
13/2012

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

Mikä  tulos!

PS-valtuutettuja jo 1 195
Soini ja Halla-aho äänikuninkaita



Suomalainen2 No: 13 • Lokakuu 2012www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Perussuomalainen-lehti
Perussuomalaiset rp:n 
äänenkannattaja vuodesta 1996
ISSN 1239-2324

Ilmestyy
Kolmen viikon välein.

Painos
5 000-500 000 kpl, 
keskimäärin 30 000 kpl

Julkaisija
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp

Pankkitili
Nordea 218518 - 157282

Toimitus
Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi

Vastaava päätoimittaja
Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
toimitus@perussuomalaiset.fi

Toimitussihteeri
Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275
kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi

Toimittajat
Harri Lindell
Puh. 040 670 9094
harri.lindell@peruss.fi

Mika Männistö
Puh. 040 670 5121
mika.mannisto@peruss.fi

Eduskuntatoimittaja
Seppo Huhta
Puh. 040 172 7535
seppo.huhta@perussuomalaiset.fi

Kuvat 
Fotokonttori.fi, Matton Images

Taitto 
Hyvän Olon Mediat Oy
Torikatu 13 A 6, 38700 Kankaanpää
Puh. 0207 920 362, 
Fax 0207 920 370

Lehden vuositilaukset
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805
heidi.ronkainen@perussuomalaiset.fi

Jäsenmaksu
25,-/vuosi, sisältää lehden

Tilaushinnat
Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,-
irtonumero 3,-

Ilmoitushinnat
Teksti, määräpaikka ja 
kuulutukset:  3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus:  5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus:  50,- / tunti

Painopinta-ala:  260 x 375 mm
Palstojen määrä:  5-6 kpl

Painopaikka
SPOY, Kokemäki

Aineisto
Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna 
aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään 
oikeuden muokata ja otsikoida tekstejä. 
Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Voittajien yö

Katso lisää:

youtube.com/

psverkkomedia



Suomalainen 3No: 13 • Lokakuu 2012 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Tunnelma Helsingin Bottalla sähköistyi vaali-

päivänä, kun talo täyttyi ympäri Suomea saapu-

neista perussuomalaista kuntavaaliehdokkais-

ta. Vaalivalvojaisissa on tunnelma korkealle, 

vaikka vaalitulos jäi hieman gallupien perus-

teella odotettua pienemmäksi. 

Syytä pettymykseen ei kuitenkaan ole – 

perussuomalaiset oli vaalien suurvoittaja. 

>>> jatkuu seuraavalla aukeamalla.

VAALIVOITTO

1.  Olemme kasvattaneet puolueen jäsenmäärää puolessatoista vuodessa noin 
 3 000 jäsenestä lähes 8 000 jäseneen.

2. Olemme perustaneet kymmeniä uusia osastoja. Kiitos kentän toimijoille.

3.  Meillä oli kuntavaaleissa 4 394 ehdokasta. Viimeksi oli 1 870. Kuntavaalien 
 tulos selittyy todella rajusti ehdokasmäärällä. Kannatus ja ehdokasmäärä 
 kasvoivat suunnilleen yhtä paljon. Kenttä teki upeaa työtä ehdokashankinnassa. 
 Ilman suurta ja kattavaa ehdokasasettelua ei ole, eikä tule menestystä.

4. Vaalitulos muodostuu joka kunnassa erikseen. Meillä on valtuustoehdokkaita 
 299/304 kunnassa. Läpimenijöitä oli 288 kunnassa. Puolueella on nyt vaalien 
 tuloksena valtakunnallinen organisaatio valtuutettujen toimiessa yhdessä osasto-
 jen kanssa puolueen näkyvinä edustajina kunnissa.

 Vanhoilla puolueilla oli tuhansia ehdokkaita enemmän kuin meillä. Yksi 
 ehdokas tuo keskimäärin 45 varmaa ääntä. Muu tulee muusta toiminnasta. 
 Näin se vaan on. Ja se muu on yhtä tärkeää.

5.  Kuntavaali loi lujan pohjan eduskuntavaalimenestykselle. Kaksi valtuutettua 
 per kunta takaa pohjakannatuksen, jolla tulee yksi paikka joka vaalipiiristä. 
 Tuuli mistä päin hyvänsä. Tulemme varmasti saamaan kansanedustaja-
 paikkoja joka vaalipiirissä.

6.  Perussuomalaiset perustettiin1995. Raimo Vistbacka SMP:n peruina Eduskunnassa.

 1999  eduskuntavaalit  1 kansanedustaja
 2003  eduskuntavaalit  3 kansanedustajaa
 2007  eduskuntavaalit  5 kansanedustajaa
 2011  eduskuntavaalit  39 kansanedustajaa

7.  EU-vaalit  2004  0,5 prosenttia  0 paikkaa
 EU-vaalit  2009  9,8 prosenttua  1 paikka

8. Presidentinvaali 2000  ehdokas Ilkka Hakalehto  kannatus 1,0 prosenttia
 Presidentinvaali 2006  ehdokas Timo Soini  kannatus 3,4 prosenttia
 Presidentinvaali 2012  ehdokas Timo Soini  kannatus 9,4 prosenttia

9.  Kuntavaali 2004  0,9 prosenttia  n. 100 valtuutettua
 Kuntavaali 2008  5,4 prosenttia  n. 440 valtuutettua
 Kuntavaali 2012  12,3 prosenttia  n. 1195 valtuutettua

10.  Aina pitää katsoa tarkasti, missä voidaan parantaa. Myönteinen mieli on oikea  
 tapa tutkailla maailmaa ja etsiä sekä luoda entistä parempaa politiikkaa. 
 Tämä työ jatkuu.

 Ensi kesän puluekokouksessa tulee kilpailua puolueemme johtopaikosta. 
 Se on tervettä. Ilmoitan tässä omalle väelle, että tulen hakemaan jatkokautta. 
 Määrätietoisesti.

 Kiitän kaikkia ehdokkaita ja vaalityöhön osallistuneita. Teitte tämän vaali-
 voiton. Olen ylpeä meistä!

 Erityisonnittelut Kihniöön ja Uuraisille. Voititte kultaa, Kankanpää jaetun 
 kullan. Mitali- ja pistesijoilla olemme me muut. Hienoa, kertakaikkiaan.

 Timo Soini

Perussuomalaiset oli vaalien ainoa voittaja. Vanhat puolueet ja ammattitaidoton 
media väittävät muuta - poliittisista syistä. On tärkeää, että emme itse syyllisty sa-
maan. Voitto on voitto, eikä tappio. Olisiko voitu voittaa enemmän? Kyllä, suurem-
malla ehdokasmäärällä ja paremmalla vaalivilkkaudella.

Asetimme alun perin tavoitteeksi kannatuksen ja valtuustopaikkojen kaksinkertais-
tamisen. Se onnistui. Kannatus oli 12,3 prosenttia(2008 5,4 ) ja 1 195 (2008 440) 
valtuustopaikkaa. Nämä ovat molemmat ainutlaatuisia Suomen ennätyksiä. Seu-
raavassa muutama tosiasia ja ajatus. Mietittäväksi ja rakennukseksi.

 PUHEENJOHTAJA

KOK SDP KESK PS VIHR VAS RKP KD
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  Sanavalmis Belle Selene Xian pääsi varapaikalle Helsingin valtuustossa.  Kansanedustaja Mika Niikko käytti vaalityöhön noin 2 000 euroa ja pääsi 
läpi Vantaalla. Läpi meni myös Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja 
Simon Elo Espoosta.

Tunnelma sähköistyi vaalivalvojaisissa

S
iuntiolainen Mika Savi-
lahti oli tullut vaimonsa 
kanssa jännittämään vaa- 
litulosta. Rahallinen pa-

nostus vaaleihin oli 250 euroa, 
mutta jalkatyötä tehtiin sitäkin 
enemmän. Yhdeksi vaaliteemak-
seen Mika oli valinnut kuntalii-
tokset. Hän itse kannatti Siuntion 
liittämistä Lohjaan, mutta Kirk-
konummen suuntaan yhdistymi-
nen sai häneltä täydellisen tyrmä-
yksen.
 Siuntiossa perussuomalaiset 
saivat kaksi perussuomalaista 
valtuutettua, Vesa-Matti Loue-
kosken ja Mika Mäenpään. Ai-
emmin Siuntion kunnassa ei ole 
voinut äänestää perussuomalais-
ta ehdokasta, mutta nyt asetetut 

ehdokkaat niittivät ansaittua sa-
toa. Mika Savilahti ylsi valtuus-
ton varasijalle.

Kengänpohjat saivat kyytiä

Erlin Yangin mukaan vaalikes-
kusteluissa nousi usein esille EU-
politiikan mielettömyys, kun val-
tio tekee veronmaksajien puoles-
ta taloudellisia takauksia, jotka 
tietenkin lankeavat maksettavik-
si. Kuntien palvelut eivät Yangin 
mielestä saa heikentyä ja valua 
maamme rajojen ulkopuolelle.
 Vaalibudjetti jäi Erlin Yangil-
la 700-800 euroon, mutta ken-
gänpohjat kuluivat hänelläkin. 
Käsiesitteen tehoa oli Erlinin mu-
kaan vaikea arvioida, mutta jokin 

muistutus itsestään piti ehdok-
kaana antaa äänestäjille puoleen 
kustantaman vaalilehden lisäksi. 
Facebook-sivut toivat myös kai-
vattua julkisuutta kampanjaan.
 Puoluesihteeri Ossi Sandvik 
summasi vaali-iltana tavoitteeksi 
kaksinkertaistaa puolueen kan-
natus. Ossi osui tapansa mukaan 
taas kerran oikeaan veikkaukses-
saan.  Jalasjärveläinen puoluesih-
teeri lunasti paikkansa odotetusti 
uudelleen oman kuntansa val-
tuustossa.

EU-vaaleissa kolmin-
kertainen voitto

Europarlamentaarikko Sampo 
Terho oli tehnyt kuntavaalikier-

rosta ympäri Suomea, varsinkin 
viikonloppuisin, kun mepin töil-
tään ehti.  Hänet tavattiin mm. 
Varsinais-Suomessa, Oulussa ja 
Jyväskylässä. EU:n kustantama 
Eurooppa-lehti oli myös ilmesty-
nyt sopivasti kunnallisvaalitaiste-
lun tiimellykseen.
 Suomalaisten rahoista on 
haaskattu miljardeja huonosti ta-
louttaan hoitaville EU-maille ja 
olemme menossa kovaa vauhtia 
liittovaltion suuntaan. Sampo 
Terhon mukaan Espanja on vali-
tettavasti seuraavaksi kaatumas-
sa rahoitettavaksi unionin käsiin. 
Sampon katse oli jo suunnattu tu-
leviin vuoden 2014 EU-vaaleihin, 
joista hän arvioi tulevan kolmin-
kertaisen Jytkyn.

Vaalivoitto Vantaalle

Kansanedustaja Pietari Jääskeläi-
nen tuli edelleen valituksi Van-
taan kaupunginvaltuustoon. Hän 
panosti vaalityössään lehtiin ja 
nettisivuihin. Perussuomalaiset 
nousivat Vantaalla kolmanneksi 
suosituimmaksi puolueeksi täy-
dellä sadan ehdokkaan listalla, 
kun viimeksi kunnallisvaaleissa 
perussuomalaisia ehdokkaita oli 
vain neljäkymmentäkahdeksan.
 Kiinalaistaustaisen IT-alan 
yrittäjän, tutkija Belle Selene Xian 
arvomaailmaan kuuluu oikeu-
denmukaisuus, rehellisyys, työ ja 
yrittäjyys. Hän on opiskellut Suo-
messa 15 vuotta ja puhuu Suo-
men kieltä moitteettomasti. Vaa-

  Järjestösihteeri Riikka Slunga-Poutsalo oli ääniharava Lohjalla.   Illan artistivieras oli kantrimuusikko Roy Westman.
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Valehtelun ammattilaiset

Ja niin on käyty lokakuiset aatteiden turnajaiset loppuun. Nu-
meroitujen Ideologiasotureiden kasvoilla tapetoidut kaupunki-
kuvat palaavat entiselleen. Tv:n primetime-ajalta on taas lupa 
odottaa jotain muutakin kuin sote-sopertelua. Keskustalaiset 
ovat käärineet räsymattonsa ja palanneet koteihinsa, kokoo-
muslaiset ovat fantastisen uupumuksen vallassa, ja loputonta 
mainosspämmiä jakelevat vihreät ekoteko-ehdokkaat ovat 
vaihtuneet suoraveloitusvaltuutusta kärttäviin greenpeace-feis-
sareihin. Ärsyttäviä toki hekin. 

Mutta muutama hahmo on vielä valveilla. Tukku tomeran nä-
köisiä, joskin hieman eksyneen oloisia torjuntavoittojohtajia 
käyskentelee kameroiden edessä. He analysoivat puhki niitä va-
lintoja, joita kaksi ja puoli miljoonaa kansalaista teki hetki sit-
ten. Ja yhtä varmasti kuin päivä seuraa yötä, saamme kuullak-
semme ryppään syitä sille, miksi kannatuksen lasku olikin to-
dellisuudessa mitä oivallisin voitto. 

Noh, antaa tappion kärsineen näytellä voittajaa. Se on hänen 
työnsä. Mutta kannattaa pitää mielessä, että puhetta ei ole tar-
koitettu faktaksi poliittiseen historiankirjoitukseen, vaan hen-
kiseksi buranaksi kannattajille, jotka kokevat loputtomat tap-
piot hivenen raskaana kantaa.

Demarit sai näissä kunnallisvaaleissa sodanjälkeisen historian-
sa huonoimman tuloksen. Samoin kävi edellisissä presidentin-
vaaleissa. Samoin kävi europarlamenttivaaleissa. Eduskunta-
vaaleissa tulos oli huonoin sitten vuoden 1962.

”Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat”, kertoo aidon Bu-
ranan tuoteseloste, mutta valitettavasti Urpilaisen Putkeen sai-
rastuneelle SDP:lle ei ole tunnettua hoitomuotoa. 

Sunnuntainen turpakeikka selitetään voitoksi. Niin kuin kaikki 
aiemmatkin vastaavat. Mutta se ei ole voitto. Se on tappio. Ja 
se, joka väittää tappiota voitoksi, ei puhu totta. 

On ikävää, että niillä kentillä joissa päätetään yhteisistä asiois-
ta, on tavanmukaista sanoa yhtä mutta tarkoittaa päinvastais-
ta. Puhua kehittämisestä mutta tarkoittaa leikkaamista ja irtisa-
nomisia. Puhua tukipaketeilla ansaitsemisesta mutta tarkoittaa 
rahan tolkutonta haaskaamista. 

Valheiden kuuleminen on masentavaa. Mutta se, että valehtelu 
hyväksytään osana maan tapaa, on äärimmäisen surullista. 

Perussuomalaisia moititaan usein heidän puheistaan. Joskus 
ihan aiheestakin, kommentit voivat joskus olla vähän rouhevia.  
Mutta mieluummin kuuntelen suoria, karuja sanoja kuin valeh-
telun ammattilaisten sametinpehmeää puolitotuuspartituuria.  
Jos tämä tulos oli demareille voitto, niin tilataan parit sellaiset 
lisää, kiitokset. Ja jos perussuomalaisten seitsemän prosenttiyk-
sikön nousu oli tappio, niin antaa niitä samanlaisia tappioita 
vaan tulla jatkossakin. 

Perussuomalaiset on kolmen viime vuoden aikana saanut histo-
riansa parhaimman tuloksen niin eduskuntavaaleissa, kunnal-
lisvaaleissa, europarlamenttivaaleissa kuin myös presidentin-
vaaleissa. Ja ellei EU ehdi hajota ennen seuraavia eurovaaleja, 
saavutamme niissä jälleen uuden vaalivoiton. Se voi olla suuri 
voitto tai se voi olla pieni. Aika näyttää. 

Matias Turkkila
Päätoimittaja

 PÄÄTOIMITTAJA

matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

 Riikan vaalilauseena oli ”kun-
talaisten ääni kuuluviin” ja se to-
teutui konkreettisesti, kun enti-
sen yhden valtuutetun sijasta pe-
russuomalaiset saivat nyt Lohjal-
le seitsemän valtuutettua. Riikka 
kasvatti omaa vaalipottiaan 485 
äänellä saaden yhteensä 647 ään-
tä, 3,1 % kaikista kunnassa anne-
tuista äänistä.

Puolue tarjosi vaihtoehdon

Juoksijalegenda Juha Väätäinen 
kertoi puolueen kärsivän kasvu-
kivuista, jotka heijastuivat ken-
tän vaalityöhön myös kielteisesti. 
Puolueorganisaatiota pitää kehit-
tää ensi vuonna. Tähän onkin hy-
vää aikaa, koska on tiedossa vaa-
liton välivuosi.
 Juha veti vaalivankkureita 
151 eri paikkakunnalla ja lisäksi 
15 kaupunginosassa omassa Hel-
singin vaalipiirissään. Tyytymät-

libudjetti jäi noin 800 euroon. Ei-
kä ollut yllätys, että hän IT-alan 
ihmisenä panosti sähköiseen me-
diaan ja teki kenttätyön lisäksi 
bannereita.

Äänikuningatar Lohjalta

Riikka Slunga-Poutsalo ei ollut 
omaa vaalityötä ehtinyt tehdä Loh-
jalla paljoakaan ja rahaa vaaleissa 
oli kulunut noin 700 euroa. Kunta-
liitokset ja kaksikielisyys olivat asi-
oita, jotka olivat puhuttaneet kam-
panjan aikana toistuvasti. 
Lohjallahan on kokeilussa va-
paaehtoinen kaksikielisyys tä-
män vuoden loppuun asti. Uusi 
valtuusto linjaa, jatketaanko ko-
keilua. Riikan vastaus on jyrkkä 
ei. Kansalaisten oikeudentajuun 
ei uppoa, miksi pitää maksaa pal-
jon rahaa siitä, että kunnassa tar-
jotaan kalliita ruotsinkielisiä 
kunnallisia palveluita.

  Sampo Terho uskoo, että EU-vaaleissa perussuomalaiset ovat maan suurin puolue.

tömyys vanhojen puolueiden mie-
livaltaisuuksia kohtaan jatkui 
näissä vaaleissa konkreettisena 
kannatuksen nousuna perussuo-
malaisille. Puolue tarjosi hyvän 
vaihtoehdon äänestäjille.
 Arian Mustafa, 18-vuotias 
opiskelija Helsingistä on kotoisin 
Kurdistanista. Hän on asunut 
Lahdessa seitsemän vuotta. Hä-
nen kampanjaansa kului rahaa 
alle sata euroa. Arian sanoo pe-
russuomalaisten olevan ei-rasisti-
nen puolue, joka ottaa myös nuo-
ret maahanmuuttajat huomioon. 
Mediassa annetaan tietoisesti 
vääränlaista kuvaa puolueesta, 
joka on itse asiassa hyvinkin su-
vaitsevainen.

Harri Lindell
Kuvat Christian Valtanen

  Kuvassa Arian Mustafan kannattajaryhmää: Dara Sadiele ja Hausar Kader.
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Kimmo Savolainen (87)
Vesa-Matti Seppälä (79)
Marko Palm (75)

Ii 
Harri Sanaksenaho (123)
Matti Kaakkuriniemi (88)
Anu Mäenkoski (66)

Iisalmi 
Eero Väisänen (330)
Olavi Nousiainen (141)
Jouko Tossavainen (123)
Timo Lappalainen (109)

Iitti 
Jenni Vilen (92)
Heikki Hiltunen (64)

Ikaalinen 
Ari Heiska (192)
Petri Jokinen (82)
Aimo Jyräkoski (72)
Ville Kartaslammi (65)

Ilmajoki 
Juha Mäenpää (234)
Esa Niemistö (135)
Veli Haavisto (89)
Pentti Luhtala (88)
Matti O.K. Talvitie (79)
Heikki Kuula (54)

Ilomantsi 
Mika Purmonen (141)
Jari Kettunen (93)
Antti Lautanen (63)
Tarmo Pesonen (62)

Imatra 
Timo Härkönen (518)
Erkki Saarimäki (386)
Liisa Lajunen (329)
Marjut Kuvaja-Kukkonen (199)
Airi Aalto (152)
Matti Seppälä (129)
Leo Makkonen (110)
Henri Ruokolainen (102)

Inari 
Ilkka Kuuva (58)

Inkoo 
Marko Merenheimo (42)

Isojoki 
Jorma Rantala (44)
Raimo Malin (37)
Sari Kallio (28)

Isokyrö 
Tero Jokinen (48)
Tiina-Maria Takala (40)
Marko Vaismaa (37)

Jalasjärvi 
Martti Alkula (146)
Pauli Antila (79)
Jari-Pekka Paksu (68)
Ossi Sandvik (68)
Keijo Haanpää (61)
Rami Hietanen (61)
Heidi Pihlaja (46)

Janakkala 
Anita Ventola (122)
Seppo Hauta-aho (117)
Marko Ojanen (117)
Eeva-Maria Tuominen (85)
Jorma Saarenpää (77)
Erja Poutiainen (75)

Joensuu 
Osmo Kokko (775)
Jussi Wihonen (626)
Eero Bogdanoff (536)
Sirpa Hyökki (139)
Sari Sallinen (106)
Teemu Arponen (100)
Sampsa Jääskeläinen (91)
Veijo Oinonen (76)

Jokioinen 
Jarmo Kalliola (78)
Mira Kulmala (63)

Joroinen 
Janne Aimasmäki (57)

Joutsa 
Kai Vaaralahti (58)
Matti Ahonen (53)

Juankoski 
Mika Wallius (102)
Heimo Konttinen (90)
Erkki Nieminen (46)
Eeva Konttinen (43)
Mika Ahonen (34)

Juuka 
Väinö Hernesniemi (135)
Jari Olavi Hyykky (110)
Arvi Martikainen (56)
Reima Louhelainen (53)
Jonna Martikainen (40)
Tuomo Brelo (31)

Juva 
Reijo Paunonen (85)
Johanna Huisko (69)

Jyväskylä 
Kauko Tuupainen (1296)
Mauno Vanhala (1188)
Minna Mäkinen (487)
Jorma Uski (371)
Matti Björk (229)
Taimi Kopra (227)
Tapani Mäki (214)
Heli Kupari (194)

Jämijärvi 
Erkki Rudenberg (36)
Riina Lehmussalmi (23)

Jämsä 
Esko Järvenpää (268)
Heikki Paavuori (220)
Eila Sahala (203)
Pekka Kataja (139)
Marko Simonen (120)
Jani Wickholm (85)
Jukka Haaparanta (74)

Järvenpää 
Kristiina Vainikka (261)
Heikki Tala (206)
Mikko Taavitsainen (185)
Jaana Siukola (163)
Jarkko Wallenius (159)
Seppo Heino (124)

Kaarina 
Janne Aso (479)
Niina Virranheimo (173)
Marja-Liisa Kujanpää (126)
Mikko Seppälä (121)
Johanna Itkonen (106)

Tommi Leppänen (79)

Kaavi 
Minna Oksman (64)
Eino Miettinen (47)
Yrjö Pimiä (47)
Olavi Kainulainen (39)
Jarkko Taskinen (37)

Kajaani 
Pentti Kettunen (332)
Jaana Sankilampi (242)
Toivo Kyllönen (233)
Eija Hakkarainen (225)
Eila Aavakare (176)
Timo Meriläinen (173)
Tomi Karhu (110)
Teemu Niva (108)
Minna Partanen (66)

Kalajoki 
Lek Pernu (104)
Erkki Aho (99)

Kangasala 
Harri Hanweg (273)
Jari Leino (175)
Marko Törhönen (175)
Jani Viinikainen (131)
Wellu Mäkinen (120)
Tuula Heinonen (98)

Kangasniemi 
Tapani Kuusela (164)
Pekka Leskinen (131)
Kimmo Harjula (84)
Juhani Saksa (51)
Tapio Viljanen (48)
Sirpa Sappinen (45)

Kankaanpää 
Jari Koskela (306)
Anssi Joutsenlahti (305)
Sofia Latvajärvi (157)
Marko Leponiemi (109)
Teuvo Roskala (86)
Veijo Sjöberg (77)
Sami Ojala (74)
Tapio Laurila (68)
Erkki Lilja (68)
Matti Ranta (63)

Kannonkoski 
Seppo Ahonen (78)

Kannus 
Lasse Lehtinen (141)
Aila Niemonen (58)
Aleksi Hernesniemi (55)
Päivi Pihlajakangas (47)

Karijoki 
Seppo Tienhaara (48)
Jarmo Ohriluoma (44)
Birgit Ojantola (17)

Karkkila 
Raine Klemola (185)
Ilkka Kivistö (136)
Ville Saukkola (73)
Jouni Kaskiharju (41)
Heidi Savolainen (40)
Tiina Sivonen (34)
Lea Peltola (30)

Karstula 
Leevi Marila (78)

1195 ps-valtuutettua!
Perussuomalaiset nousivat rytinällä kunnanvaltuustoihin. 

Nyt ps-valtuutettuja löytyy jo 288 kunnasta.

Tässä he ovat:
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Hannu Koivistoinen (54)
Petteri Wiinamäki (38)
Jari Koskinen (34)
Tiina Jokioja (30)
Nina Niemenmaa (26)
Heikki Mäkinen (21)

PERUSSUOMALAI-
SIMMAN KUNNAN ÄÄNI-
KUNINGATAR
Monta kertaa Suomen perussuo-
malaisimmaksi kunnaksi titulee-
ratulle Kihniölle kunnallisvaalit 
olivat todellinen jättipotti. 37 pro-
sentin kannatuksella puolue sai 
kaksi lisäpaikkaa nousten ensim-
mäistä kertaa keskustan ohi Kih-
niön suurimmaksi puolueeksi. 
Suurimman äänipotin, 95 ääntä, 
keräsi kansanedustaja Lea Mäki-
pää, joka sekin parani edellisistä 
kuntavaaleista. Kokonaisääni-
määrä nousi yli sadalla äänellä.

- Vaalityötä teimme paljon poru-
kassa, torilla ja kaupan pihassa. 
Teetimme yhteismainokset ja 
henkilökortteja, joita sitten jaet-
tiin. Vaalibudjettiin emme käyttä-
neet sen enempää mitä puolueel-
ta ja piiriyhdistykseltä saatiin, joil-
la tehtiin yhteiskampanjaa. Omaa 
rahaa jouduimme käyttämään 
suhteellisen vähän.

Suuri ilonaihe Kihniöllä on myös 
nuorten ehdokkaiden suuri mää-
rä. Kahdestakymmenestä valtuu-
tetusta 13 eli yli puolet on uusia. 
Perussuomalaisten ryhmästä läpi 
pääsi kuusi uutta. Perussuoma-
laisten kannatus kunnassa kasvoi 
10,2 prosenttia, joka on hurjan hieno 
asia niin pienelle paikkakunnalle.

Kinnula 
Sampo Laitala (36)

Kirkkonummi 
Pekka M. Sinisalo (399)
Jaana Andersin (110)
Ville Salmela (96)
Jaana Manninen (95)
Viljo Savolainen (90)

Kitee 
Osmo Pirhonen (180)
Sami Palviainen (150)
Jaakko Uuksulainen (123)
Marko Koskinen (108)
Erkki Arovainio (74)
Eetu Keinänen (65)
Heikki Laisi (64)

Kittilä 
Tarmo Salonen (257)
Akseli Erkkilä (163)
Milja Nikka (95)
Jukka Niva (44)
Veikko Siitonen (32)

Kiuruvesi 
Mauri Knuutinen (113)
Vilho Ruotsalainen (103)
Tapio Saastamoinen (54)

Kivijärvi 
Jarno Kotilainen (48)

Kokemäki 
Mikko Laiho (151)

Satu Koskinen (62)
Seppo Koskela (37)

Karvia 
Veijo Kaskimäki (63)
Heikki Huhtaluoma (46)
Risto Mustakoski (32)

Kaskinen 
Lasse Lähdesluoma (48)
Marco Nordback (22)
Jukka Salo (17)

Kauhajoki 
Sami Yli-Rahnasto (159)
Heikki Santala (150)
Tapio Pihlaja (129)
Marko Ylinen (126)
Mika Muurimäki (89)
Petri Björkman (79)
Markku Ojaniemi (60)
Karisamuli Korpela (58)

Kauhava 
Risto Mattila (206)
Tuula Koivisto (143)
Martti Puronvarsi (98)
Hannu Salonpää (96)

Kauniainen 
Taisto Miettinen (81)

Kaustinen 
Marko Kulpakko (65)
Markku Teerikangas (62)
Sami Mäkelä (49)
Marko Järvelä (48)
Tero Peltoniemi (44)
Reino Paavola (40)
Olli Järvelä (39)
Urpo Myllymäki (36)
Vesa Viitala (34)
Heimo Hautala (33)
Juho Viiperi (30)

Keitele 
Ari Kaunisaho (84)
Jari Paananen (81)
Jorma Vänskä (42)
Ari Eevala (33)

Kemi 
Harri Tauriainen (460)
Esko Särkelä (145)
Riitta Kapraali (73)
Anneli Rantala (67)

Kemijärvi 
Kyösti Sipovaara (171)
Esa Kangas (157)
Tiina Niemimuukko (88)
Jaana Hannola (50)
Pertti Nurmela (48)

Keminmaa 
Jyrki Savikuja (166)
Arto Hakala (90)
Oilli-Pekka Nilsén (68)

Kempele 
Jussi Pellikka (263)
Janne Halunen (89)
Olli-Pekka Suutari (75)

Kerava 
Erkki Havansi (435)
Iiro Silvander (251)
Lahja Havansi (212)
Leena Riikonen (208)
Paul Enjala (158)
Jouni Tirkkonen (152)
Antti Määttä (104)

Keuruu 
Harri Oksanen (254)
Simo Jämsä (134)
Eva Hämeenniemi (75)
Petri Heinonen (64)
Joonas Röppänen (54)

Kihniö 
Lea Mäkipää (95)
Severi Ala-Katara (60)

Pasi Rännäli (81)
Kauko Ketola (74)

Kokkola 
Alpo Ylitalo (355)
Pekka Leppälä (191)
Pekka Puolimatka (150)
Irma Kemppainen (116)
Timo Sillanpää (112)

Kolari 
Sakari Lipponen (280)
Eija Paakki (21)
Jyrki Rundgren (21)

Konnevesi 
Sara Huhtanen (48)
Mauri Hämäläinen (39)

Kontiolahti 
Mirva Hyttinen (203)
Mika Hiltunen (167)
Sanna Niiranen (119)
Kauko Ryhänen (75)
Markku Nykänen (54)
Jukka Salo (51)

Koski
Mika Jansson (84)

Kotka 
Juho Eerola (1053)
Vesa Levonen (398)
Freddy van Wonterghem (189)
Emmi Voutilainen (174)
Jorma-Kalevi Merivirta (160)
Amon Rautiainen (152)
Eeva-Riitta Pitko (149)
Olli Kekkonen (122)

Kouvola 
Jari Lindström (1732)
Pekka Korpivaara (999)
Anssi Tähtinen (668)
Jari Käki (418)
Jouni Suninen (340)
Hannu Kähärä (253)
Pertti Paloranta (207)
Seppo Nikkanen (165)
Juha Päivärinta (144)
Toni Lampiranta (139)
Antti Eskelinen (133)

Kristiinankaupunki 
Kaarina Kallio (77)

Kuhmo 
Aimo Tervamäki (225)
Antti Komulainen (127)
Ilmo Komulainen (80)
Mikko Kinnunen (66)
Unto Kyllönen (63)
Toni Piironen (53)
Jouko Miettinen (47)

Kuhmoinen 
Ari Ampuja (55)
Lea Aittolahti (51)
Satu Jokinen (48)

Kuopio 
Minna Reijonen (739)
Kimmo Kivelä (695)
Kalevi Kauhanen (630)
Matti Niiranen (321)
Pirjo Eskelinen (262)
Pauli Ruotsalainen (217)
Kaija Räsänen (193)
Isto Huttunen (179)
Sirpa Kulin (172)

Kuortane 
Seppo Palomäki (64)
Tauno Lampinen (49)
Tuija Lindahl (37)

Kurikka 
Vesa-Matti Saarakkala (633)
Esa Kallio (112)
Erkki Riippi (95)
Jani Uusi-Kakkuri (61)
Jorma Varpula (48)
Maria Koivuporras (46)

Veli Perkiö (33)

Kuusamo 
Joukamo Kortesalmi (200)
Vuokko Käsmä (77)
Esko Törmänen (72)
Krista Poutanen (68)
Kimmo Karjalainen (58)

Kärkölä 
Matti Mäntylä (108)
Marko Hietala (38)
Katja Jokela (35)

Kärsämäki 
Raija Aulis (82)
Aimo Remes (61)
Teuvo Honkala (36)
Tuula Huovila (30)
Jaakko Pirhonen (28)
Kari Pentikäinen (27)
Mika Pietikäinen (27)

Köyliö 
Maarit Markkula (112)
Jari Laaksonen (60)
Simo Ojala (35)
Tanja Eskola (13)

Lahti 
Rami Lehto (1577)
Kalle Aaltonen (516)
Lasse Koskinen (403)
Juha Ravalt (339)
Maarit Tuomi (334)
Raimo Kotala (326)
Martti Mäkelä (311)
Nina Laihanen (250)
Tarmo Möykky (245)

Laihia 
Asko Salminen (213)
Jyrki Pihlajamaa (60)
Heikki Latva-Nikkola (58)
Samuli Vainionpää (50)
Katri Välimäki (38)

Laitila 
Seppo Rinne (113)
Juha Nurminen (63)
Soile Mäkelä (55)
Lea Vainiotalo (49)
Tommi Vainiotalo (48)

Lapinlahti 
Seppo Jääskeläinen (123)
Marko Halonen (60)
Kauko Hiltunen (60)
Jaakko Miettinen (52)
Esko Voutilainen (51)
Harri Väänänen (50)
Minna Rissanen (43)

Lappajärvi 
Seppo Keskivinkka (60)
Reijo Keto (33)

Lappeenranta 
Jani Mäkelä (836)
Juha Turkia (657)
Ilpo Heltimoinen (429)
Marja-Leena Leppänen (305)
Markku Papinniemi (247)
Pekka Peräkylä (245)
Kimmo Heinonen (175)
Ari Hooman (170)
Jari Nalli (162)

Lapua 
Veli-Martti Lahdensuo (150)
Anssi Yli-Paavola (148)
Esko Riihimäki (79)
Seppo Kärki (56)

Laukaa 
Marko Manninen (196)
Jarmo Hokkanen (168)
Pekka Ahonen (70)
Laura Ahonen (69)
Eero Perosvuo (62)
Jan Hänninen (58)

Lavia 
Sami Helkamäki (39)

Lemi 
Juha Koivisto (72)
Lasse Nisonen (51)
Mika Lohtander (45)

Lempäälä 
Veijo Niemi (299)
Kirsi Kallio (186)
Reijo Jakovuori (138)
Katariina Korhonen (78)

Leppävirta 
Markku Pesonen (214)
Pekka Itkonen (105)
Vesa Nyyssönen (38)

Lestijärvi 
Juha Nevala (25)
Juha Salminen (12)

Lieksa 
Esko Saastamoinen (459)
Niko Keronen (188)
Martti Laatikainen (149)
Mika Hilkkonen (141)
Esa Räty (128)
Paavo Muhonen (62)
Seija Matikainen (61)
Timo Ryynänen (36)

Lieto 
Juhani Pilpola (203)
Hannes Heikkilä (156)
Mira Katajamäki (69)
Raimo Lankila (60)
Marko Friberg (57)

Liminka 
Asko Laukkanen (207)
Masi Eberhardt (49)
Kalervo Kotajärvi (36)

Liperi 
Marja-Leena Gröhn (237)
Jari Keronen (129)
Juhani Kummunmäki (85)
Tiina Tikka (71)
Päivi Pietarinen (66)
Pertti Nylund (48)
Juha-Pekka Huikuri (47)
Mikko Hartikainen (45)
Susanna Karvinen-Kyllönen (43)

Lohja 
Riikka Slunga-Poutsalo (647)
Heikki Linnavirta (191)
Piritta Poikonen (146)
Jukka Sassi (131)
Ahti Nauska (124)
Alfonso Parnetti (124)
Eila Hassinen (107)

Loimaa 
Tuija Ketonen (153)
Arvo Heikkilä (141)
Antti Hirvelä (98)
Timo Lahtinen (78)
Vesa-Pekka Hiukkanen (66)

VUOSIKYMMENTEN 
KOKEMUKSELLA 
Suomen vanhimpia perussuomalai-
sia (sit.) kunnallisvaltuutettuja on 
84-vuotias Antti Hirvelä Loimaalta, 
joka lähti vaalitaisteluun teemalla 
järjellä ja sydämellä loimaalaisten 
parhaaksi. Nyt jo viidettä kertaa 
kaupunginvaltuustoon 98 äänellä 
valittu Hirvelä osallistui tällä kertaa 
vaalityöhön vähän pienemmällä 
panoksella kuin aiempina vuosina, 
kun ikä alkaa jo painaa.

 - Sanoin porukalle, että jos nyt 
pääsisi vähän pienemmällä panok-
sella eikä tarvinnut olla enää ulko-
mainoksia jakamassa. Itsestäni pi-
din huolta vain. Minulla oli ilmoitus 
kolmessa erillisessä loimaalaisessa 
lehdessä ja lisäksi kaikki ehdokkaat 
osallistuivat puolueen omaan ulko-
mainokseen sadalla eurolla per 
nuppi.
 Antti Hirvelä palveli aikanaan 
aktiiviurallaan pääasiassa Loimaan 
kaupunkia yhteensä noin 35 vuotta 
ensin opettajana ja kunnankirjaston 
hoitajana, sittemmin koulutoimen 
johtajana. Kaupunginvaltuustossa 
alkaa viides kausi, eli neljän vuoden 
päästä on kaksi vuosikymmentä 
täynnä. Vaikka kaikkia ei voi miellyt-
tää, aina on kannatus riittänyt uu-
delle kaudelle.

Loppi 
Antti Salminen (97)
Tarmo Turunen (73)
Tommi Naakka (60)

Loviisa 
Antti Väkevä (197)
Atte Fellman (163)
Saara Lång (87)
Vesa Peltoluhta (69)
Katja Kouvo (67)
Mauri Poikeljärvi (47)

Luhanka 
Ari Ikonen (26)

Lumijoki 
Tuomas Okkonen (37)

Luumäki 
Vesa Simola (67)
Esko Huopainen (49)

Luvia 
Harri Peltola (57)
Kimmo Toroska (31)

Maaninka 
Pia Punkki (79)
Jari Kuosmanen (66)
Jorma Kaunisaho (38)

Marttila 
Lauri Heikkilä (71)
Yrjö Ojaniemi (33)
Joni Tuomola (31)
Kimmo Kylämäki (30)

Masku 
Jyrki Alastalo (143)
Taito Ylhäinen (107)
Päivi Pöyhönen (51)
Juha Tuomi (47)
Veijo Kilpi (42)
Seppo Tikakoski (42)
Henriikka Koskelainen (40)

Merijärvi 
Matti Pinola (40)
Eila Rautio (38)
Saku Eilola (18)

Merikarvia 
Hans-Peter Anttonen (59)
Riku Huilla (49)

Mikkeli 
Jukka Pöyry (1033)
Harri Kivinen (341)
Vesa Himanen (217)
Markku Siitari (206)
Raimo Heinänen (141)
Marja Hämäläinen (119)
Jari Roivas (98)

Muhos 
Pirkko Mattila (226)
Paula Juka (62)
Jaana Pohjola (61)
Jarkko Happo (50)
Pentti Piirala (50)
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Markku Laine (36)
Pasi Salmikunnas (33)
Jarmo Parkkinen (28)

Petäjävesi 
Ritva Lehtonen (67)
Heikki Puhakka (51)
Hannu Ässämäki (41)
Erkki Havu (36)
Kimmo Ijäs (30)
Suoma Piesanen (25)

Pieksämäki 
Tapio Klen (354)
Raimo Julkunen (176)
Sanna Hirvonen (159)
Veli Pekka Myyryläinen (100)
Paavo Korhonen (58)

Pielavesi 
Tuomo Karhunen (126)
Liisa Salmi (81)
Arto Ikäheimo (69)
Pirkko Koistinen (60)

Pietarsaari 
Jaakko Tamminen (124)

Pihtipudas 
Heikki Kolehmainen (44)
Marko Tiainen (44)
Tuija Auhtola (33)

Pirkkala 
Armi Kärki (245)
Jaana Ristimäki-Anttila (71)
Harri Vuorenpää (60)
Seppo Orpana (59)

Polvijärvi 
Seppo Lavikainen (143)
Veikko Isoniemi (74)
Toni Kuronen (43)
Antti Karttunen (39)

Pomarkku 
Jani Jalonen (39)

Pori 
Ari Jalonen (1476)
Laura Huhtasaari (1063)
Tommi Salokangas (555)
Petri Huru (277)
Pertti Mäenpää (216)
Arto Nurmi (139)
Ismo Läntinen (126)
Janne Salonen (107)
Ville-Petteri Laiho (104)

Pornainen 
Tero Nyqvist (104)
Riitta Villanen (57)
Jukka Turunen (55)

Porvoo 
Pirkko Ruohonen-Lerner (1111)
Karl Helenius (147)
Sari Glad (133)
Veijo Eskelinen (102)
Risto Myller (75)
Juha Elo (72)

Posio 
Paavo Mursu (83)

Pudasjärvi 
Kari Tykkyläinen (186)
Antti Ruottinen (145)
Juho Kellolampi (107)
Sari Honkanen-Rönkkö (90)
Toivo Miettinen (35)
Alpo Ollila (26)

Pukkila 
Asko Vilenius (42)
Jyrki Loijas (36)

Punkalaidun 
Martti Mölsä (143)
Sari Myllyniemi (74)
Ville Seppä (58)
Sami Ojanen (48)
Ari Prihti (35)

Tomi Anttila (34)

Puolanka 
Marjut Ristolainen (64)
Erkki Holappa (30)

Puumala 
Antti Kasanen (110)
Asko Luukkonen (40)
Heikki Hupli (33)

Pyhtää 
Raul Lehto (187)
Jarkko Ukkonen (46)
Sami Saarinen (40)
Tuulikki Aksels (30)

Pyhäjärvi 
Jorma Leskinen (135)
Alpo Koski (35)

Pyhäntä 
Merja Kesti (31)
Matti Pellikka (17)

Pyhäranta 
Iiris Peltomaa (79)

Pälkäne 
Tero Ahlqvist (203)
Timo Soini (163)
Jani Luukkonen (55)
Jari Laukkanen (53)

Pöytyä 
Katri Keloniemi (59)
Marjatta Pauna (49)
Pasi Lepistö (46)

Raahe 
Tuula Kellola (237)
Pertti Vuori (165)
Urpo Viitala (86)
Sari Niemelä (85)

Raasepori 
Petri Palin (175)

RKP:N VALTAA 
MURTAMASSA
Raaseporin kaupunkiin Etelä-
Suomessa valittiin perussuoma-
lainen valtuutettu Suomen pie-
nimmällä 2,8 prosentin kannatuk-
sella. Syy perussuomalaisten suo-
sion vähäisyyteen Raaseporissa 
selviää valtuuston voimasuhteita 
vilkaisemalla – valtuuston 43 pai-
kasta 21 meni RKP:lle, jolla siis on 
nyt melkein yksinkertainen enem-
mistö kaupungissa, jonka väestös-
tä 66 prosenttia on ruotsinkielisiä.

- Lähdimme vaalitaistoon tee-
moinamme avoimuus ja korrupti-
on vastustaminen, suomenkielis-
ten palvelujen kehittäminen ja 
turvaaminen sekä kaupungin ta-
louden tasapainottaminen. Aiem-
min perussuomalaisilla ei ole ollut 
täällä valtuutettuja eikä ehdokkai-
takaan. Nyt paikallisosastoja on 
perustettu Raaseporin lisäksi In-
kooseen ja Hankoonkin, eli neljäs-
sä vuodessa on saatu paljon ai-
kaan, kertoo 175 äänen potilla val-
tuustoon valittu Petri Palin.

Nyt oikea työ vasta alkaa. Kun jää 
on nyt rikottu ja perussuomalaisil-
la jalansija Raaseporin paikallispo-

Petri Holm (45)
Ville Rauhio (41)

Multia 
Marita Salenius (53)
Petri Kivelä (31)
Mikko Mäenpää (28)

Muonio 
Pentti Reponiemi (83)

Mustasaari 
Jukka Kuusalo (91)

Muurame 
Sanna Rossi (63)
Kari Pajunen (59)

Mynämäki 
Juhani Hannula (73)
Kimmo Karkoinen (71)
Jorma Kantonen (58)
Hannu Sainio (51)

Myrskylä 
Jari Tuukkanen (46)
Mervi Saarinen (24)

Mäntsälä 
Sari Martniku (182)
Rami Lindqvist (98)
Kari Kuisma (97)
Sami Suontama (79)
Mitja Päivinen (72)
Kari Peussa (71)

Mänttä-Vilppula 
Timo Tukia (477)
Seppo Tamminen (122)
Keijo Neulaniemi (53)
Osmo Pohjonen (30)
Erkki Mäkinen (18)

Mäntyharju 
Tanja Hartonen-Pulkka (335)
Tapio Hämäläinen (41)
Anssi Turtiainen (33)
Jenny Mäntynen (29)

Naantali 
Vilhelm Junnila (228)
Juho Kuustonen (210)
Elisabeth Erholtz (151)
Juha Eura (45)
Kari Salo (42)

Nakkila 
Marko Nieminen (113)
Jarmo Virtanen (83)
Sari Kalliokorpi (55)

Nastola 
Raimo Peltola (144)
Jorma Koskelainen (134)
Sirpa Hassinen (109)
Juha Viitanen (98)
Seppo Kaapro (80)
Terho Anttolainen (58)

Nivala 
Eero Erkkilä (133)
Vesa Jaakola (102)
Timo Perkkiö (57)

Nokia 
Jukka Pulakka (370)
Tuomo Isokangas (269)
Mika Laakso (189)
Leena Kallio (156)
Pia Marjamaa (112)
Juha Toivainen (87)
Maija Sissala (75)

Nousiainen 
Kari Salminen (96)
Ilpo Haalisto (61)
Heli-Johanna Laaksonen (54)
Kalevi Urpo (39)

Nurmes 
Jaana Meriläinen (155)
Hannu Martikainen (85)
Jukka Mikkonen (65)

Jorma Ahponen (58)
Hannu Nevalainen (41)

Nurmijärvi 
Jussi Niinistö (842)
Maiju Tapiolinna (201)
Elina Viitala (167)
Tero Arteli (146)
Kimmo Kakko (141)
Jouni Maijala (127)
Vesa Manner (123)
Minna Jokinen (121)

Orimattila 
Ville-Petteri Erola (227)
Janne Blomerus (217)
Seppo Venesjärvi (159)
Jani Markkanen (53)
Kimmo Koivisto (51)
Heimo Laakso (42)

Oripää 
Tero Kuosa (56)
Olli Jokinen (13)

Orivesi 
Hannu Nevala (127)
Veikko Laamanen (89)
Marjatta Jokipolvi (54)

Oulainen 
Aarne Juhonsalo (131)
Marko Honkala (52)
Tero Paakkonen (52)

Oulu 
Olli Immonen (1270)
Ville Vähämäki (642)
Vaili Jämsä-Uusitalo (537)
Anne Snellman (508)
Annemari Enojärvi (440)
Veijo Väänänen (310)
Juha Vuorio (270)
Jenna Simula (245)

Outokumpu 
Paavo Lehikoinen (116)
Petri Kokko (101)
Sanna Antikainen (67)
Jari Turpeinen (63)

Padasjoki 
Hilkka Ahokkanen (100)
Anita Saarinen (75)

Paimio 
Pasi Laakso (67)
Jarmo Toivonen (67)

Paltamo 
Paavo Arffman (100)
Ari Juntunen (49)

Parainen 
Jarmo Takatupa (126)
Kai Nurro (82)

Parikkala 
Timo Jantunen (90)

Parkano 
Reijo Ojennus (187)
Jorma Lannetta (86)
Kyösti Mansikkaviita (82)
Tellervo Kilkki (58)
Jari Sammatti (56)
Matti Yläinen (56)
Kalevi Niemenmaa (47)

Pelkosenniemi 
Marjukka Parviainen (30)
Kari Keto (18)

Pello 
Jussi-Pekka Heinonen (79)
Janne Ranta (55)
Pentti Lakkala (52)

Perho 
Kalervo Linna (31)

Pertunmaa 
Markku Pöyry (76)

litiikassa, on neljän vuoden jälkeen 
tulos jotain aivan toista, kun perus-
suomalaiset ovat osoittaneet ole-
vansa vakavasti otettavia pelaajia.

Raisio 
Mika Koivisto (179)
Teemu Seikkula (163)
Raimo Perälahti (136)
Jyrki Heiskari (117)
Leila Myllyoja (116)

Rantasalmi 
Satu Vihavainen (63)
Hannu Kokki (26)

Ranua 
Janne Niemelä (79)

Rauma 
Pasi Mäenranta (603)
Jami Toivonen (353)
Tomi Vainio (186)
Anita Koivu (184)
Seppo Toriseva (153)

Rautalampi 
Pentti Puranen (74)
Jarmo Hänninen (62)
Sinikka Korhonen (39)
Timo Satuli (36)

Rautavaara 
Kirsi Kokkonen (48)
Reijo Kilpeläinen (32)
Ari Korhonen (27)

Rautjärvi 
Päivi Sivenius (75)

Reisjärvi 
Mikko Suontakanen (58)
Tiina Hirvinen (36)

Riihimäki 
Mauno Ovaskainen (202)
Jari Heikkinen (153)
Marko Tuominen (120)
Hanna Hautala (100)
Juha Ranta (97)

Ristijärvi 
Tapani Granholm (80)
Esko Kyllönen (34)

Rovaniemi 
Liisa Mariapori (677)
Matti Torvinen (588)
Pirita Nenonen (483)
Jarmo Juntunen (208)
Liisa Helin (178)
Jouko Lampela (160)
Juha-Pekka Mikkola (149)
Timo Tolonen (135)
Kalervo Björkbacka (131)

Ruokolahti 
Harri Ahonen (96)
Jarmo Sikiö (62)
Matti Kalpio (34)

Ruovesi 
Anita Viljanmaa (235)
Pasi Kuosa (83)
Seppo Keskinen (81)
Yrjö Särkkä (32)
Merja Lindroos-Salonen (21)

Rusko 
Ossi Savolainen (103)

Rääkkylä 
Kari Kulmala (165)
Osmo Tikkanen (46)
Arvo Tikkanen (20)
Esa Turunen (16)
Matti Hännikäinen (12)

Saarijärvi 
Asko Hackzell (139)
Pentti Tuomi (121)
Anu Piesanen (62)
Tapani Kankaanpää (56)

Salla 
Hanna Mäntylä (148)
Pertti Aska (56)
Petri Hakkarainen (48)
Kari Davidsainen (41)
Maija Ahola (34)

Salo 
Tapio Äyräväinen (659)
Mikko Lundén (630)
Heikki Tamminen (498)
Sanna Leivonen (243)
Klaus Hemanus (205)
Asko Aavasalo (112)
Jani Hirvimäki (105)

Sastamala 
Maire Villo (200)
Kari Suhonen (131)
Pentti Haapahuhta (103)
Arto Koivisto (93)
Aatto (Atso) Liukko-Sipi (93)
Katariina Siuronen (90)
Olli Välimäki (90)
Sari Henriksson (89)

Sauvo 
Jarkko Ahonen (57)
Silvia Koski (44)

Savitaipale 
Reijo Tossavainen (114)
Matti Käyhty (64)
Juhani Kylliäinen (54)

Savonlinna 
Kaj Turunen (625)
Erkki Rakkolainen (166)
Matti Lundenius (161)
Kati Verho (77)
Veikko Puustinen (75)
Juha Kukkonen (71)

Savukoski 
Osmo Kammonen (24)

Seinäjoki 
Erkki Valtamäki (617)
Anneli Manninen (410)
Hannu Haapasalmi (279)
Jarkko Kärki (157)
Antti Kujala (122)

Sievi 
Ari Ahola (146)
Eero Korhonen (47)
Ari Sipilä (45)
Kimmo Rieskaniemi (34)
Eija Peräsarka (27)

Siikainen 
Paavo Tuulensuu (41)
Susanna Järvenpää (38)
Kauko Ylikoski (34)

Siikajoki 
Mauri Krankkala (65)
Martti Eskola (57)
Henna Kupsala (54)

Siikalatva 
Matti Tervonen (97)
Alli Visuri (63)
Erkki Hammar (62)
Seppo Pikkula (49)
Markku Pirttisalo (46)

Siilinjärvi 
Jukka Kotimäki (276)
Marjaana Mikkonen (250)
Ville-Veikko Kuivalainen (236)
Kyllikki Kotimäki (96)
Jani Kolehmainen (57)
Jukka Rekola (57)
Henri Uljonen (51)

Simo 
Terho Korpikoski (78)
Tuomo Böök (45)
Kimmo Vartiainen (41)

Sipoo 
Timo Rope (121)
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Pentti Sittnikow (115)
Maarit Rope (113)
Jari Hursti (97)

Siuntio 
Vesa-Matti Louekoski (106)
Mika Mäenpää (29)

Sodankylä 
Eila Kivioja (271)
Juha Tiuraniemi (46)
Heino Keinotie (45)
Tuomas Moberg (35)

Soini 
Hilkka Raitanen (120)
Harri Paalimäki (32)
Satu Panula (24)
Taina Mäkelä (16)

Somero 
Jukka Sorva (144)
Janne Nurmi (139)
Matti Härkönen (109)
Matti Kultanen (74)

Sonkajärvi 
Ilpo Kärkkäinen (104)
Allan Laukkanen (68)
Jyri Kuittinen (63)
Juha Mykkänen (58)
Senja Huusko (33)

Sotkamo 
Ari Korhonen (406)
Vesa Tolonen (119)
Hannu Korhonen (93)
Pirjo Ritakallio (87)
Seppo Romppainen (74)
Airi Mäkinen (73)
Tommi Heikkinen (52)
Viljo Tuhkanen (42)

Sulkava 
Jari Partanen (43)

Suomussalmi 
Yrjö Puurunen (174)
Reijo Pyykkönen (65)
Pentti Heikkinen (59)
Maarit Nurmi (58)

Suonenjoki 
Olli Ikonen (187)
Pia Pentikäinen (104)
Marko Pentikäinen (63)
Irja Kasurinen (50)

Sysmä 
Tuula Nieminen (45)
Ville Moisanen (35)

VAALIBUDJETTI 
10 EUROA!
18-vuotias Ville Moisanen Sys-
mästä on yksi Suomen nuorim-
mista perussuomalaisista kun-
nanvaltuutetuista. Moisanen lähti 
vaalitaisteluun luvaten ajaa niin 
nuorten kuin vanhustenkin asiaa 
Sysmässä paremmin kuin tähän 
saakka on tehty. Vaalikampan-
jointi oli lähinnä ihmisten kanssa 
juttelemista. Moisasen kuva oli 
lehdessä kaksi kertaa ja Perus-
suomalainen-lehdessä julkaistiin 
hänen esittelynsä, mutta omaa 
rahaa hän käytti vaalityöhön vain 
kymmenen euroa.

- Ei vieläkään tahdo jaksaa uskoa, 

että minulle löytyisi näin paljon 
kannatusta täältä. Kisa meni tiu-
koille paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Joel Niemisen kans-
sa, mutta lopulta sain yhden ää-
nen enemmän, kaikkiaan 35.

Ville Moisanen on aina ollut kiin-
nostunut politiikasta ja istuu Sys-
män nuorisovaltuustossa nyt 
toista kautta, ensimmäistä kautta 
puheenjohtajana. Perussuomalai-
siin Nuoriin hän liittyi vuosien 
2010-11 vaihteessa ja oli mukana 
myös perustamassa järjestön Hä-
meen piiriä. Puolueen jäsenhake-
muksen hän pani vetämään välit-
tömästi täytettyään kahdeksan-
toista vuotta viime toukokuussa.

Säkylä 
Jorma Julin (91)
Ville Reko (79)

Taipalsaari 
Ulla Pyysalo (102)
Titta Miikkulainen (36)

Taivalkoski 
Ahti Nevanperä (93)
Raimo Johannes Puolakanaho (65)
Leila Kyngäs-Teeriniemi (63)
Hannu Huttu (26)

Taivassalo 
Antti Anttalainen (43)

Tammela 
Matti Lintukorpi (228)

Tampere 
Laila Koskela (1229)
Pertti "Veltto" Virtanen (1106)
Tiina Elovaara (1043)
Heikki Luoto (922)
Aarne Raevaara (782)
Ilmari Rostila (569)
Timo Vuohensilta (423)
Lassi Kaleva (377)
Seppo Silvennoinen (264)

Tarvasjoki 
Mikko Raitis (55)
Tanja Hallberg (31)

Tervo 
Jouko Paretskoi (76)
Pekka Ruotsalainen (61)
Matti Liimatainen (40)
Juhani Tähtivaara (32)

Tervola 
Kari Kontiokoski (69)

Teuva 
Anu Mäntylä (92)
Osmo Ristiluoma (60)
Eliisa Panttila (41)

Tohmajärvi 
Vesa Väistö (95)
Antti Varonen (69)
Jorma Kahelin (51)

Toholampi 
Alpo Sammalkangas (60)
Mika Kivimaa (35)

Toivakka 
Jouko Sundvall (57)
Juha Juusela (40)
Päivi Leppänen (24)

Tornio 
Juhani Keinänen (184)
Markus Törmä (157)
Kaisa Juuso (143)
Pekka Kvist (110)

Turku
Timo Laihinen (604)
Mikael Miikkola (505)
Ville Tavio (372)

Jouko Laakso (355)
Pirjo Niinivirta (355)
Pirjo Lampi (218)

Tuusniemi 
Juha Fomin (54)
Sauli Keinänen (42)

Tuusula 
Heta Lähteenaro (145)
Pasi Huuhtanen (119)
Alla Bergh (89)
Paavo Juntunen (88)

Tyrnävä 
Timo Ojala (88)
Kalevi Pelkonen (53)
Heidi Immonen (40)

Ulvila 
Tero Järvelä (276)
Elina Mäkinen (98)
Juha Hartila (94)
Tiina Ilveskoski (63)

Urjala 
Pauli Lella (93)
Ilpo Viitasaari (82)
Pertti Nuutinen (72)
Pasi Ruuska (63)
Susanna Karhu (58)
Arto Lehtonen (46)

Utajärvi 
Ahti Moilanen (85)
Pertti Kamula (33)
Mikko Kujala (33)
Mari Mikkonen (23)

Utsjoki 
Ismo Kalervo Manninen (60)

Uurainen 
Toimi Kankaanniemi (175)
Erkki Sivula (120)
Mia-Riitta Allik (41)
Tiina Kuusenmäki (34)
Riitta Linna (34)
Kimmo Loukkumäki (25)

Päivi Partanen (24)
Tuulia Johansson (19)

Uusikaupunki 
Veijo Nummi (284)
Markku Tuominen (65)
Sami Virtanen (61)
Ritva Salminen (59)

Vaala 
Kalle Moilanen (113)
Helmi Moilanen (40)
Pekka Huovinen (29)

Vaasa 
Maria Tolppanen (1262)
Mauri Ollila (346)
Jukka Mäkynen (317)
Harri Leppälä (312)
Matti Vahtera (241)
Risto Helin (234)
Lauri Karppi (114)
Kim Sorvari (111)
Ville Jussila (84)

Valkeakoski 
Mikko Nurmo (411)
Kimmo Seppälä (131)
Tarja Ahonen (118)
Hannu Uusikartano (117)
Minna Kamppari (94)
Pauli Korpela (75)
Tuomas Laine (70)
Petri Nieminen (67)

Valtimo 
Reijo Juhani Hiltunen (46)
Petri Kärkkäinen (36)

Vantaa 
Juha Malmi (954)
Pietari Jääskeläinen (917)
Mika Niikko (793)
Johanna Jurva (686)
Timo Auvinen (603)
Marja Kyyrö (503)
Pauli Vahtera (487)
Jaakko Niinistö (432)
Johannes Nieminen (340)

Juha Simonen (303)
Niilo Kärki (288)

Varkaus 
Pekka Keto (239)
Pasi Paananen (168)
Jorma Tanninen (72)
Tiina Grönlund (67)

Vehmaa 
Olli-Pekka Ahokas (51)

Vesanto 
Risto Simonen (104)
Aini Pursiainen (54)
Eino Räsänen (22)

Vesilahti 
Ari Perämaa (66)
Miia Amee (45)
Mauri Ranta (41)

Veteli 
Vuokko Lahti (91)
Esko Aho (60)
Kaarle Kaistila (51)
Leo Saari (40)
Mari Huusko (24)
Marketta Pulkkinen (22)

Vieremä 
Jarmo Kyyrö (66)
Anneli Toppinen (54)

Vihti 
Pasi Salonen (323)
Jukka Koivunen (238)
Terhi Mattila (163)
Juhani Höylä (122)
Veli-Matti Laitinen (86)

Viitasaari 
Teuvo Hakkarainen (197)
Seppo Ijäs (106)
Susanne Koljonen (48)

Vimpeli 
Reijo Hongisto (144)
Antti Raivio (48)
Harri Niemitalo (41)

Perussuomalaisten ääniharavia olivat odotetusti Jussi Halla-aho Hel-
singistä (6 026 ääntä) ja Timo Soini Espoosta (5 533 ääntä). Valtakun-
nallisten ääniharavien listalla miehet olivat sijoilla kolme ja viisi.

Jussi Halla-aho on vuonna 1971 Tampereella syntynyt filosofian tohtori, 
kielitieteilijä, blogikirjoittaja, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu. 
Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Halla-aho sai toiseksi eniten ääniä 
Helsingin vaalipiirissä. Halla-aho tunnetaan erityisesti monikulttuuri-
suuskriitikkona.

Timo Soini on vuonna 1962 Raumalla syntynyt pitkäaikainen puolueen 
puheenjohtaja, kansanedustaja, espoolainen kaupunginvaltuutettu ja 
entinen eurokansanedustaja. Soini lähti politiikkaan jo 16-vuotiaana Pe-
russuomalaisten edeltäjän SMP:n jäsenenä ja tunnetaan erityisesti EU-
kriitikkona.

- Meillä on syytä olla ylpeitä saavutuksestamme. Jäi vielä vähän paran-
tamisen varaakin. Ja eurovaaleissa, hyvät ystävät, me olemme Suomen 
suurin puolue, jyrisi Soini Bottan vaalivalvojaisissa laskennan päätyttyä 
ja lopullisen tuloksen varmistuttua.

ÄÄNIKUNINKAAT 
SOINI JA HALLA-AHO

Ville Kantola (31)
Suvi Ilomäki (29)

Virolahti 
Charles Nyberg (90)

Virrat 
Kalervo Suomela (142)
Jani Palmroth (119)
Tytti Majanen (113)
Jussi Helin (60)

Ylitornio 
Pekka Savolainen (147)
Lauri Sainmaa (81)
Arto Salmi (53)

Ylivieska 
Tarmo Hirvelä (187)
Juha Liukkonen (127)
Esko Elsilä (78)
Teemu Mattila (64)

Ylöjärvi 
Sami Savio (349)
Mauri Heiska (229)
Matti Ylitalo (212)
Tuomo Kaminen (181)
Pertti Johansson (163)
Tomi Saaristo (146)
Pentti Teräväinen (121)
Jari Niemi (96)
Esko Morikka (78)

Ypäjä 
Markku Heikkilä (42)

Ähtäri 
Esa Heinänen (52)
Jari Lind (50)

Äänekoski 
Marke Tuominen (572)
Jari Halttunen (312)
Jani Salo (81)
Harri Hautsalo (80)
Lauri Lax (68)
Suvi Tikander (62)
Mauri Ilves (61)

Lulu Riikonen Hämeenlinnasta keräsi Hämeenlinnan ja samalla koko 
Kanta-Hämeen suurimman äänimäärän, 1 303 ääntä. Tällä tuloksella 
hän on myös valtakunnallinen perussuomalaisten äänikuningatar, eni-
ten ääniä kahminut perussuomalainen naisehdokas. Omalla tuloksel-
laan hän jätti taakseen monia tunnettuja demarien ja kokoomuksen 
vanhoja kärkinimiä, kuten 1201 ääntä saaneen demarien Johannes 
Koskisen.

- Perussuomalaiset saivat aikamoisen kannatuksen Hämeenlinnassa ja 
nyt neuvotellaan kokoomuksen ja demarien kanssa valtuuston ja halli-
tuksen puheenjohtajien paikoista. Arvostan saamaani luottamusta to-
della ja tämä todistaa, että perussuomalaisia arvostetaan, sanoo 
Riikonen.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Maria Tolppanen oli kunnallisvaa-
leissa ehdolla ensimmäistä kertaa ja saman tien yksi Vaasan ja koko 
Suomen äänikuningattarista 1 262 äänellä. Tolppasen vanavedessä 
Vaasan valtuusto sai reippaan perussuomalaisen piristysruiskeen val-
tuutettujen määrän noustua aiemmasta yhdestä ehdokkaasta peräti 
yhdeksään.

ÄNIKUNINGATTARET 
RIIKONEN JA TOLPPANEN 
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Kenttä teki
VOITON!

OULU
Oulussa oli 67 perussuomalaista kunnallisvaaliehdokasta. Vaalityötä 
tehtiin ahkerasti mm. kaupungin vaalikadulla. 

KUOPIO
Perussuomalaisten Väätäis-kierros pysähtyi syksyn aikana yli 150 paik-
kakunnalla. Kuvassa Juha Väätäinen Kuopion Perussuomalaisten vaali-
teltalla. Kuopiossa valtuustoon pyrki 60 perussuomalaista ehdokasta.

NURMIJÄRVI
Nurmijärvellä vaalihurmosta kävivät nostattamassa mm. kansanedus-
taja Jussi Niinistö ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini. Nurmijärve-
läisistä kunnallisvaaliehdokkaista 31 oli perussuomalaisia.

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset näkyivät ja kuuluivat ”pelipaidoissaan”. Vaalivoit-
toa povasi myös kansanedustaja Juha Väätäinen, joka kurvasi kaupunkiin 
Väätäis-kierrosautolla. PS-ehdokkaita Lohjalla oli 45.

HELSINKI
Helsingissä järjestettiin satoja vaalitilaisuuksia. Helsinkiläisiä äänestäjiä huolestuttivat muun 
muassa pitkät hoitojonot ja maahanmuutto. Helsingissä perussuomalaisia ehdokkaita oli 
eniten: 126.

Kunnallisvaalien todellinen voittaja on perussuomalaisten 
kenttäväki, joka teki ahkerasti ja aikaa säästämättä rankkaa 
vaalityötä ympäri Suomea. Perussuomalaiset todella näkyivät ja 
kuuluivat kuntalaisten keskuudessa. 

Kunnallisvaaleissa 
valjastettiin kaikki 
vaalityöhön!

LOHJA
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PIELAVESI
Pielavedellä äänestäjät 
kävivät ahkerasti perus-
suomalaisten juttusilla. 
Kuntaa parannettiin kah-
vikupin äärellä. Pielave-
den valtuustosta havitteli 
paikkaa 8 perussuoma-
laista.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan torilla oli leppoisa tunnelma, kun perussuomalaiset ehdokkaat 
tapasivat äänestäjiä ja jakoivat vaalimateriaalia. Perussuomalaisista kisaan lähti 40 
ehdokasta.  

SIILINJÄRVI
Perussuomalaiset saivat Siilinjärvelle 19 perussuomalaista kunnallis-
vaaliehdokasta. Vaalityötä tehtiin ahkerasti koko porukan voimin.

IMATRA
Mitä isommat edellä, sitä pienimmät perässä. Puheenjohtaja Timo Soini hur-

masi nuorimmatkin kannattajat Imatralla. PS-ehdokkaita kaupungissa oli 19.

KUUSAMO
Kuusamossa tehtiin 

yksi maan kärkituloksista 
perussuomalaisten eh-

dokashankinnassa: viime 
kuntavaaleissa ehdok-

kaita oli yksi, nyt ehdolla 
oli 38 perussuomalaista! 

Soini kävi kiittämässä 
kuusamolaisia ahkerasta 

vaalityöstä.

HUOM! Ehdokkaiden lukumäärä sisältää myös perussuomalaisten listoilla olleet sitoutumattomat ehdokkaat.
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Perinteiset valta-asemat järkkyi-
vät lähes kaikissa kunnallisissa 
valtuustoissa. Perussuomalaisista 
tuli näiden vaalien myötä var-
teenotettava kuntapuolue. Häm-
mennys ja jopa pelko vanhoilla 
vallanpitäjillä on käsin koske-
teltavissa. ”Osaavatko, ymmär-
tävätkö ja tietävätkö ne mitään 
kunnallisesta päätöksenteosta?” 
kyselevät vanhat vallanpitäjät. 
Samat voimat todistavat nyt, ettei 
kunnallisessa päätöksenteossa ole 
hallitus/oppositioasetelmaa. Nyt 
tarvitaan yhteisiä konsensuspää-
töksiä kuntamme kehittämiseksi.

Nöyrästi – ei nöyristellen 

Meidän on otettava vaalivoit-
tomme kautta tuleva kuntalais-
ten luottamus nöyrästi vastaan. 
Emme saa kulkea takki levällään. 
Emme myöskään pilkkaa vaali-
en hävinneitä eli muita puoluei-
ta. Meidän ei tarvitse myöskään 

Valtaa tuli – käyte
valtiontalouden katastrofaaliseen 
tilaan. Merkittävin tekijä on eu-
ron tukipaketit. Aina kaikkiin ta-
loudellisiin sitoumuksiin ja takui-
siin on varattava vastaava määrä 
euroja. Niille on löydettävä katet-
ta valtion budjetista tulevina vuo-
sina joko leikkauksin tai lisätu-
loina eli veron ja veroluonteisten 
maksujen korotuksilla. Kuntien 
elämänlankana toimivia valtion-
osuuksia joudutaan leikkaamaan 
samassa suhteessa millä Suomi 
osallistuu euron tukemiseen.   

Näytön paikka 

Valtuustoissa, hallituksissa ja lau-
takunnissa tehtävät päätökset kos-
kevat arkipäivän asioita. Näiden 
päätösten vaikutukset kohtaavat jo-
kapäiväisessä elämässä. Olisi sitten 

Tällainen tilanne vaatii valtuus-
toryhmältämme ”pitkää piuhaa 
ja suuria sulakkeita”. On jakset-
tava perustella vaihtoehtoamme 
ja ennen kaikkea julkisesti. 

Me pystymme pitämään lin-
jamme niin sopien kuin sotien-
kin. Olennaista on, että tuomme 
vaalilupauksemme mahdolli-
semman julkisesti valtuustois-
tunnoissa esiin. Yksi vaaliohjel-
mamme keskeinen vaatimus oli 
palvelujen jalkauttaminen eli 
hajauttaminen. Se on taloudelli-
sestikin kustannusneutraali. Toi-
nen merkittävä tavoitteemme oli 
puolustaa oman kunnan yrittäjiä 
ja sitä kautta työllisyyttä. Tämän 
tavoitteen varmistamiseksi kan-
natta tehdä heti ensimmäisissä 
valtuustonkokouksissa aloite 
kunnan hankinta- ja kilpailutta-

nöyristellä ketään. Olennaista on, 
että pidämme jatkossakin tiivistä 
yhteyttä kuntalaisiin eli toreilla 
teltat pystyssä. Perussuomalaiset 
ovat vaalien välilläkin tavattavis-
sa. Perussuomalaisuuteen ei kuu-
lu minkäänlaisten eliittiryhmien 
muodostaminen. Ei kunta-, piiri- 
eikä puoluetasolla. Jokainen puo-
lueen jäsen ja kannattajamme on 
ainutlaatuisen arvokas ja tärkeä 
menestyksemme tekijä.
 
Valtion kassa hupenee – kun-
tien kunto heikkenee

Tuleva valtuustokausia on niuk-
kuuden jakamista. Mihinkään suu-
riin uusiin menoeriin ei ole varaa. 
Nyt on keskityttävä kuntien talous-
arvion painopisteiden valintaan ja 
ohjaukseen. Miksi näin?

Kaksi edellistä hallitusta ovat 
holtittomalla ja vastuuttomalla 
talouspolitiikalla tuhonneet ta-
loutemme pohjan ja saattaneet 

kysymys lastenhoidosta, terveyden-
huollosta tai vanhuksista huolehti-
misesta. Jokainen perussuomalainen 
kuntavaaliehdokas ja nyt valittu val-
tuutettu on todellinen asiantuntija eli 
arkipäivän asiantuntija. 

Meidän valtuustoryhmien on 
tehtävä yhteistyötä ja haettava 
kumppanuuksia. Yhteistyötä ei 
tehdä kenenkään ehdoilla vaan 
tasavertaisena kumppanina. 
Jos ei löydy yhteistyökumppa-
neita, niin sitten äänestetään. 
Meillä on oltava esittää selke-
ät ja perustellut vaihtoehdot. 
Valtuustokauden alussa saattaa 
useissa kunnissa syntyä asetelma 
”muut valtuustoryhmät meitä 
vastaan”. Sitäkään tilannetta 
ei pidä kavahtaa. Kysymyshän 
on asetelmasta, jolla mitataan 
valtuutettujen linjan pitävyyttä.  

Perussuomalaiset kouluttivat omia kunnallisvaaliehdokkaitaan ympäri Suomea.

- Tuleva valtuustokausi on niukkuuden 
jakamista. Mihinkään suuriin uusiin menoeriin 
ei ole varaa, perussuomalaisten työmies Matti 
Putkonen muistuttaa uunituoreita kunnanval-
tuutettuja. 

Matti Putkonen opastaa uusia valtuutettuja.

Perussuomalaiset keräsivät viime 
vaaleja selvästi enemmän ääniä 
kaikissa vaalipiireissä ja on kun-
tavaalien ainoa todellinen voitta-
ja. Koko maan tasolla puolueen 
kannatus kasvoi 7 % viime kun-
tavaaleista. 12,3 % äänestäjistä 
valitsi perussuomalaisen vaihto-
ehdon puolesta. Vuoden 2008 
vastaavien vaalien tulos oli 5,39 
prosenttia, sitä edellisten 0,9 %. 

 PUOLUESIHTEERI

Suunta on hyvä ja kasvu varsin 
reipasta.

Perussuomalaisten näyttävä 
nousu Suomen valtuustoihin on vai-
kuttava. Uusissa valtuustoissa tulee 
istumaan peräti 1 195 perussuoma-
laista valtuutettua. Kun tällä kau-
della valtuutettuja on 443, lisäystä 
nykyiseen saadaan mukavat 752.

Perussuomalaiset nousivat suu-
rimmaksi puolueeksi Kihniössä ja 

Uuraisilla, sekä useimmissa kunnis-
sa 3.-5. suurimmaksi. Kaiken kaik-
kiaan ensivuoden alussa Suomessa 
on 288 kuntaa, joissa on perussuo-
malaisia valtuutettuja tai valtuutettu. 

Kuntavaalit nostivat monta 
uutta kasvoa valtuustoihin eri 
puolilla Suomea. Vaalien myötä 
perussuomalaisista tulee nyt ai-
dosti myös merkittävä valtakun-
nallinen kuntapuolue, jonka pai-

kallinen merkitys vahvistuu uusien 
valtuustopaikkakuntien myötä.

Kenttätasolla vaalityössä ja pe-
rusyhdistystoiminnassa tarvitaan 
vilpitöntä aatteenpaloa. Paikallis-
ten ehdokkaiden tiedosta, taidosta 
ja vaalityöstä oli menestys kiinni. 
Perussuomalaiset aktiivit ovat 
maan suolaa, heitä ei heiluta löö-
pit eikä gallupit. He tekivät työn, 
kiitoskin kuuluu heille.

Perussuomalaisille vaalivoitto
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Suhteellinen vaalitapa
luottamuspaikkoja jaettaessa

Luottamuspaikkoja neuvotellessa 
voi vaatia käytettäväksi suhteellista 
vaalitapaa. Tämä on mahdollista, 
jos valittavia paikkoja on kaksi tai 
useampi. Suhteelliseen vaaliin ryh-
dytään, jos sen vaatijoita on riit-
tävästi. Riittävästi tarkoittaa sitä, 
että suhteellista vaalitapaa vaatii 
niin monta vaaliin osallistuvaa, että 
vaalissa he voivat yhdessä saada va-
lituksi vähintään yhden ehdokkaan-
sa. Suhteellisen vaalin toimittamisen 
edellytyksistä säädetään laissa suo-
raan laskukaavalla.

Oheiseen taulukkoon on merkitty 
valittavan toimielimen koosta riippuva 
valtuutettujen pienin lukumäärä, jolla 
voi vaatia suhteellista vaalitapaa käytet-

tään sitä!

täväksi ja saa varmasti yhden paikan. 
Esimerkiksi 35 hengen valtuustossa saa 
yhdeksän jäseniseen lautakuntaan nel-
jällä valtuutetulla aina yhden paikan.

Paremman edustuksen saami-
seksi puolueet voivat solmia neu-
vottelujen ajaksi ns. teknisen vaali-
liiton. Tällöin esimerkiksi pienim-
mät ryhmät voivat yhdessä saada 
luottamuspaikkoja, joita muuten 
eivät saisi. Tekninen vaaliliitto ei 
ole poliittinen sopimus, vaan sitä 
käytetään vain paikkajaossa. Se ei 
sido puolueita ideologiseen yhteis-
työhön, vaan turvaa osapuolilleen 
ainoastaan vaalien tuloksen mu-
kaisen edustuksen lautakunnissa 
ja hallituksissa.

misohjesäännön muuttamiseksi 
niin, että sen avulla turvataan 
suomalaisten ja omankunnan 
yrittäjien työllisyys.

Jaettu valta pysyvää

Vaalivoitollamme saamme kun-
nallisiin hallituksiin ja lautakun-
tiin sekä kunnallisyhteiselimiin ja 
– yrityksiin edustukset. Kun käy-
dään neuvottelut muiden valtuus-
toryhmien kanssa, on pidettävä 
puolensa, jotta vaalitulos näkyy 
myös näissä edustuksissa. Paikko-
jenjako on matematiikkaa ja poli-
tiikkaa. Ette ole yksin,  vaan tuke-
nanne ovat tarvittaessa puoluetoi-
misto ja piirijohto. Paikkajaossa 
on kysymys myös politiikasta. 
Esimerkiksi lautakuntien painoar-
vot ovat erilaisia, vaikka jokainen 

lautakunta on tärkeä. Kunnan ta-
loudelliset ja palveluihin liittyvät 
päätökset tehdään valtuuston ja 
hallituksen lisäksi teknisessä - ja 
sosiaalilautakunnassa. 

Osaamista on meidän jäsenis-
tössämme laajalti. Siksi kannattaa 
jakaa paikkoja mahdollisimman 
monelle. Paikkoja ei pidä täyttää 
vain valtuutetuilla, vaan kaikki eh-
dokkaamme ovat osaavia ja käyt-
tökelpoisia moniin paikkoihin, 
joita tulee nyt perussuomalaisille 
jakoon. Kannattaa myös harkita 
- missä se vain on mahdollista – 
että valtuustoryhmien kokoukset 
pidetään yhteiskokouksina kaik-
kien perussuomalaisten lautakun-
ta- ja muiden edustuspaikkojen 
haltijoiden kanssa yhdessä. Näin 
vuorovaikutteinen tiedon kulku 
on saumatonta.

Kiitos ja katseet tulevaan

Jälleen kerran Te teitte sen. Muu-
titte rysäyksellä kuntien poliittisen 
kartan. Varmistitte vaalityöllänne 
perussuomalaisten pysymisen suur-
ten puolueiden kastissa. Meidän 
on muistettava, että meidän on lu-
nastettava paikkamme joka ainoa 
päivä. Sen teemme, kun pidämme 
lupauksistamme kiinni. Olemalla 
jatkossakin avoimia, aitoja ja re-
hellisiä. Näillä arvoilla Te voititte 

eduskuntavaalit ja nyt kuntavaalit. 
Te olette historian tekijöitä. Arvos-
takaa sitä reilusti!

Meillä oli 299 kunnassa ehdok-
kaat. Nyt on saatu sillanpääasemat. 
Meidän on vahvistettava toimin-
taamme jokaisessa kunnassa. Kun 
meillä on jokaisessa näissä 299 
kunnassa vähintään 10-20 aktiivis-
ta jäsentä kahden seuraavan vuoden 
aikana,  olemme seuraavien edus-
kuntavaalien jälkeen suurin puo-
lue. Silloin muuttuu niin Suomen 
Eurooppa-politiikka kuin sisäpoli-
tiikkakin. Pääsemme toteuttamaan 
perusmottoamme käytännössä: En-
sin suomalainen työ ja yrittäminen 
– ja jos jää aikaa ja rahaa - sitten 
maailman parantaminen.  

MATTI PUTKONEN
KUVAT PS JA LEHTIKUVA

Hyvä aate kantaa

Perussuomalaiset muuttivat kun-
tien poliittisen kartan. Meidän on 
edelleen vahvistettava toimintaam-
me jokaisessa kunnassa, ollaksem-
me seuraavien eduskuntavaalien 
jälkeen suurin puolue.  On myös 
pidettävä mielessä, että meidän on 
lunastettava paikkamme joka päi-
vä uudelleen. Teemme sen olemalla 
avoimia, aitoja ja rehellisiä, sekä 
pitämällä lupauksistamme kiinni. 

Oikeudenmukaisuus, työn ja 
yrittämisen kunnioittaminen, 
tasa-arvo ja rehellisyys ovat 
ne arvot, joilla voitimme edus-
kuntavaalit ja kuntavaalit. 
Näillä arvoilla teemme histori-
aa. Perussuomalaisuus voi olla 
Suomen politiikan johtava aa-
te tällä vuosisadalla.

OSSI SANDVIK
puoluesihteeri
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”Rajoituksilla säästetään vuosit-
tain jopa 50 000 ihmishenkeä”, 
sanoi vihreiden europarlamen-
taarikko Satu Hassi unionin 
syyskuussa hyväksymästä rikki-
direktiivistä Helsingin Sanomien 
mukaan (12.9.).

Laivojen polttoaineiden rik-
kipitoisuutta on laskettava ny-
kyisestä yhdestä prosentista 0,1 
prosenttiin Itämerellä, Pohjan-
merellä ja Englannin kanaalissa 
vuonna 2015. Välimerellä kaikki 
on lievempää: siellä rikkipitoi-
suus pitää laskea nykyisestä 3,5 
prosentista 0,5 prosenttiin vuon-
na 2020.

Suomalaisista euroedustajista 
puolesta äänestivät direktiivin 
parlamentille esitelleen Hassin li-
säksi vain demarien Liisa Jaakon-
saari, ruotsalaisten Nils Torvalds 
ja kokoomuksen Sirpa Pietikäi-
nen.

Vastineessaan HS:lle (16.9.) 
Hassi täsmensi puheitaan sen 
verran, että uudet rikkirajat vä-
hentäisivät unionissa kuolemia 
vuosittain kymmenillä tuhansilla, 
ei sentään 50 000:lla, koska eivät-

Asiantuntijoiden mukaan kohuttu rikkidirek-
tiivi ei paranna Itämeren maiden ilmanlaatua 
niin merkittävästi kuin sitä puolustavat tahot 
antavat ymmärtää.

Rikkidirektiivi on Itämerell

hän päästörajat lopeta laivojen 
saasteita kokonaan.

Perussuomalaisten euroedus-
taja Sampo Terhon mukaan Hassi 
puhuu ihan eri asiasta kuin Itä-
meren alueen päästöjen vähentä-
misestä, joka oli Terhon mukaan 
ainoa asia, mitä vastaan suoma-
laiset protestoivat. 

- Niiden osalta ilmanlaadun 
parannus säästänee ihmishenkiä 
tasan nolla”, Terho arvelee ja 
saattaa olla oikeassa.

Suomen päästöt 
pienimmästä päästä

Rikkirajoitusten on eduskunnan 
suuren valiokunnan mukaan ar-
vioitu laskevan ulkoilman pien-
hiukkaspitoisuuksia 10-30 pro-
senttia merialueiden läheisiltä 
rannikoilta aina muutamien sato-
jen kilometrien päähän sisämaas-
sa. Koko Euroopan näkökulmas-
ta direktiivi voi siis olla perustel-
tu. Ilmatieteen laitos kuitenkin 
totesi valiokunnalle, että hyödyt 
Itämeren alueen päästövähennyk-
sistä jakaantuvat laajalle alueelle. Itämeren laivoille puhaltavat hyytävät tuulet, kun rikkidirektiivi astuu voimaan 2015.

Suomessa palveluita hoitavia 
viranomaisia ei velvoiteta tie-
dottamaan palveluista, vaan 
ikäihmisen pitää itse osata vaa-
tia niitä palveluita, jotka hänel-
le lain mukaan kuuluvat. Tämä 
on ikäihmiselle vaikea tehtävä. 
Monikaan ei saa asioita selville 
ilman toisten apua. Tietoa ehkä 
löytyisi jos osaisi käyttää tieto-
konetta sujuvasti, mutta valitet-
tavan moni ikäihminen ei osaa.

Kaupunkien pitäisi panostaa 
enemmän neuvontapisteisiin. 
Tämä asia pitää ottaa esille tu-
levissa kaupunginvaltuustoissa 
ja -hallituksissa. Kaupunkien 
pitää tietenkin myös tiedottaa 
neuvontapisteistä, eihän kukaan 
osaa kysyä neuvontapisteestä jos 
ei sellaisesta tiedä.

Kahden kerroksen väkeä

Kuntalainen voi saada kunnan 
tuottamia palveluja tai kunta 

Palvelu pelaa – vai pelaako?
Osaavatko ikäihmiset hakea heille 
kuuluvia kunnallisia palveluita? Sitä sopii 
epäillä, onhan järjestelmä hyvin sekava ja 
monimutkainen. 

saattaa antaa asiakkaalle palvelu-
setelin, jolla asiakas hankkii palve-
lun yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Ikäihminen voi käyttää myös yksi-
tyisiä palveluja, jolloin hän maksaa 
saamansa palvelun kokonaan itse. 
Eläkkeensaajat voivat myös hakea 
Kelalta kotihoitoon hoitotukea, 
jonka suuruus on porrastettu avun-
tarpeen mukaan. Hoitotukeen voi 
liittyä veteraanilisä.

Käynti yksityisellä käy toki kuk-
karon päälle, mutta palvelujen kus-
tannuksista voi saada pienen osan 
tietyin edellytyksin takaisin koti-
talousvähennyksenä verotuksessa. 
Meillä on luotu rikkaille omat tahot, 
josta hoitoa saa nopeasti. Köyhiä 
varten on kunnallinen järjestelmä, 
jossa joutuu tappelemaan pitkään-
kin (jos osaa tapella ja vaatia) lähes 
kaikesta mikä itselle kuuluu. Uudet 
valtuustot ratkaisevat, jatkuuko 
eriarvoistumisen tie vai jaetaanko 
kaupungin verotuotot oikeudenmu-
kaisemmin niitä tarvitseville.

Kotihoito säästää 
kaupungin rahoja

Kotiin saatava kunnallinen apu 
tunnetaan nykyään kotihoidon 
nimellä, joka jakautuu apuun 
arjen töissä sekä henkilökohtai-
sissa toiminnoissa. Kodinhoita-

jat, kotiavustajat ja lähihoitajat 
tekevät tätä työtä. Omaishoitaja 
voi saada kunnalta omaishoidon 
tukea. Kuntien lisäksi kotihoi-
toa antavat yksityiset palvelu-
yritykset sekä järjestöt ja yhdis-
tykset.

Yksityisten palveluyritysten 
suosio on kasvattanut osuuttaan, 
onhan nykyisin mahdollista saa-
da kotitalousvähennystä, joka on 
hyvä asia. Kotitalousvähennysoi-
keutta on jatkettava ja huoleh-
dittava siitä, että sitä eivät käytä 
väärin rikkaat ja lakia tuntevat 
ihmiset.

Kotisairaanhoito taas on 
sairaanhoitoa ja kuntoutusta, 
joka perustuu lääkärin teke-
miin potilaskohtaisiin määrä-
yksiin. Näihin palveluihin kun-
tien kannattaa taloudellisista-
kin syistä panostaa enemmän, 
säästäähän kotihoito valtavasti 
rahaa verrattuna siihen, että 
potilas olisi kalliissa laitoshoi-
dossa.

Inhimilliset potilaslähtöi-
set seikat huomioon ottaen 
ikäihmiselle kotona asuminen 
mahdollisimman pitkään on 
aina parempi vaihtoehto kuin 
laitoshoito, jos hän niin halu-
aa. Kansaneläkelaitoksella on 
myös ratkaiseva rooli siinä, 
miten ikäihmiset saavat tarvit-
semiaan ja ansaitsemiaan pal-
veluita kunnissamme.

TEKSTI HARRI LINDELL
KUVA  MATTON
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lä täysin turha

EU vaikuttaa elämääsi – 
vaikuta sinäkin EU:hun

EU-asiat tuntuvat ihmisistä etäisiltä, mutta onko tälle tunteelle 
myös järkiperusteita? Parlamentaarikon työssäni olen vähitel-
len törmännyt yhä uusiin sääntelyn muotoihin inhimillisen elä-
män kaikilta aloilta. Lopulta päätin selvittää asiaa tarkemmin 
ja pyysin avustajaani ennen kesälomia tutkimaan yksityiskoh-
taisesti, mitä sellaista sääntelyä on jo olemassa, joka konkreet-
tisesti koskettaa ihmistä hänen kotipiirissään.

Lähdemateriaali sinänsä on helposti saatavilla. EU:n säädös-
kokoelmaa voi käydä ihailemassa nettiosoitteessa http://eur-lex.
europa.eu. Voit itsekin kokeilla hakujärjestelmää kirjoittamalla 
järjestelmään omaa elämääsi koskevan hakusanan. Nopeasti 
huomaat, ettei itse asiassa ole kovinkaan helppoa keksiä sanoja, 
joille ei tulisi yhtään osumaa.

Osumia voi ajoittain tulla suorastaan hämmentäviä määriä. 
Kun avustajani väitti, että esimerkiksi sanalle ”maito” löytyy 
osuma yhteensä 4 378 EU-lainsäädännön asiakirjasta, päätin 
epäuskoisena tarkistaa asian itsekin. Tottahan se oli – tosin sii-
hen mennessä kun itse tarkistin asian, asiakirjoja oli jo 4 402, 
eli sillä välillä oli tehtailtu jälleen 24 uutta asiakirjaa, joissa 
maito on tavalla tai toisella mainittu.

Ei siis ole helppoa tehdä itsestään asiantuntijaa EU-lainsää-
dännössä, niin avointa kuin se periaatteessa onkin. Tämä on 
EU:n keskeinen ongelma: avoimuus ei auta tiedonvälityksessä 
kun tietoa on kerta kaikkiaan liikaa.

Luettelen seuraavaksi ilman erityisempää järjestystä joita-
kin asioita, jotka varmaankin ovat arkielämässäsi tuttuja, ja 
joita on tavalla tai toisella EU:n taholta säännelty: televisio 
(myös televisio-ohjelmat ja -mainokset), digiboksi, ilmastoin-
tilaitteet, tietokone, viinikaappi, kokoon taitettava tuoli, heh-
kulamppu, sälekaihdin, jääkaappi, pakastin, astianpesukone, 
konetiskiaine, mikroaaltouuni, muovinen keittiöväline, lelut, 
lastensängyn patja, hunaja, glögi, oliiviöljy, kaakao, suklaa, 
kotipuutarha, polkupyörä – ja lista jatkuu.

Mitä tästä kaikesta voisi vetää yhteen? Kuten aina, EU-
byrokraatin tarkoitus on hyvä. Esimerkiksi useat elektroniik-
kaa käsittelevät säännökset liittyvät energiankulutuksen rajoit-
tamiseen, mikä on periaatteessa tietysti myönteinen tavoite. 
Kuitenkin lopputulos on yleensä sekava. 

Kaikkiaan unioni on vuodesta 1990 alkaen antanut jo yli 
112 000 säädöstä, jotka koskettavat kaikkia 27 jäsenmaata. 
Suurin osa näistä ei suinkaan ole direktiivejä, jotka jättävät 
jäsenmaalle enemmän pelivaraa niiden toteuttamisessa, vaan 
vielä tiukempia säädöksiä, eli asetuksia. Ne astuvat kaikkialla 
EU:ssa välittömästi samansisältöisenä voimaan.

On oma keskustelunsa, mikä mistäkin 112 000 säädökses-
tä on hyvä tai huono, tarpeellinen tai tarpeeton, jäsenmaiden 
toteutettavissa ilman EU:ta jne. (tietysti valtaosa). Aivan yksi-
selitteisesti voi kuitenkin todeta, että EU ei ole kaukainen asia. 
Se on joka päivä läsnä melkein kaikessa mitä teet, vaikket sitä 
ehkä tiedäkään. Siksi EU-asioita todella kannattaa seurata ja 
myös eurovaaleissa aikanaan äänestää.

Sampo Terho
europarlamentaarikko

 SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Laivojen pienhiukkasten (PM 2,5) aiheuttama vuosittainen sydän- ja keuhkotautikuolleisuus Euroopassa ja 
Välimerellä. Itämeren laivaliikenteen osuus kuolleisuudesta on marginaalinen.

Vielä 1980-luvulla rikki oli 
paitsi terveys- myös ympäristö-
ongelma. Happamoittavat rikki-
päästöt voimalaitoksista kauko-
kulkeutuivat maiden rajojen yli. 
Jopa puolalaisen teollisuuden 
päästöt uhkasivat suomalaisia 
metsiä ja järviä. Puhtaamman 
tekniikan ansiosta rikkidioksidi ei 
ole ollut vähään aikaan mikään 
merkittävä ilmanlaatuongelma.

Ilmatieteen laitoksen vanhem-
pi tutkija Jukka-Pekka Jalkanen 
vahvistaa, että rikkidioksidin pi-
toisuudet eivät Suomessa ole ylit-
täneet missään mittauspisteessä 
rikkidioksidille annettuja ohje- ja 
raja-arvoja 2000-luvulla.

- Laivaliikenteen rikkipääs-
töjen lisärajoituksilla ei ole rik-
kidioksidipitoisuuksien kannalta 
merkitystä muualla kuin satami-
en välittömässä läheisyydessä. 
Sielläkin vain hetkellisten, raja- ja 
ohjearvojen kannalta vähämerki-
tyksellisten pitoisuuksien osalta.

Myös pienhiukkaset ovat hai-
tallisia ihmisen terveydelle. Rik-
kiä sisältävän öljyn polttaminen 
tuottaa sulfaatteja eli hiukkas-
muodossa olevaa rikkiä. Sulfaat-
teja syntyy sekä suoraan poltto-
prosessissa että kemiallisesti ilma-
kehässä rikkidioksidipäästöistä.

Hyödyt jakaantuvat laajalle 
alueelle

Jalkanen sanoo, että laivojen rik-
kipäästöjen ja suorien sulfaatti-
päästöjen leikkaukset vaikuttavat 
laskevasti hiukkaspitoisuuksiin. 
Päästöleikkaukset eivät kuitenkaan 
erotu selkeällä tavalla Suomen alu-
eella mitatuissa hiukkasten sulfaat-
tipitoisuuksissa. Rikkipäästöjen 
määrä vaihtelee vuodesta toiseen 
enemmänkin sen mukaan, kuinka 
paljon kivihiiltä on jouduttu käyt-

tämään sähkön ja lämmön tuotan-
toon talven aikana.

- Tämä vahvistaa, että Itämeren 
alueen rajoitusten tärkeimmät vai-
kutukset ilmanlaatuun ja erityisesti 
sulfaattihiukkasten pitoisuuksiin 
ja laskeumaan eivät ole paikallisia. 
Hyödyt Itämeren alueen päästövä-
hennyksistä jakaantuvat erittäin 
laajalle alueelle, eivätkä välttämät-
tä merkittävästi paranna Suomen 
ilmanlaatua, Jalkanen muistuttaa.

Itämeri olisi siis hyvin voitu 
jättää koko direktiivistä kokonaan 
pois. Nyt Suomen kauppameren-
kulku maksaa kaikkein suurim-
mat sopeutumiskustannukset 
ilman, että päästövähennyksistä 
seuraisi terveyshyötyjä suomalai-
sille tai muillekaan. Esimerkiksi 
Tornion satamasta on 2 000 me-
rimailia direktiivin rajoittaman 
alueen rajalle Atlantilla. Jos osa 
kuljetuksista siirtyy kumipyöril-
le, direktiivistä voi olla enemmän 
haittaa kuin hyötyä ympäristölle.

Sen lisäksi, ettei laivojen rikki-
päästöjen vähennyksistä ole Itäme-
rellä merkittäviä terveyshyötyjä, di-
rektiivi toteuttaa päästövähennykset 
tarpeettoman kalliisti. Jopa vihreiden 
kansanedustaja Osmo Soininvaara 
huomauttaa blogissaan, että jäykkä 
rikkinormi ei ole kustannustehokas-
ta ympäristöpolitiikkaa. 

”Jos päästöjen alentaminen ta-
pahtuu vähärikkiseen öljyyn siirty-
mällä, valtaosa kustannuksista tulee 
siirtymisestä 0,5 prosentin tasosta 0,1 
prosentin tasoon, mutta valtaosa hyö-
dyistä saadaan siirtymisestä 2,5 pro-
sentin tasosta 0,5 prosentin tasoon”, 
Soininvaara kirjoittaa ja jatkaa: ”Nuo 
viimeiset hyödyt ovat niin kalliita, että 
sama raha uhrattuna ympäristön hy-
väksi muuten olisi järkevämpää.”

MARKO HAMILO 
KUVA LEHTIKUVA

Muutamien satojen kilomet-
rien päässä vilkkaasti liiken-
nöidystä Englannin kanaalista 
asuu lähes sata miljoonaa ih-
mistä. Itämerellä Suomen kaup-
pamerenkulusta vastaavat rahti-
alukset kulkevat pitkiä matkoja 
kaukana rannikoilta, eikä koko 
Itämeren rannikkovyöhykkeellä 
asu kuin parikymmentä miljoona 
ihmistä.

Avoimuus ei auta
tiedonvälityksessä

kun tietoa on
kerta kaikkiaan liikaa.
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Kun tänä vuonna uusia poliiseja 
valmistuu 90, tulee työttömien 
määrä kasvamaan arviolta sataa-
nviiteenkymmeneen. Ensi vuosi 
tulee olemaan poliiseille pahin 
mahdollinen. Vuonna 2013 po-
liiseja valmistuu yli kolmesataa, 
jolloin työttömien määrä tulee 
kasvamaan arviolta kahteen ja 
puoleen sataan. Vuosina 2014-15 
työllisyystilanne alkaa jo helpot-
tua.

Ensi vuoden alusta astuu voi-
maan yhteiskuntatakuu, jonka 
mukaan jokaiselle alle 30-vuoti-
aalle vastavalmistuneelle on löy-
dyttävä työ-, harjoittelu-, opiske-
lu, työpaja- tai kuntoutuspaikka 
viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumises-
ta. Tämä saattaa osaltaan pienen-
tää poliisin työttömyyslukuja ensi 
vuonna.

- Poliisin taholta on tehty 
kaikki mahdollinen poliisien työl-
listämiseksi. Kesä-heinäkuussa 
työllistimme noin kaksisataa po-
liisia saamamme lisätalousarvion 
ansiosta. Yhteiskuntatakuun ra-
hoja tarvitaan kuitenkin vielä en-
si vuonna ja jossain määrin myös 
vuonna 2014, kertoo poliisiyli-
johtaja Mikko Paatero.

Resurssien kohdalla ollaan 
kipurajalla

Poliisin resurssien kohdalla ol-
laan selvästi kriittisellä rajalla 
eikä ainakaan tämän alemmas 
voida enää missään tapauksessa 
mennä. Tämänhetkisillä resurs-

Puolustusvoimauudistus vähen-
tää lähivuosina ennätysmäärän 
työpaikkoja puolustusvoimista. 
Kaikkiaan virkoja katoaa noin 
2 100. Irtisanomisuhan alla on 
865 henkeä, heistä kaksi kolmas-
osaa siviilinaisia. 

Armeijamme rakennemuutok-
sen lähtökohtana on luonnollises-

 KOLUMNI

ti sodan ajan tarve, mutta eivät 
irtisanomiset kyllä mitenkään 
toteuta esimerkiksi valtion en-
si vuoden talousarvioesitykseen 
kirjattua korulausetta, jonka 
mukaan ”puolustusministeriön 
hallinnonalalla sitoudutaan edis-
tämään sukupuolten välistä tasa-
arvoa kaikessa päätöksenteossa”.

Poliiseja työttömänä
ennätysmäärä
Työttömien poliisien määrä kasvaa koko ajan. Tämän vuoden 
syyskuussa työttömiä poliiseja oli noin 80. 

seilla poliisi pystyy vielä suurin 
piirtein selviämään tehtävistään 
ja velvollisuuksistaan nykytasol-
la, mutta mitään ei voida enää 
ottaa pois.

- Mielellään näkisin keskuste-
lua siitäkin, voisiko poliisi luopua 
joistain tehtävistään. Toisaalta 
yhteiskunnan rasitetta se ei au-
ta yhtään, jos tehtäviä siirretään 
viranomaiselta toiselle. Valitetta-
vasti on kuitenkin niin, että tie-
tyissä asioissa poliisi joutuu jo nyt 
priorisoimaan. Esimerkiksi pien-
ten omaisuusrikosten tutkintaan 
ei pystytä paljon panostamaan ja 
hälytysten vasteajat harvaanasu-
tuilla paikkakunnilla eivät mis-
sään nimessä saa mennä tämän 
huonommiksi. Paikoitellen ne 
ovat liian huonolla tolalla jo nyt.

Pidemmän tähtäimen 
budjettipolitiikkaa

Työttömien poliisien suuri määrä 
johtuu budjettipolitiikasta. Po-
liisin budjettisuunnitelman laati-
minen on ollut aiempina vuosina 
hankalaa, kun sitä on voitu suun-
nitella vain vuosi kerrallaan. Niin-
pä esimerkiksi poliisikoulutuksen 
sisäänottomääristä päätettäessä ei 
ole voinut ennustaa, mikä on ti-
lanne kolmen vuoden päästä.

- Poliisin budjettipolitiikka 
on tähän saakka ollut kädestä 
suuhun elämistä. On päästävä 
pidemmän tähtäimen budjetti-
politiikkaan. Syyllisiä tämänhet-
kiseen työttömyystilanteeseen on 
turha hakea, sillä sisäänottomää-
ristä on päätetty sen hetken par-
haiden tietojen perusteella.

Hallitus on ottanut tavoit-
teekseen, ettei työttömien poliisi-
en määrä enää kasvaisi eikä po-
liisien määrä vähene tämän het-
kisestä tasosta. Siihen pitää voida 
luottaa ja uskaltaa kouluttaa lisää 
poliiseja. Missään tapauksessa ei 
saa tulla eteen sellaista tilannetta, 
että rahaa olisi mutta ei tarpeeksi 
koulutettuja poliiseja.

MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA POLIISI

Poliisiylijohtaja Mikko Paateron 
mukaan vuosi 2013 on poliisien 
työllisyystilanteen kannalta pahin 
mahdollinen. Seuraavana vuonna 
tilanne alkaa jo tasoittua.

Vastavalmistuneet poliisit eivät välttämättä saa työpaikkaa ensi vuonna.

Valtaosa irtisanottavista on 
matalapalkkaisia, päälle viisi-
kymppisiä naisia, jotka ovat 
palvelleet puolustusvoimissa yli 
30 vuotta. He ovat luottaneet 
työnsä pysyvyyteen ja koulutta-
neetkin itseään juuri puolustus-
voimien tarpeita silmällä pitäen. 
Kiitoksena pitkästä urastaan 

valtio passittaa nämä naiset ki-
lometritehtaalle.

Naisista monilla olisi ollut 
eläkeikään matkaa enää muuta-
ma vuosi, sillä pitkän palvelus-
suhteen vuoksi heidän eläkeikän-
sä on normaalia alempi. Arvat-
tavissa on, että irtisanottavien 
uudelleentyöllistyminen tulee 

Puolustusvoimauudistus ja tasa-arvo
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Postien sulkemisesta
murhetta ja tuskaa

Uudenkaupungin posti 
saatiin pelastettua

Usein kuulee ihmisiltä sellaista-
kin, että oman postikonttorin lo-
pettamisen jälkeen olisi lähetyk-
siä hukkunut aiempaa enemmän 
tai ne viipyisivät matkalla kau-
emmin. Sandberg kuitenkin kiis-
tää, että konttorien lakkautta-
misella pitäisi olla minkäänlaista 
suoraa vaikutusta postin jake-
luun. Tietysti niissä tapauksis-
sa, jos asiakas jättää tai noutaa 
lähetyksiä asiamiesposteista, voi 
ongelmia ilmetä, jos henkilökun-
nan ammattitaito ei ole riittävä.

Uudenkaupungin kunta läh-
ti hankkeeseen paikallisen pos-
tin pelastamiseksi. Itella Postin 
ja kaupungin yhteistyösopimus 
yhdessä Uudenkaupungin yrit-
täjäyhdistyksen kanssa kokosi 
saman katon alle postipalvelut 
ja yhteispalvelupiste Passarin, 
yrittäjien palvelupisteen ja jäte-
neuvontapalvelun. Monipalvelu-
piste on lajissaan Suomen ensim-
mäinen.

- Kun palveluille saatiin mui-
takin maksajia, saatiin postin 
oma konttori pelastettua. Vastaa-
vanlaisia hankkeita toivoisin mo-
neen muuhunkin kuntaan, miksei 
niihinkin, joista posti on jo lope-
tettu tai ulkoistettu, että oman 
konttorin saisi vielä takaisin.

MIKA MÄNNISTÖ
KUVA ITELLA JA LEHTIKUVA

Posti- ja logistiikka-alan unionin 
valtakunnallinen pääluottamus-
mies Mirja Sandberg toivoisi 
niin kunnilta kuin kuluttajiltakin 
enemmän aktiivisuutta hyvien 
palvelujen pelastamiseksi.

Asiakkaat joutuvat jo huhuilemaan toimivien postikonttoreiden perään.

Posti on ollut jatkuvan rationa-
lisoinnin kohteena 1990-luvulta 
lähtien. 90-luvun alussa postilla 
oli vielä kolmisentuhatta myy-
mälää, joissa henkilökuntaa yli 
kahdeksantuhatta. Siitä lähtien 
niin konttorien kuin henkilö-
kunnankin määrää on jatkuvasti 
vähennetty. Tämän vuoden ke-
säkuussa Itellan omia myymä-
löitä oli enää 114 ja muutamia 
ollaan vielä sulkemassa vuoden 
loppuun mennessä. Tuoreimman 
lakkautuskierroksen jälkeen 
myymälöiden määrä tulee jää-
mään noin sataan. Henkilökun-
taa on niissä jäljellä vielä kuuti-
sensataa.

- Tästä voi jokainen ymmär-
tää, paljonko murhetta ja tus-
kaa tämä on aiheuttanut postin 
omille työntekijöille. Posti on 
varmasti yksi Suomen eniten ra-
tionalisoituja palveluja, sanoo 
Posti- ja logistiikka-alan unionin 
valtakunnallinen pääluottamus-
mies Mirja Sandberg.

Postin toimipisteiden lak-
kauttaminen tai ulkoistaminen 
asiamiesposteille ei kuitenkaan 
aiheuta tuskaa pelkästään työn-
tekijöille, vaan myös asiakkaat, 
tavalliset kuluttajat ja pienyrittä-
jät kärsivät.

Kuluttajat liian kilttejä

Yrittäjävetoisessa paikassa ei 
henkilökunnan ammattitaito 
välttämättä ole riittävä palvelu-
jen tason ylläpitämiseksi. Itella 
toki kouluttaa yritysten henki-
lökuntaa, eri asia on, miten py-
syviä työntekijät näissä paikois-
sa ovat. Monelle, jonka omalta 
paikkakunnalta postikonttori 
on siirretty yrittäjävetoisen asia-
miespostin hoidettavaksi, tu-
lee varmaan mieleen useampia 
esimerkkejä palvelujen tason 
heikentymisestä. Näin ainakin 
tämän jutun kirjoittajan korviin 
kantautuneen palautteen perus-
teella voisi uskoa.

- Jos kokee tulleensa kal-
toin kohdelluksi, tulisi jokaisen 
reklamoida asiakaspalveluun ja 
mielellään myös Viestintäviras-
toon. Suomessa valitettavasti me 
kuluttajat olemme liian kilttejä 
ja harvemmin reagoimme siihen, 
että hyvät palvelut viedään meil-
tä pois. Me vain sopeudumme 
muutoksiin. Mielestäni voisim-
me olla näissä asioissa hieman 
vaativampia, toivoo Sandberg.

olemaan erittäin hankalaa, ellei 
mahdotonta.

Monet irtisanottavista naisista 
päätyvät todennäköisesti työttö-
myysputkeen. Samassa rytäkässä 
heidän eläkeikänsä nousee. Väi-
tän, että valtiolle tulisi jopa edul-
lisemmaksi pitää irtisanottavat 
työssä muutaman vuoden ajan 

eläkeikään asti kuin maksaa heille 
työttömyyskorvausta vielä use-
ammilta vuosilta. Puolustushallin-
nossa tutkaillaan asiaa kuitenkin 
vain oman hallinnonalan budjetin 
kannalta, eikä kukaan tunnu ajat-
televan valtion kokonaistaloutta.

Irtisanomisten lisäksi puolustus-
voimauudistuksen seurauksena jopa 

2 500–3 000 henkeä joutuu vaihta-
maan palveluspaikkakuntaa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että mikäli perhe ha-
luaa jatkossakin asua yhdessä, jou-
tuu upseerin tai aliupseerin puoliso 
jättämään työnsä, etsimään uuden 
tai jättäytymään kotiin.

Puolustusvoimauudistukseen 
liittyvät tasa-arvo-ongelmat eivät 

ole juuri nousseet julkiseen keskus-
teluun. Hämmästyttävää on, että 
asia ei tunnu kiinnostavan edes 
tasa-arvoasioita valvovia viran-
omaisia. Esimerkiksi eduskunnan 
puolustusvaliokunta olisi halunnut 
asiasta tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunnalta lausunnon talousarvio-
esityksen käsittelyn yhteydessä, 

mutta neuvottelukunta oli liian 
kiireinen paneutuakseen asiaan: 
40-vuotishistoriikkiprojekti ajoi 
valtion työntekijöiden tasa-arvo-
tarkastelun edelle.

Jussi Niinistö
kansanedustaja
puolustusvaliokunnan pj.

Itella sulkee toimipisteitään siihen malliin, että Suomessa on pian enää 
vain sata perinteistä postikonttoria. 
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n heinäkuinen aamu 
vuonna 2009. Naanta-
lissa asuva neljän lapsen 
äiti Ani Leikonniemi, 

47, soittaa sosiaalityöntekijälle ja 
kertoo edellisillan tapahtumista. 

Hän oli ollut miespuolisen 
ystävän omakotitalossa kylässä, 
kun tälle tuntemattomat kolme 
miestä olivat murtautuneet ta-
loon. He olivat pahoinpidelleet 
paitsi ystävän iäkkään isän, myös 
Anin, joka oli saanut lapsensa 
kellariin suojaan ennen hätänu-
meroon soittamista.

Puhelun päätteeksi viran-
omainen pyytää lupaa kotikäyn-
tiin. Ani suostuu. Kahden tunnin 
kuluttua soi ovikello. Sisään as-
tuu kolme sosiaaliviranomaista 
sekä kolme aseistautunutta polii-
sia. Poliisit sanovat päivää, mutta 
sosiaaliviranomainen vain: ”Me 
tultiin nyt hakemaan poikasi. 
Pakkaa hänelle reppu mukaan.” 

Pöydälle jätetään kiireellisen 
sijoituksen paperit, jotka on päi-
vätty edellisenä päivänä. Syöpää 
sairastava teini-ikäinen ja kaksi 
muuta lasta itkevät, kun pikku-
veljeä viedään pois.

Viranomaiset poistuvat 
2,5-vuotias poika mukanaan. 

Kuva Anista ja pojasta on tyttären ottama. Äiti näki poikansa huostaanoton jälkeisen
hetkeksi ennen, kun lähdin hänen luotaan. Sen jälkeen vein tyttäreni takaisin syöpäo

Ani Leikonniemen perhe joutui kokemaan 
lapsen perusteettoman sijoituksen. Hallinto-
oikeus purki päätöksen myöhemmin. 

Lastensuojelu 2010
• Suomessa oli lastensuojelun avohuollon asiakkaana lähes 80 000 lasta tai 

nuorta. Vuonna 1996 heitä oli reilut 30 000.

• Kaikista Suomessa kodin ulkopuolella sijoitettuna olevasta yli 17 000 lapses-
ta noin 10 000 oli huostassa. Kiireellisesti sijoitettujen määrä yli kolminker-
taistui 2000-luvulla. Vuoden aikana vain noin seitsemän prosenttia huostista 
päättyi.

• Lastensuojeluilmoituksia tehtiin koko maassa ennätysmäärä; reilut 88 000. 
Ne koskivat viittä prosenttia maamme lapsia, kaikkiaan lähes 57 800 lasta. 

• Kunnissa tehtiin melkein 24 000 lastensuojelutarpeen selvitystä. 

• Sijaishuollon menot ovat koko maassa nousseet lähelle 700 miljoonaa euroa. 
Suurin piirtein saman verran maksavat lukiolaitos, toimeentulotuki tai polii-
sitoimi. Avo- ja jälkihuollon kustannuksista ei ole saatavissa tarkkoja lukuja.

Poika, jonka äVertaistukea sijoituksen
kokeneille

Ani Leikonniemi on koulutukseltaan sosiaaliohjaaja. Hän tuli jul-
kisuuteen helmikuussa 2012 esitetyssä Silminnäkijä-ohjelmassa. 
Hän toimii tukihenkilönä laittoman sijoituksen kokeneille per-
heille. Vertaistukea annetaan hänen perustamassaan yhdistykses-
sä, joka kantaa nimeä HOL ry, Huostaan Otetut Lainvastaisesti. 

– Yhtäkään perhettä ei saisi jättää yksin sijoitus- tai huos-
taanottotilanteessa, Leikonniemi huomauttaa. 

Suurin osa kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on otettu 
kotoaan pätevin perustein. Valtaosa vanhemmista suostuu huos-
taanottoon, koska ymmärtää kotiongelmien vakavuuden ja sen 
hetkisen kyvyttömyytensä vanhemmuuteen. 

Kuitenkin Ani Leikonniemi näkee yhä enemmän toisenlaista kär-
simystä, johon voi kokemustensa kautta samaistua. Kaikki sijoitetut 
lapset eivät nimittäin ole vakavassa vaarassa. Heillä on välittävät 
vanhemmat. Silloin sijoituksen syyt vaikuttavat tulkinnanvaraisilta. 

Varhaisen puuttumisen ideologian takia perheet kuulevat 
nykyään sanapareja ”lapsen etu” tai ”huoli lapsesta”. Leikon-
niemi korostaa kriittisyyttä, kun avohuollon tukitoimien tehoa 
arvioitaessa käytetään sanaa ”riittämätön”. 

– Ei voi olla oikein, että viranomaiset keskenään arvioivat 
salassa, mikä on perheelle parasta. Arviointi tulee tehdä näky-
väksi perheelle lain vaatimusten mukaisesti.

Hänen haaveissaan tulevaisuuden lastensuojelussa kuunnel-
laan perheitä; lapsia ja vanhempia. Olisi kaikkien etu, jos viran-
omaisille asetettaisiin heidän työskentelytapojaan valvova taho.

– Sosiaaliviranomaisten neuvontavastuu, yhteistyövelvoite 
ja avoin keskustelu perheiden elämästä on perusta, jolle autta-
misen pitäisi perustua. 

Pojan annetaan painaa hissin 
nappulaa. Hän nukahtaa auton 
kyytiin matkalla vieraaseen paik-
kaan. Hissin kolahduksen jälkeen 
äiti kantaa sairaan tyttären sän-
kyyn. Hän katselee pahoinpitelys-
tä nousseita mustelmiaan, tuntee 
kipeiden jäsentensä kolotuksen. 
Käsissään hän hypistelee poikan-
sa T-paitaa, kunnes nukahtaa kes-
kelle tyhjää iltaa. Ylihuomenna 
olisi hänen syntymäpäivänsä.

Kaksi ristiriitaista 
kertomusta

Ani Leikonniemi näyttää avoimesti 
asiakirjansa. Luen kymmeniä sivuja 
perheestä tehtyjä kirjauksia, koulun 
ja kodin välistä sähköpostia, sijais-
huoltopäätöksen ja varatuomari 
Outi Mannosen laatiman 50-sivui-
sen koosteen tapahtumien kulusta. 

Anin perheestä tuli lastensuoje-
lun asiakas, koska Ani oli hakenut 
neljän lapsen yksinhuoltajana las-
tensuojelusta hoitoapua kuopuk-
sen koliikin ja esikoisen leukemian 
vuoksi. Pojan huostaanottohake-
muksen teki sosiaalityöntekijä, joka 
ei tuntenut äitiä eikä lapsen isää. 

Huostaanottoa perusteltiin esi-
merkiksi väitteillä äidin voimavaro-
jen vähäisyydestä ja elämänhallin-
nan vaikeuksista. Myös vaihtuvat 
miessuhteet ja useat muutot mai-
nittiin. Äidin mielialojen sanottiin 
vaihtelevan. Sosiaalityöntekijä väit-
ti sijoituksen tuovan vakautta, en-
nakoitavuutta ja turvaa lapsen elä-
mään. Huostaanottoa perusteltiin, 
kuten laki vaati, myös avohuollon 
riittämättömillä tukitoimilla. Riit-
tämättömyyden aiheutti lastensuo-
jelun mukaan se, että äiti ei ollut 
vienyt poikaa päiväkotiin, oli kes-

Sosiaalityöntekijöiden mukaan hän oli hyvin hoidettu, iloinen poika. Silti hänet vietiin äidiltään.
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ä päivänä. - Sain luvan ottaa pojan autoon 
osastolle.

keyttänyt perhekuntoutuksen ja 
ilmoittanut haluavansa eroon las-
tensuojelusta. Missään ei mainittu, 
mihin äiti olisi tarvinnut tukitoimia 
ja mihin niillä pyrittäisiin. Sosiaali-
työntekijä oli unohtanut, ettei po-
jalla ollut päiväkotipaikkaa, jonne 
lapsi olisi pitänyt viedä.

Tosiasiassa perheen ympärille 
kiertyi laaja sukulaisten tukiverkko. 
Pojan kehityksessä ei ollut havaittu 
mitään kielteistä neuvolassa tai lää-
kärissä. Lasta oli aina hoidettu hyvin. 
Kaikki perhetyöntekijän kirjaukset 
pojasta olivat positiivisia. Läheiset 
kuvasivat Ania hyväksi äidiksi. 

Myös äidin psyykkinen tila oli 
kunnossa. Hänellä oli ollut väsy-
mystä johtuen esimerkiksi lähipii-
rissä sattuneista kuolemantapauk-
sista. Psykologisissa testeissä hänen 
oli sanottu olevan vastuuntuntoi-
nen, ahkera ja vuorovaikutustai-
doiltaan taitava. Työtodistukset 
olivat kiittäviä.

Huostaanoton perusteeksi esitetyt 
asuinpaikan muutokset olivat johtu-
neet siitä, että vuokrakohteita oli myy-
ty alta, ja talon hissittömyydestä. Kol-

äiti sai takaisin kotiin

suostuttava, tai poika olisi sijoitet-
tu. Isä palautti pojan kuuden päi-
vän päästä takaisin äidille.

Tässä kohtaa palataan jutun 
alkuun, heinäkuuhun, jolloin äiti 
pahoinpideltiin. Siitä tehtiin lasten-
suojeluilmoitus. Aamulla äiti soitti 
sosiaalitoimeen, ettei lapsilla ole 
hätää. Kahden tunnin päästä poika 
sijoitettiin kiireellisesti. Syynä oli siis 
ystävän luokse tehty kotirauharikos, 
jossa sekä äiti että äidin ystävä ja tä-
män isä olivat asianomistajina eli 
uhreina. Tekijöinä olivat heille tun-
temattomat miehet. Sosiaalityönte-
kijä kirjasi: ”Äiti ei ymmärrä, minkä 
vuoksi poika erotetaan hänestä”. 

Muistoja paperiperheen 
elämästä

Kuukaudet kuluivat. Oikeudenkäyn-
tiä varten hankkimansa asiakirjat 
luettuaan Ani Leikonniemi ymmärsi 
heidän olleen viranomaisille todelli-
suutta vastaamaton ”paperiperhe”. 

Anin mukaan heidän perhet-
tään koskevat lastensuojelukirja-
ukset olivat virheellisiä. Niissä äi-
distä oli tehty mielenterveyspotilas. 
Avunpyyntö lastensuojelusta oli 
muutettu äidin voimavarattomuu-
deksi ja avuttomuudeksi. 

Sosiaaliviranomaiset eivät olleet 
tavanneet poikaa, eivät suostuneet 
kuuntelemaan äitiä tai laatineet asia-
kassuunnitelmia. Ennen huostaanot-
tohakemusta ei lainmukaista kuule-
mistilaisuutta järjestetty, ei myöskään 
läheiskartoitusta. Ennen sijoitusta ei 
äitiä kuultu tämän haluamasta sijoi-
tuspaikasta, vaikka laki sitä vaatii. 

Sen sijaan sosiaaliviranomaiset 
olivat asiakkaan selän takana tehneet 
omia tulkintojaan perheen tilantees-
ta. Ani Leikonniemi ei voinut oikais-
ta virheellisiä kirjauksia, koska vasta 
sijoituspäätöksen jälkeen hänelle sel-
visi, että sosiaalitoimi oli perustanut 

hoidettu, iloinen, leikkii mukavasti, 
istuu hienosti ruokailuissa, hymyilee 
usein…” Missään ei kunnolla perus-
teltu huostaanoton keskeisintä syytä 
eli sitä, mikä oli lapsen etu ja miksi se 
ei viranomaisten mielestä toteutunut. 

Sinä päivänä sijoitus 
purettiin

On maaliskuinen aamu vuonna 2010. 
Taakse on jäänyt kahdeksan kuukaut-
ta sijoitusta ja huostaanoton suullinen 
käsittely. Juristi on tehnyt kaikkensa, 
jotta oikeus voittaisi ja Ani todettaisiin 
riittävän hyväksi äidiksi lapselleen. 

Puhelin soi. Sosiaaliviranomainen 
ilmoittaa, että äidillä on oikeus nou-

Palautetaan peruspalvelut!
Kirkkonummelaisella tietotekniikka-
alan yrittäjällä, perussuomalaisten tuo-
reella kunnanvaltuutetulla Jaana Ander-
sinilla on selkeä viesti puolueelleen: 

– On korostettava virkamiesvastuuta 
ja lain noudattamista päätöksistä. Se on 
niin kunnan kuin kuntalaistenkin etu. 

Andersin on yksi HOL ry:n Facebook-sivu-
jen jäsenistä. Hän on todistanut lastensuojelutoi-
mia lähipiirissään ja tietää, että ongelmat ovat 

monisyisiä: ”Aina liian vähän liian myöhään, liian paljon liian aikaisin.” 
– Pahimmillaan lapsen sairastuttua hänet on otettu huostaan. 

Uupuneelle äidille tarjottu väliaikaisapu onkin muuttunut huos-
taanotoksi. Taustalla voi olla nimetön ja perätön lastensuojeluil-
moitus. Lapselle luodaan turvaton olo ja epäluottamus vieraisiin. 

– Irvokasta on, että samaan aikaan nälkiintyneitä lapsia ei 
saada huostaan, kun pitäisi, Andersin huokaa.

Joskus perhe joutuu altavastaajaksi niitä vastaan, joilta on 
pyytänyt apua. On kohtalokasta, jos kansalainen ei voi luottaa 
virkamiehiin, vaan jää mieluummin yksin selviämään. 

– Moni pelkää hakea apua, kun on kuullut, että siitä voidaan 
rangaista. Entä, jos kerron liikaa? Käytetäänkö tietoja meitä vastaan? 

Ei tiedetä tarkkaan, mitä kalliissa, valvomattomassa sijaishuol-
lossa tapahtuu, tai hyödyttääkö se lasta. Tutkimusten mukaan 
huostaanotto voi johtaa syrjäytymiseen. Nykyinen lastensuojelu 
joutuu korjaamaan siellä, missä peruspalveluissa yhä säästetään. 

Jaana Andersinin mielestä ihminen, joka saa laadukkaita 
palveluja ja nykyajan tarpeita vastaavia avohuollon tukitoimia, 
on työkykyisempi ja vastuuntuntoisempi. 

– Perhekin voi silloin paremmin.

manteen kerrokseen oli vaikeaa kantaa 
pientä poikaa sekä yllättäen leukemian 
vuoksi pyörätuoliin joutunutta tytärtä. 

Vastassa taho, 
jonka piti auttaa

Mitä kaikkea oli tapahtunut? Ko-
liikkilapsen kanssa valvottujen öi-
den jälkeen vanhin tytär sairastui 
syöpään. Äidistä tuli tyttärensä 
omahoitaja. Äiti reagoi raskaisiin 
elämänvaiheisiin masennuksella. 
Itsensä ja lastensa takia hän haki 
apua yhteiskunnalta. Perhetyönte-
kijä alkoi käydä kotona. 

Varsinainen painajainen alkoi 
kehittyä keväällä 2009.  Sosiaali-
toimi ehdotti äidille mahdollisuutta 
perhekuntoutukseen laitoksessa, 
jota ylläpiti yksityinen palveluntar-
joaja. Äiti suostui, koska ymmärsi 
niin saavansa apua lapsenhoitoon 
ja tilaisuuden läpikäydä elämäänsä. 

Vasta laitoksessa äiti käsitti 
olevansa siellä vanhemmuuden 
arvioinnissa. Hänestä kirjoitettiin 
raportteja, joissa ihmeteltiin, miksi 
hän ei ollutkaan toimintakyvytön 
ja vain nukkunut. Koska äiti osoit-
tautuikin täysin toimintakykyisek-
si, häntä alettiin pitää ”liian mene-
väisenä”.  Äiti ei suostunut liikku-
misvapautensa rajoittamiseen eikä 
raportoimaan henkilökunnalle 
menemisestään, minkä katsottiin 
olevan merkki rauhattomuudesta. 

Vaikka laitoksen raporttien mu-
kaan äiti hoiti lastaan hyvin, pai-
koin huomiot leijailivat absurdissa 
avaruudessa. Poika määriteltiin 
”napostelijaksi”, koska työntekijät 
näkivät lapsen kerran syövän ituja 
ja porkkanoita television edessä.

Äiti päätti lähteä laitoksesta, 
kun hänelle selvisi kuntoutuksen 
luonne. Mutta hänellä ei ollutkaan 
oikeutta määrätä poikansa elämäs-
tä. Kotikäynnille tuli sosiaalityön-

tekijän sijainen, joka oli tavannut 
perheen aiemmin vain kerran, 
vuotta aiemmin. Silloinkin todet-
tiin kotiasioiden olevan kunnossa. 
Nyt hän vaati äitiä ja poikaa palaa-
maan laitokseen. Kun äiti kieltäy-
tyi, sijainen uhkasi huostaanotolla.  

Sosiaalityöntekijä ei osannut 
sanoa, miksi lastensuojelutoimia 
tarvittiin. Hän vain toisteli sanaa 
”huoli” osaamatta kertoa, mikä 
huoli oli ja mistä se johtui. Äiti 
antoi sosiaalityöntekijälle tuoreen 
lääkärintodistuksen: lääkärillä ei 
ollut pojasta eikä äidistä huolta, 
kuten ei myöskään neuvolalla. 
Kuitenkin sosiaalityöntekijä oli jo 
edellispäivänä varannut pojalle lai-
tospaikan. Hän kirjasi sijoituspää-
tökseen tiedon lapsen ”apaattisuu-
desta”, vaikka ei edes nähnyt lasta.  

Äiti ei palannut laitokseen. So-
siaalityöntekijä yritti tehdä lapsesta 
etsintäkuulutuksen, muttei saanut 
poliisilta virka-apua. Sosiaalitoi-
men mielestä poika oli luovutetta-
va kahdeksi viikoksi tämän isälle, 
jonka lapsi oli aiemmin tavannut 
vain muutaman kerran. Äidin oli 

toimensa hänen vuosia vanhojen ter-
veystietojensa varaan. Lastensuojelu-
toimien syyksi oli otettu se, että Ani 
oli omaehtoisesti käynyt terapiassa 
läpikäymässä asioitaan.

Lastensuojelun asiakirjoissa ei 
näy lainmukaista merkintää, milloin 
ja mistä lastensuojelijat olivat hank-
kineet hänen luottamukselliset tera-
pialausuntonsa 2000-luvun alusta. 
Näistä papereista he olivat irrottaneet 
sanoja ja lauseita täysin vääriin asia-
yhteyksiin. 

Lisäksi huostaanottoa tuettiin per-
hetyöntekijän monimutkaisilla muis-
tiinpanoilla. Arkiset jutustelut oli Anin 
tietämättä raportoitu negatiivissävyt-
teisesti eteenpäin tähän tyyliin: ”Oli-
kohan äiti tänään vähän masentunut?”

Sosiaalityöntekijöiden vaihtu-
essa matkan varrella unohtui, että 
äiti oli arjessaan organisointikykyi-
nen, syvällisesti ajatteleva nainen. 
Yhdestäkään paperista ei nimittäin 
löydy mainintaa siitä, että äiti olisi 
hoitanut lapsiaan huonosti, tai että 
lapset olisivat olleet vaarassa akuu-
tin kriisin takia. Pojasta oltiin tehty 
vain myönteisiä kirjauksia: ”Hyvin 

taa poika. Puhelu on kylmä ja tuntee-
ton. Äiti vie sairaan tyttären viereen 
puhelimen, oksennusämpärin, juo-
maa ja syötävää. Hän kiiruhtaa 200 
kilometrin päähän noutamaan poi-
kaansa. Hän tietää, ettei poikaa luo-
vuteta helposti. Poliisit lupaavat ajaa 
paikalle, mikäli ongelmia syntyisi. 

Poika seisoo nenä kiinni ikku-
naruudussa ja vilkuttaa. Hänellä on 
kasvoillaan hymy, joka piirtyy äidin 
muistoihin loppuelämäksi. Äiti ja 
poika kävelevät autoon käsi kädessä. 

Onni, jota he tuntevat, ei taivu 
täsmällisiksi sanoiksi. 

MARIA SYVÄLÄ
KUVAT ANI LEIKONNIEMI
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VAPAA SANA

Kotiäiti-titteli ei kelvannut kuntavaaliehdokkaan ammattinimik-
keeksi kaikissa kunnissa, mistä Lapsiperheiden Etujärjestö ry tuoh-
tui. Keskusvaalilautakunnilla on itsenäinen oikeus päättää hyväk-
syttävistä titteleistä kunnissa.

Tämä kertoo yhteiskuntamme asenteista perhettä kohtaan. Per-
he ja sen elämä ei ole päättäjille arvokasta.  Eikö se riittävästi edistä 
markkinataloutta ja kaupallisuutta? Oulussa halutaan poistaa ko-
dinhoitotuesta Oulu-lisä, mikä on mahdollistanut köyhempienkin 
vanhempien jääminen kotiin hoitamaan lapsia. Yksinhuoltajia tä-
mä muutama satanen ei vielä auta.

Kotiäidin ja -isän työn arvostamisessa on kyllä korjauksen paik-
ka päätöksenteossa ja arvoissa. Ennen eivät muut kuin vanhimmat 
pojat talossa voineet olla lapsia kirkonkirjoissa rippikoulun jälkeen. 

Nuoremmat lapset olivat piikoja ja renkejä. Tämä on sama asia 
tänä päivänä, nimikkeillä arvotetaan kansalaisten suhdetta pää-
omiin.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun Perussuomalaiset

Kotiäidin arvokas titteli

Kuluttajat hyötyvät
lääkemonopolin purkamisesta

Kilpailuvirasto on esittänyt, että 
itsehoitolääkkeitä alettaisiin myy-
dä apteekkien lisäksi päivittäista-
varakaupoissa. Myös Kuluttaja-
liitto haluaisi itsehoitolääkkeet 
kauppoihin. Lääkäriliitto uskoo 
lääkkeiden kauppoihin tulon joh-
tavan aiheettomaan käyttöön ja 
apteekkarit ovat huolissaan noin 
800 apteekin kannattavuudesta.

Tosiasia on, että itsehoito-
lääkkeitä myydään apteekin 
ulkopuolella useissa Euroopan 
maissa, eikä käytännössä ole to-
dettu merkittäviä haittoja. Poh-
joismaissa Norjassa, Tanskassa 
ja Ruotsissa itsehoitolääkkeiden 

myynti on sallittu apteekkien li-
säksi päivittäistavarakaupalle. 
Esimerkiksi Norjassa on tällä 
hetkellä lähes 6 500 itsehoito-
lääkkeitä myyvää päivittäista-
varakauppaa, huoltoasemaa ja 
kioskia.

Suomessa lääkkeiden myyn-
tiin on apteekeille lääkelain myö-
tä syntynyt yksinmyynti eli mo-
nopolioikeus. Apteekit hinnoit-
televat ”kartellimaisesti” hyvällä 
myyntikatteella myynnissä olevat 
itsehoitolääkkeet. Apteekkarei-
den mielestä lääkemarkkinointia 
Suomessa ei tulisi muuttaa, kos-
ka se voi vaikuttaa apteekkien 

kannattavuuteen. Kysymys on 
miljoonabisneksestä. Vuonna 
2010 itsehoitolääkkeitä myytiin 
Suomen apteekeissa yli 300 mil-
joonalla eurolla. Se on yli kym-
menesosa koko lääkemyynnistä. 

Noin kaksi vuotta sitten esi-
tin julkisen mielipiteeni itsehoi-
tolääkkeiden myynnin monopo-
lin purkamiseksi. Toivon, että 
kilpailuviraston esitys lääkelain 
muuttamiseksi saisi laajaa po-
liittista kannatusta. Suomessa 
itsehoitolääkkeiden myynti tulisi 
sallia päivittäistavarakaupoissa, 
kioskeissa ja huoltoasemilla. Se 
edistäisi kilpailua itsehoitolääk-
keiden markkinoilla, alentaisi 
niiden hintoja, vähentäisi kulut-
tajien lääkemenoja ja parantaisi 
merkittävästi lääkkeiden saata-
vuutta. Itsehoitolääkkeiden kau-
pan vapauttaminen hyödyttäisi 
kaikkia kuluttajia, eniten pieni-
tuloisia ja vanhus- ja eläkeläis-
talouksia.

Jarmo Juntunen
Perussuomalainen
Rovaniemi

Muistan sen kuin eilisen päivän, 
kun perussuomalaisten ensim-
mäinen pikkujytky oli syntynyt 
vuoden 2008 kuntavaalien ään-
ten laskennan tultua julki. Silloi-
nen oikeusministeri Tuija Brax 
kajautti TV-uutissa: ”Nyt pitää 
kaikkien kuntien valtuustojen 
puheenjohtajat panna koulutuk-
seen, jotta he oppivat tunnista-
maan ja keskeyttämään rasistiset 
puheet.” Kuva jätti lähtemättö-
män jäljen mieleeni.

Nyt, neljän vuoden jälkeen 
olisi mielenkiintoista tietää, mon-
tako puhetta on tuolla perusteel-
la jouduttu Suomen valtuustoissa 
keskeyttämään. Ei ole tullut kes-
keytyksiä ainakaan Seinäjoella.

Minä olin, taas kerran, uuden 
haasteen edessä. Olin päässyt 
valtuustoon ensikertalaisena ja 
kaikki oli uutta ja outoa. Hirvitti. 
Mutta päätin itsekseni, että tulen 
tekemään parhaani ollakseni ää-
nestäjien minulle antaman luotta-
muksen arvoinen.

Meitä on kaksi valtuutettua 
ja kaksi varavaltuutettua. En-
simmäisen kokouksen jälkeen 
eräs valtuuston kokenut konkari 

Ei maata venäläisille
Saimaan rantoja ”uusmiehitetään”, venäläistäminen on jo hyvässä 
vauhdissa. Suomalaiset perääntyvät omilta mailtaan ja vyörytyksen 
kärjessä on rahan voima. Alkaa olla myöhäistä tehdä enää mitään, 
vaikka jotain pitäisi tehdä. Pyydänkin apua perussuomalaisilta, jo-
ka on ainoa ryhtinsä säilyttänyt puolue.

Venäläiset asettuvat kansana kansakunnan sisälle tontti toltilta. 
On syntymässä suuri vähemmistö pieneen maahan. Jos tämä kehi-
tys jatkuu 10-20 vuotta, olemme vähemmistönä omassa maassa.  
Ei hyvältä näytä.

Eikö perussuomalaiset voisi ottaa asiaa esille eduskunnassa? Jos 
venäläiset eivät myy maata meille, miksi me myymme maatamme 
heille? Ihmettelen vaan.  

Juhani Kaven

Ensimmäisen valtuustokauden jälkeen

haukkui minut väärin äänestä-
misestä. Eikä siinä mennyt kuin 
puoli vuotta, kun meitä nimitet-
tiin erään toisen konkarin toi-
mesta paikallisen lehden palstalla 
pölhöpopulisteiksi – ja vain siitä 
syystä, että emme osallistuneet 
valtuuston kaksipäiväiselle semi-
naarimatkalle Jyväskylään. 

Valtuustotyössä antoisaa on 
se, että siinä oppii uusia asioita 
ja pääsee näkemään, miten tämä 
yhteiskunta toimii. Valtuutetulta 
se edellyttää sitoutumista luotta-
mustoimeensa ja aikaa perehtyä 
asioihin, jotta tietää, mistä pu-
huu. Valtuustotyö vaatii nöyryyt-
tä; en minä voi eikä minun tar-
vitsekaan tietää kaikesta kaikkea. 
Yhteistyötähän tämä kuntalaisten 
asioiden hoitaminen on. Vaalien 
tuoksinassa kilpaillaan keske-
nään, mutta vaalien jälkeen on 
pystyttävä istumaan saman pöy-
dän ääreen päättämään yhdessä 
yhteisistä asioista. 

Valtuustotyö vaatii toisen 
ihmisen kunnioittamista, kykyä 
nähdä asioita myös toisen henki-
lön näkökulmasta. Ja aina tulee 
muistaa se, että asiat voivat rii-

dellä, mutta siltoja ei pidä polttaa 
takanaan sen enempää valtuus-
tossa kuin vaalikampanjankaan 
aikana. Vanha sanonta ”minkä 
taaksesi jätät, sen edestäsi löydät” 
pätee aika hyvin tässäkin asiassa.

Paineensietokyky ja tietty 
”paksunahkaisuus” auttavat 
eteenpäin. Alussa kertomani ta-
pahtumat ovat jääneet mieleeni, 
mutta eivät vaivaa. Nehän ker-
tovat vain kyseisten henkilöiden 
stereotyyppisestä ajattelusta. Sil-
loisen oikeusministerin parkaisu 
kuulostaa tänä päivänä lähinnä 
huvittavalta. Mutta perussuoma-
laisfobia elää ja voi hyvin. Pää-
ministeri Katainenkin muistaa 
muistuttaa asiaan kuin asiaan, 
ettei perussuomalaisten näke-
myksistä ole tietoa. Vaikka vah-
vaa näkemystä on esitelty joka 
suuntaan.

Ei anneta tämän häiritä. Pan-
naan kunnat kuntoon, kun vaali-
en alla lupasimme!

Anneli Manninen
piirisihteeri
Etelä-Pohjanmaan 
perussuomalaiset

Elämä tarvitsee
turvalliset puitteet

Ihminen kaipaa turvaa ja suojaa. Aina lapsuudesta vanhuuteen 
saakka. Turvallisuus antaa puitteet hyvälle elämälle. Se mahdollis-
taa epäonnistumisten ja vaikeuksien kohtaamisen. Riittävää turvaa 
kokenut ihminen pysyy tasapainoisena ja onnellisena. Hän pystyy 
kohtaamaan vaivoja ja vaikeuksia eikä säiky vastoinkäymisiä.

Elämän matkalla meitä viskellään ja heitellään, mutta koke-
muksemme säilyy. Joudumme asettamaan itsestään selviä asioita 
kyseenalaisiksi. Maallista omaisuuttamme voidaan ryöstää, mutta 
kokemukset ja henkinen pääoma jää. 

Meidän on pystyttävä kokemustemme pohjalta ratkomaan van-
hoja asioita uudestaan. Ikä tuo viisautta ja näköaloja, joita emme 
nuorena ja terveinä pysty ajattelemaan. Sitä se on, kun askel hi-
dastuu.

Reino Kuikanmäki

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.  Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 
merkkiä! Kaikkien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 
Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi 
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Tulevat kunnallisvaalit ovat 
poikkeuksellisen tärkeät. Silloin 
äänestetään kunnanvaltuusto, 
joka päättää tulevalla valtuusto-
kaudella kunnan historian tär-
keimmästä asiasta - kunnan itse-
näisyydestä. Samalla vaalit ovat 
kansanäänestys lähipalvelujen ja 
lähidemokratian puolesta tai sit-
ten hallituksen ajaman ”kuntauu-
distuksen” puolesta.

En ole kuullut yhdenkään 
asiantuntijan väittävän, että suu-
ri kuntakoko olisi kustannus-
tehokkaampi kuin pieni kunta. 
Päinvastoin, sillä suurimmissa 
kunnissa palvelujen tuotantokus-
tannukset per asukas ovat jopa 
yllättävän paljon suuremmat kuin 
pienemmissä. Isoissa kunnissa 
myös byrokratia on vahvempaa 
ja kansalaisten vaikutusmahdol-
lisuuden vähäisemmät.

Yleisin väite/peruste suurkun-
nille on väestön ikääntyminen. 
On totta, että väestö ikääntyy. 
Mutta silloin pitää muistaa se-
kin, että vanhukset/kustannukset 
eivät kuntaliitosten myötä min-

Kuntauudistus edesvastuutonta
politiikkaa
nekään häiviä. Ne siirtyvät vain 
toisen kunnan kontolle. Yhteis-
kunnan näkökulmasta tilanne ei 
siis muutu miksikään.

Mistä sitten on kysymys, kun 
näin mittava remppa halutaan 
viedä puoliväkisin läpi? Kysymys 
on siitä, että uudet suurkunnat 
joutuvat kustannustason alenta-
miseksi karsimaan palvelujaan. 
Taustalla on useita syitä, mm. 
se, että valtion on siirtänyt uusia 
velvoitteita kunnille 1-2 veropro-
sentin verran.

Siitä seuraa kysymys, että mis-
tä palvelut vedetään alas? Vastaus 
on, että ei uuden suuren kaupun-
gin keskustasta vaan entisten 
maaseutukuntien alueilta.

Virkkusen/hallituksen mal-
lin mukainen ”uudistus” tehtiin 
Kouvolassa muutama vuosi sit-
ten. Sen jälkeen siellä on karsittu 
palveluja erityisesti maaseudulta. 
Veroprosentti on noussut, nyt se 
on Suomen kaupungeista kor-
kein. Muita maksuja on nostettu 
maksimiin. Velkaantuminen on 
kasvanut jyrkästi. Silti lähivuosi-

en tasapainotustarve on noin 60 
milj. euroa eli yli 10 % budjetin 
loppusummasta. Siis karsinta-
prosentti on sama kuin Kreikan 
valtiolla.

Nyt Kouvolan mallin mukai-
nen kuntien yhteen pakottaminen 
aiotaan ulottaa koko maahan. 
Todella edesvastuutonta.

Reijo Tossavainen
kansanedustaja (PS)
Savitaipale

Patenttiratkaisu
nuorisotyöttömyyteen

Keksinpä juuri tuokio sitten erinomaisen keinon työttömyyden ja 
erityisesti vaalilupauksissakin tapetilla olleen nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi. Toimintamallini toimisi odotetulla tavalla muuta-
man vuoden siirtymäajan kuluessa.

Tänä päivänä jokainen paikka, jossa vain keksii käydä asioi-
massa, työllistää lähinnä keski-ikää lähestyviä tai sen ylittäneitä 
ihmisiä. Reippaita nuoria huolitaan sattumanvaraisiin töihin ai-
noastaan puhelin- ja internetoperaattoreiden asiakaspalveluun. 
Toinen vaihtoehto nuoren ihmisen työllistymiseksi on perustaa 
it-konsulttifi rma, joka menee nurin tuossa tuokiossa ylitarjonnan 
vuoksi. Kolmas vaihtoehto on mennä tuuraamaan jonkun ikäihmi-
sen kesälomia kuukaudeksi vuodessa ja vetää loppuaika lonkkaa.

Työurien alituisen pidentämisen ja ihmisten piiputtamisen si-
jaan ratkaisuni on päinvastainen: lasketaan pakollinen eläkeikä 
väliaikaisesti sinne 57-60 ikävuoden tienoille. Sen jälkeen ei saa 
enää tehdä työtä, vaikka kuinka töppönen liikkuisi ja mieli hala-
jaisi. Eläkkeelle koko joukko - koskee myös poliitikkoja, upseereita 
sekä valtion omistamien konsernien hallitusten jäseniä.

Tällä hetkellä ylikoulutetaan maistereita, tradenomeja ja kai-
kenmaailman ekonomeja kuin liukuhihnalta, eikä kukaan oikein 
pääse mieleiseensä työhön. Hyvä, jos minkäänlaiseen työhön. Olen 
tullut siihen lopputulokseen, että nykyisellään esimerkiksi meikä-
läisten, eli tradenomien, on turha odottaa mieluisaan toimistotyö-
hön pääsyä ennen kuin ikäihmiset ovat eläkkeellä.

Tällä mallilla ongelma poistuisi vähitellen noin kymmenen vuo-
den kuluessa. Suomalaisten pieni syntyvyys estää vastaavanlaisen 
ns. suuren ikäluokan syntymisen tulevaisuudessa ja mikäli myös 
työmarkkinoiden osalta epäedulliseen maahanmuuttoon saadaan 
joku tolkku, tulee työvoimasuhde pysymään jatkossa suorastaan 
optimaalisena. Eläkeikä voidaan siis myöhemmin hilata takaisin 
nykyiselle tasolle.

Eläkkeelle tuupattavia tulee äkkiseltään sen verran reilu määrä, 
että kansaneläkkeen turvaamiseksi valtionvelkaa joudutaan kas-
vattamaan entisestään melko runsaasti. Sillä nyt ei kuitenkaan tun-
nu olevan mitään väliä, koska kukaan ei niitä kuitenkaan maksa 
takaisin ja kummasti niitä numerorivejä tuntuu jostain löytyvän 
muihin tarkoituksiin. Lisäksi noin 200 000 työttömän poistuessa 
kortistosta, tulonsiirtojen piiristä ja siirryttyä veronmaksajiksi va-
pautuu kummasti varallisuutta sosiaalietuuksien maksuun. Työttö-
mien määrän mennessä minimiin keventyy myös ylimitoitettu by-
rokratiakoneistomme kustannuksia nielemästä. Ehkäpä järkevällä 
rahankäytöllä saadaan säilytettyä myös kansaneläkkeen vuotuiset 
indeksikorotukset.

Tätä ideaa voi ja saa jalostaa vielä pidemmällekin. Esimerkiksi 
ne, jotka älyävät luopua työelämästä jo 55-vuotiaana, voisivat saa-
da porkkanana golfosakkeensa 15 % edullisemmin.

Janne Muhonen
Sisäministeri Räsäsen mukaan 
liikkuvan poliisin leikkaukset 
on tehtävä, koska 6,4 miljoonan 
euron säästöjä ei löydy muualta. 
Tämä on kaikkea muuta kuin 
totta. Rahasta ei ole tässä maassa 
puutetta. Rahaa on liikaakin. Sii-
tä on todisteena hallituspuoluei-
den sairaalloinen vimma työntää 
suomalaisten rahoja ulkomaille. 
Maailman parantamiseen (kan-
sainvälinen kehitysyhteistyö) on 
uusimmassa valtiovarainminis-
teriön talousarvioesityksessä va-
rattu 1,118 miljardia euroa. Se 

Rahaa on liikaakin

on noin 20 000 sairaanhoitajan 
vuosipalkka.

Miten kukaan voi puhtaalla 
omallatunnolla hyväksyä rahan 
lapioimisen ulkomaille, kun omat 
asiat ovat rempallaan? Täytyy olla 
täysin vieraantunut suomalaisten 
arjesta. Suomi tässä kehitysapua 
tarvitsee, kun kyläkouluja suljetaan, 
homekoulut pitäisi korjata, kuntien 
valtionosuuksia leikataan ja varus-
kuntia lakkautetaan. Uusi lastensai-
raala on yhä rakentamatta. Lisäksi 
– kiitos rikkidirektiivin – vientiteol-
lisuus joutuu kärsimään. 

Mitä vielä pitää tapahtua, 
että kansa nousee suomalaisten 
kustannuksella tehtävää tuhla-
usta vastaan? Montako miljardia 
pitää vielä haaskata ulkomaille, 
että maailmanparantajat saavat 
tarpeekseen?

Vaikka kunnallisvaaleissa ei 
kehitysavusta päätettykään,kansa  
antoi epäluottamuslauseen halli-
tuksen maaseutua näivettävälle 
linjalle.

Aleksi Hernesniemi
valtio-opin opiskelija

Soratien varrella
Tämä kansa soratien varressa
kuuntelee herroja Helsingin.
Savihauta soratien mutkassa,
voi viedä vauhdissa hengenkin.

Moni köyhä soratien varressa,
anelee euroja Brysselin.
Lapsi, vanhus ja työtön arjessa,
maalailee markkoja maas` selin.

Joka toista askelta vekselit,
siirtelee soratie eteenpäin.
Tutun soinnun luo vyö ja henkselit,
saa kaiku toistoja huolten näin.

Kyllä kansa tietää on sääntöjä,
jos purkaa surkeita huoliaan,
mutta huomaako herrat vääntöjä, 
kun kansa tyhjentää suoliaan?

Kalevi Kalliomäki
Ikaalinen

Yksilönoikeuksista on pidettävä huoli

Oikeusvaltion pitäisi taata kai-
kille kansalaisille perustuslain ta-
kaaman mahdollisuuden todistaa 
itsensä syyttömäksi ja saada asi-
ansa ilman aiheetonta viivytystä 
lainvoimaisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Vaan todellisuus 
ja käytäntö ovat toista. 

Meillä Kymenlaaksossa on ta-
pahtunut sellaistakin, että syytön 

ihminen on laitettu kärsimään 
muiden tekemistä laittomuuk-
sista ja väärinkäytöksistä, mutta 
väärinkäytösten uhri ei ole saanut 
tilaisuutta todistaa itseään syyt-
tömäksi perättömiltä väitteiltä, 
joita todistajat ovat syyttömästä 
esittäneet.

Ongelmana on käräjätuoma-
rien ammattitaidon vaihtelevuus. 

Syyttömyysolettamusta ei välttä-
mättä ymmärretä ja huolimatto-
muusvirheitä tapahtuu. Tällaisiin 
oikeusongelmiin on meidän luot-
tamusmiesten puututtava entistä 
voimakkaammin, jotta syyttömien 
kansalaisten oikeusturva paranisi.

Arto Hirvonen
Kotka
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Rintamaveteraanikuntoutuk-
sen määrärahaa tarkistettiin 
vuoden 2012 valtion talousar-
viossa. Kuntoutukseen on käy-
tettävissä veteraania kohden 
laskien enemmän rahaa kuin 
yhtenäkään aiempana vuote-
na. Tästä rahasta jää kuiten-
kin valitettavasti käyttämättä 
vuosittain huomattavia sum-
mia. Kunnat ja kuntayhtymät 
ovat palauttaneet veteraanien 
kuntoutukseen tarkoitettuja 
rahoja Valtionkonttorille nel-
jän viimeisen vuoden osalta 
yhteensä lähes 1,5 miljoonaa 
euroa. Palautusten määrä vä-

Peiliin katsomisen paikka
2012 kirjalliseen kysymykseeni, 
että Valtiokonttori valvoo rinta-
maveteraanien kuntoutusrahojen 
käyttöä kunnissa. Tätä varten 
Valtiokonttori pyytää alkukevääs-
tä kunnilta selvityksen siitä, miten 
ne ovat käyttäneet niille osoitetun 
määrärahan. Kuntia pyydetään 
erittelemään myös määrärahan 
jakaantuminen laitos-, avo- ja 
puolisokuntoutukseen. Kunnilla 
on oikeus käyttää edellisen vuo-
den määrärahaa aina maaliskuun 
loppuun asti, jos päätökset on teh-
ty edellisen vuoden aikana. Täten 
Valtiokonttori saa koottua lopulli-
set selvitykset toukokuun loppuun 
mennessä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö seuraa rintamaveteraanien 
kuntoutuksen määrärahan käyt-
töä valtion talousarvion valmiste-
lun yhteydessä.

Savon Sanomat kirjoitti, että 
kunnat ovat palauttaneet valtiolle 
lähes viidenneksen rahoista, jotka 
oli tarkoitettu sotaveteraanien ko-
tona selviytymisen tehostamiseen. 
Linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale 
Valtionkonttorista toteaa Savon 
Sanomissa, että ilmeisesti kunnat 
eivät hahmottaneet, miten tämä 
uusi 2,3 miljoonan euron sum-
ma olisi pitänyt käyttää. Yhdeksi 
syyksi on epäilty liian tiukkaa tie-
tosuojaa. Kunnilla ei nimittäin ole 
listoja sotaveteraaneista. Edelleen 
Taipale sanoo, että olemme nyt 
katsoneet Valtionkonttorissakin 
tässä asiassa peiliin ja tehostaneet 
tiedottamista kunnille.

Martti Mölsä
kansanedustaja (ps)
Punkalaidun

Suomessa oleva kestävyysvaje hi-
poo pilviä, eikä se katoa nykyisil-
lä toimilla. Syömävelkaa ei maan 
hallitus halua kotimaan tarpeisiin 
ottaa, ei edes sijoittaa toimivasti 
ja varmalla takaisinmaksulla. Jär-
jettömällä sijoitusmallilla kuiten-
kin hoidetaan yhteiskuntamme 
ongelmia ensisijaisesti jälkijättöi-
sesti. Tämä aiheuttaa kustannus-
ten jatkuvaa kasvua yhä pienem-
millä resursseilla.

Tämän hölmömpää on vain 
tukipakettien takaaminen ja 
muualta lainatun rahan lainaami-
nen Eurooppaan, tietäen, etteivät 
ne todennäköisesti tule takaisin-
maksetuiksi koskaan. Hallitus 
todella sijoittaa suomalaisten ve-
roeurot mieluummin riskibisnek-
seen, kuin investoi kotimaahan, 
ja kunnat kärsivät.

Kustannustehokkaampaa ja 
ehdottomasti inhimillisempää on 
sijoittaa resursseja ennalta ehkäi-

Kunnat kärsivät hallituksen 
riskibisneksestä

sevään työhön, jolloin resurssien 
tarve on jonkin aikaa nykyistä 
suurempi, mutta poistaa kasva-
via kustannuksia. Tarvitsemme 
vain hallituksen, jolle Suomen 
asioiden hoito on eurooppalaista 
hyväveliveljeilyä tärkeämpää. 

Peruslähtökohta jo nyt on se, 
että ministeriöiden yhteistyöllä 
käytössä olevat voimavarat voi-
daan suunnata yhteisiin tavoit-
teisiin ja siten hyödyntää tehok-
kaimmin. Keskeistä on, kukin mi-
nisteriö ei voi katsoa vain oman 
toimialan näkökulmia. 

Ennaltaehkäisevää ajattelua 
pitää uskaltaa käyttää myös kun-
tatasolla ja pienentää sillä pitkän 
aikavälin kustannuksia. Kaikki 
tietävät, ettei samanlaisella teke-
misellä saada erilaista tulosta. 

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

On huolestuttava ilmiö, että jää-
viysasioihin ei kiinnitetä riittäväs-
ti huomiota kuntaliitosselvityksiä 
tehtäessä. Päätöksenteossa yleen-
sä jäävätään pois henkilöt, jotka 
voivat hyötyä päätöksestä. Mutta 
kuka tarkkailee sitä, mitä asioita 
johtavat viranhaltijat tuovat kun-
taliitosselvityksessä esille?  

Viranhaltijoiden palkkaus ei 
kuntaliitoksessa huonone. Moni-
en edut jopa paranevat merkittä-
västi. Liittyvän kunnan johtajalle 
taataan hyvä virka siinä kunnassa 
mihin liitytään. Lisäksi kuntalii-
toksessa tulee viranhaltijoille 
mahtava viiden vuoden irtisano-
missuoja. Irtisanomissuoja on siis 
voimassa käytännössä aina, jos li-
sää kuntia liittyy samaan kuntaa 
viiden vuoden välein. Loistavia 
etuja siis.

Hyvin usein kuntaliitosel-
vityksen tekevät keskenään ne 
kunnat, joita mahdollinen tuleva 

Jääviysasiat unohtuvat
kuntaliitosselvityksessä

kuntaliitos koskee. Mutta mielen-
kiintoista on mielestäni se, että 
samat henkilöt valmistelevat kun-
taliitosselvityksen, jotka voivat 
hyötyä liitoksesta. Tuntuu siltä, 
että riski jättää liitosselvityksestä 
pois ikäviä asioita on suuri.

Asiaa voisi verrata selvityk-
seen, jossa jonkun fi rman työn-
tekijä laitetaan selvittämään 
kahdesta vaihtoehdosta parempi. 
Toinen vaihtoehto nostaisi työn-
tekijän palkkausta ja toinen ei. 
On helppoa päätellä, kumpi vaih-
toehto olisi helpompaa valita. 

Mielestäni lakiin tulisi kirjata 
pykälä, jonka mukaan liitossel-
vitykseen on aina otettava mu-
kaan ulkopuolinen taho. Jääviys 
ja puolueettomuus ovat muuten 
erittäin vaikeita toteuttaa.

Minna Reijonen (ps)
Kuopio-Nilsiä 
yhdistymishallituksen jäsen

”Jokainen ihminen on laulun ar-
voinen”, sanotaan Veikko Lavin 
aina ajankohtaisessa laulussa.

Jokainen ihminen, jokainen 
elämä on arvokas, sanomme me, 
perussuomalaiset omassa ohjel-
massamme. Näissä molemmissa 
lauseissa on sanoma, jonka mer-
kitystä meidän jokaisen on hyvä 
pysähtyä joskus miettimään. 

Juuri käydyt kunnallisvaalit 
toivat kuntiin uusia päättäjiä. 
Kristillisestä näkökulmasta aja-

Kuntapäättäjä on vastuullinen elämän rakentaja
tellen on syytä muistaa, että yh-
dessä toimien ja jokaisen ihmisen 
asemaan paneutuminen antaa 
pohjaa huolehtia myös pienen ih-
misen asiasta. 

Jokainen valtuutettu on val-
tuuttajansa asialla. Päätöksente-
ossa tarvitaan yhteenkuuluvai-
suuden perustaa ja kykenemistä 
neuvottelemaan ja hakemaan 
yhdessä parhaita ratkaisuja kun-
talaisten parhaaksi. Osataksem-
me arvostaa kaikkia ihmisiä, jo-

kaista elämää, meidän tulee ar-
vostaa myös omaa elämäämme. 
Arvostaa sitä niin, että osaamme 
olla kiitollisia siitä mitä olemme 
elämältä saaneet. Meidän tulee 
muistaa, että elämä on lahja jon-
ka alkua ja loppua me emme itse 
pysty määrittelemään. 

Tämän päivän ahneuden yh-
teiskunta on useissa asioissa aja-
nut ohi sellaisista asioista, joilla yl-
läpidetään kristillisiä perusarvoja 
ja niiden antamaa inhimillistä tur-

vaa. Turvaa me tarvitsemme joka 
päivä kaikissa elämämme vaiheis-
sa. Elämän arvot me voimme, itse 
kukin, laittaa järjestykseen hyvissä 
ajoin elämämme aikana. Elämän 
arvoihin kuuluu suhteemme us-
kontoon ja sen antamat mallit, 
joissa kiitollisuus, lähimmäisen-
rakkaus ja anteeksianto luovat pe-
rustan koko elinkaaremme ajalle. 

Helena Ojennus
Parkanon kirkkovaltuuston vpj

Muistetaan nyt kaikki perus-
suomalaiset ja puoluetta ää-
nestäneet, että  me voitimme, 
vaikka suuri Jytky jäi saamat-
ta. Yli 7 prosentin kannatuk-
sen nousu edellisiin kunnal-
lisvaaleihin on historiallinen 
tulos. Kaikki muut puolueet 
menettivät ääniä, koska kansa 

heni vuosien 2009-2010 osalta 
hieman, mutta summa kasvoi 
jälleen vuonna 2011. Kunnat ja 
kuntayhtymät palauttivat viime 
vuoden kuntoutusmäärärahoista 
yhteensä 270 812,16 euroa, joka 
on liki 10 000 euroa enemmän 

kuin vuonna 2010. 
Linjanjohtaja Marja-

Liisa Taipale Valtiokont-
torista on todennut, että 
on vaikea varmistaa asi-
aa enempää, jos kunnis-
sa ei lueta ohjeita tai tie-
to ei muusta syystä kulje 

kunnan sisällä. Kuntien 
edustajille tarkoitetuissa 

tilaisuuksissa nämä kaksi 
tukimuotoa (veteraanikun-

toutus kaikkine eri mahdolli-
suuksineen ja nämä kotiin vietä-
vät avopalvelut) ovat olleet esillä 
ja niitä on käyty läpi; mitä ne 
tarkoittavat, mihin määrärahat 
on tarkoitettu jne. Olemme siis 
yrittäneet valaista asiaa sekä kir-
jallisesti että erilaisten esitysten 
muodossa (Sotaveteraani -lehti 
2/2012). Kuntia valvovat alue-
hallintovirastot, joita puolestaan 
ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto. Nämä molemmat organi-
saatiot toimivat sosiaali- ja ter-
veysministeriön alaisina.

Kysyin kesäkuussa 2012 pe-
ruspalveluministeri Maria Gu-
zenina-Richardsonilta miksi rin-
tamaveteraanien kuntoutukseen 
tarkoitettuja rahoja jää vuosittain 
käyttämättä ja miten sosiaali- ja 
terveysministeriö valvoo rahojen 
käyttöä kunnissa ja kuntayhtymis-
sä. Ministeri vastasi heinäkuussa 

Voitto tuli!
näytti kyllästymisensä valtapuo-
lueiden politiikkaan.

Äänestäjiä olisi saanut olla 
enemmän, mutta voitto tuli. Ol-
laan siis ylpeitä perussuomalaisia 
ja vaalivoittajia!

H. Nieminen
Helsinki
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VAPAA SANA

Kun tavallinen Jorma tekee rikok-
sen, ryöstää vaikkapa kaupan, 
joka on toki vakava asia, hänen 
niskaansa hakataan syytteitä niin, 
että kuuluu vain kauhea kalske. 
Mutta kun erittäin suuri isoher-
ra tekee tuhatkertaisen rikoksen 
jonkin yhteisesti sovitun ja oikein 
paperille painetun sopimuksen 
perusteella, seurauksena on syyt-
tämättäjättämispäätös. Jo sanana 
tämä on sellainen että se menee 
normaalin yli. 

Seurasin vaalimainontaa, ja ai-
ka monella ehdokkaalla oli saman-
tyylistä tekstiä kuvansa vieressä. 
”Hoidettava, järjestettävä, huo-
mioitava ja saatettava kuntoon.” 
Hienoja kliseitä, on ne kuultu mo-
neen kertaan. Ja aika monella oli 
ehdotuksia pienituloisten hyväksi. 
No sehän on hyvä. Mutta kun 
se ei auta mitään. Vaikka kuin-
ka saataisiin pienituloisen asioita 
parannettua, ne kompensoidaan 
nostamalla hintoja ja lisäämäl-
lä yläpään etuuksia. Kukaan ei 
maininnut sanallakaan, että siellä 
yläpäässähän se oikea varastami-
nen tapahtuu. Iso raha ottaa sen 
pienenkin rahan ja on tyytyväinen. 

Sivilisaatioon mielletään 
kuuluvaksi erinäinen määrä hy-
veitä. Kuuluvatko paheet sitten 
primitivisaatioon? Ja jos kuulu-
vat, elämme kaikki juuri siinä. 

Primitivisaatio
Löytyisipä yksikin, siis edes se yksi 
johtotason henkilö, joka alkaisi ja-
kaa miljooniaan takaisin kansalle 
ja näyttäisi esimerkkiä muille suu-
rituloisille. Jos kaikki johtavassa 
olevat alkaisivat tällaisiin talkoi-
siin, alkaisivat kaikki voida pa-
remmin. Sillä tunnettu tosiasiahan 
on se, että tavallinen ihminen viis 
veisaa säännöistä, kun ei kerran 
johtajatkaan niistä piittaa.

Ja siksi se Jorma painuu sork-
karaudan kanssa sinne puotiin ja 
menee sen seurauksena istumaan. 
En missään tapauksessa puolusta 
myymälävarkautta, mutta kyllä 
se tuo johtotaso on se oikea va-
ras. Mutta siellä tehdäänkin syyt-
tämättäjättämispäätös. Sellainen-
kin on kuultu että: ”Eihän se ole 
keneltäkään pois.” Tarkoittaen, 
että kun joku korkeassa asemas-
sa oleva saa järkyttävät osingot 
järkyttävän palkkansa lisäksi, ei 
se ole keneltäkään pois. Onhan se 
pois jostain! Vai syntyykö se yli-
määräinen osinko tyhjästä?

Primitivisaatio. Sitä tämä 
kaikki nyt on, ja toivo paremmas-
ta ihmiskunnasta alkaa pikkuhil-
jaa hiipua. 

Rakas tavallinen Jorma. Kals-
ke on kova syytteiden sataessa 
niskaasi.

Vesa Männikkö

Tässä ja nyt.  Kaikista paheista, 
mitä ihminen nyt ylipäätään on 
evoluutionsa aikana keksinyt, 
alhaisinta on ahneus. Ja johto-
porras kautta koko maailman on 
tämän ahneuden ruumiillistuma. 

Itselle vain kerätään piittaamatta 
muista kanssaeläjistä rahtuakaan. 
Todellista johtajuutta ei suinkaan 
ole se, että kerää hurjan määrän 
omaisuutta itselleen tai suvulleen. 
Todellista johtajuutta on, että 

osaa jakaa saamaansa ylisuurta 
hyötyä takaisin sinne, mistä sen 
on kerännytkin. 

Tässä olisikin kunnanvaltuus-
toilla kuninkaan aika alkaa puo-
littaa kuntajohtajien palkkoja. 

Perussuomalaisten kansanedus-
taja Teuvo Hakkarainen kritisoi 
voimakkaasti Seiska-lehden toi-
mintatapoja. 

Hakkarainen kritisoi voi-
makkaasti lehden uutisina jul-
kaisemia väitteitä sekä kiinnittää 
erityistä huomiota häntä ”jah-
danneeseen” toimittajaan. Hän 
hämmästelee, miksi lehti on sa-
lannut toimittajansa ”käsivarren 
mittaisen” rikostaustan, johon 
kuuluu huumerikoksia, väären-
nyksiä, varkauksia, kätkemisri-
koksia, rattijuopumuksia, törkeä 
rattijuopumus sekä pahoinpitely. 

- Miten tällainen toimittaja 
on millään tavalla uskottava? 
Hakkarainen ihmettelee.

- Olen pyytänyt, että Seiska 
lopettaisi valheiden levittämisen, 
mutta mikään ei tunnu auttavan. 
Roskajutut eivät lopu, vaikka 
lehti sai jo minua koskevasta ju-
tusta langettavan tuomion Julki-
sen sanan neuvostolta.

Nelosen uutiset on tarkasta-
nut Hakkaraisen väitteet Helsin-
gin käräjäoikeudesta, ja ne pi-
tävät toimittajan rikoshistorian 
osalta paikkansa.

PIIRROS KALLE ERKKILÄ

Lööppien kuningas Teuvo
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Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
syyskokous pidetään 5.11.2012 
klo 18.00 osoitteessa: ravintola 
Golden Rice, Kauppatie 8, Tuu-
sula ( Hyrylä). Kokouksessa kä-
sitellään yhdistyksen syyskoko-
uksen sääntöjenmukaiset asiat. 
Tervetuloa!

Raahen Seurakuntain Perussuo-
malaisten sääntömääräinen syys-
kokous keskiviikkona 7.11.2012 
klo 19.00 Siikajoen kunnanvi-
rastolla Ruukissa. Kokous on 
alakerrassa ns. johtohuoneessa. 
Hallitus kokoontuu jo klo 18.00 
eli tuntia aikaisemmin. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!
Markku Miettinen, 
sihteeri

Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous 17.11.2012 
klo13.00. Kokouspaikka: Juuan 
kunnanvirastotalo, Poikolantie 1, 
Juuka. Tervetuloa!
Hallitus

Oulun perussuomalaisten syyskokous 18.11. kello 14.00 Kirk-
kotorilla osoitteessa: Asemakatu 5. Tervetuloa !
Raimo Rautiola

Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous. Sunnuntaina 
4.11.2012 klo 15 ravintola Due-
tossa Nurmijärven kirkonkylällä 
(Pekontie 3). Sääntömääräiset asi-
at. Lisäksi keskustelua ajankohtai-
sista asioista, paikalla kansanedus-
taja Jussi Niinistö. Tervetuloa!
 
Hallitus
Lisätietoja: 
www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi 

Lapin PerusNaiset 
ry:n uusi hallitus

 

Lapin PerusNaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidettiin 
Kemijärvellä 20.10.2012. Pu-
heenjohtajana jatkaa tehtävään 
yksimielisesti valittu Sinikka Jyl-
hä Kemistä. Muut hallituksen jä-
senet ovat Anneli Joenhelmi-Keto 
ja Seija Pokka Pelkosenniemeltä, 
Tiina Niemimuukko Kemijärvel-
tä, Sari Marttinen  Ro-
vaniemeltä ja Leena Hofslagare 
Torniosta. Kokouksessa oli läs-
nä myös kansanedustaja Hanna 
Mäntylä.

Sinikka Jylhä
Anneli Joenhelmi-Keto
Lapin PerusNaiset ry

Hämeen piirin sääntömääräi-
nen syyskokous järjestetään la 
10.11.2012 Forssassa Hotelli 
Koskenniskassa os. Turuntie 1 klo 
13.00 alkaen.
 
Tuula Forsblom/Lounais-Hämeen 
perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Kymen piiri-
järjestön sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
18.11.2012 alkaen klo 12.30 
Rautjärven Kunnantalolla, Sim-
peleentie 12, Simpele.

Kuntalaisille järjestetään kah-
vitus klo 11.00-11.30 samassa 
paikassa (myös piirihallitus ko-
koontuu klo 11.00 kunnantalon 
kokoustiloissa käsittelemään pii-
rihallituksen tulevaa jäsenmäärää 

La 13.10. - Su 14.10.2012  Kas-
kisten Perussuomalaiset ry:n 
vaalitapahtuma Kaskisten Silak-
kamarkkinoilla Kaskisten Sisäsa-
tamassa. Paikalla kunnallisvaali-
ehdokkaita.

Varsinais-Suomen 
PerusNaiset

Varsinais-Suomen PerusNaiset 
ry:n syyskokous pidetään sun-
nuntaina 18.11.2012 kello 13.00 
Raision kaupungintalon valtuus-
tosalissa (Nallinkatu 2). Esillä 
sääntömääräiset syyskokousasiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Perussuomalaiset Naiset ry:n
syyskokous

Perussuomalaiset Naiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 25.11.2012 2012 klo 10.00 alkean Mikkelissä. Paikkana 
hotelli Cumuluksen kokoustila, Mikonkatu 9, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat. Naisjär-
jestön kokoukseen on oikeus osallistua jokaisella naisjärjestön henki-
löjäsenellä, joka on  maksanut  kuluvan tai edellisen vuoden jäsenmak-
sunsa. Yhdistyksen henkilöjäsen voi käyttää puhe-ja äänioikeuttaan 
naisjärjestön kokouksissa ainoastaan henkilökohtaisesti. Jokaisella 
naisjärjestön yhteisöjäsenellä on yksi (1) ääni naisjärjestön kokouk-
sessa.

Koulutustilaisuus kunnalliseen 
luottamustehtävään lauantaina 
24.11.2012 klo 15.00, hotelli 
Cumulus, Mikonkatu 9, Mikkeli. 
Kutsumme Sinut perussuomalai-
nen kuuntelemaan  varatuomari 
Ari Korhosen luentoa luottamus-
tehtävästä. Järjestön kustantama 
ruokailu klo 16.30 noutopöydäs-
tä luentoon osallistujille.

Majoitus Hotelli-Cumulus, 2 
hengen huone 74,00 € ja yhden 
hengen huone 66,00 €. Huone-
varaukset jokainen hoitaa itse 

(p.015 20511 tai mikkeli.cumu-
lus@restel.fi ),  samoin huonei-
den maksut. Huoneiden kiintiö 
voimassa 2.11.2012 saakka,  va-
ratessa tunnus, ”Perussuomalai-
set”. Tervetuloa kokoukseemme 
ja koulutukseen ! Ilmoittautumi-
set luennolle: Outi Virtanen, p. 
040 673 7523 tai outi.virtanen@
perussuomalaiset.fi 

 
Perussuomalaiset Naiset ry. 
hallitus

Koulutusta kunnalliseen
luottamustehtävään

Ruokolahden Perussuomalaiset 
ry, sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 14.11.2012 klo 
18.00. Sääntömääräiset asiat.

Perusäijät ry kokoontuu

Perusäijät ry, hallituksen kokous 
lauantaina 17.11.2012 klo 12.00. 
Puoluetoimistolla Yrjönkatu 
8-10, 6 krs.

Perusäijät ry, sääntömääräi-
nen syyskokous lauantaina 
17.11.2012 klo 14.00. Puolue-
toimistolla Yrjönkatu 8-10, 6 krs. 
Sääntömääräiset asiat.

Kaskinen

Raahe

Tuusula

Pohjois-Karjala

Ruokolahti

Nurmijärvi

Oulu

Häme

Kymi

ja henkilöitä). Kokouksen ruokai-
lu on klo 12.00-12.30. Syysko-
kouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa!
 
Raul Lehto
puheenjohtaja
Perussuomalaisten 
Kymen piirijärjestö ry

JÄRJESTÖTOIMINTA

Pohjois-Kymen Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 9.11.2012 klo 17.30 alkaen Kymen paviljongissa, 
Helsingintie 408 (Keltti), 45740 KSNK. Esityslistalla mm. syys-
kokousasiat, paikalla kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet ja asioista 
kiinnostuneet tervetuloa paikalle! 

Hallitus

Pohjois-Kymi

Pieksämäen Perussuomalaiset ry Syyskokous Pieksämäen 
ABC:llä 11.11. klo 17.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Anneli Järvinen,
sihteeri

Euran Perussuomalaiset ry:n syyskokous Sunnuntaina 4.11.2012 
klo 13.30 Euran pääkirjaston kokoushuoneessa, Satakunnankatu 
33. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus

Pieksämäki

Eura

Sipoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous keskiviikkona 
21.11.2012 klo 18:30 Kuntalan kokoustila Saunassa, Iso Ky-
lätie 18. Aiheena sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Perussuomalaiset Uudenmaan Piirin syyskokous lauantai-
na 17.11.2012 klo 12.00.   

Paikka: SRK keskuksen auditorio Unikkotie 5 C 01300 
Vantaa. Asialistalla normaalit syyskokousasiat. Paikallisyh-
distyksen edustajan tulee esittää tilaisuudessa pöytäkirjanote, 
jossa on mainittu paikallisyhdistyksen valtuuttamat kokous-
edustajat. Tervetuloa!

Uusimaa

Sipoo

Kainuun PerusNaiset ry:n sääntömää-
räinen kokous to 22.11.2012 Kajaa-
nissa piiritoimistolla, Petäisenniskassa 
klo 17.30 alkaen. Yhdistyksen hallitus 
kokoontuu klo 17.00. Tervetuloa!
Jaana Sankilampi (pj)
Kainuun PerusNaiset ry

Kainuun PerusNaiset

Perussuomalainen 14/2012 ilmestyy

23.11.2012
Aineistot ja

lehtinippujen pyynnöt
viimeistään 

keskiviikkona 14.11.2012.

Perussuomalaisten Kankaanpään osaston syyskokous sunnun-
taina 18.11. klo 18 kaupungintalolla.

Kankaanpää
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Uusimaa

Perussuomalaiset Nuoret Uuden-
maan piiri ry järjestää syysko-
kouksen lauantaina 24.11.2012 
klo 14 alkaen. Kokouspaikkana 
toimii puoluetoimisto, osoitteessa 
Yrjönkatu 8 - 10 B 25, Helsin-
ki. Jokainen Perussuomalaisten 
Nuorten jäsen, kuka asuu Uu-
denmaan vaalipiirin alueella, on 
automaattisesti piirin jäsen. Jo-
kainen jäsen on lämpimästi terve-
tullut kokoukseen, jossa valitaan 
ensi vuoden puheenjohtaja sekä 
hallitus. Kokouksessa pienimuo-
toista tarjoiltavaa. Tervetuloa! 
Lisätietoja: Suvi Karhu, puheen-
johtaja, uusimaa@ps-nuoret.net

Pirkanmaa
Pirkanmaan Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n syyskokous järjeste-
tään sunnuntaina 18.11.2012 klo 
16 Pirkamaan perussuomalaisten 
piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, 
Tampere. Syyskokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ja 
valitaan yhdistykselle uusi hallitus.
Lisätietoa: 
Tony Leppäkoski/050 365 8855

JÄRJESTÖTOIMINTA

Varsinais-Suomen Perussuomalai-
set Nuoret ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Naantalissa 
24.11. klo 15 Vapaa-aikatullissa, 
Henrikinkatu 7. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: 
Vilhelm Junnila/050 574 0594

Oulun ja Kainuun Perussuoma-
laiset Nuoret ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään Oulussa 
10.11. klo 15 Kirkkotorin kou-
lutuskeskuksessa, Asemakatu 5, 
Oulu. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa 
mukaan!
Lisätietoja: 
Jenna Simula/050 574 2444

Varsinais-Suomi

PS Nuorten syyskokous- ja seminaariviikonloppu 3. - 4.11.2012
Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen syyskokous 

järjestetään Tampereella, lauantaina 3.11. klo 13 Vanhan kir-
jastotalon luentosalissa, Keskustori 4, Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten pu-
heenjohtajan, hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenki-
löiden valinta vuodelle 2013 sekä tulevan vuoden toiminta-
suunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.

Kaikilla järjestön jäsenillä on kokouksessa puhe- ja ääni-
oikeus.

Kansanedustaja ja muusikko Pertti ”Veltto” Virtanen esit-
tää kokouksessa Perussuomalaisten Nuorten vaalibiisin ”Tätä 
maata”.

Sunnuntaina 4.11. Perussuomalaiset Nuoret järjestää ”Teekut-
sut”  -seminaarin, jossa pureudutaan Yhdysvaltain kiihkeisiin 
presidentinvaaleihin. Seminaari järjestetään Hotelli Cumulus 
Koskikadun tiloissa, Koskikatu 5 klo 11.30-15. Puhumassa 
ovat mm. professori Markku Ruotsila, Yhdysvaltain suurlähe-
tystön konsuli Jeremy K. Barnum ja matkastaan republikaanien 
puoluekokoukseen kertoo Kokoomusnuorten varapuheenjoh-
taja Saul Schubak.
Lisätietoja: Simo Grönroos/050 321 1755

Lapin Perussuomalaiset Nuoret 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään Rovaniemellä 2.12. 
klo 13 Hotelli Aakenuksessa, 
Koskikatu 47, Rovaniemi.

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa 
mukaan!
Lisätietoja: 
Matti Pinola /040 966 4435

Kymen Perussuomalaiset Nuoret 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään Kotkassa 10.11. klo 
17 Ravintola Karoliinassa, Puu-
tarhakatu 11, Kotka. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja:  Mirka Salo/044 205 9649

Keski-Pohjanmaan Perussuoma-
laiset Nuoret ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään Kokko-
lassa 10.11. klo 12 nuorisokeskus 
Villa Elbassa, Sannanrannantie 
60, Kokkola. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Aleksi Hernesniemi/
aleksi.hernesniemi(at)gmail.com

Keski-Pohjanmaa

Lappi

Kymi

Oulu ja Kainuu

Syyskokous- ja
seminaariviikonloppu

Teekutsut-seminaari

Ajatuspajalla eurokriisin kimppuun
Suomen Perusta -nimisen ajatus-
pajan tarkoituksena on suoma-
laista kansanvaltaista yhteiskun-
taa kehittävän yhteiskunnallisen 
tutkimuksen, keskustelun ja pää-
töksenteon edistäminen.

Suomen Perusta harjoittaa 
omaa tutkimus- ja julkaisutoi-

mintaa. Lisäksi ajatuspaja järjes-
tää erilaisia tilaisuuksia ja semi-
naareja sekä ylläpitää tarvittavaa 
yhteysverkkoa. Ajatuspaja voi 
myös jakaa apurahoja yhteisöille 
ja yksityisille kansalaisille.

Säätiön peruspääoma on 50 
000 euroa, joka on Perussuoma-
laiset-puolueen sijoitus. Toimin-
tansa Suomen Perusta rahoittaa 
lähinnä puolueelta ja valtiolta 
saatavien tukien avulla.

Myös muilla suurilla ja keski-
suurilla puolueilla on ajatuspajat, 

ja niiden toiminnan tarkoitus ja 
rahoitus on samalla pohjalla.

Suomen Perusta ajatuspajan 
hallituksen pj. on kansanedustaja 
Reijo Tossavainen. Muut halli-
tuksen jäsenet ovat kansanedus-
tajat Jussi Niinistö, Jussi Halla-
aho, Hanna Mäntylä ja Pirkko 
Mattila sekä professori (emeritus) 
Erkki Havansi ja PS-nuorten pu-
heenjohtaja Simon Elo. Ajatus-
pajan toiminnanjohtaja on Simo 
Grönroos.

- Poliittisessa päätöksenteossa 
joudutaan valitsemaan erilaisten 
vaihtoehtojen välillä. On tärke-
ää, että siinä tilanteessa kyetään 

näkemään tulevaisuuteen ja että 
päätöksenteon pohjana olevat 
vaihtoehdot ovat tarkkaan pun-
nittuja, Reijo Tossavainen koros-
taa.

Suomen Perustan ensimmäi-
senä toimeksiantona Pellervon 
taloustutkimus selvittää Euroo-
pan rahoituskriisin vaikutuksia 
ja erilaisia vaihtoehtoja Suomen 
kannalta. Tutkimus valmistuu 
marraskuussa.

Lisäksi ensi vuoden aikana 
selvitetään maahanmuuton kus-
tannuksia ja maahanmuuttopoli-
tiikan eri vaihtoehtojen vaikutuk-
sia. Toisena tärkeänä asiana on 
selvittää erilaisia tapoja tuottaa 
ja rahoittaa kunnallisia palveluja.

REIJO TOSSAVAINEN
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Outi Virtanen
Puh. 040 673 7523
outi.virtanen@perussuomalaiset.fi

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

Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com

Heleena Pekkala
Puh. 040 704 4059

Helena Ojennus
Puh. 0400 236 154
paakari@jippii.fi

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

Kike Elomaa
Puh. 0400 824 774
ritva.elomaa@eduskunta.fi

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

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

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

www.peruss-naiset.fi

 PERUSSUOMALAISET  
 NUORET

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

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

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

www.ps-nuoret.net

 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 ryhmä-
kanslioiden 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

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

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

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

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

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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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)

IN MEMORIAM
Mauno Ilmari Jalonen  (15.8.1932 - 3.7.2012 )
Ulla Ester Jalonen, o.s. Kaunila  (2.7.1926 - 29.6.2012 )

Olemme saaneet kuulla surusano-
man: Ilmari on lähtenyt ajasta iäi-
syyteen lähes 80-vuotiaana. Myös 
hänen puolisonsa Ulla nukkui 
pois neljä päivää aikaisemmin 
kuin Ilmari. Sekä Ilmari että Ulla 
menehtyivät lyhyehkön sairauden 
jälkeen.

Ulla oli syntyisin Turusta. 
Hän oli ammatiltaan opettaja ja 
toimi Pöytyällä eri kouluissa. 

Ilmari syntyi Pöytyällä. Hän 
kirjoitti ylioppilaaksi Elisen-
vaaran Yhteiskoulusta v. 1954, 
valmistui Turusta kansakoulun 
opettajaksi v. 1958, opetti ensin 
Alastarolla, mutta loppuosa työ-
urasta kului Pöytyällä Pihlavan 
koulussa 1958-68 ja Auvaisten 
koulussa 1968 lähtien. Ulla toi-
mi  Auvaisissa koulunjohtajana 
vuodesta 1974 eläkeikäänsä asti 
vuoteen 1992.  Siinä välissä hän 
opiskeli Jyväskylässä valmistuen 
1966 kansalaiskoulun opetta-
jaksi, mitä työtä hän myös teki 
muutaman vuoden yleisaineiden 
opettajana.

Ilmaria lähellä olivat yhteis-
kunnalliset asiat,  kuten toiminta 
SMP:n riveissä kunnanvaltuutet-
tuna, eduskuntavaaliehdokkaana 
ja valtion luonnonvarainneuvos-
ton jäsenenä kaksi nelivuotis-
kautta 1980-90 luvuilla. SMP:n 
jälkeen hän tuli mukaan perus-
tajajäsenenä Perussuomalaiset-
puolueeseen ollen siinä monissa 
eri luottamustoimissa;  mm. pit-
käaikainen puolueen piiritoimi-
kunnan ja puoluevaltuuston jä-
sen. Vielä puolitoista vuotta sitten 
Ilmari jakoi lähes yksin tuhansia 
kappaleita Perussuomalainen-leh-
teä joka kotiin Pöytyällä. Ilmari 

oli henkilö, joka istui kunnanval-
tuustossa pisimpään kuin kukaan 
muu Pöytyällä, lähes 40 vuotta. 
Hän osallistui aktiivisesti myös 
seurakunnan toimintaan, kuului 
kirkkoneuvostoon useita vuosia, 
kirkkovaltuustoon yli 40 vuoden 
ajan ja oli edustajana rovastikun-
nan neuvottelupäivillä ja muissa 
seurakunnan eri tehtävissä.

Valtakunnallisessa vähempi-
osaisten eläkeläisten etuja ajavas-
sa järjestössä, 1982 perustetussa 
Oikeutta Eläkeläisille ry, Ilmari 
toimi innolla ja istui sen hallituk-
sessa vuodesta 1998 kuolemaan-
sa asti. Samoin hän oli mukana 
paikallisessa 1986 perustetussa 
Marttilan osastossa, jonka toi-
minta on erittäin vireää.

Ilmari työskenteli aikoinaan 
päätoimittajana vuosina 1956 
– 1985 ilmestyneessä pienessä 
Aurajokilaakso-nimisessä pai-
kallislehdessä. Hän toimi myös 
lukuisissa muissa yhdistyksissä 
ja järjestöissä kuten suomalais-
virolaista

kulttuuriyhteistyötä edistä-
vässä Tuglas-seurassa, Suomi-
Latvia -seurassa sekä Pöytyän 
kotiseutuyhdistyksessä.

Hänellä oli hyvät kielelliset 
valmiudet; hän taisi ruotsin ja 
englannin lisäksi venäjän-, viron-, 
saksan-, latvian- ja puolankieltä. 
Venäjän- ja vironkielentaitoisena 
Ilmari toimi mm. matkaoppaana

Petroskoissa, Inkerinmaalla ja 
Virossa. Sukulaiskansamme Viro 
oli hänen sydäntään lähellä, ja 
hänen ansiostaan kehittyi vilkas 
kanssakäyminen Pöytyän ja vi-
rolaisen ystävyyskunnan Pöiden 
välillä.

Kotiseututyö oli Ilmarille 
erityisen rakasta. Hän oli ak-
tiivisesti mukana Pöytyän ko-
tiseutuyhdistyksen toiminnas-
sa, oli mm. museovalvojana ja 
-oppaana. Koulujen oppilaat 
tekivät kevätretkiä museoihin ja 
saivat kuulla Ilmarin lennokas-
ta kerrontaa vanhojen esineiden 
historiasta. Lukuisilla kiertoaje-
luilla kaikenikäiset kuntalaiset 
saivat tutustua kotikuntaansa 
Ilmarin ollessa oppaana. Ilmari 
tunsi kunnan läpikotaisin. Mie-
hen tietämystä hyödynnettiin 
myös lehtien ja kirjojenkin si-
vuilla. Joku ystävä sanoikin ai-
kanaan Ilmarin olevan kävelevä 
tietosanakirja. Se kuvaa miehen 
olemusta hyvin.

Ulla oli rauhallinen, ystä-
vällinen ja valoisa persoona. Il-
mari oli myös lämminhenkinen 
ja toiset huomioonottava hen-
kilö. Vaatimattomista oloista 
lähtöisin ihmisläheisyys ja hei-
kommista välittäminen olivat 
itsestäänselvyys. Mies kaihtoi 
riitaa, yritti sovitella asioita, 
mutta osasi olla myös jämäkkä 
ja peräänantamaton ajaessaan 
asioita, mitkä olivat hänen sy-
däntään lähellä.

Nyt Ulla ja Ilmari ovat 
poissa keskuudestamme. Muis-
telemme heitä lämmöllä ja kii-
tollisin mielin. Heidät haudat-
tiin hiljaisuudessa 28.7.2012 
rakkaan kotikuntansa Pöytyän 
kirkkomaahan.

Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piiri ry
Oikeutta Eläkeläisille ry, 
Marttilan osasto
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