  

 Maatalouden kannattavuus-
 kriisi on pikaisesti ratkaistava 
 eri tahojen tehokkaalla yhteis-
 työllä.

 Päivittäistavarakauppa on 
 liiaksi keskittynyt kahdelle 
 kauppaketjulle. Kaavoituk-
 sellisten ratkaisujen ja tontti-
 politiikan avulla kauppojen 
 välistä kilpailua on lisättävä, 
 jolloin hintataso pysyy 
 kohtuullisena.

Ei bisnestä asumisen 
kustannuksella

Kunnallista asuntotuotantoa on 
tuettava ja asumismahdollisuuk-
sista on saatava ajantasaiset tie-
dot sekä kuntien internet-sivuilta 
että kunnantalolta. Kuntiin on 
laadittava asuntopoliittinen oh-
jelma.

 Perussuomalaiset vaativat, 
 että kunnat käyttävät lain 
 mukaista valvontaoikeutta ja 
 velvollisuutta ohjata arava-
 asuntojen vuokrien ja vastikkei-
 den katot aravalain alkuperäi-
 selle, kohtuulliselle tasolle.  

Vesistöjen tilaan ja 
kalakantojen hoitoon 
kiinnitettävä huomiota

Suomen merialueen rannikon ar-
vokalakannat ovat tuhoutumas-
sa. Vesistöjen tilaan ja kalakanto-
jen hoitoon täytyy Perussuoma-
laisten mielestä viimeinkin kiin-
nittää huomiota.

Kaavoitus ja maankäyttö

Perussuomalaisten mielestä kun-
nan kaavoituksen ja maankäytön 
on palveltava kunnan tervettä ke-
hitystä.

 Perussuomalaiset esittävät, 
 että kunta hakee ympäristö-
 ministeriöltä poikkeusluvan 
 haja-asutusalueiden jäte-
 vesiasetukseen. Ne kotitalou-
 det, joilla on ehjät jätevesien 
 kaksoiskaivojärjestelmät, voivat 
 jatkaa sillä järjestelmällä.

liikenneyhteydet

Koko Suomi pystytään pitämään 
asuttuna, jos niin halutaan tehdä. 
Tarvitaan ainoastaan toimivat 
liikenneyhteydet ja muu infra se-
kä maalaisjärkeä päätöksente-
koon.

Turvallisuus lähtee 
yhteisöllisyydestä

Rikollisuus maassamme on kas-
vussa, mikä heikentää yleistä tur-
vallisuutta. Turvapalveluiden ul-
koistaminen ja yksityistäminen 
on pitkällä aikavälillä huolestut-
tavaa kehitystä. Valtapuolueiden 
toteuttama poliisipiirien laajen-
nus ja muu palvelurakenteiden 
keskittäminen haittaavat palve-
lujen saantia ja eriarvoistavat 
kansalaisia.
 Perheiden hyvinvoinnin edis-
tämiseksi on saatava kunnille yh-
teisiä viranhaltijoita, jotka teke-
vät mm. perheväkivaltaa ennal-
taehkäisevää työtä ja puuttuvat 
yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa ongelmatapauksiin.
 Suomen kuntien ei tule vas-
taanottaa pakolaisia pelkästään 
erilaisten valtion antamien tuki-
en toivossa. Pakolaisten vastaan-
oton osalta kustannukset valtiol-
le ovat jo satoja miljoonia.

Poliittiset virkanimitykset 
lopetettava

 Perussuomalaiset korostavat, 
 että virkanimitykset on tehtävä 
 pätevyyden, ei puolueen jäsen-
 kirjan tai hyvä veli -verkostoon 
 kuulumisen perusteella.

 Mikäli epäilee virkanimityksen 
 tapahtuneen lain säännösten 
 tai annettujen ohjeiden vastai-
 sesti, on kunnan tekemästä 
 päätöksestä syytä valittaa 
 hallintotuomioistuimeen näitä 
 koskevan lainsäädännön 
 mukaisesti.

 Perussuomalaiset vaativat 
 viranomaisten välisen yhteis-
 työn parantamista. Tehokas 
 viranomaisyhteistyö säästää 
 yhteiskunnan varoja ja edistää 
 kuntalaisten hyvinvointia. 

 Perussuomalaiset luottamus-
 henkilöt tulevat tarkkailemaan 
 kotikuntansa päätöksenteon 
 laillisuutta sekä nostamaan 
 esiin havaitsemansa epäkohdat.

 Perussuomalaiset edellyttävät 
 virkamiehiltä avointa, rehellistä 
 ja puolueetonta valmistelu-
 työtä päätöksenteon pohjaksi. 
 Virkamiesvalmistelu ei saa olla 
 tarkoitushakuista.

PERuSSuomalaISET SaaVaT äänESI Kuulumaan!

Jos Sinä, hyvä äänestäjä, haluat muutosta, tee rohkea ratkaisu ja 
äänestä kuntasi valtuustoon Perussuomalaista ehdokasta. Vain 
silloin voit olla varma äänesi kuuluvuudesta niin kunnallispoli-
tiikassa kuin valtakunnankin tasolla.

Kansamme vankalla tuella perussuomalaiset on yksi Suomen 
merkittävimmistä puolueista eduskunnassa. Meillä on 39 kan-
sanedustajaa.

Nyt meillä on tilaisuus nousta samaan asemaan lähes jokaises-
sa kunnassamme - edustamaan merkittävää puoluetta myös 
kuntiemme valtuustoissa. Pitämään huolta demokratiasta ja 
kansamme hyvinvoinnista koko Suomessa.

Luottamukseni osoite on kaikkien puheenjohtajavuosieni ko-
kemuksella edelleen sama - luotan kansaan. Tämä totuus ei 
haalistu: ”Kyllä kansa tietää.”

Nämä vaalit koskettavat suomalaisia ehkä enemmän kuin mi-
kään muu vaali. Äänestämme kotiseutumme ja elämäntapam-
me puolustajista. Lähipiirin asioista.

Äänestämme siitä, mitä kuntiimme kuuluu tulevaisuudessa.

Perussuomalaisten luja vahvuus on edelleen sama, puolustam-
me ihmisen oikeutta asua ja elää itsenäisessä maassa. Siinä elin-
piirissä, joka on kullekin meille rakkain. Kannamme huolta 
palvelusta, jota yhteiskuntamme kuuluu tarjota jokaiselle kun-
talaiselle.

Palvelut ja arkinen turvallisuus eivät synny itsestään eivätkä il-
man rahaa. Meillä on kansakuntana kovat ajat edessä, veroeu-
rojen kohtalosta käydään kovaa kilpailua. Se, joka tulevaisuu-
destamme päättää, olet demokratiassa lopulta Sinä. Äänioike-
us on nykymaailmassa pian ylellisyyttä! Luota tässä ainoastaan 
itseesi. Et voi koskaan äänestää väärin.

Näin kuuluu olla, koska SINUN ÄÄNESI ON RATKAISEVA.

Perussuomalaiset ei ole mikään armottomien yhteisö, joka etsii 
täydellistä ihmistä. Me olemme tavallisia suomalaisia, jotka pi-
dämme luonnollisena heikkojen puolustamista, ja olemme val-
miita tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa hyvinvointimme 
eteen.

Nyt on aika ottaa paras arkinen totuus jälleen käyttöön: Kun 
sinä olet kunnossa, Suomikin on.

Nyt tavoitteemme näissä kuntavaaleissa on saada perussuoma-
laiset valtuustoihimme kautta maan, rakentamaan Suomea uu-
delleen, tulevaisuuttamme turvaten.

Huolehtimaan kunnistamme, jossa sinulla ja mielipiteelläsi on 
täysi merkitys. 

Uskalla voittaa vaalit, nyt äänestetään kuntiemme tulevaisuu-
desta.

Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp

 PuhEENJohTAJA

Sinulla on nyt 
valta vaaleissa
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Euron tulevaisuus vaakalaudalla
Yhä useampi politiikan ja kansantalous-
tieteen asiantuntijakin myöntää jo, ettei 
Kreikka selviä nykyisestä talouskriisistä ja 
että Kreikan ero rahaliitosta näyttää yhä 
todennäköisemmältä. Kreikan eron myötä 
rahaliiton, kenties koko EU:nkin olemassaolo 
joutuisi uhan alle.

Euroopan velkakriisi ei ole rat-
keamassa. Helsingin yliopiston 
kansantaloustieteen professori 
Vesa Kanniaisen mukaan toi-
menpiteet, joita parin viimei-

Italian tilanne on kohtuul-
lisempi, mutta näyttää siltä, 
että seuraava avunpyytäjä 
on Kyproksen ohella Espan-
ja. Pankkien osalta kriisi olisi 
hallittavissa, mutta nykyiset 
toimenpiteet ovat Kanniaisen 
arvion mukaan virheellisiä. 
Makrotalouden tasapainotta-
miseen tähtäävät toimenpiteet 
eivät tuota tulosta, kun etelä 
pyytää jatkuvasti lisää rahaa 
pohjoiselta. Jossain vaiheessa 
myös poliittinen todellisuus tu-
lee siihen tulokseen, että piikki 
on pantava poikki.

Valtiovarainministeriön ra-
hoitusmarkkinaosaston pääl-
likkönä vuoteen 2010 toimi-
nut valtiotieteen tohtori Peter 
Nyberg pitää euroalueen sel-
viämistä kriisin yli epävarma-
na. Euron tulevaisuus riippuu 
siitä, hoidetaanko nykyinen 
finanssikriisi onnellisesti lop-
puun vai ei ja kantaako euro-
alueen poliittinen tuki siihen 
saakka.

- Ainoa mielestäni sel-
vä asia on, että Kreikalla ei 
ole mitään mahdollisuuksia 
maksaa takaisin kovinkaan 
paljon omista veloistaan. Hy-
vin todennäköisesti maalla 

on edessä velkasaneeraus, joka 
voi tapahtua joko rahaliiton si-
sällä tai siitä ulkona. Jos Kreik-
ka eroaa rahaliitosta, sillä ei ole 
mitään edellytyksiä maksaa ta-
kaisin velkojaan mutta se saat-
taa hyötyä oman valuuttansa 
devalvaatiosta, Nyberg arvelee.

Kreikka voi myös jäädä ra-
haliittoon, mutta siinä tapauk-
sessa muut jäsenmaat joutuisivat 
tukemaan valtiota jatkuvasti ja 
pitkän aikaa. Kysymys Kreikan 
jäämisestä on poliittinen kysy-
mys, joka ei välttämättä perus-
tu taloudellisiin realiteetteihin. 
Nybergin oman arvion mukaan 
näyttää siltä, että ne voimat, jot-

Kreikalla edessä velkasaneeraus
ka haluavat pitää euron koossa 
hinnalla millä hyvänsä ovat vie-
lä niskan päällä. Ellei mitään ka-
tastrofaalista tapahdu, näyttää-
kin siltä että Kreikan tukemista 
tullaan jatkamaan vielä ainakin 
jonkin aikaa.

Nyberg ei usko, että Kreikan 
eroaminen rahaliitosta aiheut-
taisi vielä koko rahaliiton hajoa-
mista, mutta poliittisesti se olisi 
tappio euron kannattajille. Niin 
kauan kuin Kreikka pysyy ra-
haliitossa, voidaan pitää kiinni 
euron peruuttamattomuudesta, 
mutta jos se lähtee, nousee esiin 
kysymys siitä, onko muita lähti-
jöitä. Tämä ei olisi vielä välttä-

sen vuoden aikana on pantu 
täytäntöön kriisimaiden pelas-
tamiseksi, on tehty poliittisista 
näkökohdista käsin, mutta ta-
loustieteellisestä näkökulmasta 
niitä ei voi hyväksyä. Samaan 
aikaan tilanne on kaiken aikaa 
pahentunut.

- Makrotalouden osalta krii-
simaissa on tiettyä myönteistä 
kehitystä tapahtunut, mutta ei 
lähestulkoon riittävästi. Kreikan 
tilanne on pysynyt yhtä huono-
na alusta alkaen. Kreikka ei tule 
tästä talouskriisistä selviämään, 
ennustaa Kanniainen.

Eduskunnan kirjastoon haetaan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen 

johtavaa tietoasiantuntijaa
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhaku-
sivustolla www.valtiolle.fi, työavain 110–31–12.

Lisätietoja antaa Eduskunnan kirjaston johtaja 
Sari Pajula, (09) 432 3401. 

Hakemus tallennetaan osoitteeseen 
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa 
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Edus-
kuntakatu 4, postiosoite 00102 Eduskunta.   
Hakuaika päättyy 8.10.2012 klo 16.15.

Olemme Helsingissä viimeiset parikymmentä vuotta kulkeneet 
suuntaan, joka on vastoin asukkaiden etua.

En kuitenkaan haikaile menneeseen. Olen ylpeä helsinkiläi-
syydestäni. Tätä upeaa kaupunkia pitää alkaa johtaa ja hallita 
ideologian sijaan kaupunkilaisjärjellä.

Lapseni on jo kuudennen sukupolven stadilainen. Tulevissa 
vaaleissa on mahdollista vaikuttaa siihen, millaisessa kaupungissa 
jälkikasvumme varttuu aikuiseksi. 

Toimin pitkään poliisina. Olin töissä öisin ja päivisin. Viimeiset 
viisi vuotta ennen valintaani eduskuntaan tein vuoroja, joissa olin te-
kemisissä jokaisen Helsingin poliisille tulleen työkeikan kanssa. Voin 
sanoa, että minulla on aika realistinen kuva siitä, millaisessa Helsin-
gissä elämme. Ainakin se surullisempi puoli on käynyt hyvin tutuksi.

Suurimmat huoleni liittyvät kaavoitukseen ja siihen, miten saa-
da aikaiseksi miellyttäviä asuinalueita, joissa on hyvä elää ja kas-
vattaa lapsia. Näihin asioihin ei sovi maailmaa syleilevä ideologia, 
vaan ainoastaan tosiseikkoihin perustuva ajattelu.

Tarvitsemme ensinnäkin kuntaliitoksia. Helsinki voisi ulottua kes-
kustasta noin 50 kilometriä itään, länteen ja pohjoiseen. Tällainen 
Helsinki kestäisi myös vuoden 2030 kasvuennusteet. Asuinalueiden 
suhteen ajatteluni on varmasti joidenkin makuun ihan liian radikaalia. 

Olen aivan liian usein törmännyt huumekauppiaisiin ja narko-
maaneihin, jotka toiminnallaan terrorisoivat asuintalojaan, kortte-
leitaan ja kaupunginosiaan. Häätämällä he siirtyvät kilometrin pää-
hän toiseen vuokra-asuntoon. Sama tosielämän painajainen jatkuu, 
uhrit vain vaihtuvat. Juuri ketään ei voi auttaa, ellei hän itse sitä ha-
lua. Häiriköt pitää minusta sijoittaa tuettuun asumismuotoon, jossa 
he voivat elää keskenään visussa valvonnassa. Samaan aikaan pitää 
huolehtia siitä, että jokaiselle hoitoon haluavalle narkomaanille on 
tasokasta päihteettömyyteen tähtäävää hoitoa tarjolla.

Turvapaikanhakijoita ei minusta pidä sijoittaa Helsingin kal-
leimmille asuinalueille, kuten Punavuoreen. Vastaavalla rahalla 
pystytään tarjoamaan toisissa osoitteissa paljon laadukkaampaa 
kotouttamista. Sama koskee muutakin tuettua asumista.

Olen tehnyt eduskunnassa lakialoitteen kerjäämisen kieltämi-
sestä. Helsinkiin eivät kuulu hökkelikylät ja kerjäläiset. Itä-Euroo-
pasta tulleet kerjäläiset ovat ongelma, joka vain kasvaa, jollei siihen 
puututa. Kerjääminen tuo ryhmille vain noin 5 prosenttia niiden 
toimeentulosta. Loput tulevat rikollisesta toiminnasta. ”Kerjäläisasi-
aan” voit vaikuttaa myös kunnallisvaaleissa. Nykyisin Helsinki kus-
tantaa heille esimerkiksi peseytymistiloja ja lentomatkoja kotiin. 
Mitä houkuttavammat olot teemme heille täällä, sitä vähemmän 
he laittavat lapsiaan kouluun kotimaassaan. Pian heidän lapsensa 
kuormittavat jo entisestään tiukalla olevaa opetustointa.

Uskon oikeudenmukaisuuteen. Uskon siihen, että jokaisella 
ihmisellä pitää olla mahdollisuus elää hyvä elämä Helsingissä. Hei-
kommista tulee huolehtia, kuten vanhuksista, lapsista ja muista 
apua tarvitsevista.

Tom Packalén
kansaedustaja

 KoLumNI

Helsingin 
pelastaminen 
vaatii 
kaupunkilaisjärkeä

Professori Vesa Kanniainen.
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Kansanvallan 
puolesta kaikilla 
politiikan tasoilla

Hallituspuolueet haluavat yhdistää kuntia pakkoliitoksin. Sa-
maan aikaan EU kehittyy kohti liittovaltiota. Valtaa keskite-
tään kaikilla tasoilla ja päätöksenteko etääntyy kansalaisista.

Omassa työssäni europarlamentissa kuulen päivittäin kuin-
ka federalistit – eli liittovaltion kannattajat – vaativat EU:lle 
lisää valtaa ja rahaa. Kaikki halutaan yhtenäistää, kaikki ha-
lutaan saada EU:n valvontaan. Federalistien mielestä EU:n 
täytyy saada ohjata politiikan jokaista keskeistä osa-aluetta. 
EU:n täytyy myös saada oikeus rangaista niitä, jotka eivät sen 
ohjausta noudata. Vain siten kuulemma voi Eurooppa selvitä 
ongelmistaan.

Perussuomalaiset ovat eri mieltä. Meille itsenäisyyden aate 
on korkein. Pakottamalla ei voida luoda toimivaa keskusval-
taa, ei kunnallisesti, kansallisesti, eikä kansainvälisesti. Kuntia 
ei saa pakkoliittää toisiinsa vastoin niiden omaa tahtoa. Valti-
oita ei saa pakkoliittää Brysselin byrokraattien ohjausvaltaan 
ilman kansanäänestyksiä.

Vapaus ja kansanvalta kulkevat käsi kädessä ja vallan tu-
lee olla nimenomaan kansalla. Niin kunnallis-, eduskunta-, 
kuin eurovaaleissa kansa valitsee edustajansa päättämään 
asioistaan. Päätökset pitää tehdä niin lähellä kansalaisia kuin 
mahdollista. Myös päättäjien itsensä on oltava lähellä kansaa. 
Vain näin he voivat aidosti tuntea asioiden taustat ja ymmärtää 
päätöstensä seuraukset.

Perussuomalaisille kaikissa vaaleissa on viime kädessä ky-
symys samasta asiasta: isänmaan asiasta. Parempaa Suomea 
voi rakentaa niin kunnanvaltuustossa, eduskunnassa kuin 
Brysselissä. Parempi tulevaisuus ei synny ylhäältä sanellulla 
pakkopolitiikalla, sokealla yhtenäistämisellä eikä vallan kes-
kittämisellä.

Parempi Suomi syntyy kun annamme kaikkien osallistua, 
vaikuttaa ja työskennellä oman kykynsä ja voimiensa mukaan 
yhteisen tavoitteen eteen. Kunnallispolitiikka on tämän aidon 
ja osallistuvan kansanvallan ytimessä.

Sampo Terho
europarlamentaarikko

 SAmPo TAKoo BRYSELISSä

Kunnallisvaalikilpailu!
Vaalivoiton perusta on kova työ. Perussuomalaisten europarla-
mentaarikkona kannustan kaikkia kilvan kunnallisvaalityöhön 
ja annan samalla pienen vaalilupauksen: kutsun ensi vuonna 
kolmesta kunnallisvaaleissa korkeimman ääniosuuden saa-
neesta kunnasta kymmenen perussuomalaista vaalityöntekijää 
vieraakseni Brysseliin. Itse vaalityö ja menestys ovat tietenkin 
palkinnoista parhaat, mutta lisäksi kolmen vaaleissa menesty-
neimmän kunnan aktiivit saavat ensi vuonna kutsun europar-
lamenttiin.

Jatketaan täysillä vaalipäivään saakka!

Euron tulevaisuus vaakalaudalla

Kreikan piikki menee kiinni

Kreikan olisi pitänyt lähteä ra-
haliitosta jo kauan sitten. Kriisi-
maista Portugali kuuluu samaan 
joukkoon. Sieltä ei ole pitkään 
aikaan kuulunut mitään, ei 
myöskään mitään positiivista.

- Kreikan piikki menee kiinni, 
kun Saksa sanoo että riittää jo. Se 
voi mennä kiinni myös, jos Suo-
mi kieltäytyy olemasta mukana 
lisätukipaketeissa. Sen ei tarvitse 
merkitä rahaliitosta lähtemistä, 

dennäköistä. Laajempi hajoami-
nen ei myöskään ole poissuljet-
tua, mutta sen takana on poliitti-
nen todellisuus, eli silloin puhu-
taan paljon suuremmasta asiasta 
koko Euroopan kannalta. Kun 
rahaliitto aikanaan muodostet-
tiin, sitä pidettiin peruuttamat-
tomana. Myös nykyiset poliit-
tiset johtajat pitävät rahaliittoa 
peruuttamattomana, mutta sen 
edellytykset pysyä pystyssä heik-
kenevät kaiken aikaa.

- Jos koko rahaliitto hajoaa, 
on Suomen kannalta järkevin 
ratkaisu ottaa käyttöön oma ra-
ha ja antaa sen arvon määräytyä 

Kreikalla edessä velkasaneeraus
mättä kohtalokasta, mutta saat-
taisi aiheuttaa rauhattomuutta 
rahoitusmarkkinoilla.

- Suomelle Kreikan lähtö 
merkitsisi, että kaikki toiveet 
niiden saatavien takaisinsaami-
sesta, joita Suomen Pankilla, val-
tiolla ja suomalaisilla yrityksillä 
sieltä on, voitaisiin unohtaa. Jos 
lähtö aiheuttaisi rahoitusongel-
mia muille EU:n reunavaltioille, 
pyydettäisiin niille Suomestakin 
lisää rahaa. Vaihtoehtoisesti 
niitä voitaisiin rahoittaa EKP:n 
kautta, joka tapahtuisi osittain 
Suomenkin riskillä.

Jos Suomi lähtisi eurosta, se 
todennäköisesti merkitsisi, että 

Suomen oma valuutta saattaisi 
ainakin tilapäisesti vahvistua 
samaan aikaan kun vienti ja ta-
loudellinen kasvu hidastuisivat. 
Suomi on kuitenkin pieni ja käy-
tännössä merkityksetön maa, 
joten muille euromaille Suomen 
lähdöllä olisi taloudellisesti yhtä 
vähän merkitystä kuin Kreikan 
lähdöllä.

- Poliittisesti Suomen läh-
döllä olisikin sitten todella suu-
ri merkitys, kun siihen saakka 
EU:n mallioppilasmaana tun-
nettu valtio äkkiä eroaisi raha-
liitosta.

Entä sitten, jos kaikki maat 
yllättäen päättäisivät lähteä ra-

haliitosta? Silloin euro lak-
kaisi olemasta ja Eurooppa 
palaisi aikaan ennen raha-
liittoa. Jonkin aikaa vallitsisi 
melkoinen kaaos, kun yritet-
täisiin selvittää eri valtioille 
kuuluvien eurosaatavien ja 
velkojen oikeaa määrää ja 
valuuttaa. EKP olisi edelleen 
olemassa, mutta sen tase pi-
täisi lopettaa, eli sen pitäisi 
maksaa velkansa ja saada 
saatavansa.

- Poliittisesti kysymys 
olisi erittäin suuresta takais-
kusta koko EU:lle. Mitä siitä 
sitten seuraisi, sitä on vaikea 
sanoa.

vaan Kreikka joutuu silloin mak-
sukyvyttömäksi ja velkasaneera-
ukseen. Todennäköisesti tämän 
kehityksen myötä jäsenyys raha-
liitossa ei enää tunnu mielekkääl-
tä edes Kreikalle itselleen, sillä 
omalla rahalla he pääsisivät kor-
jaamaan kilpailukykyään.

Pienempiin valuutta-
alueisiin ei kannata lähteä

Kreikan lähteminen rahaliitosta 
siis on tässä vaiheessa hyvin to-

vapaasti valuuttamarkkinoilla. 
Pienempiin valuutta-alueisiin 
Suomen ei kannata lähteä, sitä 
pitäisin virheenä taloustieteiden 
näkökulmasta. Poliittinen to-
dellisuus on tietysti kokonaan 
toinen asia, jota ei voida näistä 
asioista päätettäessä sivuuttaa.

MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTON OY

WWW.SUPERLIITTO.FI
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Kunta ei ole itsetarkoitus, 
vaan kuntalaisia varten, 
huolehtiakseen jokaisen 
kuntalaisen perus- ja lähi-
palveluiden saamisesta. Si-
tä varten kunnilla pitää olla 
riittävät voimavarat palve-
luiden tuottamiseen. Mutta 
miten on käymässä?

Kataisen-Urpilaisen 
hallitus supistaa nelivuotis-
kaudella huikeat 3 399 mil-

Eduskunnan syksy on lähtenyt 
vauhdikkaasti käyntiin, ja lisää 
kiirettä ja jännitystä siihen tuo-
vat lähestyvät kuntavaalit. Pe-
russuomalaisten kansanedusta-
jat ovat kesän aikana kiertäneet 
ahkerasti Suomea ja tavanneet 
lukuisia ihmisiä, joilta saatu 
arvokas palaute ja hyvät ideat 
tulevat olemaan ohjeenamme 
työssämme paremman maan ra-
kentamisessa. 

Monet kansalaiset kertovat 
epäoikeudenmukaisuudesta ja 
pettymyksestä vanhojen puo-
lueiden politiikkaan. Ihmiset 
kokevat, ettei heitä kuulla riit-
tävästi heitä koskevissa asioissa, 
ja päätöksenteko kunnissa on 
täynnä salailua ja sisäpiirin sopi-
muksia, joista hyötyvät vain har-
vat ja valitut. Oman kokemuk-
seni perusteella tämä havainto 
on valitettavasti aivan oikea, ja 
juuri siksi perussuomalaisia tar-
vitaan. Me kannatamme läpinä-
kyvää politiikkaa ja haluamme, 
että jokaisen kansalaisen ääni 
kuuluu ja se kuullaan.

Perussuomalaisten työssä 
kantavana ajatuksena on aina 
ollut oikeudenmukaisuus ja sen 
lisääminen yhteiskunnassamme. 
Viime vuosina harjoitetun van-
hojen valtapuolueiden politiikan 
tuloksena hyvinvointi jakaantuu 
maassamme yhä epätasaisem-
min: ne, joilla on paljon, saavat 
aina vain enemmän, ja samal-
la kasvaa todella vähäosaisten 
ihmisten joukko. Tuloerojen 
kanssa käsi kädessä kulkevat 
terveyserot ja syrjäytymisen ris-
ki, joka koskettaa liian monia 
nuoriamme. Osa saa jo synty-
mässä käteensä huonot kortit, 
mutta sivuraiteille voi joutua 
kuka tahansa missä vaiheessa 
elämää hyvänsä. 

Asioiden korjaamisessa eivät 
kauniit puheet auta, vaan tarvi-
taan ymmärrystä, tahtoa, roh-
keita päätöksiä ja konkreettisia 
tekoja. Lasten ja nuorten hyvin-
vointiin täytyy pystyä panosta-
maan huomattavasti nykyistä 
enemmän. Kaikki alkaa tervey-
denhuollosta: toimivat neuvola- 
ja kouluterveyspalvelut ovat hy-
vinvointimme kivijalka, jota ei 
saa murentaa. Lisäksi tarvitaan 
hyviä harrastusmahdollisuuksia 
kaikkien ulottuville, koulutus-
vaihtoehtoja, joista jokainen 
löytää omansa, ja kesätöitä, joi-
den jakamisessa pätevät reilut 
pelisäännöt. Yhtäkään lasta ja 
nuorta ei saa jättää yhteiskun-
tamme ulkopuolelle: tässä on 
niin päättäjien kuin kaikkien 
aikuisten tunnettava vastuunsa. 
Muistetaan katsoa myös naapu-
rin lasten perään!

Tukiverkkoja tarvitaan myös 
aikuisten elämässä ja niitä on 

Kohti
oikeudenmukaisempaa

Suomea

yhteiskunnan pystyttävä järjes-
tämään. Tavallisen, hyvän elä-
män rakennusosia ovat mielekäs 
työ, turvallinen koti, hyvä terve-
ys, toimiva arki sekä läheiset ih-
missuhteet. Tällaiseen elämään 
on perussuomalaisten mielestä 
jokaisella suomalaisella oikeus. 
Tämän mahdollistavat kansa-
laisten laadukkaat peruspalve-
lut, joita on tarjottava tasapuo-
lisesti henkilön asuinpaikkaan 
ja varallisuuteen katsomatta. 
Sanomme jyrkän EI:n monen 
kuntalaisten arkielämää hanka-
loittavalle keskittämiskehityk-
selle, joka vie lähipalvelut kauas 
ihmisistä ja tekee syrjäseuduilla 
asumisen entistäkin haastavam-
maksi ja turvattomaksi.

Hyvä uutinen kaikkien suo-
malaisten kannalta on se, että 
vanhojen puolueiden politiikalle 
on nyt olemassa todellinen vaih-
toehto: perussuomalaiset. Me 
haastamme vanhat, toimimat-
tomat käytännöt niin kunnissa 
kuin valtakunnankin tasolla ja 
uskallamme nostaa esille vaih-
toehtoisia toimintatapoja. Me 
olemme olemassa juuri Sinua 
varten. Tehdään yhdessä Suo-
mesta oikeudenmukaisempi 
paikka elää!

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja,
eduskuntaryhmän pj.

Kamppailu kuntien luot-
tamushenkilöpaikoista on 
käynnissä. Kunnallisvaalit 
käydään jokaisessa kun-
nassa erikseen ja peli on 
kovaa. Perussuomalaisten 
osalta lähtökohdat ovat 
hyvät. Ehdokashankinta ja 
-asettelu ovat onnistuneet 
hyvin. Ehdokasmäärämme 
kasvoi rajusti ja listat ovat 
monipuoliset. Voimme tar-
jota äänestäjille tilaisuuden 
valita perussuomalaisen 
vaihtoehdon puolesta myös 
useimmissa niissä kunnissa, 
joissa tämä mahdollisuus 
on aiemmin puuttunut.

Ehdokkaiden ja vaali-
työntekijöiden on jakset-
tava vaalityötä aina vaali-
päivään saakka. Puolueen 
yleiskannatus on hyvällä ta-
solla, kuitenkin kuntakoh-
taisesti tehdyllä työllä on 
paikallisesti ratkaiseva mer-
kitys. Ehdokkaan omakoh-
tainen panostus ja vaalityö 
ovat tärkeää hänen oman 
tuloksensa kannalta. Tämä 
vaikuttaa osaltaan koko 
puolueenkin menestykseen, 
joka muodostuu puolueen 
ja ehdokkaittemme, sekä 
kaikkien vaalityöntekijöi-
den yhteisen ponnistuksen 
tuloksena.

Kunta on kuntalaisia varten
joonaan euroa kuntien saamista 
valtionosuuksista, mikä merkit-
see peräti 100 000 henkilötyö-
vuoden vähentämistä peruspal-
veluista, lähinnä perusturvasta, 
hoito- ja vanhuspalveluista sekä 
opetustoimesta. Ja kuitenkin 
juuri nyt tarvittaisiin uusia kä-
sipareja näihin tehtäviin, koska 
väestömme vanhenee ja näin 
avuntarve lisääntyy.

Omaishoito on hoidettavil-
le kaikkein läheisin ja pidetyin 
hoitomuoto, kun saa olla omas-
sa kodissa rakkaiden omaisten 
keskellä. Samalla se on myös 
yhteiskunnalle kaikkein edul-
lisinta esim. kalliiseen laitos-
hoitoon verrattuna. Siksi myös 
omaishoitajista olisi kannet-
tava riittävästi vastuuta. Siksi 
omaishoito on kokonaisuudes-
saan siirrettävä Kelan makset-
tavaksi, jolloin palkkioita on 
korotettava ja ne maksetaan 
kaikille samanlaisina kuntien 
rahatilanteista riippumatta.

Oman paikkakuntani Kan-
kaanpään kunnallisvaalinäky-
mät ovat erinomaiset. Olemme 
saaneet ehdokkaita kaksi ja 
puolikertaisesti edellisiin kun-

nallisvaaleihin verrattuna eli 
35 ehdokasta, joka samalla on 
kaupunginvaltuuston paikka-
määrä. Naisehdokkaittemme 
luku on jopa yli kolminkertais-
tunut. Olemme kokoontuneet 
innokkaasti ja samalla ahkeruu-
della olemme tekemässä suurta 
muutosta paikkakuntamme 
kunnallispolitiikassa, jonka 
uskomme vaikutuksestamme 
tervehtyvän ja vallinneen pitkä-
aikaisen hyvä-veli -järjestelmän 
nyt lopultakin päättyvän.

Kunta on meilläkin kun-
talaisten palvelemista varten, 
eivätkä kuntalaiset ole sitä 
varten, että jotkut käyttäisivät 
heitä hyväkseen omien etujensa 
ajamiseen. Nyt meillä on hyvät 
mahdollisuudet tämän kansan-
valtaisen periaatteen toteutta-
miseen!

Anssi Joutsenlahti
kansanedustaja
eduskunnan varapuhemies

äänestäjä on
avainasemassa

Perussuomalaisten vaalityö 
on kansanläheistä. Menem-
me sinne missä ihmiset ovat ja 
esitämme selkä suorana oman 
vaihtoehtomme. Perussuoma-
laiset todellisena työväestön 
puolueena on itsenäinen po-
liittinen vaihtoehto, joka ei ole 
suuren rahan, järjestövallan tai 
monopolien juoksupoika. Kun-
talaiset ovat tietoisia, että heitä 
konkreettisesti koskevia asioita 

ratkaistaan kunnallisvaaleissa. 
Tavallisen suomalaisen ihmisen 
tavallisen elämän edellytyksien 
puolustaminen on perussuoma-
laisille ensiarvoisen tärkeää, ja 
että siitä puhutaan kiertelemättä 
ja kansanomaisesti.

Perussuomalaiset ovat eri-
puolilla jalkautuneet ahkerasti 
kansan pariin. Esittelypisteet 
ovat jo tulleet kuntalaisille tu-
tuiksi lukemattomissa tilaisuuk-
sissa. Perussuomalaista sano-
maa tarjotaan nyt laajemmin 
ja näkyvämmin kuin koskaan. 
Hyvin otetaan vastaan, kysyntä 
on kova. Juttu luistaa, asioista 
keskustellaan. Lehdet ja esitteet 
viedään käsistä. Se tietää hyvää. 
Monesti kuulee sanottavan, että 
oikealla asialla olette, teitä tar-
vitaan.

Vaaleissa voi vaikuttaa vain 
äänestämällä. Demokratia ei 
tunne tilannetta, jossa nukku-
vat otettaisiin huomioon, aino-
astaan annetut äänet lasketaan. 
Hyvä äänestäjä, tee rohkea rat-
kaisu ja äänestä kuntasi valtuus-
toon perussuomalaista ehdokas-
ta. Silloin voit olla varma äänesi 
kuuluvuudesta niin kunnallispo-
litiikassa kuin valtakunnankin 
tasolla.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
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Kokemuksella ja nuoruuden innolla

Yhdeksänkymmentä vuotta täyttävä Mikko Vainio jaksaa hämmäs-
tyttää energiallaan ja elämänmyönteisyydellään.

Vuonna 1986 Nivalassa synty-
nyt Olli Immonen on eduskun-
nan nuorin kansanedustaja. Pe-
russuomalaisiin Immonen liittyi 
vuonna 2005, omasta aloittees-
taan. Politiikasta kiinnostunut 
Immonen seurasi 2000-luvun 
alkupuoliskolla ulkomaalaista 
mediaa ja pani merkille, min-
kälaisia ongelmia hallitsematon 
maahanmuutto muualla aiheut-
ti. Myös Suomen keinotekoisesti 
ylläpidetty kaksikielisyys ja pak-
koruotsi harmittivat.

- Ihmettelin, minkä vuoksi 
Suomessa näistä asioista vaiet-
tiin. Maahanmuuton ongelmat 
liittyvät lähinnä niin sanottuun 
humanitaariseen maahanmuut-
toon, johon liittyy syrjäytymis-
ongelmia, ghettoutumista ja 
niin edelleen. Halusin päästä 
vaikuttamaan näihin asioihin, 
ja vaihtoehtojani olivat kokoo-
mus ja perussuomalaiset. Lopul-
ta minun oli todettava, että vain 
perussuomalaiset nostivat näitä 
asioita keskusteluun.

89-vuotias puolueen ja aat-
teen sotaratsu Mikko Vainio 
jaksaa puolestaan hämmäs-

tyttää energiallaan ja elämän-
myönteisyydellään. Pitkän iän 
salaisuus onkin hyvien geenien 
lisäksi juuri elämänmyönteinen 
asenne, josta luontaisena seu-
rauksena on myös halu ihmisten 
auttamiseen poliittisen toimin-
nan kautta.

- Siitä olen kiitollinen, että mi-
nua on siunattu suurella määrällä 
hurjan hyviä ystäviä, jotka ovat 
minua kaikkina näinä vuosina 
tukeneet. Sieltä se voima ja jak-
saminen kumpuaa, Vainio toteaa.

Vaalivoitto on varma

Immonen on ammatiltaan turval-
lisuusvalvoja. Ennen kansanedus-
tajaksi valintaansa hän oli töissä 
Securitaksella tehden muun mu-
assa laiteasennuksia. Eduskun-
nassa hän kuuluu myös tarkastus- 
ja tulevaisuusvaliokuntiin.

Olli Immonen aikoo myös 
osallistua kunnallisvaaleihin Ou-
lussa. Immonen ei hätkähdä nega-
tiivista ja harhaanjohtavaa lehti-
kirjoittelua ”jytkyn sulamisesta”.

- Gallupit näyttävät 15-16 
prosentin kannatusta, joka on 

täysin sama kuin eduskunta-
vaaleissa, jossa se realisoitui 19 
prosentin kannatuksena. Vaali-
voittajia tulemme olemaan joka 
tapauksessa, kävi kunnallisvaa-
leissa miten hyvänsä.

Immonen itse nostaa esil-
le talousongelmat, sillä Oulun 
kaupunki velkaantuu kovaa tah-
tia. Myös eurokriisin tukeminen 
vaikuttaa epäsuorasti kuntien-
kin taloudelliseen tilanteeseen.

laatu korvaa määrän

Vainio painottaa ehdokasasette-
lun tärkeyttä. Määrään ei tulisi 
panostaa laadun kustannuksella.

- Nyt Katainen hallitukses-
sa huutaa olevansa ainoa, joka 
siellä kantaa vastuuta, mutta 
minä kääntäisin asian toisin 
päin. Perussuomalaiset oli ainoa 
vastuunsa kantava puolue jät-
täytyessään pois hallituksesta, 
joka on viemässä Suomea peri-
katoon, Vainio muistuttaa.

Vainio on erittäin tyytyväinen 
perussuomalaisten ehdokasmää-
rään.  Hän on tehnyt ahkerasti 
vaalityötä ja saanut kerättyä 

oman piirinsä Hämeen alueelta 
ehdokkaita jo kahteen kuntaan.

- Tähän ikään päässeenä 
kunnioitan niitä arvoja, joita 
eri uskontokuntien ansiosta 
Suomeen on historian saatossa 
muodostunut, kuitenkin siten 
että eletään maassa maan ta-
valla. Uskon vakaasti siihen, 
että on olemassa jonkinlainen 
korkeampi voima joka meidän 
kohtaloitamme ohjaa.

SMP:n kunnian päivinä Vai-
nio oli kansanedustajana vuosina 
1970-75 sekä 1983-87. Tuolloin-
kin Suomen politiikassa elettiin 
myrskyisiä aikoja – silloinen presi-
dentti Urho Kekkonen hajotti edus-
kunnan kolme kertaa, kaksi niistä 
Mikko Vainion palvelusaikana.

Mikko Vainiolla on kaksi ty-
tärtä ja yhteensä neljä lapsenlas-
ta. Lapsenlapsenlapsia ei vielä 
ole ehtinyt siunaantua vanhuus-
päivien iloksi. Kansanedustaja 
Anne Louhelainen on Mikko 
Vainion tytär, jonka poika Ville 
Louhelainen on kunnallisvaa-
liehdokkaana.

MIKA MÄNNISTÖ

Eduskunnan nuorin kansanedustaja Olli Immonen keskustelee 
mielellään maahanmuutosta.

Mitä miettivät perussuomalaisten nuorin kansanedustaja Olli Immonen, 26, ja veteraanipolii-
tikko Mikko Vainio, 89, kunnallisvaalien kynnyksellä?
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Olen ollut suhteellisen joviaa-
li maahanmuuttajia kohtaan, 
mutta olen aina tuominnut vää-
ränlaisen maahanmuuttopolitii-
kan. 

Ajatukseni on muuttunut. 
En ole enää joviaali maahan-
muuttajia kohtaan ja haluan 
todellisia parannuksia maa-
hanmuuttopolitiikkaan. Pelkkä 
kriittisyys ei enää riitä. Maahan 
tulevien taustat on tarkistettava. 
Rikolliset on käännytettävä jo 
rajalta. Ilman rahaa, asuntoa tai 
työpaikkaa ei maahan voi tulla. 
Jos Suomessa alkaa harjoittaa 
rikollista toimintaa, on ensim-
mäisestä tuomiosta lähetettävä 
takaisin kotiin. Meillä ei ole va-
raa hyysätä ihmisiä, jotka eivät 
hyväksy Suomen lakeja. Töihin 
saa ottaa vain työluvalla olevia 
ulkomaalaisia.

Viime päivien lehtiuutiset 
kertovat karua kieltä siitä, mitä 
tapahtuu, kun suomalaisia arvo-
ja ei kunnioiteta. Koulutyttöjä 
raiskataan, ravintoloiden edessä 
otetaan Afrikka-Lähi-itä -matse-
ja, kotikirurgiaympärileikkauk-
sia harrastetaan, naiset pidetään 
kieliumpiossa, Suvivirsi ja Jou-
lukuvaelma tuomitaan. Ei näin. 
Tämä ei kuulu suomalaiseen 
kulttuuriin.

Ymmärrän perheiden yh-
distämispolitiikan silloin kun 
kysymyksessä on ydinperhe: 
isä, äiti ja lapset. Mutta en hy-
väksy perheeksi 34-vuotiaalle 
miehelle viittä 17-vuotiasta 
adoptiotytärtä. En hyväksy 
sitäkään, että Suomi tarjoaa 
ilmaisen korkeakoulutuksen 
ulkomaalaisille opiskelijoille. 
Me emme maksa veroja siksi, 
että koulutamme lääkäreitä, 

Puolueemme on suuren 
muutoksen keskellä jäl-
leen tulevissa kunnallis-
vaaleissa. Puolueeseem-
me virtaa väkeä joka 
puolelta Suomea. Olem-
me nyt sellaisessa suo-
siossa mitä kukaan ei 
voisi kuvitella. Ovatko 
siihen vaikuttaneet val-
talehdistön ilkeät jutut? 
Ovatko siihen vaikutta-
neet kansanedustajiem-
me toiminta tai valtuu-
tettujemme päätökset 
eri kunnissa? Vai ovat-
ko ihmiset havahtuneet 
ymmärtämään kaiken 
julkisen ryöpytyksen 
keskeltä puolueemme 
keskeisen sanoman?

Sanoman suomalai-
sen ihmisen hyvinvoin-
nista, josta perussuoma-
laiset ovat huolissaan. 
Siitä että sadat tuhan-
net ihmiset haluaisivat 
tehdä työtä, elättää itse 

Monissa suomalaisissa per-
heissä lapset ja nuoret jou-
tuvat elämään monenas-
teisen puutteen keskellä. 
Lapsiperheköyhyydessä ei 
voida puhua vain talou-
dellisesta puutteesta, vaan 
perheissä tarvitaan monen-
tasoista tukea joilla ehkäis-
tä pahoinvointia ja lasten 
syrjäytymistä. Sosiaalialan 
ammattilaiset ovat pyr-
kineet jo vuosia tuomaan 
esiin sitä hätää, jota yhä 
useammassa lapsiperheessä 
koetaan – poliittinen tahto 
sen sijaan on ollut leikata 
vuosi vuodelta lapsiperhei-
den hyvinvoinnista pois. 
Samaan aikaan esimerkiksi 
lastensuojeluun on kuiten-
kin lisätty velvoitteita poh-
timatta sen kummemmin 
millä nämä kyetään huo-
lehtimaan. 

Poliittiset päätökset vii-
me kädessä ohjaavat niitä 
resursseja, joilla ennaltaeh-
käistään perheiden ongel-
mia ja pienennetään riskiä 
lasten ja nuorten syrjäyty-
miseen. On sanomattakin 
selvää, että näistä päätök-
sistä vastuu ei kuulu niille 
arjen ammattilaisille, jotka 
kohtaavat nämä perheiden 
vaikeudet jokapäiväisessä 
työssään. Politiikka on aina 
arvovalintoja. Pitkään val-
linnut arvovalinta on ollut 

maassa maan tavalla
tai maasta pois

opettajia, sairaanhoitajia, his-
torioitsijoita jne. jonkin toisen 
maan tarpeisiin. Ysikään suo-
malainen ei saa ilmaista koulu-
tusta esimerkiksi Japanissa tai 
Filippiineillä.

Lause ”Suomeen tarvitaan 
ulkomaalaista työvoimaa” on 
käsittämätöntä jargonia. Tä-
män toitottajat tarkoittavat it-
se asiassa sanoa, että Suomeen 
tarvitaan ulkomaalaista halpa- 
ja harmaatyövoimaa. Yrittäjän 
pussiin jää paljon enemmän, 
jos pystyy teettämään töitä 4€/h 
yhdeksän euron tuntipalkan si-
jasta.

Sanomattakin on selvää, et-
tä pakolaisstatuksen omaavia 
ihmisiä pitää auttaa. Jos henki 
on uhattuna poliittisesta tai us-
konnollisesta syystä, tai rodun 
takia, on ihmistä autettava. Ei 
kuitenkaan riitä, että ihmiselle 
annetaan turvapaikka, mutta 
ei elämää. Jos ihminen pelaste-
taan pakolaisleiriltä, hänelle on 
rakennettava elämä Suomessa. 
Hänen entinen ammattitaitonsa 
on hyödynnettävä, ja jos sitä ei 
ole, on hänet koulutettava ta-
solleen sopivaan ammattiin ja 
tarjottava työtä asiallisella pal-
kalla.

Suomalaisen yhteiskunnan 
kannalta on huomattavasti ta-
loudellisempaa, että pakolainen 
elättää itsensä työllä, ei sosiaa-
liturvalla. Se, uskokaa pois, on 
myös pakolaisen kannalta paras 
ratkaisu, koska se antaa ihmis-
arvon takaisin. Se edellyttää kui-
tenkin sitä, että maassa eletään 
maan tavalla.

Maria Tolppanen
kansanedustaja

Perussuomalaisella asialinjalla

lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikan aika
leikata kovalla kädellä niiltä, 
jotka ovat kaikkein heikoim-
massa asemassa yhteiskunnassa 
eli lapsilta ja nuorilta. 

Ministeri Risikko on jo 
vuonna 2008 Helsingin Sano-
mien haastattelussa todennut, 
että lapsiperheiden tukipalvelut 
on ajettu alas. Hän on myös ker-
tonut tietävänsä kuntia, joissa ei 
ole varaa avohuollon tukitoi-
miin, mutta huostaanottoihin 
on. Edelleen samaisessa haas-
tattelussa hän toteaa, että lailla 
voidaan vaikuttaa siihen että 
perheet saavat peruspalveluja 
ja huostaanotot vähenevät. On-
gelma on siis jo edellisen halli-
tuksen aikana tiedostettu – siitä 
huolimatta niin lapsiperheiden 
kuin lastensuojelun tilannetta 
on vain pahennettu. 

Tällä hetkellä arvioidaan, 
että noin 50 000 nuorta on jo 
syrjäytynyt tai syrjäytymässä 
yhteiskunnasta. Nuorten työ-
kyvyttömyyseläkeläisten mää-
rä kasvaa vuosi vuodelta, joka 
ikinen päivä arvioiden mukaan 
viisi nuorta jää työkyvyttö-
myyseläkkeelle. Huostaanotot 
ja kodin ulkopuoliset sijoitukset 
ovat jatkaneet vuosi vuodelta 
kasvuaan niin, että meillä on 
liki parikymmentä tuhatta las-
ta ja nuorta sijoitettuna kodin 
ulkopuolelle. Viimesijaisesta 
toimenpiteestä on tullut aivan 
liian monessa tapauksessa ensi-
sijainen toimenpide. 

perheensä ja elää elämäänsä pel-
käämättä turvallisuutensa puo-
lesta. Olla itsenäisenä yrittäjänä 
ilman valtaisaa byrokratiaa, 
joka sanelee sinulle miten sinun 
pitää toimia.

Kuinka paljon meille suoma-
laisille merkitsee itsenäisyys, se 
että saamme itse määrätä asiois-
tamme, päätöksistämme, emme 
rahoita Euroopan köyhiä maita 
vaan huolehdimme ensin oman 
maamme kansalaisista. Se että 
olemme mukana EU:ssa, ei voi 
tarkoittaa sitä, että jaamme ra-
hojamme oman maamme kan-
salaisten kustannuksella Krei-
kan ym. tukemiseen. Ottaen 
huomioon senkin, että Kreikka 
on antanut väärät tiedot EU:lle 
taloudestaan. 

Perussuomalainen puolue 
saa siis uutta väkeä riveihinsä 
kaiken aikaa. Se minkälaista vä-
keä meille tulee, on aina suuri 
haaste puolueelle. Monet ilmoit-
tavat suoraan siirtyneensä meille 
jostakin toisesta puolueesta pet-

tyessään puolueensa toimintaan.  
Monien siirtyminen meille voi 
tarkoittaa myös sitä, että omas-
sa puolueessa eteneminen on 
pysähtynyt ja koetetaan uutta 
reittiä vallan ytimeen.  Politiikka 
kiehtoo myös ihmisiä, joilla on 
korkea käsitys omasta itsestään. 
Kasvava puolue on suuri houku-
tus pyrkyryydelle.  

Emme toivota tervetulleik-
si puolueeseemme henkilöitä, 
jotka ovat suvaitsemattomia 
tai vihamielisiä toisia ihmisiä 
kohtaan.  Hyvin monet uusista 
ihmisistä tulevat mukaan puolu-
eeseemme kuitenkin vilpittömin 
mielin ja he haluavat parempaa 
tulevaisuutta Suomen kansalai-
sille.  Otamme heidät vastaan 
mielihyvin ja saamme uusia aja-
tuksia ja uutta vahvuutta tule-
viin luottamuspaikkoihin. Vai-
kutuksemme kasvaa ja voimme 
paremmin toteuttaa ajamiamme 
tärkeitä asioita.

Perussuomalainen puolue on 
rehellisyyteen ja oikeudenmu-
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Perussuomalaisella asialinjalla

lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikan aika
On täysin käsittämätön-

tä, että kunnissa on ajauduttu 
tai jouduttu tilanteeseen, jossa 
huostaanotot ja sijoitukset on 
katsottu edullisemmiksi ratkai-
suiksi kuntatalouden kannalta. 
Kuinka paljon tällaisella toimin-
nalla säästetään ja kuka tällaista 
toimintaa voi pitää vastuullisena 
puhumattakaan inhimillisyydes-
tä? Peiliin katsomisen paikka on 
nyt niin edellisten kuin nykyis-
tenkin hallituspuolueiden edusta-
jilla, mutta myös kuntapäättäjillä 
sen sijaan, että sosiaalialan am-
mattilaisista pyritään yksin teke-
mään syntipukkeja lapsiperhei-
den ja lastensuojelun ongelmiin. 

Virhearviointeja tapahtuu 
myös sosiaalityössä, ja niistä 
myös sosiaalialan ammattilais-
ten on kannettava vastuunsa 
merkittävääkin julkista val-
taa käyttävinä viranomaisina. 
Oleellista on huolehtia, että jul-
kista valtaa käyttävillä on riittä-
vä koulutus ja sosiaalityössä on 
tulevaisuudessa ns. lain mukai-
sen pätevyyden omaavia ammat-
tilaisia. Vallankäyttö vaatii aina 
myös kykyä vastuunkantoon, 
ja ymmärrystä mitä seurauksia 
päätöksillä on myös inhimilli-
sesti mitaten. Tähän tarpeeseen 
on vastattava riittävillä koulu-
tuksen resursseilla.

Lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden kohdalla on nyt vihdoin 
ryhdyttävä tekemään aitoa hy-
vinvointipolitiikkaa. Lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelma 
on oltava kunnissa asianmukai-
sesti laadittu, ja siihen on va-
rattava myös riittävät resurssit 
sekä valvottava sen toteutumista 
asianmukaisesti. Lapset, nuoret 
ja lapsiperheet eivät voi olla 
kohderyhmä, jossa toimintaa 
määrittelevät tuloksellisuus, ta-
loudellisuus ja tehokkuus. 

Tulevilla kuntapäättäjillä 
onkin tulevaisuudessa suuri vas-
tuu siitä, miten, mihin ja kenelle 
yhä vähenevät resurssit kunnissa 
kohdennetaan. Hallituspuolueil-
la on vastuu huolehtia siitä, että 
lastensuojelussa ja kunnissa on 
riittävästi resursseja tehdä työtä 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
parhaaksi kestävällä tavalla. Pa-
ras olisi kun lastensuojelun ra-
hoituksessa palattaisiin korva-
merkittyihin valtionapuihin.

Lastensuojelussa ja perhe-
työssä painopiste on vihdoin 
välttämätöntä siirtää ennaltaeh-
käisevän työn puolelle. Varhai-
nen puuttuminen ongelmiin on 
ainoa tapa, jolla saavutetaan in-
himillisesti ja taloudellisesti kes-
täviä, pitkäjänteisiä ratkaisuja. 
Kuntia, jotka huolehtivat tämän 
toteutumisesta tulisikin tukea ja 
palkita – ei niin, että kuntia tue-
taan lasten sijoittamisessa kodin 
ulkopuolelle.

Hanna Mäntylä
kansanedustaja,
1. varapuheenjohtaja

kaisuuteen nojaava. Haluamme 
riveihimme ihmisiä, jotka oi-
keasti haluavat parantaa suoma-
laisen ihmisen jokapäiväistä elä-
mää. Henkilöitä, joille tärkeintä 
ovat inhimilliset arvot, työnteon 
kunnioittaminen ja perheen hy-
vinvointi lapsista vanhuksiin. 
Perussuomalaiset naiset ovat 
saaneet joukkoihinsa myös 
paljon uusia vaikuttajanaisia, 
olemme iloisia teistä kaikista.  
Uusia alueyhdistyksiä on tullut 
lähes kaikkiin maakuntiimme. 
Monelle toiminta on uutta ja 
alkuhankaluuksiakin saattaa 
syntyä. Positiivisella mielellä ja 
yhteisillä päätöksillä kuitenkin 
edetään, demokratiassa enem-
mistö päättää. 

Olethan mukana. Me kaikki 
yhdessä, niin miehet kuin naiset-
kin, teemme tänä syksynä uuden 
jytkyn.

Marja-Leena  Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset
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Työmies koulutti ehdokkaita

JäRJESTÖToImInTa

Kostea ilma tuntuu kasvoissa ja ilta hämärtyy. Kävelemme Maarian kanssa kaupungilla. 
Puolentunnin lenkki ei saa venyä, sillä Maarian äiti on yksin kotona.

 omaishoitaja ei tunne lomapäiviä

äidin hoitaminen on sydämen pakko

Kaskinen

La-su 13.-14.10.2012  Kaskis-
ten Perussuomalaiset ry:n vaa-
litapahtuma Kaskisten Silakka-
markkinoilla Kaskisten Sisäsa-
tamassa. Paikalla kunnallisvaa-
liehdokkaita.

Keski-Suomi 

Keski-Suomen Perussuomalaiset 
Nuoret ry järjestää Jyväskyläs-
sä perussuomalaisten vaalival-
vojaiset 28.10.2012 klo 19 al-
kaen, paikkana Hotelli Alban 
(Ahlmaninkatu 4, Mattilannie-
mi) iso kabinetti. Lämpimästi 
tervetuloa!

Keski-Suomen Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n hallitus

Koillis-Savo 

Vaalijytkyä odotellessa -tilai-
suus Juankoskella torialueella 
Ravintola Pataruukin Stagella 
pe 12.10.2012. Paikalla kan-
sanedustaja Pentti Oinonen. 
Musiikkia ja rokkaa luvassa! 
Tervetuloa!

naantali

Naantalin Perussuomalaiset 
ovat vaalikiertueen lisäksi ta-
vattavissa vapaa-aikatullissa, 
Henrikinkatu 7 joka lauantai 
klo 14-16 lokakuun loppuun 
asti. Tervetuloa kahville!

Ruokolahti

Ruokolahden Perussuomalaiset 
ovat Ruokolahti-markkinoilla 
lauantaina 13.10. Klo 10-14. 
Paikka koulukeskus ja luokka 
115. Vieraana kansanedusta-
ja Juho Eerola koko päivän ja 
kansanedustaja Timo Soini klo 
12.15-12.45. Tervetuloa paikal-
le juttelemaan kuntamme tule-
vaisuudesta.

Harri Ahonen

Vaasa

Vaasan Perussuomalaisten syys-
kokous pidetään Vaasan hallin-
totalon valtuustosalissa. Loka-
kuun 14 päivä kello 14:00 alka-
en. Osoite Vaasanpuistikko 10 

Käsitellään sääntömääräiset 
asiat, sekä muut esille tulevat 
asiat.

Tervetuloa!!

Vaasan Perussuomalaiset ry:n 
hallitus

Helsinki
Perusäijien hallituksen kokous 
lauantaina 17.11.2012 klo 
12.00 puolueen toimistolla Yr-
jönkatu 8-10 B 25, Helsinki. Pe-
rusäijien syyskokous lauantaina 
17.11.2012 klo 14.00 samassa 
paikassa. Sääntömääräiset asiat.

Työmies koulutti ehdokkaita

Pirkkala

Pirkkalan Perussuomalaisten 
syyskokous 09.11.2012 klo 19, 
Pirkkalan kunnanviraston val-
tuustosalissa.

Käsiteltävät asiat: syysko-
kouksen asiat ja valtuustoasiat 
sekä ajankohtaiset asiat. Terve-
tuloa!

 
Armi Kärki (pj)
Pirkkalan Perussuomalaiset

uusimaa

Kunnat kuntoon -kiertue jatkaa 
Uudellamaalla. Kenttämarsalkat 
levittävä ps-sanomaa ja aktivoi-
vat kuntalaisia äänestämään pe-
russuomalaisia. Mukana puo-
lueen julkkisedustajia. Kiertue 
pysähtyy seuraavilla paikkakun-
nallilla: Tammisaari, Hanko, 
Pohja, Karjaa, Kauniainen, In-
koo, Siuntio, Sipoo, Pornainen, 
Monninkylä, Askola, Pukkila, 
Myrskylä, Lapinjärvi ja Linjen-
dal. Päivämäärät ja kohtauspai-
kat löytyvät kuntien paikallis-
lehdistä. Tervetuloa mukaan!

   
Kenttämarsalkat: 
Pentti Sittnikow
Pekka M. Sinisalo 
Ilmoitukset ja tekniikka: 
Jarno Eerola

JäRJESTÖToImInTa

Joensuussa järjestettiin 15.9. 
työmies Matti Putkosen an-
siokas perehdyttämistilaisuus 
ehdokkaana olemisesta, vas-
tuista sekä valtuusto- ja lauta-
kuntatehtävien hoitamisesta.

Kuulijoille muodostui hy-
vä keskusteluyhteys Putkosen 
kanssa. Moni totesikin tilaisuu-
den jälkeen, että keskusteluista 
sai ideoita, joita voi hyödyntää 
omassa vaalityössä. 

Läsnä oli ehdokkaita Jo-
ensuusta, Ilomantsista, Lipe-
ristä, Outokummusta, Kon-
tiolahdesta ja Polvijärveltä.

Satu Kristesson

Iitti
Iitin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään Iitin abc-kabinetissä, 
osoite Hallitie 1. Sunnuntaina 
4.11 klo.14.00. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat.

 
Sami Saarikko
puheenjohtaja

Kuusamo

Kuusamon Perussuomalaisten 
toritilaisuus Kuusamon torilla 
su 14.10. kello 14.00. Puhuvat: 
kansanedustaja Pirkko Mattila 
ja tohtori Matti Kyllönen. Ää-
nesssä myös Kuusamon perus-
ehdokkaat: Arto Hannola, Jou-
kamo Kortesalmi, Tarmo Tyni 
ja Esko Törmänen. Tule PS-
teltalle kuulemaan viimehetken 
vaaliteesit!

Kuusamon viralliset PS-
vaalivalvojaiset. Kauan odo-
tettu vaalirutistuksen loppu-
huipennus Kuusamon VPK:n 
kokous- ja saunatiloissa, osoite 
Kitkantie 15 su 28.10. kello 
18.00-24.00. Kulku Vienan-
tien ja Juhantien kulmasta ta-
kapihalta. Kahvitarjoilu, omat 
juhlajuomat sallittu. Paikalla 
peruskansanedustaja Pirkko 
Mattila ja uusia kaupunginval-
tuutettuja. Yhteydenotot: vaali-
valvojaisvastaava Kimmo Kar-
jalainen, puhelin 040-3282694. 
Kaikki jäsenet, perusehdokkaat 
ja perushenkiset mukaan vuosi-
sadan vaalivalvojaisiin!

Joukamo Kortesalmi

Kauhava

Kauhavan Perussuomalaisten 
ohjelmallinen vaali-iltama Kau-
havan Ns:lla lauantaina 13.10. 
klo. 19 - 24.

Paikallisyhdistyksen kunta-
vaaliehdokkaisen esittely sekä 
kansanedustajiemme Hongisto, 
Saarakkala, Tolppanen ”typiste-
tyt” puheenvuorot.

Lopuksi tanssia karaoken 
ja Mauno Kurjen yhtyeen, lau-
lusolisti Matti Viitalan tahdissa. 
Tauolla rautalankamusiikkia 
a`la Vesa Kalliokoski ja ”juo-
malaulaja” Wiljami Korvenkos-
ki. NonStop- kahvila, ulkokrilli, 
arvontaa ym. hupia ! Tervetuloa 
yli kunta- ja puoluerajojen ! Pää-
sylippu 10 € sisältää tulokahvin.

Espoo

Perussuomalaiset kunnallisvaa-
liehdokkaat ovat tavattavissa 
seuraavasti:

6.10. Espoonlahden syys-
markkinat

13.10. Leppävaaran syys-
markkinat

Lisäksi aiomme järjestää 
omia tilaisuuksiamme, jossa on 
mm. soppatykki ja aitoa Perus-
suomalaista tunnelmaa! Seuraa 
tarkempaa ilmoittelua netti-
sivuiltamme: http://espoonpe-
russuomalaiset.fi/

Suvi Karhu
Espoon Perussuomalaiset
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 omaishoitaja ei tunne lomapäiviä

äidin hoitaminen on sydämen pakko

omaishoidontuki on
hoidettavalle myönnettävä

sosiaalipalvelu

 Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, jo-
ka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista 
sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkios-
ta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

 Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan 
kotikunta. Tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkki-
oiden suuruus vaihtelevat kunnittain.

 Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kun-
nan välille sopimus, jonka liitteenä on oltava palvelu- 
ja hoitosuunnitelma.

 Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoi-
dettavaan, vaan kyseessä on toimeksiantosopimus. 
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Vain 
erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikai-
sena. Tarvittaessa sopimusta on tarkistettava.

 Jos harkitset ryhtyväsi omaishoitajaksi tai läheisesi 
haluaisi hoitaa sinua, selvitä aluksi kuntasi sosiaa-
litoimistosta, voitko saada kunnalta omaishoidon 
tukea tai muuta apua. Selvitä myös Kelalta muut 
mahdolliset kotihoitoon liittyvät tuet ja etuudet. So-
taveteraanien omaishoitoon liittyvissä tuissa neuvoo 
Valtiokonttori ja Kela. 

 Omaishoitoa on ollut aina. 
Nykyinen omaishoitaja-käsite 
on peräisin 1990-luvulta. 

 Miljoona suomalaista auttaa 
säännöllisesti läheistään. Tällä 
hetkellä Suomessa arvioidaan 
olevan noin 300 000 omaishoi-
totilannetta, joista noin 60 000 
on sitovia ja vaativia. 

 Vuoden 2010 tilaston mukaan 

Maaria on väsynyt. Yö äidin vie-
rellä kapeassa sängyssä on ollut 
rauhaton. Maarian äitiä Annia on 
vaivannut levottomuus ja yskä.

– Yleensä äiti rauhoittuu, kun 
käyn hänen viereensä nukku-
maan, mutta viime yö oli jostain 
syystä poikkeuksellisen rauhaton.

Maaria on helsinkiläinen 
45-vuotias vapaa kirjoittaja ja 
muistisairaan äitinsä omaishoita-
ja. Kuten niin moni muu läheis-
tään hoitava, hän ei saa mitään 
korvausta tekemästään hoito-
työstä yrittäjämuotoisen työ-
tapansa takia. Maaria ei halua 
lopettaa töiden tekemistä koko-
naan. Kirjoittaminen on hänelle 
paitsi henkireikä, mutta myös 
pakko - tulevaisuuden takia.

– Jos jättäisin työni koko-
naan, putoaisin ”kelkasta” ja 
menettäisin kilpailukykyni tu-
levaisuuden työmarkkinoilla, 
Maaria kuvailee tilannettaan.

24/7 äidin kanssa

Maarian päivä alkaa yleensä äi-
din herättelyllä ja pukemisella. 
Aamiaisen jälkeen on vuorossa 
kevyttä liikuntaa.

– Pyrin ulkoilemaan äidin 
kanssa päivittäin. Yleensä liikun-
tahetki on yhteinen kauppareissu 
tuttuun kauppaan. Hyvänä päivä-
nä äiti malttaa odottaa rauhalli-
sesti kassojen viereisellä penkillä 
ja saan tehdä rauhassa ostokset.

Maaria yrittää parhaansa 
mukaan järjestää pientä lystiä 
arkeen, kuten herkutteluhetkiä 
ydinkeskustan kahviloissa. Budje-
tin salliessa hän tilaa joskus myös 
taksin ja vie Annin kaukaisempia 
merenrantamaisemia ihailemaan.

– Liika vaihtelevuus ja eri-
laiset kokemukset ovat kuiten-
kin saaneet Annin viime aikoi-
na helpommin hermostumaan, 
joten poikkeamat päivärutiinis-

ta on tehtävä varoen, Maaria 
lisää.

Omaa aikaa Maarialla ei 
juuri ole, sillä Anni vaatii huo-
lenpitoa ja valvovaa silmää, 
kuin pieni lapsi.

– Jos käyn jossain iltaisiin – 
tai olen pari tuntia poissa, mi-
nulla on ainainen pelko takarai-
vossa, miten äiti pärjää. 

Nykyään Maaria ei haluasi 
jättää äitiään yksin yli tunnik-
si. Taustalla on tietenkin pelko 
siitä, että mitä voi sattua, mutta 
myös halu säilyttää päivärytmi 
mahdollisimman tasaisena.

– Äiti nimittäin menee heti 
nukkumaan, kun huomaa ole-
vansa yksin. Ja sitten koko vuo-
rokausirytmi on sekaisin. Nuk-
kuminen on jo nykyiselläänkin 
tarpeeksi haasteellista.

Vaikea päätös edessä

Maariaa on vaikea saada valit-
tamaan tilanteesta. Asettelen ky-
symyksen uudelleen ja pyydän 
häntä kertomaan, miten hän 
muuttaisi asioita, jos hänellä 
olisi valinnan vapaus.

– Toivoisin ehkä helpommin 
saatavaa luotettavaa hoitajaa, 
joka tulisi tarvittaessa, jos mi-
nulla on esimerkiksi työmeno. 
Silloin voisin myös aloittaa jon-
kin harrastuksen. Lisäksi mi-

Yli miljoona auttaa läheisiään

nusta on aika kohtuutonta, että 
työn luonteeni (katsotaan yrittä-
jäksi) takia en voi saada mitään 
korvausta äitini hoidosta.

Maaria myös harkitsisi hoi-
tokodin ja kotihoidon yhdistä-
vää hoitomuotoa, jos sellainen 
olisi tarjolla. 

Tulevaisuus ei Annin kohdal-
la ole valoisa. 

– Äidin lukuisten perussaira-
uksien vuoksi en kykene sai-
raanhoitajankaan avustuksella 
hoitamaan äitiä enää pitkään 
kotona.

Maaria kokee äidin huolen-
pidon sydämen pakoksi.

– Ehkä elämäni raskain pää-
tös on edessä, kun joudun vie-
mään äitini laitoshoitoon.

Haastateltavien nimet on 
muutettu.

Lähteet:
Omaishoitajat ja läheiset -liitto 
ry, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
www.suomi.fi,
Sinusta kiinni: Tutkimus puoli-
sohoivan arjen toimijuuksista
Mikkola, Tuula. Väitöskirja, 
Helsingin yliopisto, 2009,
ja Tiedä, taida, selviydyt – palve-
luopas 2011-2012.

HELI-MARIA WIIK
KUVAT LEHTIKUVA

vain 10 prosenttia omaishoitoti-
lanteista oli lakisääteisen omais-
hoidontuen piirissä. 

 Omaishoitosopimuksia oli 
Suomessa vuonna 2010 noin 
36 000.

 Omaishoidoksi kutsutaan 
omaisen tai läheisen useim-
miten ikääntyneelle ihmiselle 
antamaa säännöllistä hoitoa 

ja huolenpitoa.
 Omaishoitaja on usein 
hoidettavan oma puoliso. 
Omaishoitoa annetaan usein 
myös vammaiselle tai sairaal-
le ihmiselle, jonka toiminta-
kyky on alentunut. Hoitaja 
voi olla puolison lisäksi muu 
omainen, sukulainen tai lä-
heinen henkilö.

 Omaishoitajien tukitoimin-
nan uranuurtaja oli Yhdys-
valtojen presidentti Jimmy 
Carterin  puoliso Rosa-
lynn Carter. Hän perusti 
vuonna 1987 hyvänteke-
väisyysjärjestö Rosalynn 
Carter Institute for Caregi-
ving (RCI) parantaakseen 
omaishoidon edellytyksiä.
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Simon Elo
Puh. 0400 988 960
simon@simonelo.fi

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

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

www.ps-nuoret.net

 EuRoPARLAmENTTI- 
 RYhmä

Sampo Terho
Työpuhelin Bryssel: 
+ 32 228 45757
Työpuhelin Strasbourg: 
+33 3881 75757

GSM Bryssel: +32 471 552 923
GSM Suomi: 050 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu

AVuSTAjAT BRYSSeLISSä:

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

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

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

 PuoLuEhALLITuS

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

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

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

Reijo ojennus
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 984 238
paakari@jippii.fi

hanna mäntylä
Puh. (09) 432 3126

martti mölsä
Puh. (09) 432 3128

mika Niikko
Puh. (09) 432 3129

Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3134

Pentti oinonen
Puh. (09) 432 3131

Tom Packalén
Puh. (09) 432 3136

Vesa-matti Saarakkala
Puh. (09) 432 3150

Timo Soini
Puh. (09) 432 3163

Ismo Soukola
Puh. (09) 432 3168

maria Tolppanen
Puh. (09) 432 3179

Reijo Tossavainen
Puh. (09) 432 3185

Kaj Turunen
Puh. (09) 432 3187

Kauko Tuupainen
Puh. (09) 432 3190

Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111

Ville Vähämäki
Puh. (09) 432 3195

Juha Väätäinen
Puh. (09) 432 3196

 PERuSSuomALAISTEN  
 RYhmäKANSLIA

Eduskuntaryhmä
Puh. (09) 4321, fax (09) 432 3274
(fax on yhteiskäytössä muiden ryh-
mäkanslioiden kanssa)
perussuomalaiset@eduskunta.fi

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

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

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

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

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

Iiro Silvander
Oa. eduskuntasihteeri
Puh. 09-432 3288
iiro.silvander@eduskunta.fi

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

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

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

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

MuuT jäSeNeT:

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

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

mikko Nurmo
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

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

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

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

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

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

 EduSKuNTARYhmä

Puh. (09) 4321, fax (09) 432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi
Kansanedustajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Pirkko 
Ruohonen-Lerner
(eduskuntaryhmän pj.)
Puh. (09) 432 3165

Jari Lindström
(eduskuntaryhmän 2. vpj.)
Puh. (09) 432 3088

Pentti Kettunen
(eduskuntaryhmän 1. vpj.)
Puh. (09) 432 3070

Juho Eerola
Puh. (09) 432 3013

Ritva Elomaa
Puh. (09) 432 3022

Teuvo hakkarainen
Puh. (09) 432 3040

Jussi halla-aho
Puh. (09) 432 3042

Lauri heikkilä
Puh. (09) 432 3043

James hirvisaari
Puh. (09) 432 3045

Reijo hongisto
Puh. (09) 432 3046

olli Immonen
Puh. (09) 432 3049

Ari Jalonen
Puh. (09) 432 3050

Anssi Joutsenlahti
Puh. (09) 432 3052

Johanna Jurva
Puh. (09) 432 3054

Arja Juvonen
Puh. (09) 432 3060

Pietari Jääskeläinen
Puh. (09) 432 3027

Kimmo Kivelä
Puh. (09) 432 3075

osmo Kokko
Puh. (09) 432 3078

Laila Koskela
Puh. (09) 432 3083

maria Lohela
Puh. (09) 432 3092

Anne Louhelainen
Puh. (09) 432 3096

Pirkko mattila
Puh. (09) 432 3102

Lea mäkipää
Puh. (09) 432 3120

Perus
www.perussuomalaiset.fi

 PERuSSuomALAISET RP

Yrjönkatu 8-10 B 25, 6. kerros
00120 Helsinki

Puh. 0207 430 800

www.perussuomalaiset.fi

 PuoLuEToImISTo

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

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

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

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

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

Projektisihteeri, järjestö- ja PRH-asiat
marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

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

 PIIRIEN PuhEEN-  
 JohTAJAT

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

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

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

HäMe
Antero Niemelä
Niemeläntie 164, 14300 Renko
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

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

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

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

KYMI
Raul Lehto
äyspäänrannantie 199, 
49200 Heinlahti
Puh: 0400 479 869
raul.lehto@luukku.com

LAPPI
Jukka Paakki
Tuomiojantie 17, 97130 Hirvas
Puh: 0400 791188
jukka.paakki@jtp-yhtiot.fi

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

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

POHjOIS-KARjALA
osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 joensuu
Puh. (013)137 529, 0400 375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi

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

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

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

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

 JäRJESTöSIhTEERIT

Riikka Slunga-Poutsalo
Puh. 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Vastuualueet piireittäin: Satakunta,
Varsinais-Suomi, uusimaa, 
Helsinki ja Kymi.

Jukka Kotimäki
Puh. 040 672 0221
jukka.kotimaki@perussuomalaiset.fi
Vastuualueet piireittäin: etelä-Savo,
Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa,
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

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

 PERuSSuomALAISET  
 NAISET RY hALLITuS

Puheenjohtaja
marja-Leena 
Leppänen
Puh. 040 775 1757
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

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

2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Puh. 040 504 5808
tuulak_67@hotmail.com

3. varapuheenjohtaja
heleena Pekkala
Puh. 040 704 4059

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

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

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

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

Jaana Sankilampi
Puh. 040 513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi

minna mäkinen
Puh. 044 0708338
minna.makinen@jyvaskylalainen.com

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

Auli Kangasmäki
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
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Sukunimi

irroita täytetty lomake. Sulje ja laita poStiin, poStimakSu on makSettu puoleStaSi.

Sukunimi

etunimet

etunimi

lähioSoite

lähioSoite

lähioSoite

poStinumero ja -toimipaikka

poStinumero ja -toimipaikka

poStinumero ja -toimipaikka

ammatti / toimi / koulutuS

puhelin

päiväyS ja allekirjoituS

SähköpoSti

kotikunta kanSalaiSuuS Sotu

Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot:
Ilmainen näytenumero

25 euron jäsenmaksuun sisältyy Perussuomalainen-
lehden vuosikerta

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

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

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

Palvelukortti

osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

Perussuomalaisilla on nuorten 
keskuudessa vankka kannatus. 
Presidentinvaalien aikaan järjes-
tetyssä varjovaalissa koululaiset 
äänestivät Timo Soinin toiselle 
kierrokselle ja mielipidemittauk-
sissa perussuomalaiset on nuor-
ten äänestäjien keskuudessa toi-
seksi suosituin puolue.

Ongelmana kuitenkin on 
ollut nuorten alhainen äänestys-
into ja tästä johtuen avainase-
massa koko puolueen vaalime-
nestykselle on sillä, lähtevätkö 
nuoret liikkeelle äänestyspäi-
vänä.  Vanhat puolueet ovat 
onnistuneet vieraannuttamaan 
nuoret politiikasta, mutta on 
tärkeää nostaa esiin se, kuinka 
tärkeää nuorten itsensä kannal-
ta on äänestää ja osallistua yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Huominen luodaan tämän päi-
vän päätöksillä.

Siinä missä vanhat puolueet 
kuvittelevat voivansa lakaista yh-
teiskunnan ongelmat maton alle, 
joutuvat tämän päivän nuoret elä-
mään siinä tulevaisuuden yhteis-
kunnassa, joka tänä päivänä teh-
tävillä poliittisilla päätöksillä luo-
daan. Pitkään jatkunut vastuuton 
talouspolitiikka, jossa niin kunnat 
kuin valtiokin on elänyt yli varo-
jensa, kostautuu tämän päivän 
nuorille, joille nyt vallassa olevat 
sukupolvet jättävät perinnökseen 
velkaantuneen yhteiskunnan. 

Epäonnistunut maahanmuut-
topolitiikka ja sen ongelmista hys-
syttely kostautuvat niin ikään nuo-
rille, jotka joutuvat elämään siinä 

nuori – käytä ääntäsi!

monikulttuurisessa yhteiskunnas-
sa, jonka tämän päivän vastuut-
tomat ”maailmanparantajat” 
luovat. Vallan keskittäminen taas 
vie pohjaa lähidemokratialta ja 
kansanvallalta, niin pakotettujen 
kuntaliitosten muodossa, kuin Eu-
roopan tasolla liittovaltiokehityk-
sen edetessä. Taas kerran tämän 

päivän nuoret joutuvat kärsimään 
siitä kansanvallan kaventumisesta, 
jonka nykyiset päättäjät päätöksil-
lään aiheuttavat. 

Yhteiskunnassa kytee monia 
aikapommeja, joita vallassa ole-
vien sukupolvien edustajat ovat 
vastuuttomalla politiikallaan ol-
leet luomassa. Yhtälailla nuori-

son pahaolo näkyy jo nyt yhteis-
kunnassa nuorisotyöttömyyden 
ja syrjäytymisen muodossa.

Perussuomalaiset on poli-
tiikan ryhtiliike, joka puuttuu 
näihin ongelmiin. Perussuoma-
laisten ehdokaslistoilla on satoja 
nuoria, jotka ovat valmiit aset-
tamaan itsensä likoon vanhojen 

puolueiden luomien ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Nuori – käytä ääntäsi! Sinul-
la on tuhat syytä äänestää tule-
vissa kuntavaaleissa!

Simo Grönroos 
pääsihteeri
Perussuomalaiset Nuoret
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Etsi itsellesi perussuomalainen ehdokas osoitteesta
http://vaalit.perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen

Tunnus 500 9637

00003 Vastauslähetys

irrOiTA TäyTETTy LOMAKE. SuLjE jA LAiTA POSTiiN, POSTiMAKSu ON MAKSETTu PuOLESTASi.
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