15
15//2012
2012

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

Joulun
juhlaa

2

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 15 • Joulukuu 2012

Perussuomalainen-lehti
Perussuomalaiset rp:n
Perussuomalainen-lehti

äänenkannattajarp:n
vuodesta 1996
Perussuomalaiset
ISSN
1239-2324
äänenkannattaja vuodesta 1996
ISSN 1239-2324
Ilmestyy
Kolmen viikon välein.
Ilmestyy
Kolmen viikon välein.
Painos
30 000 - 1 000 000 kpl,
Painos
000
kpl
30keskimäärin
000 - 1 00030
000
kpl,
keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Julkaisija
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Pankkitili
Nordea 218518 - 157282
Pankkitili
Nordea 218518 - 157282
Toimitus
Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
Toimitus
toimitus@perussuomalaiset.fi
Yrjönkatu
8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja
Matias Turkkila
Vastaava
päätoimittaja
Puh. 040
172 7525
Matias
Turkkila
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Puh.
040 172 7525
toimitus@perussuomalaiset.fi
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
toimitus@perussuomalaiset.fi
Toimitussihteeri
Kristiina Ovaskainen
Toimitussihteeri
Puh. 040
670 7275
Kristiina
Ovaskainen
kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Puh.
040 670 7275
kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Toimittajat
Harri Lindell
Eduskuntatoimittaja
Puh.Huhta
040 670 9094
Seppo
harri.lindell@peruss.fi
Puh.
040 172 7535
seppo.huhta@perussuomalaiset.fi
Mika Männistö
Puh. 040 670 5121
Kuvat
mika.mannisto@peruss.fi
Fotokonttori.fi,
Matton Images

Perussuomalaiset kansanedustajat Pertti ”Veltto Virtanen” ja Juha Väätäinen kiittelivät Heikki Hurstia hyvästä työstä.

Eduskuntatoimittaja
Taitto
Seppo Huhta
Lönnberg
Print & Promo
Puh. 040 172 7-9,
753500410 Helsinki
Pakarintuvantie
seppo.huhta@perussuomalaiset.fi
Lehden vuositilaukset
Kuvat
Heidi
Ronkainen
Fotokonttori.fi,
Matton Images
Puh.
0207 430 805
heidi.ronkainen@perussuomalaiset.fi
Taitto
Hyvän Olon Mediat Oy
Jäsenmaksu
Torikatu 13
A 6, 38700
25,-/vuosi,
sisältää
lehdenKankaanpää
Puh. 0207 920 362,
Fax 0207 920 370
Tilaushinnat
Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,Lehden vuositilaukset
irtonumero
3,Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805
Ilmoitushinnat
heidi.ronkainen@perussuomalaiset.fi
Teksti,
määräpaikka ja
kuulutukset:
3,00,- / pmm
Jäsenmaksu
Rivi-ilmoitus:
5,00,- / rivi
25,-/vuosi,
sisältää lehden
Aineiston
muokkaus:
50,- / tunti
Tilaushinnat
Painopinta-ala:
260 x 375 mm
Vuosikerta
30,-, 1/2 vuotta
Palstojen
määrä:
5-6 kpl20,irtonumero 3,Painopaikka
Ilmoitushinnat
Botnia
Print, Kokkola
Teksti, määräpaikka ja
kuulutukset:
3,00,- / pmm
Aineisto
Rivi-ilmoitus:
/ rivi
Toimitukseen
viimeistään5,00,ilmoitettuna
Aineiston muokkaus:
/ tuntiitsellään
aineistopäivänä.
Toimitus50,pidättää
oikeuden muokata ja otsikoida tekstejä.
Painopinta-ala:
260 xaineiston
375 mm
Lehti
ei vastaa tilaamattoman
Palstojen
määrä:
5-6
kpl
säilyttämisestä tai palauttamisesta.
Painopaikka
SPOY, Kokemäki
Aineisto
Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna
aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään
oikeuden muokata ja otsikoida tekstejä.
Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Köyhien juhlista monen mukaan lähti myös ruokakassi.

Suomalainen

No: 15 • Joulukuu 2012

Vuosikymmeniä vapaaehtoistyötä tehneet Ritva Vauhkonen ja Anneli Kulju.
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Halaus lämmitti lumipyryssä.

Toivo pilkahti
köyhien juhlissa
Heikki Hursti lukuisine apulaisineen järjesti taas köyhien
itsenäisyyspäiväjuhlat Helsingin Hakaniemen torilla.

P

aikalla oli - järjestäjien
mukaan - vajaat tuhat
henkeä. Juhlaväki oli
monenkirjavaa:
niin
nukkavieruja vaateparsia kantavia katujen naisia ja miehiä kuin
soppajonoon eksyneitä tyylikkäästi pukeutuneita venäläisiä
turistejakin.
Pakkanen ei tällä kertaa paukkunut, mutta hyytävä tuuli, muutama miinusaste ja lumipyry yrittivät viedä joukolta juhlamielen
– siinä kuitenkaan onnistumatta.
Porukka oli iloisella päällä ja tunnelma oli rento ja lämmin.

- Niin jos jotakin haluaisi
muuttaa, niin se olisi muutto sisätiloihin. Toive olisi, että kaupunki pystyisi jo ensi vuonna auttamaan tässä asiassa.
Auttajana ja autettuna

Tarjottavaa riitti

Reijo Liukkonen on noussut
katujen miehestä kohtalotovereiden auttajaksi.

Hursti ja kumppanit olivat haalineet ruokapuolta aina Pohjanmaalta saakka. Soppajonon päässä odotti iso lautasellinen hernerokkaa ja kookas voileipä, jälkiruuaksi oli pullaa ja kahvia. Kaiken kruunasi runsas eväspussi
kotiin vietäväksi ja aivan viimeiseksi – ne jotka tahtoivat – saivat
pipon päähänsä suojaamaan talven tuiskuilta.
Noin 500-1 300 osallistujaa
vuosittain kerännyt itsenäisyys-

tapahtuma tarvitsee myös tekijänsä, vapaaehtoisuutta onneksi
riittää.
- Tämä on minulle vapaaehtoisena kahdeskymmenes kerta,
ensimmäisen kerran olin mukana
vuonna 1993, Ritva Vauhkonen
selvitti.
Lähimmäisenrakkauden täyttämä tilaisuus olisi kuitenkin voinut olla vieläkin viihtyisämpi, aprikoi myös vapaaehtoisena puurtanut Anneli Kulju.

Tilaisuuden isäntä Heikki Hursti
korosti mm. sitä, että köyhien itsenäisyyspäiväjuhla on tarkoitettu kansanjuhlaksi.
- Tämä itsenäisyysjuhla on
avoin ja tarkoitettu kaikille - niin
tavallisille ihmisille kuin kadun
kasvateillekin.
Hursti näkee, että köyhyyden
poistaminen edellyttää niin pieniä kuin suuriakin tekoja.
- Tuloeroja on tässä yhteiskunnassa kerta kaikkiaan pienennettävä. Aivan konkreettisia
toimia olisivat peruspäivärahan
ja pienimpien eläkkeiden korottaminen. Näillä toimilla köyhyys
varmasti vähenisi.
Kohtalon kovin koettelemat
ovat myös itsenäisen Suomen ystäviä. Itsenäisyys olikin pääosassa kaikille itsenäisyyspäivää viettämään tulleille, ei soppatykki tai
kakkukahvi.

Leipäjonojen pelätään kasvavan entisestään tulevina vuosina.

- Kyllä itsenäisyys on tosi tärkeä asia. Minulle nämä juhlat
ovat perinne. Olen täällä hieman
auttamassa. Itse olen ollut kymmenen vuotta kadulla ja tiedän
millaista se on. Mua on autettu ja
mä haluan myös auttaa, Reijo
Liukkonen kiitteli.
- Myös mulle tämä on perinne. Nyt tosin itsenäinen Suomineito on pudonnut pepulleen: tuloerot, leipäjonot ja väkivalta
kasvavat eikä se ole itsenäisyyden
vika – vaan siitä huolimatta, Rosa-Maria Hossein pamautti.
- Myös köyhiä on kutsuttava
niihin varsinaisiin linnan juhliin.
Suomi olisi hyvä maa, jos laitettaisiin eläkkeet ja työttömyysturva kohdalleen. Itsenäisyys on tietysti hyvä asia mutta ensin pitää
huolehtia omista ja vasta sitten
lähettää rahaa ulkomaille,
Jouni Luukkonen muistutti.
Paavo petti – Pertti pelasti
Heikki Hursti oli kutsunut köyhien itsenäisyyspäivän juhlapuhujaksi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen. Miestä
ei kuitenkaan näkynyt eikä kuu-

lunut.
Kansanedustaja Pertti ”Veltto” Virtanen paikkasi Arhinmäen poissaolon ”lennosta” ja sai
juhlaväeltä ansaitut aplodit.
Myös Veltolle köyhien itsenäisyysjuhla ja Hurstien suvun työn
tukeminen on sydämen asia.
- Mää tein yhteistyötä Veikko
Hurstin kanssa jo 1980-luvulla.
Hän kävi eduskunnassa mun luona useita kertoja. Ja myös tuin ja
tuen tätä toimintaa taloudellisesti. Jo silloin koin, että nämä täällä olevat ihmiset ovat nimenomaan syrjäytettyjä, ei vain syrjäytyneitä. Syyllisiä siihen ja suureen vähäosaisten joukkoon ovat
vanhat puolueet, joita eivät köyhät ja heidän tilanteensa kiinnosta, Veltto huomautti.
Paikalla oli myös muita perussuomalaisten edustajia. Juhlatunnelmasta olivat nauttimassa
Mariat Louhelainen ja Tolppanen, Kike Elomaa ja Juha Väätäinen. Muiden puolueiden edustajia köyhien itsenäisyyspäivänvietto ei näyttänyt kiinnostavan.
SEPPO HUHTA
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Paikalla olleet naisten hallituksen jäsenet ryhmäpotretissa.

Perusnaiset kokoontuivat Mikkelissä

Onnea, uusi hallitus!
Mikkelissä pidetyssä syyskokouksessa
valittiin Perussuomalaisten Naisten uusi
hallitus ja päätettiin tehdä julkilausuma
omaishoidontuesta ja syrjäytymisestä,
mihin kokousväki otti voimakkaasti kantaa.

K

aksipäiväinen
syyskokousviikonloppu käynnistyi Mikkelissä
ensin Kainuun
piirin puheenjohtaja Ari Korhosen luennolla, missä tuore
sotkamolaisvaltuutettu evästi
naisia aiheella ”Valtuutettu-

jen koulutus”. Koulutuspäivässä
käytiin läpi kuntien johtosääntöjä, valtuuston työjärjestystä
sekä puolueen, piirien, paikallisyhdistysten ja valtuustoryhmien
sääntöjä. Korhonen muistutti
myös vaalirahailmoituksen tekemisestä tämän vuoden loppuun
mennessä.

Koulutuspäivän annista saivat parhaiten irti uudet valtuutetut, joihin myös Susanna Leppänen, Hirvensalmelta kuului.
- Mielestäni se oli tosi hyvä
koulutus. Sain luennolta juuri
sitä tietoa, mitä tarvitsin ja olin
odottanutkin, kertoi edessä oleviin luottamuspaikkaneuvotteluihin kunnassaan valmistautuva Leppänen.
- Perussuomalaiset olivat ensimmäistä kertaa meillä Hirvensalmella ehdokkaina ja meiltä
meni neljästä ehdokkaasta kaksi
läpi, kertoi toinen läpimenneistä
kuntansa PS-ehdokkaista, jolle
Kainuun piirin puheenjohtajan
koulutus ei ole ollut ainoa laa-

tuaan tänä syksynä.
- Meitä on ollut auttamassa eräs pitkänlinjan poliitikko
Kangasniemeltä lähinnä puhelimitse päivittäin ja tämä luentopäivä oli sitten varsinaisesti
toinen koulutus.
Syyskokouksessa päätettiin
perinteisten sääntömääräisten
asioiden lisäksi antaa julkilausuma eli tiedote julkisuuteen,
jonka järjestön sihteeri Iiris Peltomaa ja puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen koostavat
kokouksessa käydyistä keskusteluaiheista. Omaishoidontukea ja syrjäytymisestä koskeva
julkilausuma julkistetaan myöhemmin. Naiset antoivat koko-

uksessaan myös evästyksiä eri
toimielimissä oleville perussuomalaisille naisedustajille.
Kokouspäivät eivät olleet
pelkästään kokoustamista,
vaikka se toki varsinainen
pääasia Mikkelissä olikin.
Vapaa-aikaa vietettiin kuulumisia vaihdellen, teatterissa
käyden ja karaokea laulaen. Laulun lomassa kelpasi
pyörähdellä myös parketilla,
minne paikalliset, kohteliaat
herrasmiehet mielellään perusnaisia veivät.

olemme myös tasa-arvoisessa
asemassa paikkoja jaettaessa.
Ollaan tiukkoina siinä, että
meillekin tulee hallituspaikkoja, lautakuntien puheenjohtajuuksia ja jopa valtuustojen
puheenjohtajuuksia. Olkaa siis
mukana, kun kunnissanne näitä
neuvotteluja käydään. Kenellä
on suurimmat äänimäärät, heillä on luonnollisesti oikeus olla
ensimmäisenä valitsemassa itselleen luottamustehtävät. Pidetään naiset nyt puolemme!
Kunnissa ja kaupungeissa
tehdään nyt todella tärkeitä pää-

töksiä mm. sosiaalipolitiikassa
ja terveydenhoidossa. Puhumattakaan lapsista, nuorista ja
vanhuksista.
Teitä on täällä tänään todella suuri joukko uusia valtuutettuja ja perussuomalaiseen aatteeseen uskovia naisia
– todellisia tahtonaisia, yhdessä me saamme paljon aikaan.
Suomen kansa odottaa
meiltä nyt rakentavaa, asiallista ja suvaitsevaa toimintaa,
olemme entistä enemmän suurennuslasin alla. Meille ei sallita ylilyöntejä eikä virheitä.

Näytetään nyt, että olemme ihan tavallisia suomalaisia
ihmisiä, haluamme osallistua
päätöksen tekoon, linjamme
on rehellisyys, inhimillisyys ja
oikeudenmukaisuus. Tämän
pitäisi riittää siihen että suomalaiset saisivat tasa-arvoisemman palvelun kunnissa ja
kaupungeissa.
Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas.

TEKSTI JA KUVAT
MIKA VALKAMA

puheenjohtajan puhe
Arvoisat naiset,

O

lette sydämellisesti tervetulleita tähän Perussuomalaisten Naisten
syyskokoukseen tänne Mikkeliin - suuret kiitokset kaikille
vaalityöhön osallistuneille!
Toivotan onnea ja menestystä uusille valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Me teimme sen! Kukaan ei
tahtonut uskoa että perussuomalaiset tulisivat ottamaan
näin paljon valtuutettuja näissä kunnallisvaaleissa. Saimme

kuitenkin 1 195 valtuutettua
koko maassa. Vuoden 2008
kunnallisvaaleissa meille tuli noin 400 valtuutettua, ja
nyt meitä on kolminkertainen
määrä.
Naisten osuus on nyt meillä 23 % ja naisvaltuutettuja on
286. Ehdokkaana oli naisia vähän yli 1 000.
Tällä hetkellä käydään
kaupungeissa ja kunnissa kovaa vääntöä siitä ketkä parhaat luottamuspaikat tulevat
saamaan. Meidän naisten on
nyt pidettävä huoli siitä, että

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry
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KOLUMNI
Joulu saa,
hanget
kimaltaa!

Ennen syyskokousta naiset tarkistamassa äänioikeuttaan. Iiris Peltomaa,
Kirsi Kallio ja Marja-Leena Leppänen tarkkaavaisina. Pöydän toisella puolella
Arja Niemelä, Vantaalta saamassa juuri paperinsa ajan tasalle.

Kainuun piirin puheenjohtaja Ari
Korhosen luento kiinnosti erityisesti
uusia valtuutettuja. Korhonen oli
kuntavaalien keltanokkana Sotkamon ääniharava 406 äänellä.

Perussuomalaista naisenergiaa Mikkelin yöelämässä edustivat
Kike Elomaa, Jaana Sankilampi ja Eila Aavakare.

PERUSNAISTEN HALLITUS 2013
n Perussuomalaiset Naiset ry:n uusi hallitus (varajäsenineen):
Kike Elomaa, Masku (varalla Sirke Peltokorpi, Raisio),
Laura Huhtasaari, Pori (Anita Koivu, Rauma),
Vaili Jämsä-Uusitalo, Oulu (Paula Juka, Muhos),
Kirsi Kallio, Lempäälä (Terhi Kiemunki, Tampere),
Auli Kangasmäki, Lemi (Liisa Lajunen, Imatra),
Tuula Kuusinen, Helsinki (Annikki Finning, Helsinki),
Anne Louhelainen, Hollola (Helena Hiltunen, Orimattila),
Sari Martniku, Mäntsälä (Riikka Slunga-Poutsalo, Lohja),
Minna Mäkinen, Jyväskylä (Heleena Pekkala, Ylöjärvi),
Pirita Nenonen, Rovaniemi (Liisa Mariapori, Rovaniemi),
Helena Ojennus, Parkano (Lea Mäkipää, Kihniö),
Iiris Peltomaa, Pyhäranta (Tuula Sellman, Turku),
Pia Pentikäinen, Suonenjoki (Arja Niemelä, Vantaa),
Marja-Liisa Riihimäki, Lapua (Irma Kemppainen, Kokkola),
Jaana Sankilampi, Kajaani (Marja-Leena Gröhn, Liperi),
Outi Virtanen, Pertunmaa (Johanna Huisko, Juva).

Kiireisen vaalisyksyn jälkeen saamme vihdoinkin rauhoittua
odottamaan Joulun armasta aikaa. On aikaa miettiä sitä, kuinka tätä suurta juhlaa vietettiin silloin kun lapset olivat vielä
kotona.
Meidän suvulla, sisarillani ja heidän perheillään oli tapana
viettää joulua mahdollisimman suurella porukalla. Kokoonnuimme Lapissa asuvan sisaren maatilalle joulun viettoon, talon isäntä haki kuusen, jonka lapset ja me sisarukset yhdessä
saimme koristella. Talon vanha emäntä leipoi Lapin rieskaa
ja kampanisuja, joiden valmistuksessa hän oli mestari. Yhdessä laitoimme joulun ruoat: lanttulaatikon, porkkanalaatikon,
imelletyn perunalaatikon ja rosollin. Torttuja ja piparkakkuja
leivottiin ihan omin käsin tehdystä taikinasta, ei silloin valmiita taikinoita ostettu. Mikä oli sen makoisampaa kuin maistaa
piparkakkutaikinaa välillä.
Joulupakettien ja lahjojen laittaminen aiheuttivat tietenkin
pientä jännitystä ja supinaa ja tontutkin kurkistelivat talon ikkunoista. Kaikki huoneet saivat joulukoristuksia, kynttilöitä
oli jokaisessa huoneessa ja joulun tunnelma oli käsin kosketeltavaa.
Yhteiseen joulupöytään käytiin suurella joukolla. Jouluna
tuli aina syötyä vähän liikaakin ja vielä jälkiruokana olivat
monet suklaamakeiset ja sekahedelmäkiisseli kerman keralla.
Jouluruokailun jälkeen alettiinkin odottaa sitten joulupukkia.
Yleensä joku sisarusten miehistä oli saanut tämän kunniatehtävän. Hänelle oli hankittu kunnon naamari, mummon turkki
nurin päin päälle ja isot huopasaappaat. Lapset löysivät kerran
nämä huopatossut, jotka ovat kiireessä jääneet vintille ja sepäs
kysymyksiä ja ihmetystä herätti, että miten ne siellä voivat olivat. Tämän jälkeen huopasaappaat ovat olleetkin tarkkailussa.
Pukille laulettiin ja rohkeimmat lapset istuivat pukin polvella. Lapset toimivat joulupunkin apulaisina ja lahjat jaettiin
yhdessä. Lahjojen jakamisen jälkeen lapset laskivat saamansa
paketit ja kilpailua oli siitä kuka sai eniten paketteja. Tämän jälkeen lapset aloittivat leikit uusien tavaroidensa kanssa. Aikuiset
siirtyivät kahville ja lukemaan tai pelaamaan pelejä. Mummo
soitti hiljakseen jouluisia säveliä pianolla ja saatoimme laulaa
yhdessä muutamia joululauluja. Mukavat muistot ovat jääneet
näistä perhejouluista, joita vietimme ennen.
Ajat muuttuvat, lapset kasvavat ja perustavat omia perheitä.
Nyt joulua vietetään Inkoossa, vanhassa 1800-luvun suuressa
keltaisessa talossa. Ulkona palavat lyhdyt ja suuret kuuset vartioivat vanhaa taloa. Joulun tunnelma on jo maisemassa, jonka
valkea lumi on kuorruttanut upeasti. Nyt tulee valkea joulu.
Pienen pieni Oliver, minun ensimmäinen lapsenlapseni, viettää
ensimmäistä jouluaan, jonka voi muistaa. Hän on nyt hiukan
yli vuoden vanha ja hänen iloinen ja tarmokas persoonansa on
joulun tärkein asia. Haluan nähdä tämän lapsen aidon ilon ja
riemun, kun hän kokee joulun omassa kodissaan vanhempien
ja sukulaistensa kanssa. Minullekin mummolle tämä on ensimmäinen joulu, jonka
vietän oman lapsenlapsen kanssa.
Minun jouluuni on
aina liittynyt pieniä
lapsia ja heidän mukanaolonsa tekee
joulusta todellisen
perhejuhlan.

Marja-Leena
Leppänen

puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Naiset
PS-naiset osasivat heittää myös
vapaalle kokoustensa ohessa. Tässä
lauletaan karaokea Kotiviinin taipuessa hienosti Auli Kangasmäen ja
Marja-Leena Leppäsen käsittelyssä.
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Timo Soini erikoishaastattelussa:

Suomi
viimeisellä
rannalla

Timo Soinista tulee ensimmäinen perussuomalainen, joka nousee suuren kaupungin valtuuston puheenjohtajaksi.
Hän ei paljasta vielä, pyrkiikö EU-parlamenttiin. Yksi asia on kuitenkin varma:
hän haluaa jatkaa perussuomalaisten puheenjohtajana.

T

imo Soini aloittaa Espoon kaupunginvaltuuston, kokoomuksen
kunnallisen lippulaivan
ruorissa ensi vuoden alusta.
- Tavoitteenani on käyttää perusuomalaista pohjaa tämän valtuuston johdossa ja samalla kannustaa puolueemme jäseniä, kannattajia ja äänestäjiä siihen, että
kaikki on myös meille mahdollista – sanokoot muut mitä tahtovat. Suomen tasolla tavoitteemme on nousta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi. Minun kohdallani se merkitsee pääministeriyttä, Soini lataa.
Media ja muiden puolueiden
edustajat myöntävät, että perussuomalaiset voittivat käydyt kunnallisvaalit, mutta eivät pääse vaikuttamaan kunnissa. Niinköhän?
- Voitimme lähes SE-tasoisesti
koko kunnallisvaalien historiassa: me lähes kolminkertaistimme
kunnallisvaltuutettujen määrän
edellisistä kunnallisvaaleista, aina 1 195 valtuutettuun. Saimme
vuoden 2008 vaaleihin verrattuna voittoa seitsemän prosenttiyksikköä ja olimme vaalien ainoa
voittaja, Soini muistuttaa.
- Esimerkiksi kotikaupungissani Espoossa nousimme kolmen
paikan voitolla kolmanneksi, tasoihin SDP:n kanssa eli kymmeneen valtuustopaikkaan. Espoossa meillä on 69 varsinaista lautakuntapaikkaa ja 64 varapaikkaa.
Kaustisissa ja Kihniössä kannatuksemme on 37 prosenttia. Perussuomalaisia valtuutettuja löytyy nyt lähes jokaisesta Suomen
kunnasta – myös ruotsinkielisistä. Olemme näissä vaaleissa tuoneet perussuomalaisuuden kuntiin.
Vielä suurempi voitto olisi
vaatinut Soinin mukaan vielä
suuremman ehdokasmäärän.
- Ehdokashankinnassa ratkaisevia olivat viimeiset kolme
viikkoa, joiden aikana rekrytoimme tuhat uutta ehdokasta,
siis 50 uutta ehdokasta joka päi-

tyn motivoimaan puolueväkeä ja
kannustamaan
tuloksellisesti,
tunnen kentän ja arvostan sitä,
Soini painottaa.
- Puheenjohtajan taakka on
välillä epäinhimillinen, kannattajien tuki on ratkaisevaa. Minun
on myös opittava sanomaan useammin ei. Perussuomalaiset on
Suomen paras puolue. Tämä on
minulle elinikäinen haaste. Tehtävä on raskas, mutta mieluinen.
Julkisuus on välillä rankkaa,
etenkin lähipiirille. Olen itse kuitenkin kovassa ahjossa parkkiintunut. Perhe on minulle kaikki
kaikessa ja vain se menee puolueen ohi ja yli.
Kansanäänestys
EU-jäsenyydestä

vä. Kaikkiaan listoillamme oli 4
394 ehdokasta. Yksi merkittävä
syy varmasti oli sekin, että viime
eduskuntavaalien aikaan – puolitoista vuotta sitten - meillä oli
noin 3 500 jäsentä, nyt meitä on
8 000, Soini hehkuttaa.
Päätöstäni arvostellaan
Kysymys saako Euroopan unioni
vähemmän liittovaltioliturgiaa ja
enemmän Soinia, on vielä auki.
- Tällä hetkellä mahdollisuudet sille, että lähden ehdokkaaksi
Euroopan unionin vaaleihin ovat

fifty-fifty. Tavoitteemme kesän
2014 Euroopan parlamentin vaaleissa on 20 mitat täyttävää ehdokasta. Meille tulee jokaisesta vaalipiiristä vähintään yksi ehdokas.
Meidän EU-linjallamme on Suomen kansan enemmistön kannatus. On huolehdittava siitä, että
tuo tuki realisoituu seuraavissa
EU-vaaleissa, Soini huomauttaa.
- Viime EU-vaaleissa onnistuin viemään perussuomalaiset
Eurooppaan. Linjaani siellä on
hyvin jatkanut Sampo Terho.
Mahdollinen ehdokkuuteni on
harkittava henkilökohtaisesti,

poliittisesti ja perheen näkökulmasta – hyvin tarkkaan. Mutta
teen kumman ratkaisun tahansa,
niin päätöstäni arvostellaan.
Soini ei kainostele ansioitaan
ja energiaansa perussuomalaisten puheenjohtajana ja jatkaminen on mielessä.
- Kyllä perussuomalaisten puheenjohtajuus kiinnostaa edelleen, koska koen, että työ on kesken. Koen myös olevani paras
henkilö tähän tehtävään. Kun
olen ollut itse ehdokkaana, johdollani on voitettu kaikki vaalit
2000-luvun alusta lähtien. Pys-

Perussuomalaiset jauhavat jatkuvasti EU:sta ja ennen muuta euro
narskuu perussuomalaisten hampaissa.
- Siksi narskuu, että euro on
poliittisella päätöksellä perustettu valuutta ilman taloudellista
pohjaa. Suomen kilpailukyky on
heikentynyt liian vahvan valuutan myötä esimerkiksi Ruotsiin
verrattuna. Kun eurosta ei järjestetty kansanäänestystä, siltä
puuttuu syvällinen henkinen hyväksyntä. Eurosta on tullut uusi
Saksan markka, Soini vertaa.
Eduskunnan ulkoasiain valiokunnan puheenjohtajalla on
selkeä näkemys myös siitä, miten
Kreikan käy.
- Velkasaneeraus on ainoa
vaihtoehto, näin olisi pitänyt tehdä jo kaksi vuotta sitten. Kreikan
velat tullaan leikkaamaan ensi
vuoden syksyllä Saksan vaalien
jälkeen ja tappiot tulevat olemaan huomattavat. Jo ensimmäisessä vaiheessa Suomen menetykset ovat satoja miljoonia euroja, Soini varoittaa.
Perussuomalaisen puolueen
puheenjohtaja, kansanedustaja
Timo Soini vaatii kansanäänestystä Suomen jäsenyydestä Euroopan unionista.
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- Mikäli EU–presidentin Herman Van Rompuyin ja EU-komission puheenjohtajan Jóse Manuel Barroson liittovaltiota edistävät esitykset menevät läpi, meidän on päätettävä kansanäänestyksellä haluammeko kuulua tähän porukkaan vai emme. Me
olemme viimeisellä rannalla: hyväksymmekö Suomen liittymisen
Euroopan unionin liittovaltioon,
Soini lataa.
- Tarvitsemme nyt ja heti lähitulevaisuudessa yhteistyötä samanmielisten maiden eli Ruotsin, Tanskan, Hollannin, IsonBritannian, Viron, Latvian ja
Liettuan kanssa.
Suomi on suhteessa suurimpia nettomaksajia Euroopan
unionissa. Se on väärin. Soinin
mukaan meidän pitäisi olla samassa kastissa Ison-Britannian,
Hollannin ja Ruotsin kanssa.
- Suomen kaksi viimeisintä
pääministeriä, Vanhanen ja Katainen, eivät ole laittaneet tikkua

Suomen on satsattava joka ilmansuuntaan. Suomen on käytävä kauppaa mm. USA:n, Kiinan
ja Intian kanssa. Myös Kazakstan, Bangladesh, Ruotsi, Venäjä,
Baltian maat, Etelä-Amerikka ja
tietysti Pohjoismaat ovat tärkeitä
kauppakumppaneita. Emme voi
pelkästään tuijottajaa Euroopan
unionin maihin. Suomalaisen
työn puolustaminen on suomalaisuudesta huolehtimista, suomalaisen elämän muodon varjelemista, parasta tulevaisuustyötä, Soini painottaa.
Kreikkaa lainoittaneet yksityiset pankit pestään ulos vastuistaan ja kaikki roska kaadetaan
eurooppalaisten veronmaksajien
niskaan.
- Juuri tästä on kysymys. Kysymys on nimittäin Ranskan ja
Saksan pankkien sekä suurpääomapiirien pelastamisesta. Kreikan, Portugalin ja Espanjan kansat kurjistuvat. Tässä touhussa ei
pelasteta suomalaisia työpaikko-

ristiin perussuomalaisten vaatimuksista huolimatta. Meidän
olisi pitänyt hakea jäsenmaksualennusta, jonka muuten olisimme varmasti saaneet. Nyt asiaan
on saatava muutos!

ja vaan kansainvälistä suurpääomaa, Soini muistuttaa.
Pohjoismaat ja Baltia ovat
Suomelle luonteva ja luotettava
viiteryhmä. Näiden maiden on
esiinnyttävä yhdessä kansainvälisillä areenoilla.
- Kauppa, koulutus ja yhteistyö
yrittämisen alalla maidemme kesken on hedelmällistä, kestävää, tuloksellista ja tärkeää. Yhteistyö, lähinaapuruus, demokratia ja sosiaaliturvan sama taso ovat hyvä
lähtökohta keskinäisissä suhteissa
ja suhteissa muihin maihin. Näin
toimien pelastamme työpaikkoja
ja turvaamme tulevaisuutemme,
Soini arvioi.
Suomi on tilastollisesti taantumassa, mutta vaihtotase on
plussalla eli olemme yhtä aikaa
saunassa ja hangessa, vai olemmeko?
- Kyllä, Suomen kilpailukyky
on heikentynyt. Vienti on nyt
suunnattava EU:n ulkopuolelle,
myös palveluja ja koulutusta on
vietävä, on tehtävä nopeita päätöksiä. Mikäli Fennovoima ei saa
voimalaansa rakennettua, lupa
on annettava Fortumille tai ainakin sen on saatava merkittävä
osakkuus. Suomen energiaomavaraisuudesta on pidettävä kiinni. Tehtaat eivät tuulimyllyillä
pyöri, Soini muistuttaa.

Puheenjohtaja

Ainutlaatuinen
mahdollisuus
Perussuomalaiset on politiikan menestystarina. Meidän on pidettävä tämä kansan kanava auki. Olemme viidessätoista vuodessa nousseet prosenttiliikkeestä
Suomen kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.
Minulla on ollut ilo ja kunnia toimia perussuomalaisten puheenjohtajana
15,5 vuotta. Reissu on ollut rankka: työtä vuorotta, monenlaista tapahtumaa,
satoja lähtöjä, viikonloppuja poissa kotoa. Paljon olen saanut: kokemusta, kavereita, sananvapautta, vaikuttamisen valtaa.
Perussuomalaisten Suomen ja Euroopan politiikkaan tuoma murros on merkittävä. Olemme politiikan johtava puheenaihe ja mielipidejohtaja. Meillä ja
muualla. Saamamme arvostelu on osa tätä asemaa. Meidän on ymmärrettävä,
mitä politiikka on. Se on yhteisten asioiden hoitoa ja oman linjan ajamista.
On uskallettava olla jotakin, omaa, mieltä ja ajaa sitä. Kunnioittaa äänestäjien antamaa valtakirjaa. Valtaa on uskallettava käyttää ja johdon on johdettava. Kaikkia ei voi miellyttää, eikä tarvitse miellyttää. Kaikkia pitää kunnioittaa.
Politiikka ei Jytkyn jälkeen ole entisellään. Ei Suomessa, eikä Euroopassa.
Valtasuhteita on mahdollista muuttaa. Politiikan suuntaa on mahdollista muuttaa. Perussuomalaisten vaikutus näkyy Suomessa laajasti. Suomessa mielipiteen
vapaus on kasvanut.
Eliitti ja mielipidevahdit tekevät parhaansa, että tiettyjä tabuja ei haasteta.
Nyt ei ole kysymys seksistä, homoliitoista, uskonnosta, viinasta. Suomessa on
luvallista haastaa EU, maahanmuuttopolitiikka, vanhat puolueet, kauppaketjut, Helsingin Sanomat...ei tosin ilman seurauksia.
Perussuomalaiset ovat nousseet taitavan työn tuloksena. Ei tämä sattumaa
ole. Osaamme yhdistää perinteisen ja uuden politiikan sekä torityön että sosiaalisen median. Tästä kitkasta ja kahdesta kärjestä nousu on haettu.
Ymmärrä tämä mahdollisuus. Ole siinä mukana.
Tomppelien puolue?

Suomi säästää ja rahoittaa
EU-byrokraatit vaativat kymmenen prosenttia lisää hallintoon,
vaikka samaan aikaan unionin
jäsenmaissa karsitaan palveluista, säästetään ja tehostetaan.
- Se kertoo röyhkeästä mielialasta EU:n johdossa. On täysin
käsittämätöntä, että samaan aikaan kun Suomi säästää ja verottaa, se rahoittaa lainarahalla EUherrojen hulppeita etuoikeuksia,
järjettömän korkeita palkkoja ja
taivaita hipovia eläkkeitä.
Ja kuukaudesta toiseen – yli 200
miljoonaa euroa vuositasolla
maksava - rekkaralli Brysselin ja
Strasbourgin pyörii, koska ranskalaiset ovat muinoin saaneet oikeuden yhteen kokousviikkoon
kuukaudessa omalla maaperällään, Soini pyörittelee päätään.
- Kreikan ja Portugalin pelastamisen on sanottu olevan Suomen kannalta elintärkeää. Me
käymme kuitenkin kauppaa
enemmän jopa köyhien aasialaisten kehitysmaiden kanssa kuin
EU:n kriisimaiden kanssa.
- Nyt, varsinkin Suomessa, on
tärkeää työn, yrittämisen ja välittämisen asettaminen ensisijalle.

SEPPO HUHTA
KUVAT LEHTIKUVA

Perussuomalaiset ovat samanlaisia ihmisiä kuin muut. Hyvässä ja pahassa. Aktiivisuutemme on suuri plussa. Mahdollisuus, jota ei hukata.
Urho Kekkonen kirjoitti aikanaan, onko meillä malttia vaurastua. Onko perussuomalaisilla malttia kasvaa?
On. Katson asiaa kahdesta eri suunnasta. Toisaalta kitka, taistelu paikoista
ja kilpailu puolueosastoissa ja valtuustoryhmissä kertoo uskosta puolueemme
voimaan ja sen, että meillä on aktiivisia ja intohimoisia ihmisiä. Se on myös voimavara.
Toisaalta ihmettelen miten elämänsä mahdollisuuden saaneet ihmiset eivät
osaa tarttua tilaisuuteensa. Sitä saa mitä tilaa. Niin makaa kuin petaa.
Vaalituloksemme kuntavaaleissa oli ennätysmäinen. On yksi asia voittaa
vaalit, toinen asia on hommata vaaleissa saatu valtakirja vaikutuspaikoiksi.
Tässä on onnistuttu vaihtelevasti. Syy on tietenkin aina muissa. Kepussa, kokoomuksessa ja SDP:ssa...tai sitten omassa taitamattomuudessa.
Perussuomalaiset ei ole tomppelien puolue. Tämä leima on meille vaarallinen. Eivätkö ne mitään osaa? Tappelevat muiden kanssa ja keskenään. Tämä ei
ole totta. Vaikeuksia on noin prosentissa kunnistamme. Prosentissa!
On osattava johtaa, toimia oikeudenmukaisesti. Kestää menestystä ja tyytyä
tappioon, jos sellainen jossakin kohdin tulee.
Enemmistön on laitettava rajat. Ja niissä on pysyttävä. Jos joku uhkaa erolla. Antakaa mennä. Heti. Rintamakarkureilla ei sotia voiteta. Kovaa puhetta?
Puhun 20 vuoden kokemuksella järjestötyössä. Tiedän mistä puhun. Tiedän miten vaalit voitetaan, kuntapaikkaneuvottelut käydään ja kuinka puolueosastot
toimivat. Tiedän, koska olen tehnyt virheitä. Tiedän, koska osaan toimia oikein.
Haluan, että kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä.
Kitisijällä on paha olla. Se on sallittua. Yhteisen työn vaikeuttaminen ei ole
sallittua.
Piirien johto, paikallisosastojen johto, kansanedustajat ja puoluetoimisto.
Teillä on valta ja vastuu. Eikä vain teillä. Jokaisella jäsenellä. Sinulla. Et sitä vastuuta voi ulkoistaa. Timo ei tule sovittelemaan, koska emme ole tomppelien
puolue.
Katsokaa Kaustista. Ykkönen. Aina vaan. Se ei ole sattumaa. Sinne voi vaikka soittaa ja ottaa oppia.
Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp
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Onnea,
95-vuotias
Suomi!
Monta vuotta itsenäistä,
monta miestä meneväistä,
yhtä monta uljasta naista,
sydämessään suomalaista.
Kuvat Matias turKKila
2

3

1. Linnan nykyinen ja entinen isäntäväki. 2. Kansanedustaja Mika Niikko puolisoineen. 3. Kansanedustajat Jari Lindström ja Reijo Tossavainen ylätasanteella. 4. Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen hyvässä seurassa. 5. Eturivissä Anssi Joutsenlahti puolisoineen ja Taito Ylhäinen puolisoineen. Takarivissä
kansanedustajat Veltto Virtanen ja Ville Vähämäki. 6. Kansanedustaja, eduskunnan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti jututtaa Taito Ylhäistä. Kansanedustaja Ville Vähämäki taustalla. 7. Europarlamentaarikko Sampo Terho
keskellä, rinnallaan kansanedustajat Olli Immonen ja Jussi Halla-aho. 8. Kansanedustaja Arja Juvonen puolisoineen. 9. Kansanedustajat Hanna Mäntylä
ja Johanna Jurva sekä jälkimmäisen puoliso. 10. Kansanedustaja Maria Lohela vaaleassa puvussaan.
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Päätoimittaja

Tunnelmia ja
katoamisia
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Kirpeä pakkasyö, kello käy yli iltakymmenen. Korkeassa, patsaiden ympäröimässä salissa voi havaita parhaimpiinsa sonnustautuneita, valtakunnan ylimmille portaille kivunneita tuttuja
hahmoja.
Näen naisen. Hän vilkaisee olkansa yli, tavoittaa lähellä olevan miehen katseen. Hymyilee tälle, kehaisee miehen asua. Lähettää tälle viestin, yksisanaisen.
”Vanhuslakia”, viesti sanoo.
Naisen nimi on Arja, miehen Kaj – molemmat perussuomalaisia kansanedustajia. Tapahtumapaikka on eduskunnan suuri
sali myöhäisenä tiistaiyönä. Kello on puoli yksitoista. Näen heidät eduskunnan verkkolähetyksen kautta, Facebook välittää
näkyviini heidän vaihtamansa viestit.
Molempien mieli saattaa hetkeksi palata viiden päivän takaisiin Linnan juhliin ja sen hilpeään tunnelmaan. Mutta itsenäisyyspäivää juhlistetaan vain kerran vuodessa, muina aikoina
lainsäätäjien on tyytyminen vähäisempään juhlahumuun. Arki
on harmaampaa ja taatusti työläämpää.
Perussuomalaisen toimitus osallistui marraskuussa eduskunnan toimittajaohjelmaan. Nelipäiväinen kurssi oli pakattu
täyteen ohjelmaa, ja erinomaiset luennoitsijat avasivat kurssilaisille eduskunnan rakenteita ja toimintatapoja. Anekdootit seurasivat toisiaan, ja päivien kuluessa moni asia täsmentyi.
Valitettavasti eduskuntatyöstä ei saa neljässä päivässä pintaraapaisua enempää irti. Eräs luennoitsija kiteytti asian hyvin:
”Tämä talo on vaativa”. Toinen jatkoi: ”Arki on kiireistä, työpäivät kolmetoistatuntisia. Vapaapäiviä ei ole. Viikonloput
kierretään maakunnissa kuuntelemassa kentän ääntä. Tähän taloon on hirveän helppo laitostua.”
Edustajille on toki määritelty pitkä lomakausi. Osa käyttää
sen lomailuun, osa urakoi vieläkin hurjemmin. On tavallaan paradoksaalista, jos samat ihmiset, jotka ovat päättämässä meidän kaikkien suomalaisten työaikalainsäädännöstä, joutuvat
puurtamaan kellon ympäri. Työskennellään ylipitkiä työpäiviä,
jotta saadaan aikaan lakeja, joilla estetään ylipitkien työpäivien
teettäminen.
Kansanedustajan työnkuvaan vaikuttaa suuresti se, kuuluuko hän hallituspuolueeseen. Jos kuuluu, voi aina tukeutua hallituksen esityksiin. Opposition edustajien pitää osata ottaa selvää siitä, mikä hallituksen esityksissä on puutteellista. Tehtävä
on vähintäänkin haastava.
Edellä mainittuun laitostumiseen liittyy eräs harmillinen liitännäisvaiva. Sillä ei ole tautiluokiteltua nimeä, mutta vanhat
viisaat kuiskivat piinasta nimeltä näkyvyyskato. Paneudutaan
eduskuntatyöhön niin hyvin kuin pystytään ja tehdään töitä yötä päivää. Huomataan, että valtavasta asioiden kirjosta saa kovin vähän kiinni ja uurastetaan vielä enemmän. Luovutaan kaikista asioista, jotka eivät ole aivan välttämättömiä ja päästetään
irti siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta, yhteydenpidosta omaa
äänestäjäkuntaan.
Tarina kertoo, että sama vaiva voi joskus iskeä myös kunnanvaltuutettuihin. Valtuustoissa käsiteltävät asiat kun ovat ajoittain melkoisen monimutkaisia ja aikaavieviä. Luotetaan liiaksi
vanhaan sanontaan: ”hyvä työ puhuu puolestaan” ja unohdetaan se, että potentiaaliset äänestäjät voivat arvioida ainoastaan
sellaisia tekoja ja tuloksia, joista he voivat nähdä tai kuulla.

Perussuomalaisen toimitukselle lankeaa suuri vastuu puolueen
asioista tiedottamisessa, mutta sekään ei voi täysin korvata
yhteydenpitoa oman äänestäjäkunnan suuntaan. Lehti voi ja
haluaa tukea tätä tehtävää. Nyt ja jatkossa. Mutta vastuu meille tärkeiden asioiden esillä pitämisestä on meillä kaikilla.
Kirpeä pakkasyön työrupeama loppui viimein. Kello venyi
viittä minuuttia vaille yhteen yöllä. Puheet tulivat pidetyksi,
kannat muistiin merkityiksi. Myös Hannan, Pirkon, Kiken ja
Laurin työpäivä on lopussa. Puhetta johtanut vanhempi herrasmies, Anssi nimeltään, pääsi myös viimein kotimatkalle.
10

Matias Turkkila
Päätoimittaja
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
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11. Kadetit vartioimassa Etelä-Esplanadin puoleista sisäänkäyntiä. 12. Merja ja James Hirvisaari. 3. Juha ja Liisa Väätäinen. 14. Olli ja Eveliina Immonen. 15. Suolapaloja. 16. Isäntäpari sai ensimmäisen valssin. 17. Kansanedustaja Reijo
Tossavainen puolisoineen. 18. Taidokkaasti aseteltuja makupaloja. 19. Lauri Heikkilä puolisoineen. 20. Kansanedustajat Kike Elomaa vasemmalla, Maria Tolppanen oikealla, keskellä Taito Ylhäinen puolisoineen. 21. Kansanedustaja Jussi Niinistö sukunimikaimansa vieraana. 22. Tyylitellyt boolikannut. 23. Kansanedustaja Tom Packalén poliisin juhlaasussa. 24. Kansanedustaja Ismo Soukola valssin pyörteissä. 25. Kansanedustaja Kike Elomaa on juuri kätellyt Haukiota. Hänen perässään kulkeva keskustan kansanedustaja Markku Rossi astuu varomattomasti Kiken helman päälle.
Onneksi tilanteesta selvitään säikähdyksellä. 26. Kansanedustajat Kimmo Kivelä ja Vesa-Matti Saarakkala.
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PERUSSUOMALAISET EDUSKUNNASSA

Ulkomaalaislakia
on muutettava!
Eduskunnassa käsiteltiin Jussi Halla-ahon sekä muiden
perussuomalaisten jättämää lakialoitetta ulkomaalaislain
muuttamisesta. Aloitteessa korostettiin, että ulkomaalaisen
rikollisen etu ja ihmisoikeudet asetetaan usein kansallisen
edun ja uhrien ihmisoikeuksien edelle.

K

ansanedustaja
Jussi Halla-aho
mainitsi esimerkkinä vietnamilaissyntyisen
mieshenkilön, joka ampui yhden
henkilön kuoliaaksi ja haavoitti
toista helsinkiläisessä yökerhossa. Mies oli aikanaan tullut maa-

hamme pakolaisena. Toistuvien
ja vakavien rikosten vuoksi
maahanmuuttovirasto oli tehnyt hänestä karkotuspäätöksen jo vuonna 2000. Hallintooikeus oli kuitenkin kumonnut
tämän päätöksen inhimillisiin
syihin vedoten, minkä jälkeen
mies oli jatkanut rikollista

elämäntapaansa.
Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2009 uuden karkotuspäätöksen, jonka hallintooikeuskin suostui siunaamaan.
Karkotusta ei kuitenkaan voitu
panna täytäntöön, koska Vietnam ei halunnut ottaa miestä
vastaan.

- Miksi olisikaan halunnut?
Niinpä miehelle myönnettiin tilapäinen oleskelulupa ja hänet
laskettiin taas vapaalle jalalle,
Halla-aho kommentoi.
- Ulkomaalaisella ei ole subjektiivista oikeutta asua Suomessa. Maahanmuutto on nähtävä
sopimuksena tulijan ja vastaan-

ottavan yhteiskunnan välillä. Erityisesti tämä asetelma korostuu,
kun tulija hakee Suomesta turvaa. Kukaan ei ole täydellinen,
eikä yksittäisistä hairahduksista
tule koitua kohtuuttomia seurauksia, mutta taparikolliseksi ei
päädytä vahingossa, Halla-aho
muistutti.
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Jussi Halla-aho (keskellä) ja
perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaativat tiukempaa
ulkomaalaislakia.

ulkopuolelle, se ei käy noin vain,
edustaja Maria Lohela puolestaan korosti.
Kehitysapu

- Jos tulija osoittaa toiminnallaan avointa halveksuntaa sitä
yhteisöä kohtaa, joka on tarjonnut hänelle mahdollisuuden tai
turvapaikan, hän ei voi kohtuudella edellyttää, että yhteisö loputtomasti sietäisi sitä.
Löperöä
karkotuspolitiikkaa
Edustaja Jussi Niinistö korosti
puheenvuorossaan, ettei yökerhoampuja ollut yksittäistapaus.
Suomessa on hänen mukaansa
kymmeniä karkotuspäätöksen
saaneita ulkomaalaisia, joita
heidän kotimaansa ei suostu ottamaan vastaan. Tämä osoittaa,
ettei edustaja Halla-ahon lakialoite perustu vain yhteen yksittäistapaukseen vaan ongelma on
todellinen.
Olli Immonen puolestaan
kommentoi, että löperöä karkotuspolitiikkaa käyttävät myös
hyväkseen niin sanotut ihmisoikeusjärjestöt ja -aktivistit, jotka

valitustehtailun ja sentimentaalisten nyyhkytarinoiden tuomisella
julkisuuteen pyrkivät viimeiseen
asti estämään paatuneimmankin
ulkomaalaisen rikollisen poistamisen maastamme.
Kokoomuksen kansanedustaja Markku Mäntymaa epäili
lakialoitteen toimivuutta, mutta
totesi kuitenkin, että Suomen
edun mukaista saada rikoksentekijät karkotettua Suomesta,
ja vaatii paljon kansainvälistä sopimista eri maiden kesken, jotta lainvoiman saaneet
karkotuspäätökset voidaan panna täytäntöön.
- Me täällä Suomessa ja myös
muualla Euroopassa elämme
jossain määrin omassa maailmassamme, ikään kuin kuplassa,
jossa ihmiset saavat lähes noin
vain mennä ja tulla minne haluavat ja milloin haluavat. Hyvin
suuressa osassa maailmaa näin
ei todellakaan ole, vaan me suomalaisetkin hyvin tiedämme,
että kun lähdemme Euroopan

Kehitysapu painostuskeinoksi?
Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala kannatti lakialoitetta.
- Vakavista ja toistuvista rikoksista tuomitun tai muille vakavaa vaaraa aiheuttavan ulkomaalaisen tekojen seurauksena
on ulkomaalaislain mukaan vain
mahdollinen karkotus. Tämä ei
ole oikeusjärjestelmämme yleisen
hyväksyttävyyden kannalta oikea asiaintila. Vaaraa aiheuttavat
ja jatkuvia rikoksia tekevät ulkomaalaiset on saatava pois maasta
välittömästi. Tämä on jokaisen
tolkkua omaavan suomalaisen
mielipide, ja päättäjien on tässä
seurattava kansan vilpitöntä tahtoa, Saarakkala totesi.
Myös
perussuomalaisten
varapuheenjohtaja Juho Eerola käytti puheenvuoron. Hänen
mukaansa Suomeen tulee turvapaikanhakijoita maista, joille
Suomi maksaa kehitysapua.
- Suomi on ottanut vastaan
myös kiintiöpakolaisia näistä
samoista maista. Nämäkin henkilöt ovat silloin tällöin joissakin tapauksissa syyllistyneet rikoksiin, joista nykyisenkin lain
mukaan voisi seurata karkotus,
mutta lähtömaa ei suostu ottamaan rosvojaan kotiin. Kyllä
mielestäni Suomi aivan puhtaalla
omallatunnolla voisi kiristää, olla antamatta kehitysapua tämän
kaltaisissa tapauksissa. Edustaja
Mäntymaalle vinkiksi, että tällä
metodilla Vietnam varmasti olisi
ottanut oman pyssymiehensä takaisin Vietnamiin, Eerola vaati.
Rangaistukset naurettavia
Hanna Mäntylä kannatti Jussi
Niinistön kommenttia Suomen
liberaalista linjasta rikollisuuteen, ja totesi, että rangaistukset
ovat aivan liian usein suorastaan
naurettavia.
- Tässä onkin paljon korjattavaa. Erityisesti seksuaalirikokset sekä lapsiin kohdistuneet
hyväksikäyttötapaukset vaativat
ehdottomasti rangaistusasteikon
pikaista korjaamista ja tiukennuksia. Näkisin, että näihin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten paikka ei todellakaan ole
suomalaisessa yhteiskunnassa,
Mäntylä huomautti.
▲ Katso video:
http://uutiset.perussuomalaiset.
fi/?p=521

KOLUMNI
Kohti ”todellista”
talous- ja
rahaliittoa
EU-komissio julkaisi marraskuun lopussa uusimman suunnitelmansa unionin tiivistämisestä otsikolla ”A blueprint for a deep
and genuine economic and monetary union”. Löydät selvityksen kirjoittamalla otsikon Googleen.
Myös europarlamentti muodosti asiaan oman kantansa
laatimalla mietinnön nimeltä ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa”, josta äänestettiin lokakuussa talousvaliokunnassa
ja marraskuussa täysistuntoäänestyksessä. Olin ainoa suomalainen valiokunnan äänestyksessä, joka päättyi 32 puolesta, 8
vastaan ja 1 tyhjää. Minä olin yksi vastaan äänestäneistä.
Mistä siis oikein on kyse? Ensimmäiseksi raportissa huomio kiinnittyy otsikon sanaan “todellista”. Olemmeko tähän
saakka olleet epätodellisessa talousliitossa tai jonkinlaisessa
leikkirahaunionissa?
Käytännössä sana “todellinen” on tässä yhteydessä kiertoilmaisu tiiviimmälle, sillä niin parlamentin raportti kuin
komission selvitys ovat sisällöltään lähinnä luettelo uusista ja
syvemmistä integraation muodoista. Tässä malliksi muutama
lainaus parlamentin linjauksista:
”Euroopan yhdentyminen on ilman pienintäkään epäilystä
peruuttamaton ja etenevä prosessi”.
”Kaikki koko
talous- ja raha- ”Meidän perussuomalaisten
liiton, mukaan on pidettävä suomalaiset
luettuna euroalutietoisina EU:n liittovaltioeen jäsenyyden
peruuttamattokehityksestä, koska mikään
muus, ja unionin
muu puolue tai media ei
yhteisen rahan
tulevaisuutta kos- sitä tee.”
kevat epäilyt ovat
perusteettomia, koska vahva unioni on kaikkien kansalaisten
etujen mukainen”.
”Hallitusten välinen menetelmä on saavuttanut rajansa eikä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon 2000-luvulla […] olisi siirryttävä todelliseen EU:n
liittovaltioon”.
“Todellinen” talous- ja rahaliitto, sekä samalla koko Euroopan unioni ovat nyt siis vasta muodostumassa. Suomeksi
tämä tarkoittaa liittovaltiota, jonka myös parlamentti on nyt
vihdoin sanonut suoraan.
Meidän perussuomalaisten on pidettävä suomalaiset tietoisina EU:n liittovaltiokehityksestä, koska mikään muu puolue
tai media ei sitä tee. EU-liittovaltion syntyminen on Suomen
itsenäisyyden aikaisen historian merkittävin tapahtuma, ja monessa mielessä samalla itsenäisyyden ajan loppu.
EU-asioilla ja eurovaaleilla on siis väliä. On suorastaan elintärkeää, että 2014 eurovaaleissa liittovaltion vastustajat saavat
parlamenttiin merkittävästi lisäpaikkoja.
Vaalien merkitys koko Euroopan historialle ymmärretään
Brysselissä hyvin. Komission puheenjohtaja Barroso on jo julistanut, että 2014 on padottava populistien vyöry europarlamenttiin.
Meidän perussuomalaisten tehtävä on osoittaa, ettei kansanvallassa kansan tahtoa lopulta voi padota mikään.

Sampo Terho

europarlamentaarikko
PS. Tutustu uuteen sivustoon: www.eurokriiisi.fi
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PERUSSUOMALAISET EDUSKUNNASSA

Vammaisille
oma valtuutettu

J

yväskyläläinen perussuomalaisten kansanedustaja Kauko Tuupainen vaatii perustettavaksi vammaisvaltuutetun
virkaa. Tuupainen on tehnyt
asiasta lakialoitteen. Samaan
tehtävätyyppiin kuuluvat jo
Suomessa lapsiasiavaltuutettu,
tasa-arvovaltuutettu ja vähemmistövaltuutettu.
- Lähdin lakialoitteen tekoon,
koska niin monet vammaisten
omaiset Keski-Suomesta ottivat
huolissaan minuun yhteyttä.
Tuntuu, että vammaisia pompotetaan jatkuvasti luukulta
luukulle. Muutos tulisi niin, että
vastaus vammaisten ongelmiin
tulisi vammaisvaltuutetun toimistosta eli tiedon saisi yhdeltä
luukulta, eikä tarvitsisi soittaa

sen tuhanteen toimistoon, Tuupainen kuvaa.
Hommat eivät vammaisvaltuutetulta loppuisi. Valtuutetun
toimistoineen tulisi mm. arvioida vammaisten henkilöiden
etujen ja oikeuksien toteutumista sekä seurata heidän elinolosuhteitaan. Lisäksi tehtäväksi
tulisi pitää yhteyksiä vammais-,
omais- ja muihin vastaaviin järjestöihin. Vammaisvaltuutetun
toimintapiiriin kuuluisivat kaikki Suomen lähes puoli miljoonaa
vammaista kansalaista.
Nyt kuitenkin näyttää siltä,
että valtion tulo- ja menoarviossa ei ole määrärahoja vuodelle
2013 vammaisvaltuutetun viran
perustamiseksi. Mutta Tuupainen ei aio jättää asiaa tähän.

- Ei, en luovuta. Aion pitää
asiaa esillä jatkuvasti. Kirjoitan
asiasta lehtiin, pidän puheita ja
palaan asiaan eduskunnassakin,
kun vuoden 2014 budjetin val-

mistelut alkavat. Voidaan myös
ajatella niin, että perustetaan
yhteinen vammais- ja vanhusvaltuutetun virka. Vallankin jos
tuntuu, että tuo vuosikustannus

eli runsaat 500 000 euroa on
liian paljon vammaisvaltuutetun virkaan ja toimistoon,
Tuupainen esittää.

Eläkejärjestelmä oikeudenmukaisemmaksi

P

erussuomalaisten kansanedustaja Pentti Kettunen on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen
minimi- ja maksimieläkkeiden
tason määrittelemiseksi sekä oikeudenmukaisen eläkkeiden indeksijärjestelmän laatimiseksi.
Aloitteessaan
Kettunen
muistuttaa, että lähes jokaisten
eduskuntavaalien alla eläkeläisille ja äänestäjille on annettu
lupauksia eläkeläisten ongelmiin
puuttumisesta. Ehdokkaina olleet, puoluejohtajat ja istuvat
kansanedustajat ovat lupailleet
minimieläkkeitä ja eläkekattoja,
ja myös eläkeindeksijärjestelmän
epäkohtiin on luvattu tarmokkaasti puuttua. Vaalien jälkeen
nämä lupaukset ovat kuitenkin
unohtuneet. Kettusen mukaan
näin on käynyt myös kevään
2011 eduskuntavaalien jälkeen.
- Tästä syystä ei tarvitse ih-

P

metellä, miksi kansalaiset turhautuvat ja menettävät uskoaan
eduskuntaan, hallitukseen ja
koko poliittiseen järjestelmäämme. Jotta kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään,
kansanedustajiin ja hallitukseen
palautetaan, on nämä tärkeät
eläkeläisiämme koskettavat asiat vihdoin korjattava, Kettunen
muistuttaa.
Toimenpidealoitteessaan Kettunen ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimiin minimieläkkeen säätämiseksi noin tuhannen euron
tasolle kuukaudessa ja että lailla
säädetään eläkekatoksi noin neljätuhatta euroa kuukaudessa.
Lisäksi eläkkeiden korotustason
määräävää indeksijärjestelmää
esitetään muutettavan oikeudenmukaiseksi suhteessa muuhun
ansiotason kehitykseen. Toimenpidealoitteen on allekirjoittanut
28 kansanedustajaa.

Suomalaisuuden Liiton asemaa vahvistettava

erussuomalaiset kansanedustajat käyttivät eduskunnassa
puheenvuoroja Suomalaisuuden Liiton asemasta.
Torstain täysistunnossa edustaja Juho Eerola vaati, että
Suomalaisuuden Liitolle tulisi antaa vastaavan kaltainen
lainsäädännöllinen asema,
kuin mikä ruotsinkielisellä
puolella on sallittu Svenska
Finlands folktingetille.

- Laiksi tullessaan aloite merkitsisi, että liitto muuttuisi pelkästään yksityisoikeudellisesta
yhdistyksestä puolittain julkisoikeudelliseen suuntaan. Tämä ei
ole mitenkään harvinaista lainsäädännössämme, Eerola toteaa.
Muita Eerolan mainitsemia
esimerkkejä Folktingetin ohella
ovat Väestöliito, Kriminaalihuoltoyhdistys, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Keskuskauppakamari ja kauppakamarit, Liiken-

neturva, Metsästäjäin keskusjärjestö, metsänhoitoyhdistykset,
Raha-automaattiyhdistys, Suomen Asianajajaliitto ja Suomen
Punainen Risti.
Edustaja Jussi Niinistö täsmentää lakialoitteen tarkoitusta. Liitolle annettaisiin osaltaan
hoidettavaksi erinäistä julkisen
hallintotehtävän luonteista toimintaa, kuten suomen kielen,
suomenkielisen kulttuurin, liputuskulttuurin ja perustuslaillisten

kielioikeuksien vaalintaa.
- Tätä työtä Suomalaisuuden
Liitto on jo pitkään tehnyt. Liiton toimintaan on jo yli sadan
vuoden ajan liittynyt tavoite
herättää ja vahvistaa kansallista
tietoutta ja ajattelutapaa sekä
kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä
kulttuuria. Liiton liepeiltä ovat
alkunsa saaneet muiden muassa Suomen kulttuurirahasto
ja Väestöliitto. Liitto on myös

kautta historiansa puolustanut suomalaisvähemmistöjen
kielellisiä oikeuksia maamme
ruotsinkielisenemmistöisissä
kunnissa, Niinistö kuvaa.

▲ Katso video:
Suomalaisuuden Liiton
asemaa vahvistettava

http://uutiset.
perussuomalaiset.fi/?p=572
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Kreikalla ei ole
mitään mahdollisuuksia

P

erussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii, että
hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon Kreikan
juuri hyväksytystä kolmannesta tukipaketista. EU:n jäsenmaiden ja IMF:n hyväksymä Kreikan lainaohjelman
helpottaminen 40 miljardilla
eurolla tietää sitä, että Suomen tappiot ovat 800 miljoonaa euroa eli sama summa
minkä hallitus kantaa ensi
vuonna ALV:n korotuksina.

Eurooppa-asioita käsittelevän suuren valiokunnan
perussuomalaiset jäsenet ovat
Suomen kansan puolesta kauhuissaan.
- Tässä Kreikka III:ssa hirvittää eniten se, että Kreikalla
ei ole mitään mahdollisuuksia
selvitä näilläkään, eikä oikein
millään muillakaan ehdoilla.
Tämä kaatuu meidän maksettavaksemme, Pietari Jääskeläinen jyrisee.
- Minua hirvittää eniten se,

että Suomen tappiot kasvavat.
Tämä kolmaskaan tukipaketti
ei Kreikkaa auta, vaan tilanne
pitkittyy ja vaikeutuu. Ja Suomelle on tulossa tappioita ja
kun Kreikkaa saa helpotuksia
niin kohta niitä ovat kyselemässä myös Portugali ja kumppanit, Juho Eerola muistuttaa.
Kreikan tila on todella tukala. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä epäilee, etteivät
Kreikan tukipaketit lopu edes
tähän vaan uusi tai uusia on
tulossa.

Kuntien on perittävä saatavansa itse

P

erussuomalaisten kansanedustajien mielestä
kuntien on otettava
perintä takaisin omiin käsiinsä. Nyt etenkin suuret kunnat
ovat ulkoistaneet laskujensa
perinnän alan yksityisille toimijoille.
Esimerkiksi Espoossa rästiin jääneitä terveyskeskusmaksuja peritään firmojen
kautta kymmeniä tuhansia
euroja vuodessa. Usein käy

kuitenkin niin, että lopulta lasku maksetaan toimeentulotuen
kautta eli kaupunki on lähettänyt alkuperäisen maksun, jonka
se itse lopulta maksaa.
- Kuntayhtymän työnä perintä olisi varmasti inhimillisempää.
Esimerkiksi vanhuksilla tilanne
on usein varsin dramaattinen,
kun he arpovat mihin rahat riittävät, kansanedustaja Johanna
Jurva toteaa.
- Jos rahat on loppu niin ne on

loppu. Kannattaa mennä kysymään apua sosiaalitoimistosta.
Kannattaa yrittää pyytää lisää
maksuaikaa. Myös lainsäädännöllä pitäisi nykyistä systeemiä
pehmentää. Ja vielä sekin, että
maksumuistutustakaan ei laskun perään kunnalta tule vaan
se menee suoraan perintään. Ja
toisaalta, jos ihminen on huoliensa ja taloustilanteensa vuoksi
puhki niin ei hän jaksa perään
soitella, Jurva täsmentää.

Huoli muuttajien terveyspalveluista

K

ansanedustaja Maria Tolppanen on
jättänyt kirjallisen
kysymyksen toisen
sairaanhoitopiirin alueelle
muuttavien henkilöiden oi-

keudesta päästä erikoissairaanhoitoon. Tällä hetkellä
muutto toisen sairaanhoitopiirin alueelle nollaa aikaisemmat lähetteet ja poistaa
paikan hoitojonosta. Näin

käy, jos henkilö saa esimerkiksi tammikuussa lähetteen
erikoissairaanhoitoon, mutta
joutuukin muuttamaan toisen
sairaanhoitopiirin alueelle ennen kuin on päässyt hoitoon,
eli on ns. jonottava potilas.
Näissä tapauksissa lähete ei
päde uudessa kotikunnassa,
vaan potilaan on aloitettava
koko rumba alusta. Potilas
joutuu varaamaan ajan uuden kotikuntansa yleislääkärille saadakseen uuden lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Tämän jälkeen potilas joutuu
hoitojonon hännille uudessa
kotikunnassaan.
– Tämä on kustannustehotonta ja täysin epäoikeudenmukaista muuttajaa kohtaan.
Kun lisäksi otetaan huomioon
lääkäripula ja kuntien säästötavoitteet, on tämän kaltaiset
päällekkäisyyden pystyttävä
purkamaan. Tämä on juuri
sellainen kohta, missä on käytettävä sitä kuuluisaa tavallista
talonpoikaisjärkeä, Tolppanen
muistuttaa.

KOLUMNI
Maanpuolustustahtoinen
kansakunta
Jos maahamme hyökätään, suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Tätä
mieltä on valtaosa suomalaisista. Sotatilanteessa yhdeksän
kymmenestä olisi halukas osallistumaan maanpuolustuksellisiin tehtäviin. Maanpuolustustahtoisimpia olemme me,
perussuomalaiset. Kannattajistamme peräti 96 prosenttia
olisi valmiita itse osallistumaan Suomen puolustamiseen
tarvittaessa.
Tulokset selviävät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan hiljattain julkaisemasta vuotuisesta haastattelututkimuksesta, jossa kysyttiin kansalaisten mielipiteitä
Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimus tehtiin syys-lokakuussa, ja siihen vastasi runsas tuhat
henkilöä.
Mielestäni suomalainen ei voi enää selvemmin maanpuolustustahtoaan ilmaista, kuin olemalla valmis aseellisesti puolustamaan maataan kaikissa tilanteissa. Vaan kuinka
käy tahdon tulevaisuudessa, kun puolustusbudjettimme
on ankarien leikkausten kohteena ja Puolustusvoimissa on
käynnissä suurin rakenteellinen muutos sitten jatkosodan
päättymisen?

”Mielestäni suomalainen ei voi
enää selvemmin maanpuolustustahtoaan ilmaista, kuin olemalla
valmis aseellisesti puolustamaan
maataan kaikissa tilanteissa”.
Uskoa maanpuolustustahdon säilymiseen lisää se, että
yleisen asevelvollisuuden kannatus on noussut yhdeksän
prosenttiyksikköä, 72 prosenttiin. Perussuomalaisten keskuudessa kannatus on 78 prosenttia.
Toisaalta luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on
heikentynyt selvästi kuluneen vuoden aikana. Vielä vuosi
sitten puolustuspolitiikkaa hoidettiin hyvin 81 prosentin
mielestä, mutta nyt ulkopolitiikan hoitoa pitää hyvänä
enää 73 prosenttia. Perussuomalaiset ovat keskivertoa
kriittisempiä: vain 60 prosenttia on sitä mieltä, että puolustuspolitiikkaa hoidetaan hyvin.
Syitä tyytymättömyyteemme riittää. Ensinnäkin Suomi liittyi vuosi sitten jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan
sopimukseen. Perussuomalaiset eivät nähneet sille mitään
sotilaallisesti saati taloudellisesti järjellisiä perusteita.
Toiseksi kannattajiamme kaivertamaan on epäilemättä jäänyt puolustusvoimauudistuksesta päättäminen, jossa
eduskunta käytännössä sivuutettiin. Hallitus rikkoi tietoisesti suomalaisen parlamentaarisen perinteen – turvallisuuspoliittisen konsensuksen – ja runnoi uudistuksen läpi.
Ja kolmanneksi, Islannin ilmavalvontaoperaatioon
osallistumisen kaltainen farssi ei ole ollut omiaan lisäämään luottamustamme puolustuspolitiikan hoitoon.
Kaiken kaikkiaan suomalaiset kyllä kannattavat pohjoismaista puolustusyhteistyötä, mutta ovat sitä mieltä, että
maamme on pysyttävä sotilasliittojen ulkopuolella. Vain 18
prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä, kun 71 prosenttia vastustaa. Huomionarvoista on, että nyt myös kokoomuslaisten
enemmistö – 55 prosenttia – vastustaa Nato-jäsenyyttä.

Jussi Niinistö
Kirjoittaja on kansanedustaja
ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.
KUVAT LEHTIKUVA
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Vuokratulot
veroparatiiseihin
Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki ja
puolueen talouspoliittinen asiantuntija Juha Halttunen
muistuttavat kiinteistöyhtiöiden verokikkailun seurauksista.

P

erussuomalaiset vaativat, että verokikkailulle on saatava
stoppi. Suomessakin
toimivat ylikansalliset kiinteistöyhtiöt tulouttavat
käytännössä verottamattomia
vuokratuloja veroparatiiseihin. Röyhkeän veronkierron
mahdollistavat siirtohinnoittelu, konsernin sisäinen lainoitus
ja alikapitalisointi.
Esimerkiksi Saksassa keinotekoiseen verokeplotteluun
vastattiin lainsäädännöllä jo
1990-luvulla. Ruotsissa ja
Tanskassa asiaan puututtiin
2000-luvun puolivälissä. Meillä ongelman ovat nostaneet
pöydälle perussuomalaiset.
– Kysymys on suuren luokan veronkierrosta, jolla ulkomaalaiset kiinteistöyhtiöt saavat epäreilun kilpailuaseman
suhteessa suomalaisiin kiinteistöyhtiöihin. Samalla tämä nostaa kiinteistöjen hintoja, koska
ulkomaalaiset yhtiöt voivat
maksaa kiinteistöistä 20-25%
kalliimpaa hintaa. Kun kiinteistöjen hintataso nousee,
nousevat luonnollisesti myös
kauppiaiden sekä asukkaiden
vuokratasot, kansanedustaja
Ville Vähämäki muistuttaa.
- Hallituksen esitys tuli verojaostoon ja ennakkotietojen
mukaan siinä piti rajoittaa ulkomaisten kiinteistöyhtiöiden
verokikkailua, mutta jostain
syystä nämä olivat kuitenkin
rajattu hallituksen esityksen ulkopuolelle. Kun verojaosto teki
asiasta mietinnön, siihen laitettiin kuitenkin lausuma siitä,
että näiden kiinteistöyhtiöiden
verojärjestelyihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ihmettelenkin
suuresti sitä, että hallituspuolueet huomioivat tämän asian

pelkällä lausumalla. Lausuma
ei estä veronkiertoa, ja hallitus
olisi voinut tehdä asiasta suoran lain.
Rajattu vähennysoikeus
Hallitus esittää korkokulujen
rajattua vähennysoikeutta. Lakiesitys ei kuitenkaan estä ulkomaisten kiinteistöyhtiöiden
Suomelle haitallista verokikkailua. Esityksen mukaan alle
puolen miljoonan euron korkomenot voi jatkossakin vähentää
kokonaan. Tämän ylimenevältä
osalta enimmäisvähennys olisi
30 prosenttia yrityksen tuloksesta.
Kysymys on verotulojen
lisäksi myös siitä, että ulkomaiset kiinteistöyhtiöt saavat
kotimaisiin nähden selvän kilpailuedun.
Perussuomalaiset lähtevät
paljon tiukemmasta tulkinnasta
siten, että myös kiinteistösijoitusyhtiöt otetaan mukaan.
Verottaja nuolee näppejään
Ylihintaa voidaan kiskoa melkein mistä tahansa. Veroparatiisissa toimiva emoyritys antaa
lainaa Suomessa toimivalle yritykselle niin korkealla korolla,
että kaikki tulot menevät koronmaksuun ja verottaja jää
käytännössä nuolemaan näppejään.
Tai siirretään yhtiön tuotemerkki vaikka Barbadokselle,
josta sitä ostetaan saman yrityksen tytäryhtiöihin käyttöoikeuksilla. Hinta voi olla mitä tahansa. Seuraus on, että yrityksen
tulos esimerkiksi Suomessa on
aivan muuta kuin ilman tuota
”tuotemerkkiostosta”.
Veronkierrolle ei saisi nau-

raa, mutta muuan veronkiertofirma myi tytäryhtiölleen
tavallisia kyniä 800 euroa kappale. Jokainen ymmärtää, että
noiden kynäkauppojen jälkeen
ei tytäryhtiöstä juuri jaettavaa
jäänyt, ei ainakaan verottajalle.
- Tällä hetkellä veropohjassamme on yritysverotuksen
osalta suuria aukkoja, joita
pitää paikata. Näitä aukkoja
pääsevät hyödyntämään vain
suuryritykset, joiden etu tämä
nykytila luonnollisesti on, Vähämäki huomauttaa.
– Nämä yritysverotuksen
porsaanreiät eli alikapitalisointi, siirtohinnoittelu ja korkokikkailu pitää paikata nopeasti.
Luulen, että hallitus joutuu tuomaan uusia esityksiä eduskunnalle piakkoin.
Toinen maksaa toinen ei
Suomalaisten yleinen huolenaihe on ollut jo vuosia kuinka
Nokia pärjää. Nokian pärjääminen ei ole kiinni ainakaan
siitä, että se nääntyisi raskaisiin
veroihin.
– Verottajan tilastojen mukaan Nokian verotettava tulo
vuonna 2010 oli runsaat 624
miljoonaa euroa, josta se maksoi veroa vajaat 1,6 miljoonaa
euroa. Veroprosentti oli siis kokonaiset 0,3 prosenttia.
Toinen kansainvälinen yhtiö YIT sai samaan aikaan verotettavaa tuloa runsaan kymmenyksen Nokiasta, mutta se
maksoi veroja karvan vaille 20
miljoonaa euroa eli 12-kertaisen määrän. Yrityksen veroprosentti oli 26, siis 87 kertaa
korkeampi kuin Nokian.
SEPPO HUHTA
KUVA LEHTIKUVA

Yritysten
verokikkailutavat:
Siirtohinnoittelu
Siirtohinnoittelun perustana on
markkinaehtoperiaate, jonka
mukaan konsernin sisäisissä liiketoimissa on käytettävä samoja hinnoitteluehtoja kuin jos nämä liiketoimet tehtäisiin toisistaan riippumattomien yritysten
välillä. Kuitenkin kansainväliset
yritykset saattavat käyttää siirtohinnoittelussa markkinaehtoperiaatetta korkeampaa hintaa ja näin siirtää suomalaisen
tytäryhtiön tuloksesta osan tai
jopa kaikki veroparatiisimaassa
sijaitsevaan konserniyritykseen.
Esimerkiksi laskuttaa yhdestä
kynästä satoja euroja.
Konsernin sisäinen
lainoitus
Suomessa sijaitseva tytäryritys
ottaa samaan konserniin kuuluvalta ulkomaalaiselta yritykseltä lainaa. Tämän lainan korkokulut voi suomalainen tytäryritys vähentää verotuksessaan.
Korkotulon saava emoyritys
taas sijaitsee veroparatiisissa,
jossa sitä verotetaan hyvin kevyesti, jolloin konsernin kokonaisveroaste kevenee huomattavasti.
Alikapitalisointi
Suomalainen tytäryhtiö ottaa
ulkomaalaiselta emoyhtiöltään
erittäin suuren velan, ja tämän
korot vähennetään sitten täysimääräisesti suomalaisen yhtiön
yhteisöverotuksessa. Näin yhteisöveroa ei makseta Suomessa
lainkaan. Täällä syntynyt tulos
menee korkojen muodossa verottamattomana sen ulkomaalaiselle emoyhtiölle.

Perussuomalaisten
korjausehdotukset
1. Korkovähennysoikeuksiin
rajoituksia,
hyväksyttävä
korko esimerkiksi enintään
peruskorko+3%.
2. Alikapitalisointiin rajoituksia, jossa koron verovähennysoikeuden maksimimäärä perustuisi velan ja oman
pääoman suhteeseen 3:1
(velka:oma pääoma). Esimerkiksi jos yrityksen oma pääoma on miljoona euroa, sillä
saisi olla velkaa enintään 3
miljoonaa euroa, jotta yrityksen ulkomaille maksamat korot olisivat vähennyskelpoisia
menoja Suomen verotuksessa.
3. Verottajalle lisää resursseja
siirtohinnoittelun valvontaan.
4. Avoimuutta lisättävä etenkin pankki ja rahoitussektorille.
5. Tiedonvaihtosopimuksia on
kehitettävä ja solmittava lisää
eri maiden välille.
6. Veroparatiisiverkoston
suitsiminen.
7. Yritysten vastuun kasvattaminen, esimerkiksi valtiontukia nostavat yritykset saattavat näyttää Suomeen 0-tulosta verokikkailun avulla.

Juha Halttunen

talouspoliittinen asiantuntija
perussuomalaisten
eduskuntaryhmä
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Kuntataitajat koolla! Jussi Niinistö,
Toivo Mäkelä, Mikko Nurmo, Taito
Ylhäinen ja Ossi Sandvik vuoden
viimeisessä ryhmäkokouksessa.

Kunnat kuntoon

K

untavaalit on käyty
ja uudet vastuunkantajat valittu. Tuleva
valtuustokausi ei tule
olemaan helppo. Vuodelle 2013
ennustetaan varsin vaatimatonta
talouden kasvua. Vuoden 2008
tuotannon taso saavutetaan vasta vuonna 2014. Taloustilanteen
heikkeneminen johtuu pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja
sen heijastumisesta talouteemme. Väheksyä ei voi myöskään
Suomen omia talouspoliittisia
toimenpiteitä, jotka joko edistä-

vät talouden elpymistä, tai heikentävät sitä entisestään.
119 kuntaa nostaa edelleen
kunnallisveroprosenttia. Tästä huolimatta monien kuntien
velkataakka tulee kaksinkertaistumaan suunnitelmakaudella. Kuluttajaindeksin arvioidaan kohoavan 2,5 prosenttia.
Arvonlisäveron korottaminen
yhdellä prosenttiyksiköllä kohottaa osaltaan kuluttajahintoja vuositasolla noin 0,6-0,7%.
Raamisopimuksen mukaiset
palkkaratkaisut tarkoittavat si-

tä, että palkansaajien ostovoima
kunnissa heikkenee.
Valtionosuuksien arvioidaan
kasvavan vain runsaalla prosentilla. Valtionosuuksien kasvua
hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet. Peruspalvelujen
valtionosuutta alennetaan 125
miljoonalla eurolla. Opetus- ja
kulttuuritoimen valtionosuuksiin
ei tehdä indeksikorotuksia, mikä
vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 50 miljoonalla eurolla. Vuosikate heikkenee n.100 miljoonalla eurolla.

Perusäijä ei
helvillä taivu!
Perussuomalaisen puolueen Perusäijät
perustettiin edistämään miesten fyysistä
ja psyykkistä hyvinvointia.

S

Vastasyntyneen Nupun isä JuhaMatti Klinga hoitaa lastaan siinä
missä tytön äitikin. – Kaikki sujuu
paitsi imettäminen, metallimies
nauraa.

uomalainen perusäijä
hoilaa karaokeillassa
Frederikin siivittämänä: ”Minä taivu en koskaan…”. Kotona tilanne on toinen. Ulkokuoreltaan karunkova
perusäijä taipuu, mutta ei taitu.
Kun on oikein tiukka paikka,
koiraskin poikii. Känsäiset lapiokourat pitävät hellästi vastasyntynyttä pikkuista sylissään.
Perusäijät ry on perustettu
toimimaan perussuomalaisten
miesyhdistyksenä ja toimintaalueena on koko valtakunta.
Perusäijät-miesyhdistys edistää
mm. miesten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Tarkoituksena on koota saman katon alle
perussuomalaisia arvoja kunnioittavat miehet.
Miksi perussuomalaisten

piti perustaa oma miesyhdistys?
Perussuomalaisiahan pidetään
jo muutenkin äijäpuolueena.
”Kaikki muu luonnistuu paitsi
imettäminen”, totesi vastasyntyneen Nupun isä, raumalainen
metallimies Juha-Matti Klinga.
– Ei ole tarkoitus rakentaa
mitään erillistoimintaa. Naisilla
ja nuorilla on omat yhdistykset,
miksi ei myös miehillä? Uskon,
että kynnys liittyä puolueen jäseneksi laskee miesyhdistyksen toiminnan kautta. Tarkoituksemme
on tehdä aktiivista puolueen jäsenhankintaa. Teemme tiivistä
yhteistyötä nais- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Näin olemme
vahvistamassa puolueen järjestöorganisaatiota. Haluamme olla omalta osaltamme nostamassa
puoleemme maan ykköspuolu-

Perussuomalaisten mielestä valtiovallan on puututtava
tavalla tai toisella kuntien ahdinkoon. Muutoin kunnat ovat
pakotettuja purkamaan ainakin
osia suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Toinen tie on
ylivelkaantuminen, jota tulevatkaan sukupolvet eivät koskaan
pysty maksamaan.
Ratkaisuksi kuntakentän
ongelmiin tarjotaan kuntauudistusta, jossa kaksi tai useampia
talousvaikeuksissa jo valmiiksi
kamppailevia kuntia liitetään
yhteen. Oikeudenmukaista ei
ole sekään, että taloutensa vielä
jollakin konstilla hoitanut kunta joutuu ottamaan helmaansa
naapurinkin ränsistyneet rakennukset, paukahtelevat putket ja
tietysti velat. Turha byrokratiakin on pidettävä palkkalistoilla
seuraavat 5 vuotta.
Kuntarakennelakityöryhmän mietinnössä on laadittu
erilaisia ohjaavia kriteerejä
kuntaliitostarpeelle. ”80% kuntalaisista käy työssä oman kunnan alueella” on ylevä periaate,
mutta kun Suomen viimeisetkin
kilpailukyvyn rippeet tuhotaan
ilmastonmuutokseen vedoten
ja työpaikat karkotetaan paremmin kansallisesta edusta
huolehtiviin maihin, on ihmisten pakko lähteä työpaikkojen
perässä satojen kilometrien
päähän kotiseudultaan. Omavaraisuus työpaikkojen osalta
on jo nyt alle 80% 93 kunnassa.
Kunnan kriisiytynyt talous,
ohjaava kriteeri. Muutaman

vuoden päästä meillä on enää
kaksi kuntaa; Kauniainen ja
muu Suomi. Poikkeus voidaan
tehdä tietenkin kielellisten etuoikeuksien turvaamiseksi tai
erityisen harvaan asutuilla seuduilla. Maaseutumaiset kunnat
etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa jäävät kohta - tällä politiikalla - liitosten ulkopuolelle.
Valtaosa eli 263 Suomen
319 kunnasta on alle 20 000
asukkaan kuntia, jotka joutuisivat käymään läpi liitosprosessin. Kriisikunnista joka
kymmenes on yli 20 000 asukkaan kunta. Tämä asukasluvun teennäinen raja ei siis takaa talouden tasapainoa.
Kunnille on vuosikausia
sysätty uusia velvoitteita ilman
rahoitusta. Lakia on säädetty
lain perään, kerätty poliittiset
irtopisteet ja jätetty kunnat
yksin selviytymään taakastaan. Nyt kuntauudistuksen
tiimellyksessä on sentään asetettu työryhmä selvittämään
mitä kaikkea sitä onkaan tullut
kuntien harteille kasattua.
Kuntien tilanne - saati tulevaisuus - ei tällä hetkellä
hyvältä näytä, mutta kaikesta
huolimatta perussuomalaisten
valtuustoryhmä kiittää kuluneesta kaudesta, toivottaa kaikille rauhallista Joulun aikaa
ja tsemppiä tulevien vuosien
haasteisiin.

eeksi ja sitä kautta maan hallitukseen, Perusäijien puheenjohtaja Harri Ahonen korostaa.
– Ajamme sukupuolten tasaarvoa toisesta perspektiivistä
kuin mitä tähän asti on yleisesti totuttu. Useissa avioerotapauksissa miestä syyllistetään
kaikessa. Me emme halua, että
miehestä tehdään automaattisesti syntipukki. Haluamme antaa
omalla toiminnallamme vertaistukea väärinkohdelluille miehille
ja tukea heitä henkisesti. Ketään
ei saa jättää yksin vaikeuksien
keskelle, ei edes miestä.
Ahosen mukaan miehet kärsivät monesti myös työelämässä,
kun nainen palkataan miehen sijaan tasa-arvon nimissä.
– Työpaikanhaussakaan ei
saa tasa-arvoon vedoten syrjiä
miestä. Liian usein tasa-arvovaltuutetun pelossa näin vain käy.
Tutkimukset ovat osoittaneet,
että sosiaaliviranomaiset ja oikeusistunnot asettuvat pääsääntöisesti naisten puolelle, Ahonen
uskoo.

ten siipien suojaan on perustettu
oma miesyhdistys.
– Toivon, että Perusäijät
hakevat myös keskusliittomme
jäsenyyttä. Miesten asema on
maassamme lähtökohtaisesti
hyvä. Hyvinvointipalvelujen
tasa-arvoisessa saannissa on toivomisen varaa, muistuttaa Timperi, joka toimii myös Miessakit
ry:n toiminnanjohtajana.
– Miesten on itse ryhdistäydyttävä ja osattava vaatia tasaarvoista kohtelua niin terveydenhuollon kuin muidenkin sosiaalipalvelujen saannissa. Siksi
on tärkeää, että kaikissa keskeisissä puolueissa on ja hyväksytään miesyhdistysten toiminta.
Kansainvälisenä miestenpäivänä miesjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Matti
Rimpiläinen muistuttaa tasaarvolain tavoitteista. Tasa-arvoa tulisi Rimpiläisen mukaan
edistää niin, ettei kumpaakaan
sukupuolta nostettaisi erityisasemaan.
– Ollaan ylpeästi vain miehiä eikä yritetäkään olla muuta, painottaa myös Perusäijien
puheenjohtaja, joka toivottaa
kaikki perussuomalaiset miehet
mukaan toimintaan.

Miesten yhdistyksille
selkeä tarve
Samoilla linjoilla puheenjohtaja
Harri Ahosen kanssa on miesjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Tomi Timperi. Hän on
ilahtunut, että perussuomalais-

Mikko Nurmo
Kuntaliiton valtuustoryhmä

TEKSTI JA
KUVA MATTI PUTKONEN
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vapaa sana

Poliitikkojen
jalat tanakasti
maanpinnalle

P

ääministeri hoputtaa
kotiäitejä töihin vauvan hoidosta, vaikka
Suomessa yli 3-vuotiaiden lasten äitien ja vanhempien työssäkäyntiasteet ovat
Euroopan korkeimpia. Katainen kertoi haluavansa käydä
läpi kaikki Suomen perhe-etuudet. Kyseessä on varovasti aloitettu rummutus lapsilisien ja
kotihoidontuen leikkauksista.
Perheiden tuki- ja palvelujärjestelmän keskiössä pitäisi olla lapsen etu. Perheet
ovat erilaisia. On perusteltua
käyttää
kokopäivähoitoa,
vuoropäivähoitoa tai olla kotihoidossa - perheen kulloisenkin elämäntilanteen mukaan.
Perhe on kaikista yhteiskunnallisista instituutioista ensimmäinen ja tärkein, ja sen
onnistuminen on kaiken muun
myöhemmän onnistumisen
ennakkoedellytys. Jopa päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmissakin todetaan, että
lapset alkavat vastavuoroisesti
leikkiä vasta 3-vuoden iässä.
Tärkein suhde pienellä lapsella on suhde omiin vanhempiin, ei kaveriin. Kaikki haluavat paremman yhteiskunnan.
Yhteiskunta olemme me ja se

muuttuu paremmaksi, jos ihmiset voivat paremmin. Perhe
on yhteiskunnan perusyksikkö,
jossa ihmiset tekevät suuria tekoja paremman maailman hyväksi. Kotihoidontuki tarjoaa
perheille valinnanvapauden,
jota ei tule kaventaa.
Kataisen ehdotukseen vastasi itähelsinkiläinen äiti, joka
haluaa poliitikot työelämään.
Äiti haluaakin käydä läpi kaikki Suomen poliittiset etuudet.
Poliitikkojen pitkät tauot työelämästä ovat Suomessa vakava ongelma. Ne johtavat
poliitikkojen vieraantumiseen
arjesta. Silloinkin jos poliitikko
siirtyy pois politiikasta, hänellä
on erinomaiset mahdollisuudet
jatkaa etääntymistään mm. sopeutumiseläkkeen muodossa.
Sveitsissä kansa pitää eliitin
kurissa. Parlamentin jäsenet eivät ole kokopäiväisiä poliitikkoja, kuten Suomessa, vaan he
kokoontuvat neljä kertaa vuodessa neljäksi viikoksi kerrallaan hoitamaan maan asioita.
Parlamentin jäsenet työskentelevät loput vuodesta erilaisissa
työpaikoissa. He saavat parlamentin jäsenyydestä kohtuullisen korvauksen, mutta eivät
tee politiikkaa päätoimisesti.

Suomessa on muutenkin kohtuuttoman suuri hallitus. Sitä
voisi pienentää. Miksi kahdeksan miljoonan asukkaan Sveitsi
selviää kahdeksalla ministerillä,
kun Suomessa niitä tarvitaan
19? Kaiken kaikkiaan on monissa yhteyksissä todettu, että
Suomessa on hallintoa yli 20
miljoonan kansalle, vaikka meitä on vain viisi miljoonaa!
Sveitsin poliittinen järjestelmä on ainutlaatuinen maailman

valtioiden joukossa. Suoran demokratian on todettu lisäävän
ihmisten aktiivisuutta ja tietoisuutta yhteiskunnallisista asioista. Suomessa valtaa käyttävät
vaaleilla valitut kansanedustajat ja hallitus kansan puolesta. Sveitsissä vaaleilla valittu
parlamentti ja hallitus hoitavat
päätöksentekoa, mutta viimeinen sana on kansalla. Suomessa eliitti kontrolloi kansalaisten
osallistumista ja julkinen kes-

kustelu käydään ilman päätäntävaltaa. Sveitsissä kansalaiset kontrolloivat niin omaa
osallistumistaan kuin eliitin
toimintaa. Eiköhän siirrytä
suoraan demokratiaan Suomessakin, jotta voidaan torpata huonot päätökset?
Laura Huhtasaari
erityisopettaja,
kaupunginvaltuutettu (ps)
Pori

Minne ne rahat katoavat?

E

räs pääkaupungin
lehti kirjoitti siitä,
kuinka Etelä-Amerikan intiaaniheimot,
jotka keräävät sademetsissä kumin raaka-ainetta kautsua, saavat vain 1-2 % auton renkaan
hinnasta, vaikka tuottavat sen
raaka-aineen. Nyt on todistettu, ettei tilanne täällä Suomessa
ole yhtään kummempi. Myös
täällä tuottaja saa ruoasta vain

pienen siivun, vaikka kustannustaso täkäläisellä tuottajalla
on monisatakertainen mayojen
jälkeläisiin verrattuna.
Kauppa valittaa, ettei sillä
ole varaa maksaa enempää,
vaikka pelkkä massiivinen ruoanmainonta maksaa kaupalle
enemmän kuin kotimaiset raaka-aineet. Myös toinen toistaa
hulppeammat kauppa- ja logistiikkakeskukset nielevät rahaa.

Ja niihin on kyllä varaa.
Vasta-argumenttina sanotaan, että viljan hinta on korkeampi kuin aikaisemmin. Pitää
muistaa, että myös elintaso ja
palkat ovat nousseet entisestä.
Viljan hinta nousee ja laskee
suhdanteiden mukaan, mutta
yleinen palkkataso ei ainakaan
laske.
Onko niin, että kuluttajan
on tässä kohtaa katsottava pei-

liin? Jos 94 % kuluista on muuta
kuin tuottajahintaa, mistä tämä
hinta oikein koostuu? Kun kukaan ei tunnusta, että korkea hinta johtuu omista työvoimakuluista, niin mistä sitten? Ovatko syynä välilliset kulut ja byrokratia?
Kun Talvivaaran kohdalla virkamiehet valittavat, ettei
heillä ole tarpeeksi viranomaisia
valvojiksi, niin missä nämä viranomaiset sitten ovat? Koetapa

ryhtyä maanviljelijäksi ja myy
tuotteitasi suoraan maatilalta,
niin varmasti löytyy valvojia,
tarkastajia ja jos jonkinlaista
virkailijaa. Eikä vaatimustasolla ole mitään määrää. Tai
rakenna talo, perusta yritys ja
palkkaa ihmisiä töihin, niin johan alkaa valvojaa ja byrokratiaa riittää.
Vantaan bönde
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Joulumieltä
jokaiselle!

O

lemme jälleen valmistautumassa kristikunnan suurimpaan
juhlaan, jouluun. Jouluun
liittyy jokaisella sukupolvella
erilaisia tapahtumia ja muistoja menneistä jouluista. Niitä
muistellaan ja vertaillaan nykypäivän tapahtumiin. Kuinka helposti sanommekaan lapsille ja lasten lapsille, ei tällaista ollut silloin, kun minä olin
lapsi. Nykyään se lienee vertailua siihen hyvin pienimuotoiseen joulun viettoon mitä
se oli joskus vuosikymmeniä
sitten, tai nykypäivän tavaraja ruokapaljouteen.
Samat traditiotkin käydään läpi ennen joulua. Sovitaan yhdessä, ettei kukaan
osta juuri mitään. Siitä huolimatta joulupukki, mikäli
pirtissä poikkeaa, kantaa tavaraa selkä vääränä ainakin
lapsiperheissä. Mukavahan se
tietysti on lasten iloa katsella,
mutta tulisiko se ilo vähän
pienemmälläkin tavaramäärällä? Uskon, että tulisi.
Olisiko meillä itsellämme, jokaisella aikaa pysähtyä
varsinaisen joulun sanoman
ääreen? Muistaa, että Vapahtaja syntyi jouluna meidän
jokaisen syntisen pelastajaksi.
Meillä itsellämme ei ole tässä
mitään sijaa. Joulun lapsi on
meille armolahja, pelastuksen
tuoja.
Meidän, itse kunkin on
syytä omista joulun tohinoistamme antaa aikaa myös
kanssaihmisille. Tietysti omalle perhepiirille, mutta vähän
laajemminkin voimme katsoa
ympärillemme. Varmasti jokaisen lähipiiristä löytyy ihmisiä joille ei kukaan ole valmistamassa jouluateriaa. Kukaan
ei ole hakemassa kuusta tai
sitä koristamassa. Kukaan ei
ole laulamassa joululauluja tai
lukemassa Jouluevankeliumia.
Kukaan ei ole lähimmäinen.
Olisiko meillä jokaisella
tässä peiliin katsomisen paikka? Onko omasta joulustamme antaa pieni hetki jollekin
sitä kaipaavalle? Olemmehan
tänä jouluna jonkun yksinäisen ihmisen lähimmäisiä.
Tällä me saamme itsellemme
ja lähimmäisellemme aidon
lämpimän joulumielen.
Kaikille lukijoille Siunattua Joulun aikaa ja Onnellista
Uutta Vuotta!
Reijo Ojennus

Merenkulun synkkä tulevaisuus

S

uomalainen merimies
on arvostettu osaaja maailman merillä.
Me merimiehet olemme turhaan yrittäneet saada
ääntämme ja huoliamme esiin
merenkulun tulevaisuudesta.
Nykyinen kehitys johtaa merimiesten massatyöttömyyteen sekä alan koulutuksen
häviämiseen Suomesta. Merimiesunioni, Suomen hallitus,
konepäällystöliitto sekä laivanpäällystöliitto ovat olleet
tekemässä nykyisen kaltaisen
kehityksen mahdolliseksi.
Nuoret merimiehet, jotka
tarvitsevat praktiikkaa (meripäiviä) pätevyyskirjojen saamiseksi ovat käytännössä ulkona alalta. Esimerkiksi puolimatruusien, sähkömiesten, konemestareiden ja perämiesten
työpaikat poistuvat käytännössä filippiiniläisten haltuun
ja näin käy myös talouspuolen
ammattien. Merenkulkuammatin ainutlaatuisuuden vuoksi harvalla merimiehellä on
koulutusta vastaavaa/sivuavaa
työpaikkaa maissa.
Jokainen meistä merenkulun ammattilaisista tietää
tarkoitushakuisuuden asian
taustalla: suomalainen osaaminen halutaan ajaa alas.
Merimiehet ovat vuosia olleet
tahtomattaan tukemassa suomalaista merenkulkua maltillisilla palkkaratkaisuilla ja korkeilla eläkemaksuilla. Olemme
osallistuneet säästötalkoisiin.
Olemme hiljaa hyväksyneet

liittojemme huonot ratkaisut.
Suomen hallitus ei ole vaivautunut kysymään meiltä alan ammattilaisilta kuinka alaa pitäisi
kehittää. Liittomme perustelee
päätöksiään sanomalla luovansa uusia työpaikkoja, mutta
missä ne työpaikat ovat?
Suomen valtio tukee varustamoja kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen tuilla
taatakseen suomalaisten merimiesten työpaikat ja maamme
huoltovarmuuden.
Nykyinen kehitys johtaa
väistämättä seuraaviin seikkoihin, jotka mielestämme olisi syytä ottaa huomioon Suomen merenkulun tulevaisuutta ajatellen:
Suomalaisten merimiesten
työpaikat häviävät ulkomaisille
merimiehille.
Nykyinen kehitys alalla johtaa satojen merimiesten uudelleen kouluttamiseen, mikä tietää
valtavaa kuluerää valtion kassaan.
Nuoret merimiehet eivät saa
pätevyyksiä ja se johtaa ammattilaisten sukupuuttoon.
Merenkulkualan koulutus
häviää Suomesta tarpeettomana.
Puolimatruusien, matruusien, konemestareiden, konekorjaajien, talouspuolen kokkien,
talousapulaisten ja perämiesten
työpaikat häviävät kokonaan.
Pienien rannikkokuntiemme
talous romahtaa, koska niissä
asustaa enemmistö merenkulkijoista.
Haluammekin kysyä valtiovallalta sekä liitoiltamme:

haluatteko te tukea sellaista
merenkulkua Suomen lipun alla seilaavissa aluksissa, joiden
työntekijöistä vain 30-40% on
suomalaisia? Noin kaksi vuotta
sitten sovitut raamisopimukset
muuttuvat varustamojen niin
tahtoessa. Onko tämä toimintaa SAK:n ja valtiovallan tietämättä vaiko heidän hiljaisella
suostumuksellaan? Onko hallitus leikkaamassa merenkulun
palkkatukia, koska se johtaa
edellä mainittuihin seikkoihin ja
omalta osaltaan auttaa varustamoita ottamaan niin kutsuttua
halpatyövoimaa EU:n ulkopuolisista maista? Suomen perustuslaissa määritetty huoltovarmuus
ei täyty nykyään eikä näillä toimenpiteillä jatkossakaan.
Aikooko Suomen hallitus
niellä rikkidirektiivin sellaisenaan ja edesauttaa suomalaisen
merenkulun kuolemista? Mitä
toimenpiteitä on jäljellä merenkulku-alan pelastamiseksi?
Rikkipesurin hankinta ei takaa
vihreämpää Itämerta! On erittäin epäreilua suomalaisia varustamoita kohtaan vaatia heitä
asentamaan miljoonien laitteiston laivoihinsa. Varsinkin, kun
laitteiston toimivuudesta ei ole
varmaa tieteellistä näyttöä.
Onko hallitus valmis luopumaan merenkulun koulutuksesta Suomessa ja antaa näin
perinteisen ammatin hävitä kokonaan? Onko mielekästä kouluttaa ja kouluttautua merenkulun alalle, jos se ei työllistä?
Kauppamerenkulun on oltava

muutakin kuin Helsinki-Tukholma -väli. Liittojen kenttäväen kannattaisi ottaa selvää
todellisuudesta eikä luottaa
konsulttien ja muiden alasta
tietämättömien höpinöihin.
Ihmettelemme myös, miten meidän ammattiliittomme
perustelee allekirjoittamansa
huonot sopimukset. Me todellisuudessa elävät merenkulun ammattilaiset tiedämme,
kuinka vaikeaa on saada työtä. Olisi mukava tietää, kuinka
paljon myllyssä (merenkulkijoiden työnhakutoimisto) on
kirjoilla työttömiä, korkeakoulun käyneitä puolimatruuseita. He ovat kuitenkin valmistuneet merikapteeneiksi,
mutta eivät ilmeisesti työllisty
koskaan koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
Suuri ongelma on merimiesten koulutus. Ammattikoulusta valmistuvan perämiehen on miltei mahdotonta
saada työtä. Varustamot vaativat korkeakoulututkintoa
(merikapteeni). Korkeakoulun
käyneet perämiehet, jotka
aloittavat puolimatruusina,
yrittävät saada perämiehen
työtä mahdollisimman pian,
mutta varustamot vaativat
heiltä vähintään yliperämiehen kirjaa. Ja sitä eivät korkeakoulun käyneet saa kuin
seilaamalla.
Merenkulkijoiden puolesta,
J.Syrjä
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Metsiä ei
saa tuhota!
Metsähallituksen tuloutusvaatimus valtiolle kasvaa vuosittain.
Silti tämä metsätulo kattaa vain
noin 0,2 % valtion budjetista.
Metsähallituksen tulostavoitteesta täytyy tinkiä välittömästi. Valtion metsät ovat niin minun kuin Sinunkin metsiä.
Metsien
käsittelyohjeet
muuttuvat jatkuvasti. Voidaanko puhua hämäämismielessä
keksitystä retoriikasta, kun
julkisuuteen lauotaan termejä:
kiertoaikasesta-, mosaikkimaisista-, peitteisistä-, erämaisista-,
erirakenteisista-, pienaukkotyyppisistä- ja erityishakkuista,

jotka kaikki pitävät sisällään
ikävän tosiasian, että leimikoita suunnitellaan ja toteutetaan
yhä kriittisemmillä alueilla.
Valtion metsiä uudistetaan aiempaa nuorempina ja harvennetaan entistä harvemmiksi.
Metsäammattilaiset joutuvat
hakemaan hakattavaa lain äärirajoilla toimien, eivätkä he
uskalla työpaikkansa menettämisen pelossa lausua rehellistä
mielipidettään nykymenosta.
Esimerkiksi Kainuussa on
tänä vuonna hakattu 4 500
hehtaaria valtion metsiä aukoksi. Uudistuskypsien met-

sien pinta-alaa ei metsähallituksesta suostuttu kertomaan.
Metsähallituksella on erilaisia
tuloksentekoalueita, joita pitäisi kohdella yhdenvertaisesti. Miksi tonttien laitojen laadukas metsä hakataan sileäksi
samoin kuin Villin Pohjolan
kämppien ympäristö ja luontopolkujen varret? Kyllä metsän
arvoihin kuuluu paljon enemmän kuin pelkät hakkuukuutiot!
Tästä syystä on saatava
selvät ohjeet maisemallisesti
merkittävien alueiden suojelemiseksi ja niitä ja on myös
noudatettava. Hakkuuaukeita kantoineen ja sieluttomia
puupeltoja on jo riittävästi.
Luontomatkailu on maailman
nopeimmin kasvava elinkeino
ja siihen panostaminen etenkin syrjäseuduilla on sitä paitsi
halpaa – ei tarvitse tehdä mitään suurta ja kallista. Samalla
tämä matkailuelinkeino auttaa
pitämään koko maamme asuttuna ja tuo kaivattua volyymiä
syrjäseutujen talouksiin.
Todettakoon tähän lopuksi,
että maisemallisesti arvokkaiden metsien säilyttäminen koituu lopulta kokonaistaloudellisesti laskien kannattavammaksi
kuin niiden hyötykäyttö metsäteollisuuden raaka-aineeksi.
Metsät muodostavat myös
suuren hiilidioksidinielun, mikä esitetyn ilmastonmuutoksen
torjumisessa on varteen otettava seikka. Tarkoituksenani ei
tällä kirjoituksellani ole edistää
koskemattoman metsäpintaalan maksimointia, vaan yhteisten metsiemme hoitamista
niiden
kokonaisarvokkuus
tunnustaen.
Metsien tuhoaminen ja
kaikenlainen metsämaisemien
raiskaaminen ei ansaitse kiitosta, eikä siitä loppupeleissä
kunnian kukko kiekaise.
Olli Sademies (pj)
Koillis-Helsingin
Perussuomalaiset
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MALTTIA JA JÄRKI KÄTEEN
Olen murheellisena seurannut lehdistössä, miten tulisieluisesti
ja harkitsemattomasti jotkut valtuustoon vasta valitut ovat toimineet.
Politiikan eräs keskeisimmistä viisauksista on maltti. Jos ego
ja järki joutuvat kahnaukseen, niin miksi järjen pitää aina antaa
periksi? Ohessa on eräs näkemys siitä, miten kunkin tulisi tykönään visioida. Jos näin toimii, niin tuskin menee pieleen.
Ennen virallisen valtuustokauden 2013 – 2016 alkua, esitetään noudatettavaksi oheista valtuustoryhmän strategialuonnosta (toimenpide-esitys):
1) Asetetaan ohjelmatyöryhmä, joka työstää perussuomalaisten
kunnallisvaaliohjelmasta sekä perussuomalaisten puolueohjelmasta keskeiset linjaukset, joita noudatetaan valtuustoryhmän
poliittisina tavoitteina.
2) Asetetaan neuvotteluryhmä, joka edustaa perussuomalaisia
jos/kun puolueiden välisiä neuvotteluja käydään.
3) Valtuustoryhmä hyväksyy neuvottelutulokset.
4) Puolueiden välisiä luottamushenkilöpaikkaneuvotteluja varten
asetetaan neuvotteluryhmä, jonka tavoitteena on saada keskeisimmät paikat etenkin niistä toimielimistä, joita ideamme korostaa ja jotka vaikuttavat tehokkaimmin sen toteuttamiseen.
5) Kun luottamushenkilöitä osoitetaan luottamustehtäviin, niin
siinä vaikuttavimman tekijän tulee olla puolueemme kokonaisetu. Päämääränä on, että puolue on entistä iskukykyisempi
tulevissa vaaleissa.
Periaatteessa luottamushenkilöpaikat saattaisivat määräytyä
oheisen luettelon mukaisesti:
1) Puolue-elämäkokemus eli ns. senioriteetti perussuomalaisissa.
2) Äänimäärä kunnallisvaaleissa.
3) Poliittinen kokemus.
4) Osaaminen/koulutus/työelämäkokemus.
5) Harrastussuuntautuneisuus.
6) Muut puoltavat tekijät, kuten kielitaito, ihmissuhdetaidot,
henkilöhistoria.
Valtuustoryhmän ja perussuomalaisten paikallisyhdistyksen
työ-ja valmisteluvaliokunta valmistelee luottamushenkilöpaikkaesitykset valtuustoryhmän ja paikallisyhdistyksen hallituksen
yhteiselle kokoukselle, joka päättää luottamushenkilöiden asettamisesta tehtäviin. Kaikissa luottamustehtävissä olisi noudatettava paikallisen perussuomalaisten valtuustoryhmän hyväksymää
agendaa ja toimittava sen hengessä.
Vain yhtenäinen ja hyvässä aatteemme hengessä avoimesti
toimiva valtuustoryhmä voi toteuttaa puolue-elimiemme asettamia yhteisiä tavoitteita oman kotiseudun ja sen asukkaiden
parhaaksi.
Mikael Miikkola
puolueemme turkulainen veteraanipoliitikko

Velat ja vakuudet

K

un kansalainen tai
pienyritys hakee lainaa, niin ensimmäiseksi kysytään, paljonko on vakuuksia ja millainen
on maksukyky. Viime laman aikana ajettiin yli 40 000 yritystä konkurssiin pankinjohtajien
vastuuttomuuden takia. Kun silloin yksipuolisella sopimuksella
korot nostettiin jopa 20 % tuntumaan, niin ne, joilla oli silloin
veronkierrolla ja pörssikikkailulla hankittua pääomaa, nettosivat yrittäjien ehkä elinikäisen
raadannan tuotot omaksi hyö-

dykseen. Tällaisessa ryöstelyssä
oli mukana jopa pankinjohtajia,
jotka juristiensa avulla ryöstivät
asiakkaansa omaisuuden pankeille. Monikohan asunto meni
polkuhintaan pankinjohtajan
tuttavalle tiskin alta?
Nyt tehdään samanlainen
kupla Euroopan mittakaavassa.
Keskuspankit velkaannuttavat
valtiot, jotka joutuvat ottamaan
lisää lainaa maksaakseen edellistä lainaa. Kysynkin, mitkä
ovat ne keinot millä esimerkiksi
Kreikka alkaa saada lisätuloja
niin paljon, että kykenee mak-

samaan velat korkoineen? Kreikalla ei suomeksi sanottuna ole
kerta kaikkiaan riittäviä eväitä
siihen, että veloistaan pääsisivät. Kansa kyykytetään ja kapina tulee. Mitkä ovat sitten vakuudet? Portugalilla, Kreikalla,
Italialla ja Espanjalla on kyllä
sievoiset kultavarannot. Kultaahan keskuspankit tarvitsevatkin
voidakseen kilpailla Kiinan ja
Venäjän kanssa pankkiherruudesta. Siinä samassa ne saavat
Euroopan velkavaltioista kuuliaisia vasalleja, jotka vetävät
vielä muutaman tukipaketin

antajan mukanaan samaan velkavankeuteen.
Miten on yleensä mahdollista, että rikoksista syytettynä olleet henkilöt ja/tai henkilöt, jotka todistettavasti olivat Kreikan
miljardilainojen pimittämisessä
mukana, voivat yleensä olla
päättämässä Euroopan asioista?
Siellä he kuitenkin vaikuttavat:
Robert ”Kreikan lainat” Zoellick, Christine ”väärinkäytös”
Lagarde, Mario ”Kreikan lainat” Draghi jne. Ihan pyramidin huipulla näyttävät toimiansa harjoittavan. Ai niin, meinasi

unohtua seksuaalirikollinen
Dominique Strauss-Kahn, joka
sai skandaalierossaan läksiäisiksi oikein kunnon ”kultaisen
kädenpuristuksen”.
Tarja Halosen lempisana
globalisaatio on Euroopan tuho ja porvarit painavat globalisaatioon heti keulilla, vaikka
väittävät olevansa isänmaallisuusmiehiä. Nostetaanpa vähän
veroja, kompensoidaan luottotappiot. On se niin fantastista!
Perussuomalainen
Timo Tarus
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Tunneli
Helsingin ja
Tallinnan välille

N

yt on oikea aika
selvittää Suomenlahden alittavan
liikennetunnelin
hyödyt Suomen kilpailukyvylle. Selvitys olisi jatkoa äsken
valmistuneelle Suomen liikennepoliittiselle selonteolle, mutta näkökulma olisi laajempi.
Maantieteestä
johtuen
meillä on kilpailijoihimme
verrattuna pidemmät kuljetusmatkat ja enemmän kuljetuskustannuksia. Suomi on
pinta-alaltaan laaja pohjoisessa sijaitseva valtio, joka on
kuljetusteknisesti kuin saarella. Vuotuisesta 100 miljoonan
tonnin viennistä ja tuonnista
80% kuljetetaan laivoilla.
Laivakuljetuksiin tarvitaan
satamia, laivaväyliä ja jäänmurtajia. Liityntäkuljetukset
satamiin ja satamista junilla
ja autoilla ovat aikaa vieviä ja
kalliita.
Tunnelin rakentamisen jälkeen voitaisiin Pohjanmaan,
Savon ja Karjalan radoilta tulevat rahdit ajaa pysähtymättä Pasilasta alkavan tunnelin
kautta Tallinnaan ja edelleen
eurooppalaisille vastaanottajille. Läntiselle raideleveydelle
siirtymistä varten on valmiina
Liettuan ja Puolan rajalla raideleveyden muutoslaitteisto.
Tunneli palvelisi hyvin myös
Helsinki/Tallinna -kaksoiskaupungin matkustajaliikennettä.
Lyhyt matka-aika houkuttelisi
osan nykyisistä 7 miljoonasta
laivamatkustajasta tunneliin
ja uusia junamatkustajia aina
Pietarista asti.
Kuljetusaika ja kuljetuskustannukset Eurooppaan olisivat
laivakuljetukseen verrattuna
ylivoimaisen kilpailukykyiset.
Potentiaalinen volyymi on
erittäin suuri. Teknologiateollisuuden uusien vientitilausten
jakautuma tänä vuonna on
Länsi-Eurooppaan 58%, Keski- ja Itä-Eurooppaan 17%
ja Aasiaan 12%. Pelkästään
Saksan vienti on 11% ja tuonti 21% 100 miljoonan tonnin
kokonaisvolyymista.
Isojen liikennetunnelien
rakentamistekniikka kehittyy
ja rakentamiskustannukset
pienenevät koko ajan. Nyt
Helsingin seudun metrotunneleissa käytetyllä rakentamismenetelmällä HelsinkiTallinna tunnelin hinnaksi on
arvioitu 3-4 miljardia euroa.
Uudella tekniikalla kustannus

olisi pienempi. Rakentamismenetelmän valintaa varten
tarvitaan tiedot kallioperästä
ja kokemusta menetelmistä.
Urakkakilpailu kiinnostanee
suuruutensa vuoksi kansainvälisiä toimijoita.
Nyt tunnelin rahoitukseen
Suomen valtiolla on huonot
mahdollisuudet. Liikenneväylien kumulatiivinen rahoitusvaje
on nyt 1 000 miljoonaa euroa,
ja vuotuinen lisärahoitustarve
200 miljoonaa euroa. Tunnelin
rahoitus olisikin järjestettävä
ulkopuolisella rahoituksella,
esimerkiksi julkisissa investoinneissa käytetyillä elinkaarimalleilla. Siinä hankkeen
rahoitus tapahtuu rahasto- ja
lainarahoituksella. Elinkaarirahasto sijoittaa hankkeeseen
10--20% omaa pääomaa. Loput 80-90% rahoituksesta on
vierasta pääomaa, joka oikein
strukturoituna vastaa hinnoittelultaan julkisen sektorin riskiluokkaa. Näin voidaan saada lisäksi huipputason toimialaosaamista ja ammattimaista
omistajahallintoa.
Lisäksi olisi oikeudenmukaista, että EU osallistuisi tällaiseen infrahankkeeseen, jolla
parannetaan kaukana pohjoisessa sijaitsevan jäsenvaltion
kilpailukykyä. Tunneli synnyttäisi synergiaetuja Tallinnasta
Keskieurooppaan menevälle
Rail Balticalle, jonka perusparantamisesta on jo päätetty Suomen ja Baltian maiden
pääministerien esityksestä. EU
osallistuu Rail Baltican perusparantamiskustannuksiin.
Tunnelipäätöksen jälkeen
valtiovalta voisi laadituttaa
ohjelman koko liikennejärjestelmän uudelleenjärjestelystä.
Liikennemuotojen uusi työnjako mahdollistaisi paremman
palvelutason ja alemmat kokonaiskustannukset.
Nykyisten 61 sataman ja
kuljetusketjujen rationalisoiminen vaatii aikaa. Tunnelin
vaikutus onkin pitkäaikainen.
Se mahdollistaa kiskoliikenteen hyvien ominaisuuksien
- kuljetusnopeus, kuljetuskustannukset, saasteettomuus
- hyödyntämisen. Lisäksi vältyttäisiin mm. rikkidirektiivin
kustannuksilta, satojen miljoonien maksuilta joka vuosi.
Pekka Haavisto
DI, VR johtaja
eläkkeellä

Mummonmökit jälleen kiusattuina

V

altioneuvosto on antanut eduskunnalle
esityksen laiksi rakennusten energiatodistuksesta.
Suomen Omakotiliitto (75 000
jäsentä) linjasi Tampereella pidetyssä liittokokouksessaan
energiatodistuksen rasitteeksi talonomistajalle, eikä sitä
pidetä vanhoissa pientaloissa
energian säästöön kannustavana. Luotettava vaihtoehto sen

sijaan olisi helposti mitattava
energian käyttö.
Energiatodistuksen teko on
ammattihommaa ja vaatii kohteeseen tutustumisen. Energiatodistuksen hinnalla saisi omakotitalon yläpohjaan puhallusvillalisäeristeen ja sillä olisi
tosissaan vaikutusta energian
säästöön. Ehdotuksessa ei vapauteta edes mummonmökkejä
jotka ovat viidenkymmenen ne-

liön rajausta suurempia.
Kansanedustajien tulisi
suhtautua vakavasti tähän
uuteen asumisen kustannuksia nostavaan rasitteeseen.
Omakotiasuminen on osa
kansallista hyvinvointia jota
arvostetaan, eikä sitä pitäisi
Esko Järvenpää,
Jämsä

Pelureiden rahat ja
työpaikat ensisijaisia

P

ääministeri Jyrki Katainen on hokenut sormeaan heristellen, että
”pitää puolustaa suomalaista
työtä ja hyvinvointia”. Viime
aikojen tapahtuminen jälkeen
olen todennut, että voiko tekojen ja puheiden välillä olla
suurempaa ristiriitaa!
Äskettäin valtio eli Finnvera kieltäytyi antamasta takausta STX:n Turun telakan
neuvottelemalle laivatilaukselle. Nyt koko laivatilaus
saattaa kariutua. Kyse ei olisi mistään poikkeuksellisesta
toimenpiteestä. Erilaiset takaukset ja tukitoimet ovat lähes
sääntö kaikkialla laivanra-

kennusteollisuudessa.
Finnveran kieltäytyminen
oli siis enemmänkin poikkeus
säännöstä.
Turussa olisi siis ollut tarve ja tilaisuus puolustaa suomalaista työtä ja hyvinvointia.
Niin ei kuitenkaan haluttu tehdä. Sen sijaan rahaa ja takuita
eri muodoissaan on kyllä riittänyt miljardi toisensa perään
Kreikan ja muiden asiansa
huonosti hoitaneiden maiden
pelastamiseen. Tai oikeammin
sanottuna ranskalaisten ja saksalaisten pankkien pelastamiseen.
On siis saatu kiistaton käytännön esimerkki siitä, että

tämän tasavallan vastuussa
olevien poliitikkojen mielestä
rahalla pelanneiden pankkiirien rahojen ja työpaikkojen
pelastaminen on tärkeämpää
kuin suomalaisten duunareiden työn ja hyvinvoinnin
puolustaminen.
Ja sekin on tässä todettava, että hallituksessa on
Kokoomuksen ohella kaksi
työväenpuolueiksi itseään
nimittävää puoluetta. Päättäjiemme toiminta on moraalitonta ja vastuutonta.
Reijo Tossavainen
kansanedustaja (ps)

Onnea Suomi!

M

e voimme olla ylpeitä rakkaasta
isänmaastamme
Suomesta. Suomi vietti 95.
itsenäisyyspäivää 6.12.2012.
Suomen itsenäisyys on
ollut kovalla koetuksella lähihistoriassa, mutta Suomen
kansa kesti nuo kovat koettelemukset. Taistelut sotavuosina itsenäisyyden puolesta
vaati valtavat uhraukset,
niin menetettyinä ihmishenkinä, vammautumisina kuin
pakkoluovutettuina maaalueinakin. Sotakorvaukset
olivat kohtuuttoman suuret,
mutta Suomi ainoana maana
maailmassa maksoi kaikki
sille määrätyt korvaukset.

Sotavuosien jälkeen kaikesta puutteesta ja kärsimyksestä huolimatta suomalaiset
uudelleen rakensivat pahasti
kärsinyttä kotimaataan. Kovalla ja ahkeralla työllä isovanhempamme ja vanhempamme tekivät lähes mahdottomasta mahdollisen. He tekivät meille sodan runtelemasta
maasta hyvinvointivaltion
Suomen.
Meidän jälkipolvien velvollisuus on kunnioittaa vanhemman sukupolven tekoja
ja antaa heille se arvo minkä
he olisivat jo vuosikymmeniä
sitten ansainneet. Ennen kaikkea meidän velvollisuutemme
on tunnustaa heidän suuri

urakkansa, niin sotavuosina
kuin sen jälkeenkin. Sen olemme heille vähintään velkaa ja
meidän tehtävä on nyt pitää
Suomi itsenäisenä hyvinvointivaltiona.
Itsenäisyyden tunnuksina
meillä on oma siniristilippu ja
leijonavaakuna, mikä symboloi voimaa ja rohkeutta sekä
kaunis kansallislaulu. Kiitos
ja kunnia sotaveteraaneille ja
teille kaikille, jotka olette antaneet meille hyvän ja turvallisen maan asua.
Kiittäen ja kunnioittaen,
Tero Salo
Karkkilan Perussuomalaiset
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Kainuu

Mäntyharju

Perussuomalaisten Kainuun
piiri ry:n sääntömääräinen
syyskokous lauantaina 15.12.
kello 15 Hotelli Kalevalan
Tuuletar -salissa, Väinämöinen 9, Kuhmo. Esillä sääntömääräiset asiat.
Puhe- ja äänioikeutetun
edustajan tai hänen varaedustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva
pöytäkirja tai sen jäljennös
tai ote, mikäli sitä ei ole esitetty jo vuoden 2012 sääntömääräisen kevätkokouksen
yhteydessä. Tervetuloa!

Mäntyharjun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina 18.12. klo 18. Paikkana
Osuuspankin kerhohuone.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Kangasniemi
Kangasniemen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina
18.12. klo 18 kunnantalon
takkahuoneessa. Tervetuloa!

Kristiinankaupunki
Kristiinan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
17.12. klo 18.30 Lapväärttin
ABC:llä. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Haapajärvi
Haapajärven Perussuomalaisten
sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina
18.12. klo 19 Haapajärven
kaupungintalolla (2. kerros,
kokoushuone 2). Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Jäsenet ja kaikki toiminnastamme kiinnostuneet, tervetuloa
kokoukseen!

Sotkamo
Sotkamon Perussuomalaiset ry:n syyskokous tiistaina
11.12. klo 18. Kokouspaikka Vuokatinhovi, Vuokatinhovintie 15, Vuokatti. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Oulu
Oulun Perussuomalaiset ry
ylimääräinen kokous tiistaina
18.12. klo 17 piiritoimistolla,
Valtatie 12, Oulu. Käsiteltävinä asioina syyskokouksessa
vahvistamatta jääneet vuoden
2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Juva
Juvan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 17.12.
klo 16.15. Paikkana Juvan
Kahvikulma(Pekan Baari).
Tervetuloa!

Pertunmaa
Pertunmaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona 19.12. klo 19 kunnanviraston kahviossa. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus kokoontuu
klo 18 samassa paikassa.

Pyhäjärvi
Pyhäjärven Perussuomalaisten sääntömääräinen kokous
tiistaina 18.12. klo 18 ravintola Myrskylyhdyn kabinetissa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Pielavesi
Pielaveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 19.12.
klo 18 Pielaveden kunnanhallituksen kahviossa.Valitut
valtuutetut esittäytyvät. Hallitus kokoontuu tuntia ennen
eli klo 17. Valtuustotyhmä
järjestäytyy välittömästi syyskokouksen jälkeen. Varavaltuutetut myös mukaan. Kahvitarjoilu.

Valtimo
Valtimon Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 14.12. klo 19 Ravintola
Ir-Murskassa. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Koillis-Savo
Koillis-Savon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään perjantaina 21.12. klo 17.30. Paikkana Juankosken virastotalon kahvio, Juankoskentie
13. Tervetuloa!

Etelä-Savo
Etelä-Savon Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 6.1.2013
klo 13 Partalan Kuninkaankartanossa, Huttulantie 1,
Juva. Esillä sääntömääräiset asiat. Piiri tarjoaa osallistujille kokouksen aluksi
keittolounaan+kahvit. Tervetuloa! Hallitus kokoontuu jo
kello 12 samassa paikassa.

n Uudet kunnanvaltuutetut: Tiina Kuusenmäki, Mia-Riitta Allik, Riitta Linna, Tuulia Johansson, Kimmo

Loukkumäki, Erkki Sivula, Päivi Partanen, Toimi Kankaanniemi ja keskellä istumassa Reijo Rokkamäki.

Uuraisilla juhlittiin
perussuomalaisia

P

Toiseksi suurimman äänimäärän
sai myös perussuomalaisten ehdokkaana ollut nuohousyrittäjä
Erkki Sivula.
Kiitosjuhlaan kunnan nuorisotaloon saapui iso joukko
äänestäjiä. Tilaisuudessa esiteltiin uudet valtuutetut ja varavaltuutetut. Erkki Sivula soitti
perussuomalaista haitarimusiikkia. Mukana oli myös perussuomalaisten Keski-Suomen
piirin puheenjohtaja Pentti
Tuomi. Hän esitti tervehdyksen
ja onnittelut piirin parhaan vaalituloksen tehneille Uuraisten
ps-aktiiveille.
Erityiset kiitokset tilaisuu-

dessa osoitettiin pitkäaikaiselle
ps-veteraanille Reijo Rokkamäelle, joka keräsi valtaosan
vaalien 14 ehdokkaasta. Rokkamäki iloitsikin siitä, että
valtuutetuiksi pääsi peräti viisi
naista kolmen miehen rinnalle.
Useat uudet valtuutetut ovat
vasta viime vuosina kuntaan
muuttaneita ja nuorehkoja.
Uusi valtuustoryhmä valitsi järjestäytymiskokouksessaan ryhmän puheenjohtajaksi Toimi
Kankaanniemen, varapuheenjohtajaksi Mia-Riitta Allikin ja
sihteeriksi Tuulia Johanssonin.

Lappi

Satakunta

Äänekoski

Meri-lapin Metallin Perussuomalaiset ry:n perustava kokous
pidetään lauantaina 15.12. klo
18 Tornion Kerhoravintolassa.

Satakunnan Perussuomalaiset
ry:n syyskokous sunnuntaina
16.12. klo 14 Huittisten Kaupungintalon valtuustosalissa,
Risto Rytinkatu 23. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Äänekosken Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous tiistaina 18.12. klo 18 Äänekoskenkaupungintalon valtuustosalissa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa!

erussuomalaisten Uuraisten uusi valtuustoryhmä tarjosi äänestäjille kiitoskahvit marraskuisena sunnuntaina. Runsaan
3 500 asukkaan Uurainen
keskellä Keski-Suomea nousi
kunnallisvaalien jälkeen otsikoihin, kun perussuomalaiset
nousivat valtuuston suurimmaksi ryhmäksi. Valtuustoon
valittiin kahdeksan ps-valtuutettua. Ääniosuus oli 32,4%.
Valtuustoryhmään nousi
viisi naista ja kolme miestä.
Kunnan ylivoimainen ääniharava oli entinen kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.

Nurmes
Nurmeksen Perussuomalaiset
ry:n syyskokous sunnuntaina
16.12. klo 18 JoPen Automyynnin tiloissa, Kauppatori 7. Syyskokoukselle kuuluvien asioiden
lisäksi vahvistetaan luottamuspaikkajaot.

Siikalatva
Siikalatvan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 16.12. klo
17 Seppo Pikkulalla, Ruukintie
1433. Tervetuloa!

Perussuomalainen 1/13
ilmestyy

18.01.2013

Tuulia Johansson

Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 9.1.2013
toimitus@perussuomalaiset.fi
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Oulun piiri
vaihtoi nimeä

P
Perussuomalaiset lavalla
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja puoluetoimisto viettivät perinteistä pikkujoulua

Helsingin Bottalla. PS-joukosta
löytyi yllättävän hyviä esiintyjiä. Illan aikana lavalle nou-

sivat mm. kansanedustajat
Ville Vähämäki ja Veltto Virtanen.

erussuomalaisten Oulun piiri ry päätti vaihtaa nimeään Kellon
nuorisotalolla Haukiputaalla pidetyssä syyskokouksessa. Uusi nimi on Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri, joka kuvaa paremmin piirin
toiminta-aluetta. Nimenmuutos
tarvitsee piirin puheenjohtaja Paula Jukan mukaan vielä
puoluehallituksen hyväksynnän
sekä kirjaamisen yhdistysrekisteriin.
Kokouksen avasi piirin puheenjohtaja Paula Juka, joka
kiitti kaikkia onnistuneesta
vaalityöstä. Erityistä kiitosta sai

Kuusamossa vaalipäällikkönä
onnistunut Joukamo Kortesalmi, jonka vaalityö toi kuntaa
viisi perussuomalaista valtuutettua ja viisi varavaltuutettua.
Aiemmin Kuusamossa ei ole
ollut yhtään perussuomalaista
edustajaa.
Piirihallituksen jäsenmäärää
nostettiin neljästätoista viiteentoista puheenjohtajan lisäksi,
koska Oulun katsottiin tarvitsevan yhden paikan lisää Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon
ja Iin liittyessä vuoden vaihteessa
perustettavaan uuteen Ouluun.
Kari Laurila

Etelä-Savoon lisää perussuomalaisia

V

aalit menivät piirissämme upeasti: nyt
jokaisessa piirimme
kunnassa on perussuomalaisia valtuutettuja ja
kohta jokaisessa kunnassamme
on myös oma toimiva perussuomalainen paikallisyhdistys.
Puumalaan perustettiin juuri paikallisyhdistys. Puheenjoh-

tajaksi valittiin Kari Puurtinen,
sihteeriksi Heikki Hupli ja hallitukseen vielä Asko Luukkonen
ja Antti Kasanen. Miehet lähtivät innolla kasvattamaan jäsenistöään: Puumalaan on tulossa mm. näyttävä info-tilaisuus.
Miehet lupasivat myös hankkia
yhdistykseen naisjäseniä.
Tammi-helmikuun aikana

perustetaan vielä paikallisyhdistykset Joroisiin ja Hirvensalmelle. Sitten ei ole enää
yhtään kuntaa Etelä-Savossa
ilman perussuomalaista paikallisyhdistystä.
Outi Virtanen
Etelä-Savon piirisihteeri
PerusNaisten aluesihteeri

Pilpolalle tunnustusta
Varsinais-Suomen Perussuomalaisten puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsenelle Juhani Pilpolalle myönnettiin PerusS-standaari puolueen eteen tehdystä työstä. Viirin ojensi puoluetoimistolla puheenjohtaja Timo Soini.

Ilmoitus
nimenkirjoittajien muutoksista
Mikäli syyskokouksessa on piirien ja paikallisyhdistysten sääntöjenmukaisiin nimenkirjoittajiin (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri jne.) tullut muutoksia, yhdistysrekisteriä varten
on tehtävä muutosilmoitus. Vaikka vain yksikin nimenkirjoittaja olisi vaihtunut, on ilmoitettava kaikki nimenkirjoittajat.
Muutosilmoituslomakkeen voi ladata omalle koneelle täytettäväksi ja tulostettavaksi internetistä osoitteessa:
”http://www.prh.fi” www.prh.fi >yhdistysrekisteri >muutokset.
Täytetty ja yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama lomake, sekä kopio tai ote kokouspöytäkirjasta josta valinnat
voidaan todentaa lähetetään: Perussuomalaiset rp. muutosilmoitus, Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.
Puolue maksaa nimenkirjoittajien muutosilmoituksen
PRH:lle ja puoluetoimisto huolehtii ilmoituksen yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Ossi Sandvik
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Itsenäisyyspäivän juhlapuhe
T

änään tulee kuluneeksi
95 vuotta siitä, kun
Suomen senaatti antoi
itsenäisyysjulistuksen
ja Suomi luettiin itsenäisten kansakuntien joukkoon.
Suomi on maa, joka on joutunut käymään raskaita taisteluja
säilyttääkseen itsenäisyytensä.
Vaikeina sotavuosina 1939–
1945 itsenäisyytemme oli useaan
kertaan veitsen terällä. Moni
nuori antoi henkensä, koko elämänsä, jotta me saisimme tänä
päivänä elää vapaudessa itsenäisessä isänmaassa. Sotilaiden lisäksi valtaisan uhrauksen tekivät
myös kotijoukot: vaimot, lapset
ja vanhemmat. Huoli omista
nuorukaisista rintamalla kalvoi
mieltä yhtä lailla päivisin kuin öisin. Täällä Maaningallakin moni
lähetti poikansa sotaan ilman
varmuutta siitä, tulisiko tämä
enää koskaan takaisin rintamalta. Moni ei palannut.
Kun rauha vihdoin koitti, alkoi mittava jälleenrakentaminen
ja sotakorvausten maksaminen.
Sodan läpikäyneet ihmiset eivät
joutaneet lepäämään, kun isänmaa tarvitsi rakentajia ja ahkeria
ja rehellisiä työntekijöitä. Raskaat ja epäreilut sotakorvauksetkin kääntyivät lopulta maallemme suureksi siunaukseksi, kun
teollisuutemme ponnisti niiden
avulla nousuun.
Näin itsenäisyyspäivänä me
muistamme erityisesti kaikkia sotaveteraaneja, sotainvalideja, sotaorpoja ja Lottia. Meillä on kunniavelka maksettavana. Tästä
kunniavelasta puhutaan usein
juhlapuheissa hartaaseen sävyyn,
mutta nyt täytyy olla jo tekojen ai-

ka. Kotihoito on taattava jokaiselle, joka haluaa asua omassa kodissaan. Hyvä terveydenhoito tulee
säilyttää joka puolella Suomea. Itse ehdotan myös, että takaamme
sotaveteraaneille ilmaisen lääkehoidon heidän loppuelämäkseen.
Tämä kädenojennus olisi pitänyt
tehdä jo kauan sitten, mutta vielä
se ei ole liian myöhäistä.
Toivon, ettei kukaan tyrmää
tätä ehdotusta ainakaan vetoamalla rahan puutteeseen. Suomella näyttää olevan rahaa lähettää
hävittäjiä vieraan maan ilmatilaa
valvomaan. Islanti-operaatioon
palaa miljoonia euroja. Rahaa siis
riittää. Nyt on kyse siitä, mihin sitä halutaan käyttää. Ainakin maalaisjärjellä ajateltuna määrärahoja kannattaisi sijoittaa ennemmin
itsenäisyyden puolustajien terveydenhoitoon ja itsenäisyyden turvaamiseen kuin Nato-maan ilmatilan valvontaan.
Itsenäisyyden säilymistä ei
millään tavalla edistä puolustusvoimauudistus, jonka seurauksena koko maan puolustus heikkenee merkittävästi. Puolustus jää
pienten alueellisten joukkojen
hoidettavaksi. Kertausharjoitukset on vähennetty minimiin, ja lisäksi itärajalta poistettiin merkittävä varuskunta. Nyt moni suomalainen asuu alueella, jonka lähin varuskunta sijaitsee Venäjällä. Tällainen tilanne ei ole Suomen puolustuksen kannalta hyväksyttävä. Koko maa ja sen kansalaiset ovat puolustamisen arvoiset – onhan kysymys rakkaasta isänmaasta.
Me suomalaiset olemme hyvin innokkaita kansainvälistymään ja rakentamaan suhteita lä-

Puhemiehelle uusi kello
Julkisuuspelissä oppositio jää
usein hallituksen varjoon. Eduskunnan suullisen kyselytunnin
tarkoituksena onkin se, että oppositio pääsee haastamaan hallitusta ja kysymään siltä ajankohtaisista asioista. Kyselytunnit televisioidaan suorana lähetyksenä
joka torstai kello 16.00 – 16.55,
joten puolueet saavat ilmaista
TV-aikaa 55 minuuttia.

Suullisen kyselytunnin kysymykset ja vastaukset saavat kestää korkeintaan 60 sekuntia, mikä rajoittaa huomattavasti kysymysten esittäjiä, eli yleensä oppositiopuolueita, kun he selostavat
itse asiaa ja esittävät lopuksi kysymyksen ministerille. Yleensä
puhemies koputtaa nuijallaan
pöytään kun minuutin raja on
täyttynyt. Jos puhuja ei noteeraa

koputusta, puhemies huomauttaa puheajan päättymisestä. Koko puheenvuoro lätsähtää, jos
puhemies puhuu sen päälle.
Ministereiden kohdalla minuutin säännöstä lipsuttiin pahemman kerran marraskuun viimeisellä kyselytunnilla. Pääministeri Kataisen vastaukset kestivät 1,20 minuuttia, 1,03 minuuttia, 1,20 minuuttia ja seuraavat

helle ja kauas. Ja minusta se on
hyvä niin. Erityisesti nuoret näkevät kansainvälisyyden valtavana mahdollisuutena.
Toivon kuitenkin, että perustana voisi säilyä rakkaus ja kiintymys omaa isänmaata kohtaan.
On korvaamattoman tärkeää tietää, mistä me tulemme ja keitä me
olemme. Siinä meillä vanhemmilla on tärkeä tehtävä: kuinka lapset ja nuoret osaisivat arvostaa
Suomen itsenäisyyttä, jos me emme näytä hyvää esimerkkiä ja
mallia? Kuinka he voivat tietää
veteraaneista, jos me emme kerro
heille isiemme ja äitiemme sankaritöistä? Kuinka he voivat arvostaa vapautta ja itsenäisyyttä, jos
me luovutamme kohtalomme ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi
Euroopan unionin, käsiin?
Olen huolissani nykypäivän
juurettomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Isänmaalliset
arvot ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat katoamassa. Toivon kuitenkin, että voimme löytää ne uudelleen. Toivon myös,
että hallituksen kielteinen asenne
itsenäiseen ja uskottavaan maanpuolustukseen ja sitä seuranneet
vahingolliset päätökset eivät kukista suomalaisten maanpuolustustahtoa. Suomi on hyvä maa –
se on puolustamisen arvoinen ja
sen ainoa puolustaja on Suomen
kansa. Toivon, että meidän hyvä
nuorisomme voisi tuntea isänmaan niin rakkaaksi ja arvokkaaksi, että sen puolustaminen ja
sen hyväksi toimiminen tuntuisi
kunniatehtävältä.
Menneisyyteen ei pidä jäädä
kiinni, mutta siitä voi oppia paljon.
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Puoluesihteeri

Työtoverini esitteli minulle jokin
aika sitten vanhaa koulukirjaansa, jota käytettiin uskonnon tunneilla muutama vuosikymmen
sitten. Kirjassa puhutaan myös
isänmaasta, ja siellä on monta
maanläheistä viisasta neuvoa.
Tässä lyhyt katkelma:
Jokaisella meistä on myös
täällä maan päällä isänmaa – se
maa, jonka kansamme on saanut
asuttavakseen ja jota saamme
omanamme rakastaa.
Tämän maan povessa lepäävät menneiden sukupolvien tomut. Täällä elämme ihmisten
keskuudessa, jotka ovat omaa
kansaamme ja puhuvat samaa
kieltä kuin me. Täällä ovat sydänjuuremme syvässä. Täällä haluamme mekin elää, juosta juoksumme ja päästä lepoon.
Kristitty ottaa Jumalan kädestä kaiken, minkä kokee ja mikä hänelle suodaan maan päällä.
Hän haluaa olla myös isiensä
maan oikea kansalainen. Rakkaus siihen synnyttää hänessä halun
tehdä kaikkensa sen hyväksi. Sen
kohtalon hän tuntee omanaan,
sen ilot ovat myös hänen ilojaan.
Hän tietää tekevänsä oikein ollessaan sille uskollinen kuolemaan asti.
Itsenäisyys on arvokas ja juhlistamisen arvoinen asia. Tämä
päivä on juuri niin juhlallinen ja
arvokas kuin me itse haluamme.
Pidetään huolta toisistamme ja
tehdään yhdessä työtä itsenäisen
Suomen hyväksi.
Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi ja Suomen kansa!
Pentti Oinonen (ps)
kansanedustaja
KuvaT LeHTIKuva

vastaukset 1,22 minuuttia, 1,20
minuuttia, 1,15 minuuttia ja 1,17
minuuttia. Puhemies Heinäluoma ei muistuttanut kertaakaan kokoomuslaista pääministeriä pysymään yhteisten pelisääntöjen mukaisessa minuutin
pituisessa vastausajassa, koputusta kylläkin kuului pari kertaa.
Kun demareiden opetusministeri Jukka Gustafsson pääsi
vauhtiin, kesti hänen ensimmäinen vastauksensa 1,30 minuuttia, seuraavat Gustafssonin vastaukset veivät aikaa 1,25 minuuttia, 1,35 minuuttia, 1,22 minuuttia, 1,05 minuuttia, 1,03 minuut-

tia, 1,35 ja 0,55 minuuttia. Puhemies koputteli muutaman kerran
opetusministerille, mutta vain
toiseksi viimeisen puheenvuoron
jälkeen puhemies kiinnitti ministerin huomiota minuutin aikarajoitukseen.
Demareiden
työministeri
Lauri Ihalainen puolestaan teki
ehkä kaikkien aikojen ennätyksen yhden minuutin vastausajan
ylityksissä. Ihalaisen vastaukset
kestivät 1,20 minuuttia, 1,50 minuuttia ja 1,30 minuuttia. Puhemies Heinäluoma ei huomauttanut Ihalaista kertaakaan reippaista aikataulujen ylityksistä,
mutta sentään koputteli pari ker-

taa nuijalla.
vihreiden ympäristöministeri
ville Niinistön vastauksen aikana puhemies alkoi koputella nuijalla pöytään ja puhemies jopa
keskeytti Niinistön vastauspuheenvuoron 1,15 minuutin kohdalla.
edellä kuvatun ja aikaisempien vastaavien kokemusten johdosta kirjoitankin joulupukille,
että hän toisi puhemiehelle lahjaksi uuden, kaikille ministereille
ja kansanedustajille samassa tahdissa käyvän kellon.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

Parhaat lahjat
eivät maksa
paljon
Jouluna hiljennymme muistelemaan suurta sivistyksemme
luojaa. Parituhatta vuotta sitten puusepän perheeseen syntyi poikalapsi. Majatalosta ei perheelle sijaa löytynyt, koska kaikki kansa oli liikkeellä veroluetteloinnin takia. Jotain
aivan erityistä heissä kuitenkin oli, koska itämailta saakka
tähteä seuranneet tietäjät saapuivat kumartamaan vastasyntynyttä ja toivat arvokkaita lahjojaan; kultaa, mirhaa ja
suitsukkeita. Tähtitaivasta tutkimalla tietäjät olivat osanneet päätellä vapahtajan syntymän ja kirkasta tähteä seuraamalla löysivät paikalle.
Tietäjien lukumäärää ei mainita joulun evankeliumissa,
mutta vakiintuneen länsimaisen käsityksen mukaan heitä
olisi ollut kolme; Caspar, Melhior ja Balthasar.

” Joulu on meille kaikille
hieno mahdollisuus tehdä
hyviä tekoja lähimmäisille
ja samalla keino saavuttaa
itselle levollinen ja hyvä
mieli.”
On muuan legenda jonka mukaan tietäjiä olisi ollut alun alkaen kaikkiaan neljä. ennen pitkää heistä yksi jäi kulkemaan muiden jäljessä, koska matkalla hän tämän tästä kohtasi apua tarvitsevia ihmisiä ja hyväsydämisyyttään pysähtyi auttamaan heitä. Samalla hän tuli jakaneeksi lahjansa
näille vaikeuksissa oleville. Lopullinen käänne asiassa tapahtui tietäjän nähdessä velkaantuneen köyhän lesken ainoan pojan joutuvan kaleeriorjaksi velkojien vaatimana.
Äidin tuskan nähtyään tietäjä tarjosi apuaan ja meni pojan
sijaan orjaksi. Kaleerilaivoilla vierähti aikaa kolmekymmentä vuotta, jonka jälkeen hän sai vapautensa takaisin Jerusalemissa.
Harhaillessaan väentungoksessa Jerusalemin katuja
tietäjä päätyi lopulta Golgatalle, josta löysi kolme miestä
ristiinnaulittuina. Keskimmäisellä oli orjantappurakruunu päässään ja tietäjä tunnisti hänet messiaaksi, jota kumartamaan oli lähtenyt. Polvistuen vapahtajan ristin juureen tietäjä valitti, että oli joutunut tulemaan tyhjin käsin.
Tietäjän lahja oli kuitenkin moninkertaisesti arvokkaampi kuin kulta, suitsuke ja mirha. Hänen lahjansa oli lähimmäisenrakkaus.
Joulu on meille kaikille hieno mahdollisuus tehdä hyviä
tekoja lähimmäisille ja samalla keino saavuttaa itselle levollinen ja hyvä mieli. Tarvitsemme tänään enemmän kuin koskaan sitä henkistä latausta, minkä joulun sanoma sisältää.
arjen tullen tarvitsemme voimia, joita joulujuhlaa viettäen
keräämme. Rauhaisaa joulunaikaa.
Ossi Sandvik
puoluesihteeri
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Jouluevankeliumi
on rauhan sanoma

toteutuneen tosiasian. Aivan kuten Jumalankunnia on totta korkeuksissa, niin on
myös hänen rauhansa maan päällä.
Vapahtajan syntyminen toi jo Jumalan
rauhan maailmaan. Mutta myös meidän
toimintamme tulisi edistää rauhaa, Jumalan rauhaa.
Mutta enkelien julistus rauhasta tarkoittaa myös tulevaisuutta, josta jo prof. Jesaja
ennen Jeesusta ennusti jouluajan profetiassa: Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valkeuden…
Näin Jumalan rauha alkaa hänen hyvästä tahostaan. Poliittinen rauha toteutuu
kansojen välillä, jos löytyy riittävää poliittista tahtoa. Jumalan hyvä tahto luo meihin ihmisiin hyvää tahtoa. Armo ei olekaan
joutilasta eikä toimetonta, vaan vaikuttavaa
armoa.
Ihmissilmille salatulla tavalla joulun
rauha on yhtä aikaa rauhaa maan päällä
ja rauhaa meidän ihmisten sydämissä, joita kohtaan Jumala osoittaa hyvää tahtoa.
Näin Jumalan rauhan rajojen näkeminen ei
ole helppoa, yhtäältä se on uskon asia, toisaalta käytännön elämän tehtävä. Rauhan
puolesta saamme rukoilla ja tehdä työtä.
Saamme luottaa siihen, että kerran rauha laajenee sydänten kätketystä rauhasta
kaikkialla vallitsevaksi rauhaksi, kuten
Jesaja ennusti: Kaikki taistelun pauhusssa
tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä
lapsi on meille syntynyt, poika on annettu
meille. Suuri on hänen valtansa ja rauha on
loputon.

K

unnia Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto!
Aina adventtiajan aluksi joudumme muistamaan, miten marraskuun 30.
päivänä vuonna 1939 alkoi vaikeiden kokemusten täyttämä talvisota. Näin mieliimme
palautuu monin tavoin sotiemme raskasta
aikaa. Me täällä Suomessa tiedämme liiankin kipeästi, mitä rauha merkitsee. Ja on hyvä, että siihen meidän ajassamme pyritään
kaikin mahdollisin keinoin. Koko YK:kin
on sitä varten perustettu.
Vaikein este rauhan toteutumiselle on
kuitenkin se, että ollaan eri mieltä siitä, mitä
rauha on ja miten siihen päästään. Emmekä
nytkään maapallollamme elä täyttä
rauhan aikaa. Jo Jeesuksen syntymän aikaan hallinneen keisari
Augustuksen vuosia pidettiin
rauhan aikana, mutta huonosti
on vuosisatojen ja - tuhansien
aikana onnistuttu rauhan pitämisessä.
Enkelien ilmoittamassa
jouluevankeliumin
rauhassa on kysymys
toisenlaisesta rauhasta, sillä sen toteuttaja
ja aikaansaaja on
Jumala. On kyse
Jumalan rauhasta, jonka hän
toteuttaa maan
päällä. Enkelien ilmoitus:
Maassa rauha ilmaisee

Anssi Joutsenlahti
rovasti
eduskunnan varapuhemies
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