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

Ilmestyy
Kolmen viikon välein.

Painos
30 000 - 1 000 000 kpl, 
keskimäärin 30 000 kpl

Julkaisija
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp

Pankkitili
Nordea 218518 - 157282

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

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

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

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

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

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

Kuvat 
Fotokonttori.fi, Matton Images

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

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

Jäsenmaksu
25,-/vuosi, sisältää lehden

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

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

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

Painopaikka
SPOY, Kokemäki

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

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

 Köyhien juhlista monen mukaan lähti myös ruokakassi.
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Leipäjonojen pelätään kasvavan entisestään tulevina vuosina.

Toivo pilkahti 
köyhien juhlissa

P
aikalla oli - järjestäjien 
mukaan - vajaat tuhat 
henkeä. Juhlaväki oli 
monenkirjavaa: niin 

nukkavieruja vaateparsia kanta-
via katujen naisia ja miehiä kuin 
soppajonoon eksyneitä tyylik-
käästi pukeutuneita venäläisiä 
turistejakin.
 Pakkanen ei tällä kertaa pauk-
kunut, mutta hyytävä tuuli, muu-
tama miinusaste ja lumipyry yrit-
tivät viedä joukolta juhlamielen 
– siinä kuitenkaan onnistumatta. 
Porukka oli iloisella päällä ja tun-
nelma oli rento ja lämmin.

Tarjottavaa riitti

Hursti ja kumppanit olivat haali-
neet ruokapuolta aina Pohjan-
maalta saakka. Soppajonon pääs-
sä odotti iso lautasellinen herne-
rokkaa ja kookas voileipä, jälki-
ruuaksi oli pullaa ja kahvia. Kai-
ken kruunasi runsas eväspussi 
kotiin vietäväksi ja aivan viimei-
seksi – ne jotka tahtoivat – saivat 
pipon päähänsä suojaamaan tal-
ven tuiskuilta.
 Noin 500-1 300 osallistujaa 
vuosittain kerännyt itsenäisyys-

tapahtuma tarvitsee myös teki-
jänsä, vapaaehtoisuutta onneksi 
riittää.
 - Tämä on minulle vapaaeh-
toisena kahdeskymmenes kerta, 
ensimmäisen kerran olin mukana 
vuonna 1993, Ritva Vauhkonen 
selvitti.
 Lähimmäisenrakkauden täyt-
tämä tilaisuus olisi kuitenkin voi-
nut olla vieläkin viihtyisämpi, ap-
rikoi myös vapaaehtoisena puur-
tanut Anneli Kulju.

 - Niin jos jotakin haluaisi 
muuttaa, niin se olisi muutto sisä-
tiloihin. Toive olisi, että kaupun-
ki pystyisi jo ensi vuonna autta-
maan tässä asiassa.

Auttajana ja autettuna

Tilaisuuden isäntä Heikki Hursti 
korosti mm. sitä, että köyhien it-
senäisyyspäiväjuhla on tarkoitet-
tu kansanjuhlaksi.
 - Tämä itsenäisyysjuhla on 
avoin ja tarkoitettu kaikille - niin 
tavallisille ihmisille kuin kadun 
kasvateillekin.
 Hursti näkee, että köyhyyden 
poistaminen edellyttää niin pie-
niä kuin suuriakin tekoja.
 - Tuloeroja on tässä yhteis-
kunnassa kerta kaikkiaan pie-
nennettävä. Aivan konkreettisia 
toimia olisivat peruspäivärahan 
ja pienimpien eläkkeiden korot-
taminen. Näillä toimilla köyhyys 
varmasti vähenisi. 
 Kohtalon kovin koettelemat 
ovat myös itsenäisen Suomen ys-
täviä. Itsenäisyys olikin pääosas-
sa kaikille itsenäisyyspäivää viet-
tämään tulleille, ei soppatykki tai 
kakkukahvi.

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

 - Kyllä itsenäisyys on tosi tär-
keä asia. Minulle nämä juhlat 
ovat perinne. Olen täällä hieman 
auttamassa. Itse olen ollut kym-
menen vuotta kadulla ja tiedän 
millaista se on. Mua on autettu ja 
mä haluan myös auttaa, Reijo 
Liukkonen kiitteli.
 - Myös mulle tämä on perin-
ne. Nyt tosin itsenäinen Suomi-
neito on pudonnut pepulleen: tu-
loerot, leipäjonot ja väkivalta 
kasvavat eikä se ole itsenäisyyden 
vika – vaan siitä huolimatta, Ro-
sa-Maria Hossein pamautti.
 - Myös köyhiä on kutsuttava 
niihin varsinaisiin linnan juhliin. 
Suomi olisi hyvä maa, jos laitet-
taisiin eläkkeet ja työttömyystur-
va kohdalleen. Itsenäisyys on tie-
tysti hyvä asia mutta ensin pitää 
huolehtia omista ja vasta sitten 
lähettää rahaa ulkomaille, 
Jouni Luukkonen muistutti.

Paavo petti – Pertti pelasti

Heikki Hursti oli kutsunut köy-
hien itsenäisyyspäivän juhlapu-
hujaksi kulttuuri- ja urheilumi-
nisteri Paavo Arhinmäen. Miestä 
ei kuitenkaan näkynyt eikä kuu-

lunut.
 Kansanedustaja Pertti ”Velt-
to” Virtanen paikkasi Arhinmä-
en poissaolon ”lennosta” ja sai 
juhlaväeltä ansaitut aplodit.
Myös Veltolle köyhien itsenäi-
syysjuhla ja Hurstien suvun työn 
tukeminen on sydämen asia.
 - Mää tein yhteistyötä Veikko 
Hurstin kanssa jo 1980-luvulla. 
Hän kävi eduskunnassa mun luo-
na useita kertoja. Ja myös tuin ja 
tuen tätä toimintaa taloudellises-
ti. Jo silloin koin, että nämä tääl-
lä olevat ihmiset ovat nimen-
omaan syrjäytettyjä, ei vain syr-
jäytyneitä. Syyllisiä siihen ja suu-
reen vähäosaisten joukkoon ovat 
vanhat puolueet, joita eivät köy-
hät ja heidän tilanteensa kiinnos-
ta, Veltto huomautti.
 Paikalla oli myös muita pe-
russuomalaisten edustajia. Juhla-
tunnelmasta olivat nauttimassa 
Mariat Louhelainen ja Tolppa-
nen, Kike Elomaa ja Juha Väätäi-
nen. Muiden puolueiden edusta-
jia köyhien itsenäisyyspäivän-
vietto ei näyttänyt kiinnostavan.

SEPPO HUHTA

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

 Reijo Liukkonen on noussut 
katujen miehestä kohtalo-
tovereiden auttajaksi.

lehti15-12.indd   3 12.12.2012   16:15:32



SuomalainenSuomalainen4 5No: 15 • Joulukuu 2012No: 15 • Joulukuu 2012www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

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 
syyskokousvii-
konloppu käyn-
nistyi Mikkelissä 
ensin Kainuun 

piirin puheenjohtaja Ari Kor-
hosen luennolla, missä tuore 
sotkamolaisvaltuutettu evästi 
naisia aiheella ”Valtuutettu-

jen koulutus”. Koulutuspäivässä 
käytiin läpi kuntien johtosään-
töjä, valtuuston työjärjestystä 
sekä puolueen, piirien, paikallis-
yhdistysten ja valtuustoryhmien 
sääntöjä. Korhonen muistutti 
myös vaalirahailmoituksen teke-
misestä tämän vuoden loppuun 
mennessä. 

Koulutuspäivän annista sai-
vat parhaiten irti uudet valtuu-
tetut, joihin myös Susanna Lep-
pänen, Hirvensalmelta kuului.

- Mielestäni se oli tosi hyvä 
koulutus. Sain luennolta juuri 
sitä tietoa, mitä tarvitsin ja olin 
odottanutkin, kertoi edessä ole-
viin luottamuspaikkaneuvotte-
luihin kunnassaan valmistautu-
va Leppänen.

- Perussuomalaiset olivat en-
simmäistä kertaa meillä Hirven-
salmella 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 auttamas-

sa eräs pitkänlinjan poliitikko 
Kangasniemeltä lähinnä puhe-
limitse päivittäin ja tämä luen-
topäivä oli sitten varsinaisesti 
toinen koulutus.

Syyskokouksessa päätettiin 
perinteisten sääntömääräisten 
asioiden lisäksi antaa julkilau-
suma eli tiedote julkisuuteen, 
jonka järjestön sihteeri Iiris Pel-
tomaa ja puheenjohtaja Mar-
ja-Leena Leppänen koostavat 
kokouksessa käydyistä keskus-
teluaiheista. Omaishoidontu-
kea ja syrjäytymisestä koskeva 
julkilausuma julkistetaan myö-
hemmin. Naiset antoivat koko-

uksessaan myös evästyksiä eri 
toimielimissä oleville perus-
suomalaisille naisedustajille.

Kokouspäivät eivät olleet 
pelkästään kokoustamista, 
vaikka se toki varsinainen 
pääasia Mikkelissä olikin. 
Vapaa-aikaa vietettiin kuulu-
misia vaihdellen, teatterissa 
käyden ja karaokea laula-
en. Laulun lomassa kelpasi 
pyörähdellä myös parketilla, 
minne paikalliset, kohteliaat 
herrasmiehet mielellään pe-
rusnaisia veivät.  

TEKSTI JA KUVAT 
MIKA VALKAMA

  Paikalla olleet naisten hallituksen  jäsenet ryhmäpotretissa.

O
lette sydämel-
lisesti tervetul-
leita tähän Pe-
russuomalais-
ten Naisten 

syyskokoukseen tänne Mikke-
liin - suuret kiitokset kaikille 
vaalityöhön osallistuneille!

Toivotan onnea ja menes-
tystä uusille valituille valtuu-
tetuille ja varavaltuutetuille. 
Me teimme sen! Kukaan ei 
tahtonut uskoa että perussuo-
malaiset tulisivat ottamaan 
näin paljon valtuutettuja näis-
sä kunnallisvaaleissa. Saimme 

kuitenkin 1 195 valtuutettua 
koko maassa. Vuoden 2008 
kunnallisvaaleissa meille tu-
li noin 400 valtuutettua, ja 
nyt meitä on kolminkertainen 
määrä.

Naisten osuus on nyt meil-
lä 23 % ja naisvaltuutettuja on 
286. Ehdokkaana oli naisia vä-
hän yli 1 000.

Tällä hetkellä käydään 
kaupungeissa ja kunnissa ko-
vaa vääntöä siitä ketkä par-
haat luottamuspaikat tulevat 
saamaan. Meidän naisten on 
nyt pidettävä huoli siitä, että 

olemme myös tasa-arvoisessa 
asemassa paikkoja jaettaessa.

Ollaan tiukkoina siinä, että 
meillekin tulee hallituspaikko-
ja, lautakuntien puheenjohta-
juuksia ja jopa valtuustojen 
puheenjohtajuuksia. Olkaa siis 
mukana, kun kunnissanne näitä 
neuvotteluja käydään. Kenellä 
on suurimmat äänimäärät, heil-
lä on luonnollisesti oikeus olla 
ensimmäisenä valitsemassa it-
selleen luottamustehtävät. Pide-
tään naiset nyt puolemme!

Kunnissa ja kaupungeissa 
tehdään nyt todella tärkeitä pää-

  PuhEENJohTAJAN PuhE

Perusnaiset kokoontuivat Mikkelissä

arvoisat naiset,

töksiä mm. sosiaalipolitiikassa 
ja terveydenhoidossa. Puhu-
mattakaan lapsista, nuorista ja 
vanhuksista.

Teitä on täällä tänään to-
della suuri joukko uusia val-
tuutettuja ja perussuomalai-
seen aatteeseen uskovia naisia 
– todellisia tahtonaisia, yhdes-
sä me saamme paljon aikaan.

Suomen kansa odottaa 
meiltä nyt rakentavaa, asial-
lista ja suvaitsevaa toimintaa, 
olemme entistä enemmän suu-
rennuslasin alla. Meille ei salli-
ta ylilyöntejä eikä virheitä. 

Näytetään nyt, että olem-
me ihan tavallisia suomalaisia 
ihmisiä, haluamme osallistua 
päätöksen tekoon, linjamme 
on rehellisyys, inhimillisyys ja 
oikeudenmukaisuus. Tämän 
pitäisi riittää siihen että suo-
malaiset saisivat tasa-arvoi-
semman palvelun kunnissa ja 
kaupungeissa.

Jokainen ihminen ja jokai-
nen elämä on arvokas.

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry
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 KoLuMNI

  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.  

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

  PS-naiset osasivat heittää myös 
vapaalle kokoustensa ohessa. Tässä 
lauletaan karaokea Kotiviinin taipu-
essa hienosti Auli Kangasmäen ja 
Marja-Leena Leppäsen käsittelyssä.

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

Joulu saa,
hanget 
kimaltaa!

Kiireisen vaalisyksyn jälkeen saamme vihdoinkin rauhoittua 
odottamaan Joulun armasta aikaa. On aikaa miettiä sitä, kuin-
ka tätä suurta juhlaa vietettiin silloin kun lapset olivat vielä 
kotona.

Meidän suvulla, sisarillani ja heidän perheillään oli tapana 
viettää joulua mahdollisimman suurella porukalla.  Kokoon-
nuimme Lapissa asuvan sisaren maatilalle joulun viettoon, ta-
lon isäntä haki kuusen, jonka lapset ja me sisarukset yhdessä 
saimme koristella. Talon vanha emäntä leipoi Lapin rieskaa 
ja kampanisuja, joiden valmistuksessa hän oli mestari. Yhdes-
sä laitoimme joulun ruoat: lanttulaatikon, porkkanalaatikon, 
imelletyn perunalaatikon ja rosollin. Torttuja ja piparkakkuja 
leivottiin ihan omin käsin tehdystä taikinasta, ei silloin valmii-
ta taikinoita ostettu. Mikä oli sen makoisampaa kuin maistaa 
piparkakkutaikinaa välillä.

Joulupakettien ja lahjojen laittaminen aiheuttivat tietenkin 
pientä jännitystä ja supinaa ja tontutkin kurkistelivat talon ik-
kunoista. Kaikki huoneet saivat joulukoristuksia, kynttilöitä 
oli jokaisessa huoneessa ja joulun tunnelma oli käsin koske-
teltavaa.

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 kunniateh-
tävän. 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 oli-
vat. Tämän jälkeen huopasaappaat ovat olleetkin tarkkailussa.   

Pukille laulettiin ja rohkeimmat lapset istuivat pukin pol-
vella. Lapset toimivat joulupunkin apulaisina ja lahjat jaettiin 
yhdessä. Lahjojen jakamisen jälkeen lapset laskivat saamansa 
paketit ja kilpailua oli siitä kuka sai eniten paketteja. Tämän jäl-
keen 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 var-
tioivat 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 ensim-
mäinen joulu, jonka 
vietän oman lap-
senlapsen kanssa. 
Minun jouluuni on 
aina liittynyt pieniä 
lapsia ja heidän mu-
kanaolonsa tekee 
joulusta todellisen 
perhejuhlan.

Marja-Leena 
Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Naiset

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).
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T
imo Soini aloittaa Es-
poon kaupunginval-
tuuston, kokoomuksen 
kunnallisen lippulaivan 

ruorissa ensi vuoden alusta.
 - Tavoitteenani on käyttää pe-
rusuomalaista pohjaa tämän val-
tuuston johdossa ja samalla kan-
nustaa puolueemme jäseniä, kan-
nattajia ja äänestäjiä siihen, että 
kaikki on myös meille mahdollis-
ta – sanokoot muut mitä tahto-
vat. Suomen tasolla tavoitteem-
me on nousta vuoden 2015 edus-
kuntavaaleissa Suomen suurim-
maksi puolueeksi. Minun koh-
dallani se merkitsee pääministe-
riyttä, Soini lataa.
 Media ja muiden puolueiden 
edustajat myöntävät, että perus-
suomalaiset voittivat käydyt kun-
nallisvaalit, mutta eivät pääse vai-
kuttamaan kunnissa. Niinköhän?
 - Voitimme lähes SE-tasoisesti 
koko kunnallisvaalien historias-
sa: me lähes kolminkertaistimme 
kunnallisvaltuutettujen määrän 
edellisistä kunnallisvaaleista, ai-
na 1 195 valtuutettuun. Saimme 
vuoden 2008 vaaleihin verrattu-
na voittoa seitsemän prosenttiyk-
sikköä ja olimme vaalien ainoa 
voittaja, Soini muistuttaa. 
 - Esimerkiksi kotikaupungis-
sani Espoossa nousimme kolmen 
paikan voitolla kolmanneksi, ta-
soihin SDP:n kanssa eli kymme-
neen valtuustopaikkaan. Espoos-
sa meillä on 69 varsinaista lauta-
kuntapaikkaa ja 64 varapaikkaa. 
Kaustisissa ja Kihniössä kanna-
tuksemme on 37 prosenttia. Pe-
russuomalaisia valtuutettuja löy-
tyy nyt lähes jokaisesta Suomen 
kunnasta – myös ruotsinkielisis-
tä. Olemme näissä vaaleissa tuo-
neet perussuomalaisuuden kun-
tiin. 
 Vielä suurempi voitto olisi 
vaatinut Soinin mukaan vielä 
suuremman ehdokasmäärän. 
 - Ehdokashankinnassa rat-
kaisevia olivat viimeiset kolme 
viikkoa, joiden aikana rekry-
toimme tuhat uutta ehdokasta, 
siis 50 uutta ehdokasta joka päi-

vä. Kaikkiaan listoillamme oli 4 
394 ehdokasta. Yksi merkittävä 
syy varmasti oli sekin, että viime 
eduskuntavaalien aikaan – puoli-
toista 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 mahdollisuu-
det sille, että lähden ehdokkaaksi 
Euroopan unionin vaaleihin ovat 

tyn motivoimaan puolueväkeä ja 
kannustamaan tuloksellisesti, 
tunnen kentän ja arvostan sitä, 
Soini painottaa.
 - Puheenjohtajan taakka on 
välillä epäinhimillinen, kannat-
tajien tuki on ratkaisevaa. Minun 
on myös opittava sanomaan use-
ammin ei. Perussuomalaiset on 
Suomen paras puolue. Tämä on 
minulle elinikäinen haaste. Teh-
tävä on raskas, mutta mieluinen. 
Julkisuus on välillä rankkaa, 
etenkin lähipiirille. Olen itse kui-
tenkin kovassa ahjossa parkkiin-
tunut. Perhe on minulle kaikki 
kaikessa ja vain se menee puolu-
een ohi ja yli.

Kansanäänestys 
EU-jäsenyydestä

Perussuomalaiset jauhavat jatku-
vasti EU:sta ja ennen muuta euro 
narskuu perussuomalaisten ham-
paissa.
 - Siksi narskuu, että euro on 
poliittisella päätöksellä perustet-
tu valuutta ilman taloudellista 
pohjaa. Suomen kilpailukyky on 
heikentynyt liian vahvan valuu-
tan myötä esimerkiksi Ruotsiin 
verrattuna. Kun eurosta ei järjes-
tetty kansanäänestystä, siltä 
puuttuu syvällinen henkinen hy-
väksyntä. Eurosta on tullut uusi 
Saksan markka, Soini vertaa.
 Eduskunnan ulkoasiain va-
liokunnan puheenjohtajalla on 
selkeä näkemys myös siitä, miten 
Kreikan käy.
 - Velkasaneeraus on ainoa 
vaihtoehto, näin olisi pitänyt teh-
dä jo kaksi vuotta sitten. Kreikan 
velat tullaan leikkaamaan ensi 
vuoden syksyllä Saksan vaalien 
jälkeen ja tappiot tulevat ole-
maan huomattavat. Jo ensimmäi-
sessä vaiheessa Suomen mene-
tykset ovat satoja miljoonia euro-
ja, Soini varoittaa.
 Perussuomalaisen puolueen 
puheenjohtaja, kansanedustaja 
Timo Soini vaatii kansanäänes-
tystä Suomen jäsenyydestä Eu-
roopan unionista.

fifty-fifty. Tavoitteemme kesän 
2014 Euroopan parlamentin vaa-
leissa on 20 mitat täyttävää ehdo-
kasta. Meille tulee jokaisesta vaa-
lipiiristä vähintään yksi ehdokas. 
Meidän EU-linjallamme on Suo-
men kansan enemmistön kanna-
tus. On huolehdittava siitä, että 
tuo tuki realisoituu seuraavissa 
EU-vaaleissa, Soini huomauttaa.
 - Viime EU-vaaleissa onnis-
tuin viemään perussuomalaiset 
Eurooppaan. Linjaani siellä on 
hyvin jatkanut Sampo Terho. 
Mahdollinen ehdokkuuteni on 
harkittava henkilökohtaisesti, 

poliittisesti ja perheen näkökul-
masta – hyvin tarkkaan. Mutta 
teen kumman ratkaisun tahansa, 
niin päätöstäni arvostellaan.
 Soini ei kainostele ansioitaan 
ja energiaansa perussuomalais-
ten puheenjohtajana ja jatkami-
nen on mielessä.
 - Kyllä perussuomalaisten pu-
heenjohtajuus kiinnostaa edel-
leen, koska koen, että työ on kes-
ken. Koen myös olevani paras 
henkilö tähän tehtävään. Kun 
olen ollut itse ehdokkaana, joh-
dollani on voitettu kaikki vaalit 
2000-luvun alusta lähtien. Pys-

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.
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Perussuomalaiset on politiikan menestystarina. Meidän on pidettävä tämä kan-
san 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, ka-
vereita, sananvapautta, vaikuttamisen valtaa.
 Perussuomalaisten Suomen ja Euroopan politiikkaan tuoma murros on mer-
kittävä. 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 äänestä-
jien antamaa valtakirjaa. Valtaa on uskallettava käyttää ja johdon on johdetta-
va. Kaikkia ei voi miellyttää, eikä tarvitse miellyttää. Kaikkia pitää kunnioit-
taa.
 Politiikka ei Jytkyn jälkeen ole entisellään. Ei Suomessa, eikä Euroopassa. 
Valtasuhteita on mahdollista muuttaa. Politiikan suuntaa on mahdollista muut-
taa. 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, kauppaket-
jut, 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 sosi-
aalisen median. Tästä kitkasta ja kahdesta kärjestä nousu on haettu.
 Ymmärrä tämä mahdollisuus. Ole siinä mukana.

Tomppelien puolue?

Perussuomalaiset ovat samanlaisia ihmisiä kuin muut. Hyvässä ja pahassa. Ak-
tiivisuutemme on suuri plussa. Mahdollisuus, jota ei hukata.
 Urho Kekkonen kirjoitti aikanaan, onko meillä malttia vaurastua. Onko pe-
russuomalaisilla 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 voi-
mavara. 
 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, kokoo-
muksessa ja SDP:ssa...tai sitten omassa taitamattomuudessa. 
 Perussuomalaiset ei ole tomppelien puolue. Tämä leima on meille vaaralli-
nen. 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 erol-
la. Antakaa mennä. Heti. Rintamakarkureilla ei sotia voiteta. Kovaa puhetta? 
Puhun 20 vuoden kokemuksella järjestötyössä. Tiedän mistä puhun. Tiedän mi-
ten 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 vas-
tuuta voi ulkoistaa. Timo ei tule sovittelemaan, koska emme ole tomppelien 
puolue.
 Katsokaa Kaustista. Ykkönen. Aina vaan. Se ei ole sattumaa. Sinne voi vaik-
ka soittaa ja ottaa oppia.

Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp

 Puheenjohtaja

Ainutlaatuinen 
mahdollisuus

 - Mikäli EU–presidentin Her-
man Van Rompuyin ja EU-ko-
mission puheenjohtajan Jóse Ma-
nuel Barroson liittovaltiota edis-
tävät esitykset menevät läpi, mei-
dän on päätettävä kansanäänes-
tyksellä haluammeko kuulua tä-
hän porukkaan vai emme. Me 
olemme viimeisellä rannalla: hy-
väksymmekö Suomen liittymisen 
Euroopan unionin liittovaltioon, 
Soini lataa.
 - Tarvitsemme nyt ja heti lähi-
tulevaisuudessa yhteistyötä sa-
manmielisten maiden eli Ruot-
sin, Tanskan, Hollannin, Ison- 
Britannian, Viron, Latvian ja 
Liettuan kanssa.
 Suomi on suhteessa suurim-
pia nettomaksajia Euroopan 
unionissa. Se on väärin. Soinin 
mukaan meidän pitäisi olla sa-
massa kastissa Ison-Britannian, 
Hollannin ja Ruotsin kanssa.
 - Suomen kaksi viimeisintä 
pääministeriä, Vanhanen ja Ka-
tainen, eivät ole laittaneet tikkua 

Suomen on satsattava joka il-
mansuuntaan. Suomen on käytä-
vä kauppaa mm. USA:n, Kiinan 
ja Intian kanssa. Myös Kazaks-
tan, Bangladesh, Ruotsi, Venäjä, 
Baltian maat, Etelä-Amerikka ja 
tietysti Pohjoismaat ovat tärkeitä 
kauppakumppaneita. Emme voi 
pelkästään tuijottajaa Euroopan 
unionin maihin. Suomalaisen 
työn puolustaminen on suoma-
laisuudesta huolehtimista, suo-
malaisen elämän muodon varje-
lemista, parasta tulevaisuustyö-
tä, Soini painottaa.
 Kreikkaa lainoittaneet yksi-
tyiset pankit pestään ulos vastuis-
taan ja kaikki roska kaadetaan 
eurooppalaisten veronmaksajien 
niskaan.
 - Juuri tästä on kysymys. Ky-
symys on nimittäin Ranskan ja 
Saksan pankkien sekä suurpää-
omapiirien pelastamisesta. Krei-
kan, Portugalin ja Espanjan kan-
sat kurjistuvat. Tässä touhussa ei 
pelasteta suomalaisia työpaikko-

ristiin perussuomalaisten vaati-
muksista huolimatta. Meidän 
olisi pitänyt hakea jäsenmaksu-
alennusta, jonka muuten olisim-
me varmasti saaneet. Nyt asiaan 
on saatava muutos!

Suomi säästää ja rahoittaa

EU-byrokraatit vaativat kymme-
nen prosenttia lisää hallintoon, 
vaikka samaan aikaan unionin 
jäsenmaissa karsitaan palveluis-
ta, säästetään ja tehostetaan. 
 - Se kertoo röyhkeästä mieli-
alasta EU:n johdossa. On täysin 
käsittämätöntä, että samaan ai-
kaan kun Suomi säästää ja verot-
taa, se rahoittaa lainarahalla EU-
herrojen hulppeita etuoikeuksia, 
järjettömän korkeita palkkoja ja 
taivaita hipovia eläkkeitä.
Ja kuukaudesta toiseen – yli 200 
miljoonaa euroa vuositasolla 
maksava - rekkaralli Brysselin ja 
Strasbourgin pyörii, koska rans-
kalaiset ovat muinoin saaneet oi-
keuden yhteen kokousviikkoon 
kuukaudessa omalla maaperäl-
lään, Soini pyörittelee päätään. 
 - Kreikan ja Portugalin pelas-
tamisen on sanottu olevan Suo-
men kannalta elintärkeää. Me 
käymme kuitenkin kauppaa 
enemmän jopa köyhien aasialais-
ten kehitysmaiden kanssa kuin 
EU:n kriisimaiden kanssa.
 - Nyt, varsinkin Suomessa, on 
tärkeää työn, yrittämisen ja välit-
tämisen asettaminen ensisijalle. 

ja vaan kansainvälistä suurpää-
omaa, Soini muistuttaa.
 Pohjoismaat ja Baltia ovat 
Suomelle luonteva ja luotettava 
viiteryhmä. Näiden maiden on 
esiinnyttävä yhdessä kansainvä-
lisillä areenoilla. 
 - Kauppa, koulutus ja yhteistyö 
yrittämisen alalla maidemme kes-
ken on hedelmällistä, kestävää, tu-
loksellista ja tärkeää. Yhteistyö, lä-
hinaapuruus, demokratia ja sosi-
aaliturvan sama taso ovat hyvä 
lähtökohta keskinäisissä suhteissa 
ja suhteissa muihin maihin. Näin 
toimien pelastamme työpaikkoja 
ja turvaamme tulevaisuutemme, 
Soini arvioi.
 Suomi on tilastollisesti taan-
tumassa, mutta vaihtotase on 
plussalla eli olemme yhtä aikaa 
saunassa ja hangessa, vai olem-
meko?
 - Kyllä, Suomen kilpailukyky 
on heikentynyt. Vienti on nyt 
suunnattava EU:n ulkopuolelle, 
myös palveluja ja koulutusta on 
vietävä, on tehtävä nopeita pää-
töksiä. Mikäli Fennovoima ei saa 
voimalaansa rakennettua, lupa 
on annettava Fortumille tai aina-
kin sen on saatava merkittävä 
osakkuus. Suomen energiaoma-
varaisuudesta on pidettävä kiin-
ni. Tehtaat eivät tuulimyllyillä 
pyöri, Soini muistuttaa.

SEPPO HUHTA
KUVAT LEHTIKUVA 
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Onnea, 
95-vuotias 
Suomi!

Kuvat Matias turKKila

1

2

5

4

3

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

Monta vuotta itsenäistä, 
monta miestä meneväistä,
yhtä monta uljasta naista, 
sydämessään suomalaista.
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Kirpeä pakkasyö, kello käy yli iltakymmenen. Korkeassa, pat-
saiden ympäröimässä salissa voi havaita parhaimpiinsa sonnus-
tautuneita, valtakunnan ylimmille portaille kivunneita tuttuja 
hahmoja. 
 Näen naisen. Hän vilkaisee olkansa yli, tavoittaa lähellä ole-
van miehen katseen. Hymyilee tälle, kehaisee miehen asua.  Lä-
hettää tälle viestin, yksisanaisen. 
 ”Vanhuslakia”, viesti sanoo.  
 Naisen nimi on Arja, miehen Kaj – molemmat perussuoma-
laisia kansanedustajia. Tapahtumapaikka on eduskunnan suuri 
sali myöhäisenä tiistaiyönä. Kello on puoli yksitoista. Näen hei-
dät eduskunnan verkkolähetyksen kautta, Facebook välittää 
näkyviini heidän vaihtamansa viestit. 
 Molempien mieli saattaa hetkeksi palata viiden päivän ta-
kaisiin Linnan juhliin ja sen hilpeään tunnelmaan. Mutta itse-
näisyyspäivää juhlistetaan vain kerran vuodessa, muina aikoina 
lainsäätäjien on tyytyminen vähäisempään juhlahumuun. Arki 
on harmaampaa ja taatusti työläämpää. 
 Perussuomalaisen toimitus osallistui marraskuussa edus-
kunnan toimittajaohjelmaan. Nelipäiväinen kurssi oli pakattu 
täyteen ohjelmaa, ja erinomaiset luennoitsijat avasivat kurssilai-
sille eduskunnan rakenteita ja toimintatapoja. Anekdootit seu-
rasivat toisiaan, ja päivien kuluessa moni asia täsmentyi. 
 Valitettavasti eduskuntatyöstä ei saa neljässä päivässä pinta-
raapaisua enempää irti. Eräs luennoitsija kiteytti asian hyvin: 
”Tämä talo on vaativa”. Toinen jatkoi: ”Arki on kiireistä, työ-
päivät kolmetoistatuntisia. Vapaapäiviä ei ole. Viikonloput 
kierretään maakunnissa kuuntelemassa kentän ääntä. Tähän ta-
loon on hirveän helppo laitostua.” 
 Edustajille on toki määritelty pitkä lomakausi. Osa käyttää 
sen lomailuun, osa urakoi vieläkin hurjemmin. On tavallaan pa-
radoksaalista, jos samat ihmiset, jotka ovat päättämässä mei-
dän kaikkien suomalaisten työaikalainsäädännöstä, joutuvat 
puurtamaan kellon ympäri. Työskennellään ylipitkiä työpäiviä, 
jotta saadaan aikaan lakeja, joilla estetään ylipitkien työpäivien 
teettäminen. 
 Kansanedustajan työnkuvaan vaikuttaa suuresti se, kuuluu-
ko hän hallituspuolueeseen. Jos kuuluu, voi aina tukeutua hal-
lituksen esityksiin. Opposition edustajien pitää osata ottaa sel-
vää siitä, mikä hallituksen esityksissä on puutteellista. Tehtävä 
on vähintäänkin haastava. 
 Edellä mainittuun laitostumiseen liittyy eräs harmillinen lii-
tännäisvaiva. Sillä ei ole tautiluokiteltua nimeä, mutta vanhat 
viisaat kuiskivat piinasta nimeltä näkyvyyskato. Paneudutaan 
eduskuntatyöhön niin hyvin kuin pystytään ja tehdään töitä yö-
tä päivää. Huomataan, että valtavasta asioiden kirjosta saa ko-
vin vähän kiinni ja uurastetaan vielä enemmän. Luovutaan kai-
kista 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 kunnan-
valtuutettuihin. Valtuustoissa käsiteltävät asiat kun ovat ajoit-
tain melkoisen monimutkaisia ja aikaavieviä. Luotetaan liiaksi 
vanhaan sanontaan: ”hyvä työ puhuu puolestaan” ja unohde-
taan 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 meil-
le 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 herras-
mies, Anssi nimeltään, pääsi myös viimein kotimatkalle.  

Matias Turkkila
Päätoimittaja
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Tunnelmia ja 
katoamisia

 Päätoimittaja

7

8 9
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11. Kadetit vartioimassa Etelä-Esplanadin puoleista sisäänkäyntiä. 12. Merja ja James Hirvisaari. 3. Juha ja Liisa Vää-
täinen. 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. Kansanedus-
tajat Kike Elomaa vasemmalla, Maria Tolppanen oikealla, keskellä Taito Ylhäinen puolisoineen. 21. Kansanedustaja Jus-
si Niinistö sukunimikaimansa vieraana. 22. Tyylitellyt boolikannut. 23. Kansanedustaja Tom Packalén poliisin juhla-
asussa. 24. Kansanedustaja Ismo Soukola valssin pyörteissä. 25. Kansanedustaja Kike Elomaa on juuri kätellyt Hau-
kiota. 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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K
ansanedustaja 
Jussi Halla-aho 
mainitsi esimerk-
kinä vietnamilais-
syntyisen mies- 

henkilön, joka ampui yhden 
henkilön kuoliaaksi ja haavoitti 
toista helsinkiläisessä yökerhos-
sa. Mies oli aikanaan tullut maa-

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.

elämäntapaansa. 
Maahanmuuttovirasto te-

ki vuonna 2009 uuden karko-
tuspäätöksen, jonka hallinto-
oikeuskin suostui siunaamaan. 
Karkotusta ei kuitenkaan voitu 
panna täytäntöön, koska Viet-
nam ei halunnut ottaa miestä 
vastaan.

ulkOMaalaIslakIa 
On Muutettava!

 PERuSSuoMALAISET EDuSKuNNASSA

ottavan yhteiskunnan välillä. Eri-
tyisesti tämä asetelma korostuu, 
kun tulija hakee Suomesta tur-
vaa. Kukaan ei ole täydellinen, 
eikä yksittäisistä hairahduksista 
tule koitua kohtuuttomia seura-
uksia, mutta taparikolliseksi ei 
päädytä vahingossa, Halla-aho 
muistutti.

hamme pakolaisena. Toistuvien 
ja vakavien rikosten vuoksi 
maahanmuuttovirasto oli teh-
nyt hänestä karkotuspäätök-
sen jo vuonna 2000. Hallinto-
oikeus oli kuitenkin kumonnut 
tämän päätöksen inhimillisiin 
syihin vedoten, minkä jälkeen 
mies oli jatkanut rikollista  

- Miksi olisikaan halunnut? 
Niinpä miehelle myönnettiin ti-
lapäinen oleskelulupa ja hänet 
laskettiin taas vapaalle jalalle,  
Halla-aho kommentoi.

- Ulkomaalaisella ei ole sub-
jektiivista oikeutta asua Suomes-
sa. Maahanmuutto on nähtävä 
sopimuksena tulijan ja vastaan-
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-  Jos tulija osoittaa toimin-
nallaan avointa halveksuntaa sitä 
yhteisöä kohtaa, joka on tarjon-
nut hänelle mahdollisuuden tai 
turvapaikan, hän ei voi kohtuu-
della edellyttää, että yhteisö lo-
puttomasti sietäisi sitä.

löperöä 
karkotuspolitiikkaa

Edustaja Jussi Niinistö korosti 
puheenvuorossaan, ettei yöker-
hoampuja ollut yksittäistapaus. 
Suomessa on hänen mukaansa 
kymmeniä karkotuspäätöksen 
saaneita ulkomaalaisia, joita 
heidän kotimaansa ei suostu ot-
tamaan vastaan. Tämä osoittaa, 
ettei edustaja Halla-ahon lakia-
loite perustu vain yhteen yksit-
täistapaukseen vaan ongelma on 
todellinen.

Olli Immonen puolestaan 
kommentoi, että löperöä kar-
kotuspolitiikkaa käyttävät myös 
hyväkseen niin sanotut ihmisoi-
keusjärjestöt ja -aktivistit, jotka 

valitustehtailun ja sentimentaalis-
ten nyyhkytarinoiden tuomisella 
julkisuuteen pyrkivät viimeiseen 
asti estämään paatuneimmankin 
ulkomaalaisen rikollisen poista-
misen maastamme.

Kokoomuksen kansanedus-
taja Markku Mäntymaa epäili 
lakialoitteen toimivuutta, mutta 
totesi kuitenkin, että Suomen 
edun mukaista saada rikoksen-
tekijät karkotettua Suomesta, 
ja vaatii paljon kansainvälis-
tä sopimista eri maiden kes-
ken, jotta lainvoiman saaneet  
karkotuspäätökset voidaan pan-
na täytäntöön.

- Me täällä Suomessa ja myös 
muualla Euroopassa elämme 
jossain määrin omassa maail-
massamme, ikään kuin kuplassa, 
jossa ihmiset saavat lähes noin 
vain mennä ja tulla minne halu-
avat ja milloin haluavat. Hyvin 
suuressa osassa maailmaa näin 
ei todellakaan ole, vaan me suo-
malaisetkin hyvin tiedämme, 
että kun lähdemme Euroopan 

 KoLuMNI

kohti ”todellista” 
talous- ja 
rahaliittoa

EU-komissio julkaisi marraskuun lopussa uusimman suunnitel-
mansa unionin tiivistämisestä otsikolla ”A blueprint for a deep 
and genuine economic and monetary union”. Löydät selvityk-
sen kirjoittamalla otsikon Googleen.

Myös europarlamentti muodosti asiaan oman kantansa 
laatimalla mietinnön nimeltä ”Kohti todellista talous- ja ra-
haliittoa”, josta äänestettiin lokakuussa talousvaliokunnassa 
ja marraskuussa täysistuntoäänestyksessä. Olin ainoa suoma-
lainen valiokunnan äänestyksessä, joka päättyi 32 puolesta, 8 
vastaan ja 1 tyhjää. Minä olin yksi vastaan äänestäneistä.

Mistä siis oikein on kyse? Ensimmäiseksi raportissa huo-
mio kiinnittyy otsikon sanaan “todellista”. Olemmeko tähän 
saakka olleet epätodellisessa talousliitossa tai jonkinlaisessa 
leikkirahaunionissa? 

Käytännössä sana “todellinen” on tässä yhteydessä kier-
toilmaisu 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-
liiton, mukaan 
luettuna euroalu-
een jäsenyyden 
peruuttamatto-
muus, ja unionin 
yhteisen rahan 
tulevaisuutta kos-
kevat epäilyt ovat 
perusteettomia, koska vahva unioni on kaikkien kansalaisten 
etujen mukainen”.

”Hallitusten välinen menetelmä on saavuttanut rajansa ei-
kä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen päätök-
sentekoon 2000-luvulla […] olisi siirryttävä todelliseen EU:n 
liittovaltioon”.

“Todellinen” talous- ja rahaliitto, sekä samalla koko Eu-
roopan unioni ovat nyt siis vasta muodostumassa. Suomeksi 
tämä tarkoittaa liittovaltiota, jonka myös parlamentti on nyt 
vihdoin sanonut suoraan. 

Meidän perussuomalaisten on pidettävä suomalaiset tietoi-
sina EU:n liittovaltiokehityksestä, koska mikään muu puolue 
tai media ei sitä tee. EU-liittovaltion syntyminen on Suomen 
itsenäisyyden aikaisen historian merkittävin tapahtuma, ja mo-
nessa mielessä samalla itsenäisyyden ajan loppu.

EU-asioilla ja eurovaaleilla on siis väliä. On suorastaan elin-
tärkeää, että 2014 eurovaaleissa liittovaltion vastustajat saavat 
parlamenttiin merkittävästi lisäpaikkoja. 

Vaalien merkitys koko Euroopan historialle ymmärretään 
Brysselissä hyvin. Komission puheenjohtaja Barroso on jo ju-
listanut, että 2014 on padottava populistien vyöry europarla-
menttiin. 

Meidän perussuomalaisten tehtävä on osoittaa, ettei kan-
sanvallassa kansan tahtoa lopulta voi padota mikään.

Sampo Terho
europarlamentaarikko

ulkopuolelle, se ei käy noin vain, 
edustaja Maria Lohela puoles-
taan korosti.

kehitysapu

Kehitysapu painostuskeinoksi? 
Kansanedustaja Vesa-Matti Saa-
rakkala kannatti lakialoitetta.

- Vakavista ja toistuvista ri-
koksista tuomitun tai muille va-
kavaa vaaraa aiheuttavan ulko-
maalaisen tekojen seurauksena 
on ulkomaalaislain mukaan vain 
mahdollinen karkotus. Tämä ei 
ole oikeusjärjestelmämme yleisen 
hyväksyttävyyden kannalta oi-
kea asiaintila. Vaaraa aiheuttavat 
ja jatkuvia rikoksia tekevät ulko-
maalaiset on saatava pois maasta 
välittömästi. Tämä on jokaisen 
tolkkua omaavan suomalaisen 
mielipide, ja päättäjien on tässä 
seurattava kansan vilpitöntä tah-
toa, Saarakkala totesi.

Myös perussuomalaisten 
varapuheenjohtaja Juho Eero-
la käytti puheenvuoron. Hänen 
mukaansa Suomeen tulee tur-
vapaikanhakijoita maista, joille 
Suomi maksaa kehitysapua.

- Suomi on ottanut vastaan 
myös kiintiöpakolaisia näistä 
samoista maista. Nämäkin hen-
kilöt ovat silloin tällöin joissa-
kin tapauksissa syyllistyneet ri-
koksiin, joista nykyisenkin lain 
mukaan voisi seurata karkotus, 
mutta lähtömaa ei suostu otta-
maan rosvojaan kotiin. Kyllä 
mielestäni Suomi aivan puhtaalla 
omallatunnolla voisi kiristää, ol-
la antamatta kehitysapua tämän 
kaltaisissa tapauksissa. Edustaja 
Mäntymaalle vinkiksi, että tällä 
metodilla Vietnam varmasti olisi 
ottanut oman pyssymiehensä ta-
kaisin Vietnamiin, Eerola vaati.

Rangaistukset naurettavia

Hanna Mäntylä kannatti Jussi 
Niinistön kommenttia Suomen 
liberaalista linjasta rikollisuu-
teen, ja totesi, että rangaistukset 
ovat aivan liian usein suorastaan 
naurettavia.

- Tässä onkin paljon kor-
jattavaa. Erityisesti seksuaaliri-
kokset sekä lapsiin kohdistuneet 
hyväksikäyttötapaukset vaativat 
ehdottomasti rangaistusasteikon 
pikaista korjaamista ja tiuken-
nuksia. Näkisin, että näihin ri-
koksiin syyllistyneiden ulkomaa-
laisten paikka ei todellakaan ole 
suomalaisessa yhteiskunnassa, 
Mäntylä huomautti.

▲ Katso video:
http://uutiset.perussuomalaiset.
fi/?p=521

PS. Tutustu uuteen sivustoon: www.eurokriiisi.fi

”Meidän perussuomalaisten 
on pidettävä suomalaiset 
tietoisina eu:n liittovaltio-
kehityksestä, koska mikään 
muu puolue tai media ei 
sitä tee.”

Jussi Halla-aho (keskellä) ja 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmä vaativat tiukempaa 
ulkomaalaislakia.
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P
erussuomalaiset kan-
sanedustajat käyt-
tivät eduskunnassa 
puheenvuoroja Suo-

malaisuuden Liiton asemasta. 
Torstain täysistunnossa edus-
taja Juho Eerola vaati, että 
Suomalaisuuden Liitolle tuli-
si antaa vastaavan kaltainen 
lainsäädännöllinen asema, 
kuin mikä ruotsinkielisellä 
puolella on sallittu Svenska 
Finlands folktingetille.

suomalaisuuden liiton asemaa vahvistettava

eläkeJäRJestelMä OIkeudenMukaIseMMaksI

- Laiksi tullessaan aloite mer-
kitsisi, että liitto muuttuisi pel-
kästään yksityisoikeudellisesta 
yhdistyksestä puolittain julkisoi-
keudelliseen suuntaan. Tämä ei 
ole mitenkään harvinaista lain-
säädännössämme, Eerola toteaa.

Muita Eerolan mainitsemia 
esimerkkejä Folktingetin ohella 
ovat Väestöliito, Kriminaalihuol-
toyhdistys, Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys, Keskuskauppaka-
mari ja kauppakamarit, Liiken-

P erussuomalaisten kan-
sanedustaja Pentti Ket-
tunen on jättänyt edus-

kunnassa toimenpidealoitteen 
minimi- ja maksimieläkkeiden 
tason määrittelemiseksi sekä oi-
keudenmukaisen eläkkeiden in-
deksijärjestelmän laatimiseksi.

Aloitteessaan Kettunen 
muistuttaa, että lähes jokaisten 
eduskuntavaalien alla eläkeläi-
sille ja äänestäjille on annettu 
lupauksia eläkeläisten ongelmiin 
puuttumisesta. Ehdokkaina ol-
leet, puoluejohtajat ja istuvat 
kansanedustajat ovat lupailleet 
minimieläkkeitä ja eläkekattoja, 
ja myös eläkeindeksijärjestelmän 
epäkohtiin on luvattu tarmok-
kaasti puuttua. Vaalien jälkeen 
nämä lupaukset ovat kuitenkin 
unohtuneet. Kettusen mukaan 
näin on käynyt myös kevään 
2011 eduskuntavaalien jälkeen.

- Tästä syystä ei tarvitse ih-

neturva, Metsästäjäin keskusjär-
jestö, metsänhoitoyhdistykset, 
Raha-automaattiyhdistys, Suo-
men Asianajajaliitto ja Suomen 
Punainen Risti.

Edustaja Jussi Niinistö täs-
mentää lakialoitteen tarkoitus-
ta. Liitolle annettaisiin osaltaan 
hoidettavaksi erinäistä julkisen 
hallintotehtävän luonteista toi-
mintaa, kuten suomen kielen, 
suomenkielisen kulttuurin, lipu-
tuskulttuurin ja perustuslaillisten 

metellä, miksi kansalaiset tur-
hautuvat ja menettävät uskoaan 
eduskuntaan, hallitukseen ja 
koko poliittiseen järjestelmääm-
me. Jotta kansalaisten luotta-
mus poliittiseen järjestelmään, 
kansanedustajiin ja hallitukseen 
palautetaan, on nämä tärkeät 
eläkeläisiämme koskettavat asi-
at vihdoin korjattava, Kettunen 
muistuttaa.

Toimenpidealoitteessaan Ket-
tunen ehdottaa, että hallitus ryh-
tyy toimiin minimieläkkeen sää-
tämiseksi noin tuhannen euron 
tasolle kuukaudessa ja että lailla 
säädetään eläkekatoksi noin nel-
jätuhatta euroa kuukaudessa. 
Lisäksi eläkkeiden korotustason 
määräävää indeksijärjestelmää 
esitetään muutettavan oikeuden-
mukaiseksi suhteessa muuhun 
ansiotason kehitykseen. Toimen-
pidealoitteen on allekirjoittanut 
28 kansanedustajaa.

kielioikeuksien vaalintaa.
- Tätä työtä Suomalaisuuden 

Liitto on jo pitkään tehnyt. Lii-
ton toimintaan on jo yli sadan 
vuoden ajan liittynyt tavoite 
herättää ja vahvistaa kansallista 
tietoutta ja ajattelutapaa sekä 
kaikin tavoin edistää suoma-
laista, erityisesti suomenkielistä 
kulttuuria. Liiton liepeiltä ovat 
alkunsa saaneet muiden mu-
assa Suomen kulttuurirahasto 
ja Väestöliitto. Liitto on myös 

kautta historiansa puolusta-
nut suomalaisvähemmistöjen 
kielellisiä oikeuksia maamme 
ruotsinkielisenemmistöisissä 
kunnissa, Niinistö kuvaa.

▲ Katso video:
suomalaisuuden liiton 
asemaa vahvistettava
http://uutiset.
perussuomalaiset.fi/?p=572

 PERuSSuoMALAISET EDuSKuNNASSA

Jyväskyläläinen perussuoma-
laisten kansanedustaja Kau-
ko Tuupainen vaatii perus-

tettavaksi vammaisvaltuutetun 
virkaa. Tuupainen on tehnyt 
asiasta lakialoitteen. Samaan 
tehtävätyyppiin kuuluvat jo 
Suomessa lapsiasiavaltuutettu, 
tasa-arvovaltuutettu ja vähem-
mistövaltuutettu.

- Lähdin lakialoitteen tekoon, 
koska niin monet vammaisten 
omaiset Keski-Suomesta ottivat 
huolissaan minuun yhteyttä. 
Tuntuu, että vammaisia pom-
potetaan jatkuvasti luukulta 
luukulle. Muutos tulisi niin, että 
vastaus vammaisten ongelmiin 
tulisi vammaisvaltuutetun toi-
mistosta eli tiedon saisi yhdeltä 
luukulta, eikä tarvitsisi soittaa 

sen tuhanteen toimistoon, Tuu-
painen kuvaa.

Hommat eivät vammaisval-
tuutetulta loppuisi. Valtuutetun 
toimistoineen tulisi mm. arvi-
oida vammaisten henkilöiden 
etujen ja oikeuksien toteutumis-
ta sekä seurata heidän elinolo-
suhteitaan. Lisäksi tehtäväksi 
tulisi pitää yhteyksiä vammais-, 
omais- ja muihin vastaaviin jär-
jestöihin. Vammaisvaltuutetun 
toimintapiiriin kuuluisivat kaik-
ki Suomen lähes puoli miljoonaa 
vammaista kansalaista.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, 
että valtion tulo- ja menoarvios-
sa ei ole määrärahoja vuodelle 
2013 vammaisvaltuutetun viran 
perustamiseksi. Mutta Tuupai-
nen ei aio jättää asiaa tähän.

vaMMaIsIlle 
oma valtuutettu

- 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 vanhus-
valtuutetun virka. Vallankin jos 
tuntuu, että tuo vuosikustannus 

eli runsaat 500 000 euroa on 
liian paljon vammaisvaltuu-
tetun virkaan ja toimistoon, 
Tuupainen esittää.
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K
ansanedustaja Ma-
ria Tolppanen on 
jättänyt kirjallisen 
kysymyksen toisen 

sairaanhoitopiirin alueelle 
muuttavien henkilöiden oi-

huoli muuttajien terveyspalveluista

 KoLuMNI

KUVAT LEHTIKUVA

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä vaatii, että 
hallitus antaa eduskun-

nalle tiedonannon Kreikan 
juuri hyväksytystä kolman-
nesta tukipaketista. EU:n jä-
senmaiden ja IMF:n hyväk-
symä Kreikan lainaohjelman 
helpottaminen 40 miljardilla 
eurolla tietää sitä, että Suo-
men tappiot ovat 800 miljoo-
naa euroa eli sama summa 
minkä hallitus kantaa ensi 
vuonna ALV:n korotuksina.

Eurooppa-asioita käsit-
televän suuren valiokunnan 
perussuomalaiset jäsenet ovat 
Suomen kansan puolesta kau-
huissaan.

- Tässä Kreikka III:ssa hir-
vittää eniten se, että Kreikalla 
ei ole mitään mahdollisuuksia 
selvitä näilläkään, eikä oikein 
millään muillakaan ehdoilla. 
Tämä kaatuu meidän makset-
tavaksemme, Pietari Jääske-
läinen jyrisee.

- Minua hirvittää eniten se, 

kreikalla ei ole 
mitään mahdollisuuksia

P erussuomalaisten kan-
sanedustajien mielestä 
kuntien on otettava 

perintä takaisin omiin käsiin-
sä. Nyt etenkin suuret kunnat 
ovat ulkoistaneet laskujensa 
perinnän alan yksityisille toi-
mijoille.

Esimerkiksi Espoossa räs-
tiin jääneitä terveyskeskus-
maksuja peritään firmojen 
kautta kymmeniä tuhansia 
euroja vuodessa. Usein käy 

kuitenkin niin, että lopulta las-
ku maksetaan toimeentulotuen 
kautta eli kaupunki on lähettä-
nyt alkuperäisen maksun, jonka 
se itse lopulta maksaa.

- Kuntayhtymän työnä perin-
tä olisi varmasti inhimillisempää. 
Esimerkiksi vanhuksilla tilanne 
on usein varsin dramaattinen, 
kun he arpovat mihin rahat riit-
tävät, kansanedustaja Johanna 
Jurva toteaa.

- Jos rahat on loppu niin ne on 

kuntien on perittävä saatavansa itse

Jos maahamme hyökätään, suomalaisten on puolustaudut-
tava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Tätä 
mieltä on valtaosa suomalaisista. Sotatilanteessa yhdeksän 
kymmenestä olisi halukas osallistumaan maanpuolustuk-
sellisiin tehtäviin. Maanpuolustustahtoisimpia olemme me, 
perussuomalaiset. Kannattajistamme peräti 96 prosenttia 
olisi valmiita itse osallistumaan Suomen puolustamiseen 
tarvittaessa.

Tulokset selviävät Maanpuolustustiedotuksen suunnit-
telukunnan hiljattain julkaisemasta vuotuisesta haastatte-
lututkimuksesta, jossa kysyttiin kansalaisten mielipiteitä 
Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutki-
mus tehtiin syys-lokakuussa, ja siihen vastasi runsas tuhat 
henkilöä.

Mielestäni suomalainen ei voi enää selvemmin maan-
puolustustahtoaan ilmaista, kuin olemalla valmis aseellises-
ti 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?

Uskoa maanpuolustustahdon säilymiseen lisää se, että 
yleisen asevelvollisuuden kannatus on noussut yhdeksän 
prosenttiyksikköä, 72 prosenttiin. Perussuomalaisten kes-
kuudessa 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 puo-
lustuspolitiikkaa hoidetaan hyvin.

Syitä tyytymättömyyteemme riittää. Ensinnäkin Suo-
mi liittyi vuosi sitten jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan 
sopimukseen. Perussuomalaiset eivät nähneet sille mitään 
sotilaallisesti saati taloudellisesti järjellisiä perusteita.

Toiseksi kannattajiamme kaivertamaan on epäilemät-
tä jäänyt puolustusvoimauudistuksesta päättäminen, jossa 
eduskunta käytännössä sivuutettiin. Hallitus rikkoi tietoi-
sesti suomalaisen parlamentaarisen perinteen – turvalli-
suuspoliittisen konsensuksen – ja runnoi uudistuksen läpi.

Ja kolmanneksi, Islannin ilmavalvontaoperaatioon 
osallistumisen kaltainen farssi ei ole ollut omiaan lisää-
mään luottamustamme puolustuspolitiikan hoitoon.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset kyllä kannattavat poh-
joismaista puolustusyhteistyötä, mutta ovat sitä mieltä, että 
maamme on pysyttävä sotilasliittojen ulkopuolella. Vain 18 
prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä, kun 71 prosenttia vas-
tustaa. Huomionarvoista on, että nyt myös kokoomuslaisten 
enemmistö – 55 prosenttia – vastustaa Nato-jäsenyyttä.

Jussi Niinistö
Kirjoittaja on kansanedustaja  
ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

Maanpuolustus- 
tahtoinen 
kansakunta

”Mielestäni suomalainen ei voi 

enää selvemmin maanpuolustus-

tahtoaan ilmaista, kuin olemalla 

valmis aseellisesti puolustamaan 

maataan kaikissa tilanteissa”.

että Suomen tappiot kasvavat. 
Tämä kolmaskaan tukipaketti 
ei Kreikkaa auta, vaan tilanne 
pitkittyy ja vaikeutuu. Ja Suo-
melle on tulossa tappioita ja 
kun Kreikkaa saa helpotuksia 
niin kohta niitä ovat kysele-
mässä myös Portugali ja kump-
panit, Juho Eerola muistuttaa.

Kreikan tila on todella tu-
kala. Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä epäilee, etteivät 
Kreikan tukipaketit lopu edes 
tähän vaan uusi tai uusia on 
tulossa. 

loppu. Kannattaa mennä kysy-
mään apua sosiaalitoimistosta. 
Kannattaa yrittää pyytää lisää 
maksuaikaa. Myös lainsäädän-
nöllä pitäisi nykyistä systeemiä 
pehmentää. Ja vielä sekin, että 
maksumuistutustakaan ei las-
kun perään kunnalta tule vaan 
se menee suoraan perintään. Ja 
toisaalta, jos ihminen on huoli-
ensa ja taloustilanteensa vuoksi 
puhki niin ei hän jaksa perään 
soitella, Jurva täsmentää.

käy, jos henkilö saa esimer-
kiksi tammikuussa lähetteen 
erikoissairaanhoitoon, mutta 
joutuukin muuttamaan toisen 
sairaanhoitopiirin alueelle en-
nen 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 uu-
den kotikuntansa yleislääkä-
rille saadakseen uuden lähet-
teen erikoissairaanhoitoon. 
Tämän jälkeen potilas joutuu 
hoitojonon hännille uudessa 
kotikunnassaan.

– Tämä on kustannusteho-
tonta ja täysin epäoikeuden-
mukaista muuttajaa kohtaan. 
Kun lisäksi otetaan huomioon 
lääkäripula ja kuntien säästö-
tavoitteet, on tämän kaltaiset 
päällekkäisyyden pystyttävä 
purkamaan. Tämä on juuri 
sellainen kohta, missä on käy-
tettävä sitä kuuluisaa tavallista 
talonpoikaisjärkeä, Tolppanen 
muistuttaa.

keudesta päästä erikoissai-
raanhoitoon. Tällä hetkellä 
muutto toisen sairaanhoito-
piirin alueelle nollaa aikai-
semmat lähetteet ja poistaa 
paikan hoitojonosta. Näin 
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vuOkRatulOt 
veROPaRatIIseIhIn

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki ja 

puolueen talouspoliittinen asiantuntija Juha Halttunen 

muistuttavat kiinteistöyhtiöiden verokikkailun seurauksista.

P
erussuomalaiset vaa-
tivat, että verokik-
kailulle on saatava 
stoppi. Suomessakin 
toimivat ylikansalli-

set kiinteistöyhtiöt tulouttavat 
käytännössä verottamattomia 
vuokratuloja veroparatiisei-
hin. Röyhkeän veronkierron 
mahdollistavat siirtohinnoitte-
lu, konsernin sisäinen lainoitus 
ja alikapitalisointi.

Esimerkiksi Saksassa kei-
notekoiseen verokeplotteluun 
vastattiin lainsäädännöllä jo 
1990-luvulla. Ruotsissa ja 
Tanskassa asiaan puututtiin 
2000-luvun puolivälissä. Meil-
lä ongelman ovat nostaneet 
pöydälle perussuomalaiset.

– Kysymys on suuren luo-
kan veronkierrosta, jolla ulko-
maalaiset kiinteistöyhtiöt saa-
vat epäreilun kilpailuaseman 
suhteessa suomalaisiin kiinteis-
töyhtiöihin. Samalla tämä nos-
taa kiinteistöjen hintoja, koska 
ulkomaalaiset yhtiöt voivat 
maksaa kiinteistöistä 20-25% 
kalliimpaa hintaa. Kun kiin-
teistöjen hintataso nousee, 
nousevat luonnollisesti myös 
kauppiaiden sekä asukkaiden 
vuokratasot, kansanedustaja 
Ville Vähämäki muistuttaa.

- Hallituksen esitys tuli ve-
rojaostoon ja ennakkotietojen 
mukaan siinä piti rajoittaa ul-
komaisten kiinteistöyhtiöiden 
verokikkailua, mutta jostain 
syystä nämä olivat kuitenkin 
rajattu hallituksen esityksen ul-
kopuolelle. Kun verojaosto teki 
asiasta mietinnön, siihen lai-
tettiin kuitenkin lausuma siitä, 
että näiden kiinteistöyhtiöiden 
verojärjestelyihin pitäisi kiin-
nittää huomiota. Ihmettelenkin 
suuresti sitä, että hallituspuo-
lueet huomioivat tämän asian 

pelkällä lausumalla. Lausuma 
ei estä veronkiertoa, ja hallitus 
olisi voinut tehdä asiasta suo-
ran lain.

Rajattu vähennysoikeus

Hallitus esittää korkokulujen 
rajattua vähennysoikeutta. La-
kiesitys ei kuitenkaan estä ul-
komaisten kiinteistöyhtiöiden 
Suomelle haitallista verokik-
kailua. Esityksen mukaan alle 
puolen miljoonan euron korko-
menot voi jatkossakin vähentää 
kokonaan. Tämän ylimenevältä 
osalta enimmäisvähennys olisi 
30 prosenttia yrityksen tulok-
sesta.

Kysymys on verotulojen 
lisäksi myös siitä, että ulko-
maiset kiinteistöyhtiöt saavat 
kotimaisiin nähden selvän kil-
pailuedun. 

Perussuomalaiset lähtevät 
paljon tiukemmasta tulkinnasta 
siten, että myös kiinteistösijoi-
tusyhtiöt otetaan mukaan.

verottaja nuolee näppejään

Ylihintaa voidaan kiskoa mel-
kein mistä tahansa. Veropara-
tiisissa toimiva emoyritys antaa 
lainaa Suomessa toimivalle yri-
tykselle niin korkealla korolla, 
että kaikki tulot menevät ko-
ronmaksuun ja verottaja jää 
käytännössä nuolemaan näp-
pejään. 

Tai siirretään yhtiön tuote-
merkki vaikka Barbadokselle, 
josta sitä ostetaan saman yrityk-
sen tytäryhtiöihin käyttöoikeuk-
silla. Hinta voi olla mitä tahan-
sa. Seuraus on, että yrityksen 
tulos esimerkiksi Suomessa on 
aivan muuta kuin ilman tuota 
”tuotemerkkiostosta”.

Veronkierrolle ei saisi nau-

raa, mutta muuan veronkier-
tofirma myi tytäryhtiölleen 
tavallisia kyniä 800 euroa kap-
pale. Jokainen ymmärtää, että 
noiden kynäkauppojen jälkeen 
ei tytäryhtiöstä juuri jaettavaa 
jäänyt, ei ainakaan verottajalle.

- Tällä hetkellä veropoh-
jassamme on yritysverotuksen 
osalta suuria aukkoja, joita 
pitää paikata. Näitä aukkoja 
pääsevät hyödyntämään vain 
suuryritykset, joiden etu tämä 
nykytila luonnollisesti on, Vä-
hämäki huomauttaa.

– Nämä yritysverotuksen 
porsaanreiät eli alikapitalisoin-
ti, siirtohinnoittelu ja korko-
kikkailu pitää paikata nopeasti. 
Luulen, että hallitus joutuu tuo-
maan uusia esityksiä eduskun-
nalle piakkoin.

toinen maksaa toinen ei

Suomalaisten yleinen huolen-
aihe on ollut jo vuosia kuinka 
Nokia pärjää. Nokian pärjää-
minen ei ole kiinni ainakaan 
siitä, että se nääntyisi raskaisiin 
veroihin.

– Verottajan tilastojen mu-
kaan Nokian verotettava tulo 
vuonna 2010 oli runsaat 624 
miljoonaa euroa, josta se mak-
soi veroa vajaat 1,6 miljoonaa 
euroa. Veroprosentti oli siis ko-
konaiset 0,3 prosenttia.

Toinen kansainvälinen yh-
tiö YIT sai samaan aikaan ve-
rotettavaa tuloa runsaan kym-
menyksen Nokiasta, mutta se 
maksoi veroja karvan vaille 20 
miljoonaa euroa eli 12-kertai-
sen määrän. Yrityksen vero-
prosentti oli 26, siis 87 kertaa 
korkeampi kuin Nokian.

SEPPO HUHTA
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisten 
korjausehdotukset

1. Korkovähennysoikeuksiin 
rajoituksia, hyväksyttävä 
korko esimerkiksi enintään 
peruskorko+3%. 

2. Alikapitalisointiin rajoituk-
sia, jossa koron verovähen-
nysoikeuden maksimimää-
rä perustuisi velan ja oman 
pääoman suhteeseen 3:1 
(velka:oma pääoma). Esimer-
kiksi jos yrityksen oma pää-
oma on miljoona euroa, sillä 
saisi olla velkaa enintään 3 
miljoonaa euroa, jotta yrityk-
sen ulkomaille maksamat ko-
rot olisivat vähennyskelpoisia 
menoja Suomen verotuksessa.

3. Verottajalle lisää resursseja 
siirtohinnoittelun valvontaan. 

4. Avoimuutta lisättävä eten-
kin pankki ja rahoitussekto-
rille. 

5.Tiedonvaihtosopimuksia on 
kehitettävä ja solmittava lisää 
eri maiden välille.

6. Veroparatiisiverkoston 
suitsiminen. 

7. Yritysten vastuun kasvatta-
minen, esimerkiksi valtiontu-
kia nostavat yritykset saatta-
vat näyttää Suomeen 0-tulos-
ta verokikkailun avulla.

Juha Halttunen
talouspoliittinen asiantuntija
perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Yritysten 
verokikkailutavat:

siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelun perustana on 
markkinaehtoperiaate, jonka 
mukaan konsernin sisäisissä lii-
ketoimissa on käytettävä samo-
ja hinnoitteluehtoja kuin jos nä-
mä liiketoimet tehtäisiin toisis-
taan riippumattomien yritysten 
välillä. Kuitenkin kansainväliset 
yritykset saattavat käyttää siir-
tohinnoittelussa markkinaeh-
toperiaatetta korkeampaa hin-
taa 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 kuu-
luvalta ulkomaalaiselta yrityk-
seltä lainaa. Tämän lainan kor-
kokulut voi suomalainen tytär-
yritys vähentää verotuksessaan. 
Korkotulon saava emoyritys 
taas sijaitsee veroparatiisissa, 
jossa sitä verotetaan hyvin ke-
vyesti, jolloin konsernin koko-
naisveroaste kevenee huomat-
tavasti.

alikapitalisointi
Suomalainen tytäryhtiö ottaa 
ulkomaalaiselta emoyhtiöltään 
erittäin suuren velan, ja tämän 
korot vähennetään sitten täysi-
määräisesti suomalaisen yhtiön 
yhteisöverotuksessa. Näin yh-
teisöveroa ei makseta Suomessa 
lainkaan. Täällä syntynyt tulos 
menee korkojen muodossa ve-
rottamattomana sen ulkomaa-
laiselle emoyhtiölle.
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Vastasyntyneen Nupun isä Juha-
Matti Klinga hoitaa lastaan siinä 
missä tytön äitikin. – Kaikki sujuu 
paitsi imettäminen, metallimies 
nauraa.

PeRusäIJä eI
helvIllä taIvu!

Suomalainen perusäijä 
hoilaa karaokeillassa 
Frederikin siivittämä-
nä: ”Minä taivu en kos-

kaan…”. Kotona tilanne on toi-
nen. Ulkokuoreltaan karunkova 
perusäijä taipuu, mutta ei taitu. 
Kun on oikein tiukka paikka, 
koiraskin poikii. Känsäiset la-
piokourat pitävät hellästi vasta-
syntynyttä pikkuista sylissään. 

Perusäijät ry on perustettu 
toimimaan perussuomalaisten 
miesyhdistyksenä ja toiminta-
alueena on koko valtakunta. 
Perusäijät-miesyhdistys edistää 
mm. miesten fyysistä ja psyyk-
kistä hyvinvointia. Tarkoitukse-
na on koota saman katon alle 
perussuomalaisia arvoja kunni-
oittavat miehet.

Miksi perussuomalaisten 

piti perustaa oma miesyhdistys? 
Perussuomalaisiahan pidetään 
jo muutenkin äijäpuolueena. 
”Kaikki muu luonnistuu paitsi 
imettäminen”, totesi vastasyn-
tyneen 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 jäse-
neksi laskee miesyhdistyksen toi-
minnan kautta. Tarkoituksemme 
on tehdä aktiivista puolueen jä-
senhankintaa. Teemme tiivistä 
yhteistyötä nais- ja nuorisojär-
jestöjen kanssa. Näin olemme 
vahvistamassa puolueen järjes-
töorganisaatiota. Haluamme ol-
la omalta osaltamme nostamassa 
puoleemme maan ykköspuolu-

eeksi ja sitä kautta maan halli-
tukseen, Perusäijien puheenjoh-
taja Harri Ahonen korostaa.

– Ajamme sukupuolten tasa-
arvoa toisesta perspektiivistä 
kuin mitä tähän asti on yleises-
ti totuttu. Useissa avioerota-
pauksissa miestä syyllistetään 
kaikessa. Me emme halua, että 
miehestä tehdään automaattises-
ti syntipukki. Haluamme antaa 
omalla toiminnallamme vertais-
tukea väärinkohdelluille miehille 
ja tukea heitä henkisesti. Ketään 
ei saa jättää yksin vaikeuksien 
keskelle, ei edes miestä.

Ahosen mukaan miehet kär-
sivät monesti myös työelämässä, 
kun nainen palkataan miehen si-
jaan tasa-arvon nimissä. 

– Työpaikanhaussakaan ei 
saa tasa-arvoon vedoten syrjiä 
miestä. Liian usein tasa-arvoval-
tuutetun pelossa näin vain käy. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että sosiaaliviranomaiset ja oi-
keusistunnot asettuvat pääsään-
töisesti naisten puolelle, Ahonen 
uskoo.

Miesten yhdistyksille  
selkeä tarve

Samoilla linjoilla puheenjohtaja 
Harri Ahosen kanssa on mies-
järjestöjen keskusliiton pää-
sihteeri Tomi Timperi. Hän on 
ilahtunut, että perussuomalais-

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 toi-
vomisen varaa, muistuttaa Tim-
peri, joka toimii myös Miessakit 
ry:n toiminnanjohtajana.

– Miesten on itse ryhdistäy-
dyttävä ja osattava vaatia tasa-
arvoista kohtelua niin tervey-
denhuollon kuin muidenkin so-
siaalipalvelujen saannissa. Siksi 
on tärkeää, että kaikissa keskei-
sissä puolueissa on ja hyväksy-
tään miesyhdistysten toiminta.

Kansainvälisenä miesten-
päivänä miesjärjestöjen kes-
kusliiton puheenjohtaja Matti 
Rimpiläinen muistuttaa tasa-
arvolain tavoitteista. Tasa-ar-
voa tulisi Rimpiläisen mukaan 
edistää niin, ettei kumpaakaan 
sukupuolta nostettaisi erityis-
asemaan.

– Ollaan ylpeästi vain mie-
hiä eikä yritetäkään olla muu-
ta, painottaa myös Perusäijien 
puheenjohtaja, joka toivottaa 
kaikki perussuomalaiset miehet 
mukaan toimintaan.

TEKSTI JA 
KUVA MATTI PUTKONEN

kunnat kuntOOn

K
untavaalit on käyty 
ja uudet vastuunkan-
tajat valittu. Tuleva 
valtuustokausi ei tule 

olemaan helppo. Vuodelle 2013 
ennustetaan varsin vaatimatonta 
talouden kasvua. Vuoden 2008 
tuotannon taso saavutetaan vas-
ta vuonna 2014. Taloustilanteen 
heikkeneminen johtuu pääasias-
sa Euroopan velkakriisistä ja 
sen heijastumisesta talouteem-
me. Väheksyä ei voi myöskään 
Suomen omia talouspoliittisia 
toimenpiteitä, jotka joko edistä-

vät talouden elpymistä, tai hei-
kentävät sitä entisestään.

119 kuntaa nostaa edelleen 
kunnallisveroprosenttia. Täs-
tä huolimatta monien kuntien 
velkataakka tulee kaksinker-
taistumaan suunnitelmakau-
della. Kuluttajaindeksin arvioi-
daan kohoavan 2,5 prosenttia. 
Arvonlisäveron korottaminen 
yhdellä prosenttiyksiköllä ko-
hottaa osaltaan kuluttajahinto-
ja vuositasolla noin 0,6-0,7%. 
Raamisopimuksen mukaiset 
palkkaratkaisut tarkoittavat si-

tä, että palkansaajien ostovoima 
kunnissa heikkenee.

Valtionosuuksien arvioidaan 
kasvavan vain runsaalla prosen-
tilla. Valtionosuuksien kasvua 
hidastavat valtiontalouden so-
peutustoimet. Peruspalvelujen 
valtionosuutta alennetaan 125 
miljoonalla eurolla. Opetus- ja 
kulttuuritoimen valtionosuuksiin 
ei tehdä indeksikorotuksia, mikä 
vähentää kuntien ja kuntayhty-
mien valtionosuuksia 50 miljoo-
nalla eurolla. Vuosikate heikke-
nee n.100 miljoonalla eurolla. 

Perussuomalaisten mieles-
tä valtiovallan on puututtava 
tavalla tai toisella kuntien ah-
dinkoon. Muutoin kunnat ovat 
pakotettuja purkamaan ainakin 
osia suomalaisesta hyvinvoin-
tiyhteiskunnasta. Toinen tie on 
ylivelkaantuminen, jota tulevat-
kaan sukupolvet eivät koskaan 
pysty maksamaan. 

Ratkaisuksi kuntakentän 
ongelmiin tarjotaan kuntauudis-
tusta, jossa kaksi tai useampia 
talousvaikeuksissa jo valmiiksi 
kamppailevia kuntia liitetään 
yhteen. Oikeudenmukaista ei 
ole sekään, että taloutensa vielä 
jollakin konstilla hoitanut kun-
ta joutuu ottamaan helmaansa 
naapurinkin ränsistyneet raken-
nukset, paukahtelevat putket ja 
tietysti velat. Turha byrokratia-
kin on pidettävä palkkalistoilla 
seuraavat 5 vuotta. 

Kuntarakennelakityöryh-
män mietinnössä on laadittu 
erilaisia ohjaavia kriteerejä 
kuntaliitostarpeelle. ”80% kun-
talaisista käy työssä oman kun-
nan alueella” on ylevä periaate, 
mutta kun Suomen viimeisetkin 
kilpailukyvyn rippeet tuhotaan 
ilmastonmuutokseen vedoten 
ja työpaikat karkotetaan  pa-
remmin kansallisesta edusta 
huolehtiviin maihin, on ihmis-
ten pakko lähteä työpaikkojen 
perässä satojen kilometrien 
päähän kotiseudultaan. Oma-
varaisuus 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 etu-
oikeuksien turvaamiseksi tai 
erityisen harvaan asutuilla seu-
duilla. Maaseutumaiset kunnat 
etenkin Pohjois- ja Itä-Suomes-
sa jäävät kohta - tällä politii-
kalla - liitosten ulkopuolelle.

 Valtaosa eli 263 Suomen 
319 kunnasta on alle 20 000 
asukkaan kuntia, jotka jou-
tuisivat käymään läpi liitos-
prosessin. Kriisikunnista joka 
kymmenes on yli 20 000 asuk-
kaan kunta. Tämä asukaslu-
vun teennäinen raja ei siis ta-
kaa talouden tasapainoa.

Kunnille on vuosikausia 
sysätty uusia velvoitteita ilman 
rahoitusta. Lakia on säädetty 
lain perään, kerätty poliittiset 
irtopisteet ja jätetty kunnat 
yksin selviytymään taakas-
taan. Nyt kuntauudistuksen 
tiimellyksessä on sentään ase-
tettu työryhmä selvittämään 
mitä kaikkea sitä onkaan tullut 
kuntien harteille kasattua. 

Kuntien tilanne - saati tu-
levaisuus - ei tällä hetkellä 
hyvältä näytä, mutta kaikesta 
huolimatta perussuomalaisten 
valtuustoryhmä kiittää kulu-
neesta kaudesta, toivottaa kai-
kille rauhallista Joulun aikaa 
ja tsemppiä tulevien vuosien 
haasteisiin.

Mikko Nurmo 
Kuntaliiton valtuustoryhmä

Perussuomalaisen puolueen Perusäijät  

perustettiin edistämään miesten fyysistä  

ja psyykkistä hyvinvointia.

Kuntataitajat koolla! Jussi Niinistö, 
Toivo Mäkelä, Mikko Nurmo, Taito 
Ylhäinen ja Ossi Sandvik vuoden 
viimeisessä ryhmäkokouksessa.
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 VAPAA SANA

P
ääministeri hoputtaa 
kotiäitejä töihin vau-
van hoidosta, vaikka 
Suomessa yli 3-vuoti-

aiden lasten äitien ja vanhem-
pien työssäkäyntiasteet ovat 
Euroopan korkeimpia. Katai-
nen kertoi haluavansa käydä 
läpi kaikki Suomen perhe-etuu-
det.  Kyseessä on varovasti aloi-
tettu rummutus lapsilisien ja 
kotihoidontuen leikkauksista. 

Perheiden tuki- ja palve-
lujärjestelmän keskiössä pi-
täisi olla lapsen etu. Perheet 
ovat erilaisia. On perusteltua 
käyttää kokopäivähoitoa, 
vuoropäivähoitoa tai olla ko-
tihoidossa - perheen kulloisen-
kin elämäntilanteen mukaan. 
Perhe on kaikista yhteiskun-
nallisista instituutioista en-
simmäinen ja tärkein, ja sen 
onnistuminen on kaiken muun 
myöhemmän onnistumisen 
ennakkoedellytys. Jopa päivä-
kotien varhaiskasvatussuun-
nitelmissakin todetaan, että 
lapset alkavat vastavuoroisesti 
leikkiä vasta 3-vuoden iässä. 
Tärkein suhde pienellä lapsel-
la on suhde omiin vanhem-
piin, ei kaveriin. Kaikki halu-
avat paremman yhteiskunnan. 
Yhteiskunta olemme me ja se 

muuttuu paremmaksi, jos ih-
miset voivat paremmin. Perhe 
on yhteiskunnan perusyksikkö, 
jossa ihmiset tekevät suuria te-
koja paremman maailman hy-
väksi. Kotihoidontuki tarjoaa 
perheille valinnanvapauden, 
jota ei tule kaventaa.

Kataisen ehdotukseen vas-
tasi itähelsinkiläinen äiti, joka 
haluaa poliitikot työelämään. 
Äiti haluaakin käydä läpi kaik-
ki Suomen poliittiset etuudet. 
Poliitikkojen pitkät tauot työ-
elämästä ovat Suomessa va-
kava ongelma. Ne johtavat 
poliitikkojen vieraantumiseen 
arjesta. Silloinkin jos poliitikko 
siirtyy pois politiikasta, hänellä 
on erinomaiset mahdollisuudet 
jatkaa etääntymistään mm. so-
peutumiseläkkeen muodossa.

Sveitsissä kansa pitää eliitin 
kurissa. Parlamentin jäsenet ei-
vät ole kokopäiväisiä poliitik-
koja, kuten Suomessa, vaan he 
kokoontuvat neljä kertaa vuo-
dessa neljäksi viikoksi kerral-
laan hoitamaan maan asioita. 
Parlamentin jäsenet työskente-
levät loput vuodesta erilaisissa 
työpaikoissa. He saavat parla-
mentin jäsenyydestä kohtuul-
lisen korvauksen, mutta eivät 
tee politiikkaa päätoimisesti. 

Suomessa on muutenkin koh-
tuuttoman suuri hallitus. Sitä 
voisi pienentää. Miksi kahdek-
san miljoonan asukkaan Sveitsi 
selviää kahdeksalla ministerillä, 
kun Suomessa niitä tarvitaan 
19? Kaiken kaikkiaan on mo-
nissa yhteyksissä todettu, että 
Suomessa on hallintoa yli 20 
miljoonan kansalle, vaikka mei-
tä on vain viisi miljoonaa!

Sveitsin poliittinen järjestel-
mä on ainutlaatuinen maailman 

valtioiden joukossa. Suoran de-
mokratian on todettu lisäävän 
ihmisten aktiivisuutta ja tietoi-
suutta yhteiskunnallisista asiois-
ta.  Suomessa valtaa käyttävät 
vaaleilla valitut kansanedusta-
jat ja hallitus kansan puoles-
ta. Sveitsissä vaaleilla valittu 
parlamentti ja hallitus hoitavat 
päätöksentekoa, mutta viimei-
nen sana on kansalla. Suomes-
sa eliitti kontrolloi kansalaisten 
osallistumista ja julkinen kes-

 Poliitikkojen 

jalat tanakasti 

maanpinnalle

kustelu käydään ilman pää-
täntävaltaa. Sveitsissä kansa-
laiset kontrolloivat niin omaa 
osallistumistaan kuin eliitin 
toimintaa. Eiköhän siirrytä 
suoraan demokratiaan Suo-
messakin, jotta voidaan tor-
pata huonot päätökset?

Laura Huhtasaari                                                                                                                                     
erityisopettaja,                                                                                                                                 
kaupunginvaltuutettu (ps)                                                                                                                                             
Pori

E
räs pääkaupungin 
lehti kirjoitti siitä, 
kuinka Etelä-Ameri-
kan intiaaniheimot, 

jotka keräävät sademetsissä ku-
min raaka-ainetta kautsua, saa-
vat vain 1-2 % auton renkaan 
hinnasta, vaikka tuottavat sen 
raaka-aineen. Nyt on todistet-
tu, ettei tilanne täällä Suomessa 
ole yhtään kummempi. Myös 
täällä tuottaja saa ruoasta vain 

pienen siivun, vaikka kustan-
nustaso täkäläisellä tuottajalla 
on monisatakertainen mayojen 
jälkeläisiin verrattuna. 

Kauppa valittaa, ettei sillä 
ole varaa maksaa enempää, 
vaikka pelkkä massiivinen ruo-
anmainonta maksaa kaupalle 
enemmän kuin kotimaiset raa-
ka-aineet. Myös toinen toistaa 
hulppeammat kauppa- ja logis-
tiikkakeskukset nielevät rahaa. 

Minne ne rahat katoavat?
Ja niihin on kyllä varaa.

Vasta-argumenttina sano-
taan, että viljan hinta on korke-
ampi 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 ku-
kaan ei tunnusta, että korkea hin-
ta johtuu omista työvoimakuluis-
ta, niin mistä sitten? Ovatko syy-
nä välilliset kulut ja byrokratia?

Kun Talvivaaran kohdal-
la virkamiehet valittavat, ettei 
heillä ole tarpeeksi viranomaisia 
valvojiksi, niin missä nämä vi-
ranomaiset sitten ovat?  Koetapa 

ryhtyä maanviljelijäksi ja myy 
tuotteitasi suoraan maatilalta, 
niin varmasti löytyy valvojia, 
tarkastajia ja jos jonkinlaista 
virkailijaa. Eikä vaatimusta-
solla ole mitään määrää. Tai 
rakenna talo, perusta yritys ja 
palkkaa ihmisiä töihin, niin jo-
han alkaa valvojaa ja byrokra-
tiaa riittää.

Vantaan bönde
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Joulumieltä
jokaiselle!    

Olemme jälleen val-
mistautumassa kristi-
kunnan suurimpaan 

juhlaan, jouluun. Jouluun 
liittyy jokaisella sukupolvella 
erilaisia tapahtumia ja muis-
toja menneistä jouluista. Niitä 
muistellaan ja vertaillaan ny-
kypäivän tapahtumiin. Kuin-
ka helposti sanommekaan lap-
sille ja lasten lapsille, ei tällais-
ta ollut silloin, kun minä olin 
lapsi. Nykyään se lienee ver-
tailua siihen hyvin pienimuo-
toiseen joulun viettoon mitä 
se oli joskus vuosikymmeniä 
sitten, tai nykypäivän tavara- 
ja ruokapaljouteen.

Samat traditiotkin käy-
dään läpi ennen joulua. So-
vitaan yhdessä, ettei kukaan 
osta juuri mitään. Siitä huo-
limatta joulupukki, mikäli 
pirtissä poikkeaa, kantaa ta-
varaa selkä vääränä ainakin 
lapsiperheissä. Mukavahan se 
tietysti on lasten iloa katsella, 
mutta tulisiko se ilo vähän 
pienemmälläkin tavaramää-
rällä? Uskon, että tulisi. 

Olisiko meillä itselläm-
me, jokaisella aikaa pysähtyä 
varsinaisen joulun sanoman 
ääreen? Muistaa, että Vapah-
taja 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 tohi-
noistamme antaa aikaa myös 
kanssaihmisille. Tietysti omal-
le perhepiirille, mutta vähän 
laajemminkin voimme katsoa 
ympärillemme. Varmasti jo-
kaisen lähipiiristä löytyy ihmi-
siä joille ei kukaan ole valmis-
tamassa 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 paik-
ka? Onko omasta joulustam-
me antaa pieni hetki jollekin 
sitä kaipaavalle? Olemmehan 
tänä jouluna jonkun yksi-
näisen ihmisen lähimmäisiä. 
Tällä me saamme itsellemme 
ja lähimmäisellemme aidon 
lämpimän joulumielen.

Kaikille lukijoille Siunat-
tua Joulun aikaa ja Onnellista 
Uutta Vuotta! 

Reijo Ojennus

Merenkulun synkkä tulevaisuus

S
uomalainen merimies 
on arvostettu osaa-
ja maailman merillä. 
Me merimiehet olem-

me turhaan yrittäneet saada 
ääntämme ja huoliamme esiin 
merenkulun tulevaisuudesta. 
Nykyinen kehitys johtaa me-
rimiesten massatyöttömyy-
teen sekä alan koulutuksen 
häviämiseen Suomesta. Meri-
miesunioni, Suomen hallitus, 
konepäällystöliitto sekä lai-
vanpäällystöliitto ovat olleet 
tekemässä nykyisen kaltaisen 
kehityksen mahdolliseksi.

Nuoret merimiehet, jotka 
tarvitsevat praktiikkaa (meri-
päiviä) pätevyyskirjojen saa-
miseksi ovat käytännössä ul-
kona alalta. Esimerkiksi puoli-
matruusien, sähkömiesten, ko-
nemestareiden ja perämiesten 
työpaikat poistuvat käytän-
nössä filippiiniläisten haltuun 
ja näin käy myös talouspuolen 
ammattien. Merenkulkuam-
matin ainutlaatuisuuden vuok-
si harvalla merimiehellä on 
koulutusta vastaavaa/sivuavaa 
työpaikkaa maissa.

Jokainen meistä meren-
kulun ammattilaisista tietää 
tarkoitushakuisuuden asian 
taustalla: suomalainen osaa-
minen halutaan ajaa alas. 
Merimiehet ovat vuosia olleet 
tahtomattaan tukemassa suo-
malaista merenkulkua maltilli-
silla palkkaratkaisuilla ja kor-
keilla eläkemaksuilla. Olemme 
osallistuneet säästötalkoisiin. 
Olemme hiljaa hyväksyneet 

liittojemme huonot ratkaisut. 
Suomen hallitus ei ole vaivautu-
nut kysymään meiltä alan am-
mattilaisilta kuinka alaa pitäisi 
kehittää. Liittomme perustelee 
päätöksiään sanomalla luovan-
sa uusia työpaikkoja, mutta 
missä ne työpaikat ovat? 

Suomen valtio tukee varus-
tamoja kymmenien, jopa sato-
jen miljoonien eurojen tuilla 
taatakseen suomalaisten meri-
miesten työpaikat ja maamme 
huoltovarmuuden.

Nykyinen kehitys johtaa 
väistämättä seuraaviin seikkoi-
hin, jotka mielestämme olisi syy-
tä ottaa huomioon Suomen me-
renkulun tulevaisuutta ajatellen:

Suomalaisten merimiesten 
työpaikat häviävät ulkomaisille 
merimiehille.

Nykyinen kehitys alalla joh-
taa satojen merimiesten uudel-
leen kouluttamiseen, mikä tietää 
valtavaa kuluerää valtion kas-
saan.

Nuoret merimiehet eivät saa 
pätevyyksiä ja se johtaa ammat-
tilaisten sukupuuttoon.

Merenkulkualan koulutus 
häviää Suomesta tarpeettomana.

Puolimatruusien, matruusi-
en, konemestareiden, konekor-
jaajien, talouspuolen kokkien, 
talousapulaisten ja perämiesten 
työpaikat häviävät kokonaan.

Pienien rannikkokuntiemme 
talous romahtaa, koska niissä 
asustaa enemmistö merenkulki-
joista.

Haluammekin kysyä val-
tiovallalta sekä liitoiltamme: 

haluatteko te tukea sellaista 
merenkulkua Suomen lipun al-
la seilaavissa aluksissa, joiden 
työntekijöistä vain 30-40% on 
suomalaisia? Noin kaksi vuotta 
sitten sovitut raamisopimukset 
muuttuvat varustamojen niin 
tahtoessa. Onko tämä toimin-
taa SAK:n ja valtiovallan tietä-
mättä vaiko heidän hiljaisella 
suostumuksellaan? Onko hal-
litus leikkaamassa merenkulun 
palkkatukia, koska se johtaa 
edellä mainittuihin seikkoihin ja 
omalta osaltaan auttaa varusta-
moita ottamaan niin kutsuttua 
halpatyövoimaa EU:n ulkopuo-
lisista maista? Suomen perustus-
laissa määritetty huoltovarmuus 
ei täyty nykyään eikä näillä toi-
menpiteillä jatkossakaan.

Aikooko Suomen hallitus 
niellä rikkidirektiivin sellaise-
naan ja edesauttaa suomalaisen 
merenkulun kuolemista? Mitä 
toimenpiteitä on jäljellä me-
renkulku-alan pelastamiseksi? 
Rikkipesurin hankinta ei takaa 
vihreämpää Itämerta! On erit-
täin epäreilua suomalaisia va-
rustamoita kohtaan vaatia heitä 
asentamaan miljoonien laitteis-
ton laivoihinsa. Varsinkin, kun 
laitteiston toimivuudesta ei ole 
varmaa tieteellistä näyttöä.

Onko hallitus valmis luo-
pumaan merenkulun koulutuk-
sesta Suomessa ja antaa näin 
perinteisen ammatin hävitä ko-
konaan? Onko mielekästä kou-
luttaa ja kouluttautua meren-
kulun alalle, jos se ei työllistä? 
Kauppamerenkulun on oltava 

muutakin kuin Helsinki-Tuk-
holma -väli. Liittojen kenttä-
väen kannattaisi ottaa selvää 
todellisuudesta eikä luottaa 
konsulttien ja muiden alasta 
tietämättömien höpinöihin.

Ihmettelemme myös, mi-
ten meidän ammattiliittomme 
perustelee allekirjoittamansa 
huonot sopimukset. Me to-
dellisuudessa elävät merenku-
lun ammattilaiset tiedämme, 
kuinka vaikeaa on saada työ-
tä. Olisi mukava tietää, kuinka 
paljon myllyssä (merenkulki-
joiden työnhakutoimisto) on 
kirjoilla työttömiä, korkea-
koulun käyneitä puolimatruu-
seita. He ovat kuitenkin val-
mistuneet merikapteeneiksi, 
mutta eivät ilmeisesti työllisty 
koskaan koulutustaan vastaa-
viin tehtäviin. 

Suuri ongelma on meri-
miesten koulutus. Ammatti-
koulusta valmistuvan perä-
miehen on miltei mahdotonta 
saada työtä. Varustamot vaa-
tivat korkeakoulututkintoa 
(merikapteeni). Korkeakoulun 
käyneet perämiehet, jotka 
aloittavat puolimatruusina, 
yrittävät saada perämiehen 
työtä mahdollisimman pian, 
mutta varustamot vaativat 
heiltä vähintään yliperämie-
hen kirjaa. Ja sitä eivät kor-
keakoulun käyneet saa kuin 
seilaamalla. 

Merenkulkijoiden puolesta,

J.Syrjä
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K
un kansalainen tai 
pienyritys hakee lai-
naa, niin ensimmäi-
seksi kysytään, pal-

jonko on vakuuksia ja millainen 
on maksukyky. Viime laman ai-
kana ajettiin yli 40 000 yritys-
tä konkurssiin pankinjohtajien 
vastuuttomuuden takia. Kun sil-
loin yksipuolisella sopimuksella 
korot nostettiin jopa 20 % tun-
tumaan, niin ne, joilla oli silloin 
veronkierrolla ja pörssikikkai-
lulla hankittua pääomaa, netto-
sivat yrittäjien ehkä elinikäisen 
raadannan tuotot omaksi hyö-

dykseen. Tällaisessa ryöstelyssä 
oli mukana jopa pankinjohtajia, 
jotka juristiensa avulla ryöstivät 
asiakkaansa omaisuuden pan-
keille. Monikohan asunto meni 
polkuhintaan pankinjohtajan 
tuttavalle tiskin alta? 

Nyt tehdään samanlainen 
kupla Euroopan mittakaavassa. 
Keskuspankit velkaannuttavat 
valtiot, jotka joutuvat ottamaan 
lisää lainaa maksaakseen edel-
listä lainaa. Kysynkin, mitkä 
ovat ne keinot millä esimerkiksi 
Kreikka alkaa saada lisätuloja 
niin paljon, että kykenee mak-

samaan velat korkoineen? Krei-
kalla ei suomeksi sanottuna ole 
kerta kaikkiaan riittäviä eväitä 
siihen, että veloistaan pääsisi-
vät. Kansa kyykytetään ja kapi-
na tulee. Mitkä ovat sitten va-
kuudet? Portugalilla, Kreikalla, 
Italialla ja Espanjalla on kyllä 
sievoiset kultavarannot. Kultaa-
han keskuspankit tarvitsevatkin 
voidakseen kilpailla Kiinan ja 
Venäjän kanssa pankkiherruu-
desta. Siinä samassa ne saavat 
Euroopan velkavaltioista kuu-
liaisia vasalleja, jotka vetävät 
vielä muutaman tukipaketin 

antajan mukanaan samaan vel-
kavankeuteen. 

Miten on yleensä mahdollis-
ta, että rikoksista syytettynä ol-
leet henkilöt ja/tai henkilöt, jot-
ka todistettavasti olivat Kreikan 
miljardilainojen pimittämisessä 
mukana, voivat yleensä olla 
päättämässä Euroopan asioista? 
Siellä he kuitenkin vaikuttavat: 
Robert ”Kreikan lainat” Zoel-
lick, Christine ”väärinkäytös” 
Lagarde, Mario ”Kreikan lai-
nat” Draghi jne. Ihan pyrami-
din huipulla näyttävät toimian-
sa harjoittavan. Ai niin, meinasi 

unohtua seksuaalirikollinen 
Dominique Strauss-Kahn, joka 
sai skandaalierossaan läksiäi-
siksi oikein kunnon ”kultaisen 
kädenpuristuksen”. 

Tarja Halosen lempisana 
globalisaatio on Euroopan tu-
ho ja porvarit painavat globa-
lisaatioon heti keulilla, vaikka 
väittävät olevansa isänmaalli-
suusmiehiä. Nostetaanpa vähän 
veroja, kompensoidaan luotto-
tappiot. On se niin fantastista!

Perussuomalainen
Timo Tarus

MetsIä eI 
saa tuhOta!

velat ja vakuudet

Metsähallituksen tuloutusvaati-
mus valtiolle kasvaa vuosittain. 
Silti tämä metsätulo kattaa vain 
noin 0,2 % valtion budjetista. 
Metsähallituksen tulostavoit-
teesta täytyy tinkiä välittömäs-
ti. Valtion metsät ovat niin mi-
nun kuin Sinunkin metsiä.

Metsien käsittelyohjeet 
muuttuvat jatkuvasti. Voidaan-
ko puhua hämäämismielessä 
keksitystä retoriikasta, kun 
julkisuuteen lauotaan termejä: 
kiertoaikasesta-, mosaikkimai-
sista-, peitteisistä-, erämaisista-, 
erirakenteisista-, pienaukko-
tyyppisistä- ja erityishakkuista, 

sien pinta-alaa ei metsähalli-
tuksesta suostuttu kertomaan. 
Metsähallituksella on erilaisia 
tuloksentekoalueita, joita pi-
täisi kohdella yhdenvertaises-
ti. Miksi tonttien laitojen laa-
dukas metsä hakataan sileäksi 
samoin kuin Villin Pohjolan 
kämppien ympäristö ja luonto-
polkujen varret? Kyllä metsän 
arvoihin kuuluu paljon enem-
män kuin pelkät hakkuukuu-
tiot!

Tästä syystä on saatava 
selvät ohjeet maisemallisesti 
merkittävien alueiden suoje-
lemiseksi ja niitä ja on myös 
noudatettava. Hakkuuaukei-
ta kantoineen ja sieluttomia 
puupeltoja on jo riittävästi. 
Luontomatkailu on maailman 
nopeimmin kasvava elinkeino 
ja siihen panostaminen eten-
kin syrjäseuduilla on sitä paitsi 
halpaa – ei tarvitse tehdä mi-
tään suurta ja kallista. Samalla 
tämä matkailuelinkeino auttaa 
pitämään koko maamme asut-
tuna ja tuo kaivattua volyymiä 
syrjäseutujen talouksiin. 

Todettakoon tähän lopuksi, 
että maisemallisesti arvokkai-
den metsien säilyttäminen koi-
tuu lopulta kokonaistaloudelli-
sesti laskien kannattavammaksi 
kuin niiden hyötykäyttö met-
säteollisuuden raaka-aineeksi. 
Metsät muodostavat myös 
suuren hiilidioksidinielun, mi-
kä esitetyn ilmastonmuutoksen 
torjumisessa on varteen otetta-
va seikka. Tarkoituksenani ei 
tällä kirjoituksellani ole edistää 
koskemattoman metsäpinta-
alan maksimointia, vaan yh-
teisten metsiemme hoitamista 
niiden kokonaisarvokkuus 
tunnustaen. 

Metsien tuhoaminen ja 
kaikenlainen metsämaisemien 
raiskaaminen ei ansaitse kii-
tosta, eikä siitä loppupeleissä 
kunnian kukko kiekaise. 

Olli Sademies (pj)
Koillis-Helsingin 
Perussuomalaiset

jotka kaikki pitävät sisällään 
ikävän tosiasian, että leimikoi-
ta suunnitellaan ja toteutetaan 
yhä kriittisemmillä alueilla. 
Valtion metsiä uudistetaan ai-
empaa nuorempina ja harven-
netaan entistä harvemmiksi. 
Metsäammattilaiset joutuvat 
hakemaan hakattavaa lain ää-
rirajoilla toimien, eivätkä he 
uskalla työpaikkansa menettä-
misen pelossa lausua rehellistä 
mielipidettään nykymenosta.

Esimerkiksi Kainuussa on 
tänä vuonna hakattu 4 500 
hehtaaria valtion metsiä au-
koksi. Uudistuskypsien met-

Olen murheellisena seurannut lehdistössä, miten tulisieluisesti 
ja harkitsemattomasti jotkut valtuustoon vasta valitut ovat toi-
mineet.

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 tykö-
nään visioida. Jos näin toimii, niin tuskin menee pieleen.

Ennen virallisen valtuustokauden 2013 – 2016 alkua, esite-
tään noudatettavaksi oheista valtuustoryhmän strategialuonnos-
ta (toimenpide-esitys):

1) Asetetaan ohjelmatyöryhmä, joka työstää perussuomalaisten 
kunnallisvaaliohjelmasta sekä perussuomalaisten puolueohjel-
masta 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 keskei-
simmät paikat etenkin niistä toimielimistä, joita ideamme koros-
taa ja jotka vaikuttavat tehokkaimmin sen toteuttamiseen.

5) Kun luottamushenkilöitä osoitetaan luottamustehtäviin, niin 
siinä vaikuttavimman tekijän tulee olla puolueemme koko-
naisetu. 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 luottamushenkilöpaik-
kaesitykset valtuustoryhmän ja paikallisyhdistyksen hallituksen 
yhteiselle kokoukselle, joka päättää luottamushenkilöiden asetta-
misesta tehtäviin. Kaikissa luottamustehtävissä olisi noudatetta-
va paikallisen perussuomalaisten valtuustoryhmän hyväksymää 
agendaa ja toimittava sen hengessä. 

Vain yhtenäinen ja hyvässä aatteemme hengessä avoimesti 
toimiva valtuustoryhmä voi toteuttaa puolue-elimiemme aset-
tamia yhteisiä tavoitteita oman kotiseudun ja sen asukkaiden 
parhaaksi.

Mikael Miikkola
puolueemme turkulainen veteraanipoliitikko

MalttIa Ja JäRkI käteen
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N
yt on oikea aika 
selvittää Suomen-
lahden alittavan 
liikennetunnelin 

hyödyt Suomen kilpailukyvyl-
le. Selvitys olisi jatkoa äsken 
valmistuneelle Suomen liiken-
nepoliittiselle selonteolle, mut-
ta näkökulma olisi laajempi.

Maantieteestä johtuen 
meillä on kilpailijoihimme 
verrattuna pidemmät kulje-
tusmatkat ja enemmän kul-
jetuskustannuksia. Suomi on 
pinta-alaltaan laaja pohjoi-
sessa sijaitseva valtio, joka on 
kuljetusteknisesti kuin saarel-
la. Vuotuisesta 100 miljoonan 
tonnin viennistä ja tuonnista 
80% kuljetetaan laivoilla. 
Laivakuljetuksiin tarvitaan 
satamia, laivaväyliä ja jään-
murtajia. Liityntäkuljetukset 
satamiin ja satamista junilla 
ja autoilla ovat aikaa vieviä ja 
kalliita. 

Tunnelin rakentamisen jäl-
keen voitaisiin Pohjanmaan, 
Savon ja Karjalan radoilta tu-
levat rahdit ajaa pysähtymät-
tä Pasilasta alkavan tunnelin 
kautta Tallinnaan ja edelleen 
eurooppalaisille vastaanotta-
jille. Läntiselle raideleveydelle 
siirtymistä varten on valmiina 
Liettuan ja Puolan rajalla rai-
deleveyden muutoslaitteisto. 
Tunneli palvelisi hyvin myös 
Helsinki/Tallinna -kaksoiskau-
pungin matkustajaliikennettä. 
Lyhyt matka-aika houkuttelisi 
osan nykyisistä 7 miljoonasta 
laivamatkustajasta tunneliin 
ja uusia junamatkustajia aina 
Pietarista asti. 

Kuljetusaika ja kuljetuskus-
tannukset Eurooppaan olisivat 
laivakuljetukseen verrattuna 
ylivoimaisen kilpailukykyiset. 
Potentiaalinen volyymi on 
erittäin suuri. Teknologiateol-
lisuuden uusien vientitilausten 
jakautuma tänä vuonna on 
Länsi-Eurooppaan 58%, Kes-
ki- ja Itä-Eurooppaan 17% 
ja Aasiaan 12%. Pelkästään 
Saksan vienti on 11% ja tuon-
ti 21% 100 miljoonan tonnin 
kokonaisvolyymista.

Isojen liikennetunnelien 
rakentamistekniikka kehittyy 
ja rakentamiskustannukset 
pienenevät koko ajan. Nyt 
Helsingin seudun metrotun-
neleissa käytetyllä rakenta-
mismenetelmällä Helsinki-
Tallinna tunnelin hinnaksi on 
arvioitu 3-4 miljardia euroa. 
Uudella tekniikalla kustannus 

olisi pienempi. Rakentamis-
menetelmän valintaa varten 
tarvitaan tiedot kallioperästä 
ja kokemusta menetelmistä. 
Urakkakilpailu kiinnostanee 
suuruutensa vuoksi kansainvä-
lisiä toimijoita. 

Nyt tunnelin rahoitukseen 
Suomen valtiolla on huonot 
mahdollisuudet. Liikenneväyli-
en kumulatiivinen rahoitusvaje 
on nyt 1 000 miljoonaa euroa, 
ja vuotuinen lisärahoitustarve 
200 miljoonaa euroa. Tunnelin 
rahoitus olisikin järjestettävä 
ulkopuolisella rahoituksella, 
esimerkiksi julkisissa inves-
toinneissa käytetyillä elinkaa-
rimalleilla. Siinä hankkeen 
rahoitus tapahtuu rahasto- ja 
lainarahoituksella. Elinkaari-
rahasto sijoittaa hankkeeseen 
10--20% omaa pääomaa. Lo-
put 80-90% rahoituksesta on 
vierasta pääomaa, joka oikein 
strukturoituna vastaa hinnoit-
telultaan julkisen sektorin ris-
kiluokkaa. Näin voidaan saa-
da lisäksi huipputason toimi-
alaosaamista ja ammattimaista 
omistajahallintoa.

Lisäksi olisi oikeudenmu-
kaista, että EU osallistuisi täl-
laiseen infrahankkeeseen, jolla 
parannetaan kaukana pohjoi-
sessa sijaitsevan jäsenvaltion 
kilpailukykyä. Tunneli synnyt-
täisi synergiaetuja Tallinnasta 
Keskieurooppaan menevälle 
Rail Balticalle, jonka perus-
parantamisesta on jo päätet-
ty Suomen ja Baltian maiden 
pääministerien esityksestä. EU 
osallistuu Rail Baltican perus-
parantamiskustannuksiin.

Tunnelipäätöksen jälkeen 
valtiovalta voisi laadituttaa 
ohjelman koko liikennejärjes-
telmän uudelleenjärjestelystä. 
Liikennemuotojen uusi työn-
jako mahdollistaisi paremman 
palvelutason ja alemmat koko-
naiskustannukset. 

Nykyisten 61 sataman ja 
kuljetusketjujen rationalisoi-
minen vaatii aikaa. Tunnelin 
vaikutus onkin pitkäaikainen. 
Se mahdollistaa kiskoliiken-
teen hyvien ominaisuuksien 
- kuljetusnopeus, kuljetus-
kustannukset, saasteettomuus 
- hyödyntämisen. Lisäksi väl-
tyttäisiin mm. rikkidirektiivin 
kustannuksilta, satojen miljoo-
nien maksuilta joka vuosi.

Pekka Haavisto
DI, VR johtaja
eläkkeellä

tunneli 
helsingin ja 
tallinnan välille

Mummonmökit jälleen kiusattuina

PeluReIden Rahat Ja 
tYöPaIkat ensIsIJaIsIa

V altioneuvosto on an-
tanut eduskunnalle 
esityksen laiksi raken-

nusten energiatodistuksesta. 
Suomen Omakotiliitto (75 000 
jäsentä) linjasi Tampereella pi-
detyssä liittokokouksessaan 
energiatodistuksen rasitteek-
si talonomistajalle, eikä sitä 
pidetä vanhoissa pientaloissa 
energian säästöön kannustava-
na. Luotettava vaihtoehto sen 

Pääministeri Jyrki Ka-
tainen on hokenut sor-
meaan heristellen, että 

”pitää puolustaa suomalaista 
työtä ja hyvinvointia”. Viime 
aikojen tapahtuminen jälkeen 
olen todennut, että voiko te-
kojen ja puheiden välillä olla 
suurempaa ristiriitaa!

Äskettäin valtio eli Finn-
vera kieltäytyi antamasta ta-
kausta STX:n Turun telakan 
neuvottelemalle laivatilauk-
selle. Nyt koko laivatilaus 
saattaa kariutua. Kyse ei oli-
si mistään poikkeuksellisesta 
toimenpiteestä. Erilaiset taka-
ukset ja tukitoimet ovat lähes 
sääntö kaikkialla laivanra-

sijaan olisi helposti mitattava 
energian käyttö.

Energiatodistuksen teko on 
ammattihommaa ja vaatii koh-
teeseen tutustumisen. Energia-
todistuksen hinnalla saisi oma-
kotitalon yläpohjaan puhal-
lusvillalisäeristeen ja sillä olisi 
tosissaan vaikutusta energian 
säästöön. Ehdotuksessa ei va-
pauteta edes mummonmökkejä 
jotka ovat viidenkymmenen ne-

kennusteollisuudessa. 
Finnveran kieltäytyminen 

oli siis enemmänkin poikkeus 
säännöstä.

Turussa olisi siis ollut tar-
ve ja tilaisuus puolustaa suo-
malaista työtä ja hyvinvointia. 
Niin ei kuitenkaan haluttu teh-
dä. Sen sijaan rahaa ja takuita 
eri muodoissaan on kyllä riit-
tänyt miljardi toisensa perään 
Kreikan ja muiden asiansa 
huonosti hoitaneiden maiden 
pelastamiseen. Tai oikeammin 
sanottuna ranskalaisten ja sak-
salaisten pankkien pelastami-
seen.

On siis saatu kiistaton käy-
tännön esimerkki siitä, että 

liön rajausta suurempia.
Kansanedustajien tulisi 

suhtautua vakavasti tähän 
uuteen asumisen kustannuk-
sia nostavaan rasitteeseen. 
Omakotiasuminen on osa 
kansallista hyvinvointia jota 
arvostetaan, eikä sitä pitäisi

Esko Järvenpää, 
Jämsä

tämän tasavallan vastuussa 
olevien poliitikkojen mielestä 
rahalla pelanneiden pankkii-
rien rahojen ja työpaikkojen 
pelastaminen on tärkeämpää 
kuin suomalaisten duuna-
reiden työn ja hyvinvoinnin 
puolustaminen.

Ja sekin on tässä todet-
tava, että hallituksessa on 
Kokoomuksen ohella kaksi 
työväenpuolueiksi itseään 
nimittävää puoluetta. Päät-
täjiemme toiminta on moraa-
litonta ja vastuutonta.

Reijo Tossavainen
kansanedustaja (ps)

M e voimme olla yl-
peitä rakkaasta 
isänmaastamme 

Suomesta. Suomi vietti 95. 
itsenäisyyspäivää 6.12.2012.

Suomen itsenäisyys on 
ollut kovalla koetuksella lä-
hihistoriassa, mutta Suomen 
kansa kesti nuo kovat koette-
lemukset. Taistelut sotavuo-
sina itsenäisyyden puolesta 
vaati valtavat uhraukset, 
niin menetettyinä ihmishen-
kinä, vammautumisina kuin 
pakkoluovutettuina maa-
alueinakin. Sotakorvaukset 
olivat kohtuuttoman suuret, 
mutta Suomi ainoana maana 
maailmassa maksoi kaikki 
sille määrätyt korvaukset.

Sotavuosien jälkeen kai-
kesta puutteesta ja kärsimyk-
sestä huolimatta suomalaiset 
uudelleen rakensivat pahasti 
kärsinyttä kotimaataan. Ko-
valla ja ahkeralla työllä iso-
vanhempamme ja vanhem-
pamme tekivät lähes mahdot-
tomasta mahdollisen. He teki-
vät meille sodan runtelemasta 
maasta hyvinvointivaltion 
Suomen.

Meidän jälkipolvien vel-
vollisuus on kunnioittaa van-
hemman sukupolven tekoja 
ja antaa heille se arvo minkä 
he olisivat jo vuosikymmeniä 
sitten ansainneet. Ennen kaik-
kea meidän velvollisuutemme 
on tunnustaa heidän suuri 

urakkansa, niin sotavuosina 
kuin sen jälkeenkin. Sen olem-
me heille vähintään velkaa ja 
meidän tehtävä on nyt pitää 
Suomi itsenäisenä hyvinvoin-
tivaltiona.

Itsenäisyyden tunnuksina 
meillä on oma siniristilippu ja 
leijonavaakuna, mikä symbo-
loi voimaa ja rohkeutta sekä 
kaunis kansallislaulu. Kiitos 
ja kunnia sotaveteraaneille ja 
teille kaikille, jotka olette an-
taneet meille hyvän ja turval-
lisen maan asua.

Kiittäen ja kunnioittaen, 
Tero Salo
Karkkilan Perussuomalaiset

Onnea suOMI!
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Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 9.1.2013
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Perussuomalainen 1/13 
ilmestyy 

18.01.2013

JäRJestötOIMInta

kristiinankaupunki

Kristiinan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään maanantaina 
17.12. klo 18.30 Lapväärttin 
ABC:llä. Kahvitarjoilu, terve-
tuloa!

haapajärvi
Haapajärven Perussuoma-
laisten sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 
18.12. klo 19 Haapajärven 
kaupungintalolla (2. kerros, 
kokoushuone 2). Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Jä-
senet ja kaikki toiminnastam-
me kiinnostuneet, tervetuloa 
kokoukseen!

sotkamo
Sotkamon Perussuomalai-
set ry:n syyskokous tiistaina 
11.12. klo 18. Kokouspaik-
ka Vuokatinhovi, Vuokatin-
hovintie 15, Vuokatti. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Terve-
tuloa!

Oulu
Oulun Perussuomalaiset ry 
ylimääräinen kokous tiistaina 
18.12. klo 17 piiritoimistolla, 
Valtatie 12, Oulu. Käsiteltä-
vinä asioina syyskokouksessa 
vahvistamatta jääneet vuoden 
2013 talousarvio ja toiminta-
suunnitelma.

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

kainuu

Perussuomalaisten Kainuun 
piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous lauantaina 15.12. 
kello 15 Hotelli Kalevalan 
Tuuletar -salissa, Väinämöi-
nen 9, Kuhmo. Esillä sääntö-
määräiset asiat.

Puhe- ja äänioikeutetun 
edustajan tai hänen varaedus-
tajansa on esitettävä koko-
ukselle valintaansa koskeva 
pöytäkirja tai sen jäljennös 
tai ote, mikäli sitä ei ole esi-
tetty jo vuoden 2012 sääntö-
määräisen kevätkokouksen 
yhteydessä. Tervetuloa!

kangasniemi
Kangasniemen Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 
18.12. klo 18 kunnantalon 
takkahuoneessa. Tervetuloa!

Mäntyharju

Mäntyharjun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistai-
na 18.12. klo 18. Paikkana 
Osuuspankin kerhohuone. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Pertunmaa
Pertunmaan Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keski-
viikkona 19.12. klo 19 kun-
nanviraston kahviossa. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Ter-
vetuloa! Hallitus kokoontuu 
klo 18 samassa paikassa.

Pyhäjärvi
Pyhäjärven Perussuomalais-
ten sääntömääräinen kokous 
tiistaina 18.12. klo 18 ravin-
tola Myrskylyhdyn kabinetis-
sa. Esillä sääntömääräiset asi-
at. Tervetuloa!

Pielavesi
Pielaveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous keskiviikkona 19.12. 
klo 18 Pielaveden kunnan-
hallituksen kahviossa.Valitut 
valtuutetut esittäytyvät. Hal-
litus kokoontuu tuntia ennen 
eli klo 17. Valtuustotyhmä 
järjestäytyy välittömästi syys-
kokouksen jälkeen. Varaval-
tuutetut myös mukaan. Kah-
vitarjoilu.

valtimo
Valtimon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantai-
na 14.12. klo 19 Ravintola 
Ir-Murskassa. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

koillis-savo
Koillis-Savon Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään perjan-
taina 21.12. klo 17.30. Paik-
kana Juankosken virastota-
lon kahvio, Juankoskentie 
13. Tervetuloa!

etelä-savo
Etelä-Savon Perussuoma-
laiset ry:n syyskokous pide-
tään sunnuntaina 6.1.2013 
klo 13 Partalan Kuninkaan-
kartanossa, Huttulantie 1, 
Juva.  Esillä sääntömääräi-
set asiat. Piiri tarjoaa osal-
listujille kokouksen aluksi 
keittolounaan+kahvit. Terve-
tuloa! 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

Toiseksi suurimman äänimäärän 
sai myös perussuomalaisten eh-
dokkaana ollut nuohousyrittäjä 
Erkki Sivula.

Kiitosjuhlaan kunnan nuo-
risotaloon saapui iso joukko 
äänestäjiä. Tilaisuudessa esitel-
tiin uudet valtuutetut ja vara-
valtuutetut. Erkki Sivula soitti 
perussuomalaista haitarimu-
siikkia.  Mukana oli myös pe-
russuomalaisten Keski-Suomen 
piirin puheenjohtaja Pentti 
Tuomi. Hän esitti tervehdyksen 
ja onnittelut piirin parhaan vaa-
lituloksen tehneille Uuraisten 
ps-aktiiveille.

Erityiset kiitokset tilaisuu-

Perussuomalaisten Uu-
raisten uusi valtuusto-
ryhmä  tarjosi äänestä-

jille kiitoskahvit marraskui-
sena sunnuntaina.  Runsaan 
3 500 asukkaan Uurainen 
keskellä Keski-Suomea nousi 
kunnallisvaalien jälkeen otsi-
koihin, kun perussuomalaiset 
nousivat valtuuston suurim-
maksi ryhmäksi. Valtuustoon 
valittiin kahdeksan ps-valtuu-
tettua. Ääniosuus oli 32,4%. 

Valtuustoryhmään nousi 
viisi naista ja kolme miestä. 
Kunnan ylivoimainen ääniha-
rava oli entinen kansanedus-
taja Toimi Kankaanniemi. 

dessa osoitettiin pitkäaikaiselle 
ps-veteraanille Reijo Rokka-
mäelle, joka keräsi valtaosan 
vaalien 14 ehdokkaasta.  Rok-
kamäki 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 jär-
jestäytymiskokouksessaan ryh-
män puheenjohtajaksi Toimi 
Kankaanniemen, varapuheen-
johtajaksi Mia-Riitta Allikin ja 
sihteeriksi Tuulia Johanssonin.

Tuulia Johansson

lappi

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

nurmes
Nurmeksen Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous sunnuntaina 
16.12. klo 18 JoPen Automyyn-
nin tiloissa, Kauppatori 7. Syys-
kokoukselle kuuluvien asioiden 
lisäksi vahvistetaan luottamus-
paikkajaot.

satakunta

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

siikalatva
Siikalatvan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous sunnuntaina 16.12. klo 
17 Seppo Pikkulalla, Ruukintie 
1433. Tervetuloa!

äänekoski

Äänekosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous tiistaina 18.12.  klo 18 Ää-
nekoskenkaupungintalon val-
tuustosalissa. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa!
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etelä-savoon lisää perussuomalaisia

Perussuomalaiset lavalla

Oulun PIIRI 
vaIhtOI nIMeä

V
aalit menivät piiris-
sämme upeasti: nyt 
jokaisessa piirimme 
kunnassa on perus-

suomalaisia valtuutettuja ja 
kohta jokaisessa kunnassamme 
on myös oma toimiva perussuo-
malainen paikallisyhdistys.

Puumalaan perustettiin juu-
ri paikallisyhdistys. Puheenjoh-

tajaksi valittiin Kari Puurtinen, 
sihteeriksi Heikki Hupli ja hal-
litukseen vielä Asko Luukkonen 
ja Antti Kasanen. Miehet lähti-
vät innolla kasvattamaan jäse-
nistöään: Puumalaan on tulos-
sa mm. näyttävä info-tilaisuus. 
Miehet lupasivat myös hankkia 
yhdistykseen naisjäseniä. 

Tammi-helmikuun aikana 

perustetaan vielä paikallis-
yhdistykset Joroisiin ja Hir-
vensalmelle. Sitten ei ole enää 
yhtään kuntaa Etelä-Savossa 
ilman perussuomalaista pai-
kallisyhdistystä. 

Outi Virtanen
Etelä-Savon piirisihteeri
PerusNaisten aluesihteeri

Perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä ja puoluetoimisto viet-
tivät perinteistä pikkujoulua 

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

P
erussuomalaisten Ou-
lun piiri ry päätti vaih-
taa nimeään Kellon 
nuorisotalolla Hauki-

putaalla pidetyssä syyskokouk-
sessa. Uusi nimi on Perussuoma-
laisten Pohjois-Pohjanmaan pii-
ri, joka kuvaa paremmin piirin 
toiminta-aluetta. Nimenmuutos 
tarvitsee piirin puheenjohta-
ja Paula Jukan mukaan vielä 
puoluehallituksen hyväksynnän 
sekä kirjaamisen yhdistysrekis-
teriin.

Kokouksen avasi piirin pu-
heenjohtaja Paula Juka, joka 
kiitti kaikkia onnistuneesta 
vaalityöstä. Erityistä kiitosta sai 

Kuusamossa vaalipäällikkönä 
onnistunut Joukamo Kortesal-
mi, jonka vaalityö toi kuntaa 
viisi perussuomalaista valtuu-
tettua ja viisi varavaltuutettua. 
Aiemmin Kuusamossa ei ole 
ollut yhtään perussuomalaista 
edustajaa.

Piirihallituksen jäsenmäärää 
nostettiin neljästätoista viiteen-
toista puheenjohtajan lisäksi, 
koska Oulun katsottiin tarvitse-
van yhden paikan lisää Hauki-
putaan, Kiimingin, Oulunsalon 
ja Iin liittyessä vuoden vaihteessa 
perustettavaan uuteen Ouluun. 

Kari Laurila
sivat mm. kansanedustajat 
Ville Vähämäki ja Veltto Vir-
tanen.

Pilpolalle tunnustusta

Ilmoitus 
nimenkirjoittajien muutoksista

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten puheenjohtaja ja puolue-
hallituksen jäsenelle Juhani Pilpolalle myönnettiin PerusS-stan-
daari  puolueen eteen tehdystä työstä. Viirin ojensi puoluetoimis-
tolla puheenjohtaja Timo Soini.

Mikäli syyskokouksessa on piirien ja paikallisyhdistysten sään-
töjenmukaisiin nimenkirjoittajiin (puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, sihteeri jne.) tullut muutoksia, yhdistysrekisteriä varten 
on tehtävä muutosilmoitus. Vaikka vain yksikin nimenkirjoit-
taja olisi vaihtunut, on ilmoitettava kaikki nimenkirjoittajat.

Muutosilmoituslomakkeen voi ladata omalle koneel-
le täytettäväksi ja tulostettavaksi internetistä osoitteessa:  
”http://www.prh.fi” www.prh.fi >yhdistysrekisteri >muutokset.

Täytetty ja yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama lo-
make, sekä kopio tai ote kokouspöytäkirjasta josta valinnat 
voidaan todentaa lähetetään: Perussuomalaiset rp. muutosil-
moitus, Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Puolue maksaa nimenkirjoittajien muutosilmoituksen 
PRH:lle ja puoluetoimisto huolehtii ilmoituksen yhdistysrekis-
teriin merkittäväksi.

Ossi Sandvik
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T
änään tulee kuluneeksi 
95 vuotta siitä, kun 
Suomen senaatti antoi 
itsenäisyysjulistuksen 

ja Suomi luettiin itsenäisten kan-
sakuntien joukkoon.
 Suomi on maa, joka on joutu-
nut käymään raskaita taisteluja 
säilyttääkseen itsenäisyytensä. 
Vaikeina sotavuosina 1939–
1945 itsenäisyytemme oli useaan 
kertaan veitsen terällä. Moni 
nuori antoi henkensä, koko elä-
mänsä, jotta me saisimme tänä 
päivänä elää vapaudessa itsenäi-
sessä isänmaassa. Sotilaiden li-
säksi valtaisan uhrauksen tekivät 
myös kotijoukot: vaimot, lapset 
ja vanhemmat. Huoli omista 
nuorukaisista rintamalla kalvoi 
mieltä yhtä lailla päivisin kuin öi-
sin. Täällä Maaningallakin moni 
lähetti poikansa sotaan ilman 
varmuutta siitä, tulisiko tämä 
enää koskaan takaisin rintamal-
ta. Moni ei palannut.
 Kun rauha vihdoin koitti, al-
koi mittava jälleenrakentaminen 
ja sotakorvausten maksaminen. 
Sodan läpikäyneet ihmiset eivät 
joutaneet lepäämään, kun isän-
maa tarvitsi rakentajia ja ahkeria 
ja rehellisiä työntekijöitä. Ras-
kaat ja epäreilut sotakorvaukset-
kin kääntyivät lopulta maallem-
me suureksi siunaukseksi, kun 
teollisuutemme ponnisti niiden 
avulla nousuun.
 Näin itsenäisyyspäivänä me 
muistamme erityisesti kaikkia so-
taveteraaneja, sotainvalideja, so-
taorpoja ja Lottia. Meillä on kun-
niavelka maksettavana. Tästä 
kunniavelasta puhutaan usein 
juhlapuheissa hartaaseen sävyyn, 
mutta nyt täytyy olla jo tekojen ai-

ka. Kotihoito on taattava jokaisel-
le, joka haluaa asua omassa kodis-
saan. Hyvä terveydenhoito tulee 
säilyttää joka puolella Suomea. It-
se ehdotan myös, että takaamme 
sotaveteraaneille ilmaisen lääke-
hoidon heidän loppuelämäkseen. 
Tämä kädenojennus olisi pitänyt 
tehdä jo kauan sitten, mutta vielä 
se ei ole liian myöhäistä.
 Toivon, ettei kukaan tyrmää 
tätä ehdotusta ainakaan vetoa-
malla rahan puutteeseen. Suomel-
la näyttää olevan rahaa lähettää 
hävittäjiä vieraan maan ilmatilaa 
valvomaan. Islanti-operaatioon 
palaa miljoonia euroja. Rahaa siis 
riittää. Nyt on kyse siitä, mihin si-
tä halutaan käyttää. Ainakin maa-
laisjärjellä ajateltuna määräraho-
ja kannattaisi sijoittaa ennemmin 
itsenäisyyden puolustajien tervey-
denhoitoon ja itsenäisyyden tur-
vaamiseen kuin Nato-maan ilma-
tilan valvontaan.
 Itsenäisyyden säilymistä ei 
millään tavalla edistä puolustus-
voimauudistus, jonka seuraukse-
na koko maan puolustus heikke-
nee merkittävästi. Puolustus jää 
pienten alueellisten joukkojen 
hoidettavaksi. Kertausharjoituk-
set on vähennetty minimiin, ja li-
säksi itärajalta poistettiin merkit-
tävä varuskunta. Nyt moni suo-
malainen asuu alueella, jonka lä-
hin varuskunta sijaitsee Venäjäl-
lä. Tällainen tilanne ei ole Suo-
men puolustuksen kannalta hy-
väksyttävä. Koko maa ja sen kan-
salaiset ovat puolustamisen ar-
voiset – onhan kysymys rakkaas-
ta isänmaasta.
 Me suomalaiset olemme hy-
vin innokkaita kansainvälisty-
mään ja rakentamaan suhteita lä-

helle ja kauas. Ja minusta se on 
hyvä niin. Erityisesti nuoret nä-
kevät kansainvälisyyden valtava-
na mahdollisuutena.
 Toivon kuitenkin, että perus-
tana voisi säilyä rakkaus ja kiin-
tymys omaa isänmaata kohtaan. 
On korvaamattoman tärkeää tie-
tää, mistä me tulemme ja keitä me 
olemme. Siinä meillä vanhemmil-
la on tärkeä tehtävä: kuinka lap-
set ja nuoret osaisivat arvostaa 
Suomen itsenäisyyttä, jos me em-
me näytä hyvää esimerkkiä ja 
mallia? Kuinka he voivat tietää 
veteraaneista, jos me emme kerro 
heille isiemme ja äitiemme sanka-
ritöistä? Kuinka he voivat arvos-
taa vapautta ja itsenäisyyttä, jos 
me luovutamme kohtalomme ul-
kopuolisten tahojen, esimerkiksi 
Euroopan unionin, käsiin?
 Olen huolissani nykypäivän 
juurettomuudesta ja välinpitä-
mättömyydestä. Isänmaalliset 
arvot ja toisen ihmisen kunnioit-
taminen ovat katoamassa. Toi-
von kuitenkin, että voimme löy-
tää ne uudelleen. Toivon myös, 
että hallituksen kielteinen asenne 
itsenäiseen ja uskottavaan maan-
puolustukseen ja sitä seuranneet 
vahingolliset päätökset eivät ku-
kista suomalaisten maanpuolus-
tustahtoa. Suomi on hyvä maa – 
se on puolustamisen arvoinen ja 
sen ainoa puolustaja on Suomen 
kansa. Toivon, että meidän hyvä 
nuorisomme voisi tuntea isän-
maan niin rakkaaksi ja arvok-
kaaksi, että sen puolustaminen ja 
sen hyväksi toimiminen tuntuisi 
kunniatehtävältä.
 Menneisyyteen ei pidä jäädä 
kiinni, mutta siitä voi oppia pal-
jon.

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe

Julkisuuspelissä oppositio jää 
usein hallituksen varjoon. Edus-
kunnan suullisen kyselytunnin 
tarkoituksena onkin se, että op-
positio pääsee haastamaan halli-
tusta ja kysymään siltä ajankoh-
taisista asioista. Kyselytunnit te-
levisioidaan suorana lähetyksenä 
joka torstai kello 16.00 – 16.55, 
joten puolueet saavat ilmaista 
TV-aikaa 55 minuuttia.

 Suullisen kyselytunnin kysy-
mykset ja vastaukset saavat kes-
tää korkeintaan 60 sekuntia, mi-
kä rajoittaa huomattavasti kysy-
mysten esittäjiä, eli yleensä oppo-
sitiopuolueita, kun he selostavat 
itse asiaa ja esittävät lopuksi ky-
symyksen ministerille. Yleensä 
puhemies  koputtaa nuijallaan 
pöytään kun minuutin raja on 
täyttynyt. Jos puhuja ei noteeraa 

koputusta, puhemies huomaut-
taa puheajan päättymisestä. Ko-
ko puheenvuoro lätsähtää, jos 
puhemies puhuu sen päälle.
 Ministereiden kohdalla mi-
nuutin säännöstä lipsuttiin pa-
hemman kerran marraskuun vii-
meisellä kyselytunnilla. Päämi-
nisteri Kataisen vastaukset kesti-
vät 1,20 minuuttia, 1,03 minuut-
tia, 1,20 minuuttia ja seuraavat 

Puhemiehelle uusi kello

lehti15-12.indd   10 12.12.2012   16:20:43
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ja Suomi luettiin itsenäisten kan-
sakuntien joukkoon.
 Suomi on maa, joka on joutu-
nut käymään raskaita taisteluja 
säilyttääkseen itsenäisyytensä. 
Vaikeina sotavuosina 1939–
1945 itsenäisyytemme oli useaan 
kertaan veitsen terällä. Moni 
nuori antoi henkensä, koko elä-
mänsä, jotta me saisimme tänä 
päivänä elää vapaudessa itsenäi-
sessä isänmaassa. Sotilaiden li-
säksi valtaisan uhrauksen tekivät 
myös kotijoukot: vaimot, lapset 
ja vanhemmat. Huoli omista 
nuorukaisista rintamalla kalvoi 
mieltä yhtä lailla päivisin kuin öi-
sin. Täällä Maaningallakin moni 
lähetti poikansa sotaan ilman 
varmuutta siitä, tulisiko tämä 
enää koskaan takaisin rintamal-
ta. Moni ei palannut.
 Kun rauha vihdoin koitti, al-
koi mittava jälleenrakentaminen 
ja sotakorvausten maksaminen. 
Sodan läpikäyneet ihmiset eivät 
joutaneet lepäämään, kun isän-
maa tarvitsi rakentajia ja ahkeria 
ja rehellisiä työntekijöitä. Ras-
kaat ja epäreilut sotakorvaukset-
kin kääntyivät lopulta maallem-
me suureksi siunaukseksi, kun 
teollisuutemme ponnisti niiden 
avulla nousuun.
 Näin itsenäisyyspäivänä me 
muistamme erityisesti kaikkia so-
taveteraaneja, sotainvalideja, so-
taorpoja ja Lottia. Meillä on kun-
niavelka maksettavana. Tästä 
kunniavelasta puhutaan usein 
juhlapuheissa hartaaseen sävyyn, 
mutta nyt täytyy olla jo tekojen ai-

ka. Kotihoito on taattava jokaisel-
le, joka haluaa asua omassa kodis-
saan. Hyvä terveydenhoito tulee 
säilyttää joka puolella Suomea. It-
se ehdotan myös, että takaamme 
sotaveteraaneille ilmaisen lääke-
hoidon heidän loppuelämäkseen. 
Tämä kädenojennus olisi pitänyt 
tehdä jo kauan sitten, mutta vielä 
se ei ole liian myöhäistä.
 Toivon, ettei kukaan tyrmää 
tätä ehdotusta ainakaan vetoa-
malla rahan puutteeseen. Suomel-
la näyttää olevan rahaa lähettää 
hävittäjiä vieraan maan ilmatilaa 
valvomaan. Islanti-operaatioon 
palaa miljoonia euroja. Rahaa siis 
riittää. Nyt on kyse siitä, mihin si-
tä halutaan käyttää. Ainakin maa-
laisjärjellä ajateltuna määräraho-
ja kannattaisi sijoittaa ennemmin 
itsenäisyyden puolustajien tervey-
denhoitoon ja itsenäisyyden tur-
vaamiseen kuin Nato-maan ilma-
tilan valvontaan.
 Itsenäisyyden säilymistä ei 
millään tavalla edistä puolustus-
voimauudistus, jonka seuraukse-
na koko maan puolustus heikke-
nee merkittävästi. Puolustus jää 
pienten alueellisten joukkojen 
hoidettavaksi. Kertausharjoituk-
set on vähennetty minimiin, ja li-
säksi itärajalta poistettiin merkit-
tävä varuskunta. Nyt moni suo-
malainen asuu alueella, jonka lä-
hin varuskunta sijaitsee Venäjäl-
lä. Tällainen tilanne ei ole Suo-
men puolustuksen kannalta hy-
väksyttävä. Koko maa ja sen kan-
salaiset ovat puolustamisen ar-
voiset – onhan kysymys rakkaas-
ta isänmaasta.
 Me suomalaiset olemme hy-
vin innokkaita kansainvälisty-
mään ja rakentamaan suhteita lä-

helle ja kauas. Ja minusta se on 
hyvä niin. Erityisesti nuoret nä-
kevät kansainvälisyyden valtava-
na mahdollisuutena.
 Toivon kuitenkin, että perus-
tana voisi säilyä rakkaus ja kiin-
tymys omaa isänmaata kohtaan. 
On korvaamattoman tärkeää tie-
tää, mistä me tulemme ja keitä me 
olemme. Siinä meillä vanhemmil-
la on tärkeä tehtävä: kuinka lap-
set ja nuoret osaisivat arvostaa 
Suomen itsenäisyyttä, jos me em-
me näytä hyvää esimerkkiä ja 
mallia? Kuinka he voivat tietää 
veteraaneista, jos me emme kerro 
heille isiemme ja äitiemme sanka-
ritöistä? Kuinka he voivat arvos-
taa vapautta ja itsenäisyyttä, jos 
me luovutamme kohtalomme ul-
kopuolisten tahojen, esimerkiksi 
Euroopan unionin, käsiin?
 Olen huolissani nykypäivän 
juurettomuudesta ja välinpitä-
mättömyydestä. Isänmaalliset 
arvot ja toisen ihmisen kunnioit-
taminen ovat katoamassa. Toi-
von kuitenkin, että voimme löy-
tää ne uudelleen. Toivon myös, 
että hallituksen kielteinen asenne 
itsenäiseen ja uskottavaan maan-
puolustukseen ja sitä seuranneet 
vahingolliset päätökset eivät ku-
kista suomalaisten maanpuolus-
tustahtoa. Suomi on hyvä maa – 
se on puolustamisen arvoinen ja 
sen ainoa puolustaja on Suomen 
kansa. Toivon, että meidän hyvä 
nuorisomme voisi tuntea isän-
maan niin rakkaaksi ja arvok-
kaaksi, että sen puolustaminen ja 
sen hyväksi toimiminen tuntuisi 
kunniatehtävältä.
 Menneisyyteen ei pidä jäädä 
kiinni, mutta siitä voi oppia pal-
jon.

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe

Julkisuuspelissä oppositio jää 
usein hallituksen varjoon. Edus-
kunnan suullisen kyselytunnin 
tarkoituksena onkin se, että op-
positio pääsee haastamaan halli-
tusta ja kysymään siltä ajankoh-
taisista asioista. Kyselytunnit te-
levisioidaan suorana lähetyksenä 
joka torstai kello 16.00 – 16.55, 
joten puolueet saavat ilmaista 
TV-aikaa 55 minuuttia.

 Suullisen kyselytunnin kysy-
mykset ja vastaukset saavat kes-
tää korkeintaan 60 sekuntia, mi-
kä rajoittaa huomattavasti kysy-
mysten esittäjiä, eli yleensä oppo-
sitiopuolueita, kun he selostavat 
itse asiaa ja esittävät lopuksi ky-
symyksen ministerille. Yleensä 
puhemies  koputtaa nuijallaan 
pöytään kun minuutin raja on 
täyttynyt. Jos puhuja ei noteeraa 

koputusta, puhemies huomaut-
taa puheajan päättymisestä. Ko-
ko puheenvuoro lätsähtää, jos 
puhemies puhuu sen päälle.
 Ministereiden kohdalla mi-
nuutin säännöstä lipsuttiin pa-
hemman kerran marraskuun vii-
meisellä kyselytunnilla. Päämi-
nisteri Kataisen vastaukset kesti-
vät 1,20 minuuttia, 1,03 minuut-
tia, 1,20 minuuttia ja seuraavat 

Puhemiehelle uusi kello
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Työtoverini esitteli minulle jokin 
aika sitten vanhaa koulukirjaan-
sa, jota käytettiin uskonnon tun-
neilla 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 lepää-
vät menneiden sukupolvien to-
mut. Täällä elämme ihmisten 
keskuudessa, jotka ovat omaa 
kansaamme ja puhuvat samaa 
kieltä kuin me. Täällä ovat sy-
dänjuuremme syvässä. Täällä ha-
luamme mekin elää, juosta juok-
summe ja päästä lepoon.
 Kristitty ottaa Jumalan kä-
destä kaiken, minkä kokee ja mi-
kä hänelle suodaan maan päällä. 
Hän haluaa olla myös isiensä 
maan oikea kansalainen. Rakka-
us siihen synnyttää hänessä halun 
tehdä kaikkensa sen hyväksi. Sen 
kohtalon hän tuntee omanaan, 
sen ilot ovat myös hänen ilojaan. 
Hän tietää tekevänsä oikein ol-
lessaan sille uskollinen kuole-
maan asti.
 Itsenäisyys on arvokas ja juh-
listamisen 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, Suo-
mi ja Suomen kansa!

Pentti Oinonen (ps)
kansanedustaja 

KuvaT LeHTIKuva

Jouluna hiljennymme muistelemaan suurta sivistyksemme 
luojaa. Parituhatta vuotta sitten puusepän perheeseen syn-
tyi poikalapsi. Majatalosta ei perheelle sijaa löytynyt, kos-
ka kaikki kansa oli liikkeellä veroluetteloinnin takia. Jotain 
aivan erityistä heissä kuitenkin oli, koska itämailta saakka 
tähteä seuranneet tietäjät saapuivat kumartamaan vasta-
syntynyttä ja toivat arvokkaita lahjojaan; kultaa, mirhaa ja 
suitsukkeita. Tähtitaivasta tutkimalla tietäjät olivat osan-
neet päätellä vapahtajan syntymän ja kirkasta tähteä seu-
raamalla löysivät paikalle.
 Tietäjien lukumäärää ei mainita joulun evankeliumissa, 
mutta vakiintuneen länsimaisen käsityksen mukaan heitä 
olisi ollut kolme; Caspar, Melhior ja Balthasar.

On muuan legenda jonka mukaan tietäjiä olisi ollut alun al-
kaen kaikkiaan neljä. ennen pitkää heistä yksi jäi kulke-
maan muiden jäljessä, koska matkalla hän tämän tästä koh-
tasi apua tarvitsevia ihmisiä ja hyväsydämisyyttään pysäh-
tyi auttamaan heitä. Samalla hän tuli jakaneeksi lahjansa 
näille vaikeuksissa oleville. Lopullinen käänne asiassa ta-
pahtui tietäjän nähdessä velkaantuneen köyhän lesken ai-
noan pojan joutuvan kaleeriorjaksi velkojien vaatimana. 
Äidin tuskan nähtyään tietäjä tarjosi apuaan ja meni pojan 
sijaan orjaksi. Kaleerilaivoilla vierähti aikaa kolmekym-
mentä vuotta, jonka jälkeen hän sai vapautensa takaisin Je-
rusalemissa.
 Harhaillessaan väentungoksessa Jerusalemin katuja 
tietäjä päätyi lopulta Golgatalle, josta löysi kolme miestä 
ristiinnaulittuina. Keskimmäisellä oli orjantappurakruu-
nu päässään ja tietäjä tunnisti hänet messiaaksi, jota ku-
martamaan oli lähtenyt. Polvistuen vapahtajan ristin juu-
reen tietäjä valitti, että oli joutunut tulemaan tyhjin käsin. 
Tietäjän lahja oli kuitenkin moninkertaisesti arvokkaam-
pi kuin kulta, suitsuke ja mirha. Hänen lahjansa oli lähim-
mäisenrakkaus.
 Joulu on meille kaikille hieno mahdollisuus tehdä hyviä 
tekoja lähimmäisille ja samalla keino saavuttaa itselle levol-
linen ja hyvä mieli. Tarvitsemme tänään enemmän kuin kos-
kaan sitä henkistä latausta, minkä joulun sanoma sisältää. 
arjen tullen tarvitsemme voimia, joita joulujuhlaa viettäen 
keräämme. Rauhaisaa joulunaikaa.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

 Puoluesihteeri

Parhaat lahjat 
eivät maksa 
paljon

” Joulu on meille kaikille 
 hieno mahdollisuus tehdä 
 hyviä tekoja lähimmäisille 
 ja samalla keino saavuttaa 
 itselle levollinen ja hyvä 
 mieli.”

vastaukset 1,22 minuuttia, 1,20 
minuuttia, 1,15 minuuttia ja 1,17 
minuuttia. Puhemies Heinä-
luoma ei muistuttanut kertaa-
kaan kokoomuslaista pääminis-
teriä pysymään yhteisten peli-
sääntöjen mukaisessa minuutin 
pituisessa vastausajassa, kopu-
tusta kylläkin kuului pari ker-
taa.
 Kun demareiden opetusmi-
nisteri Jukka Gustafsson pääsi 
vauhtiin, kesti hänen ensimmäi-
nen vastauksensa 1,30 minuut-
tia, seuraavat Gustafssonin vas-
taukset veivät aikaa 1,25 minuut-
tia, 1,35 minuuttia, 1,22 minuut-
tia, 1,05 minuuttia, 1,03 minuut-

tia, 1,35 ja 0,55 minuuttia. Puhe-
mies koputteli muutaman kerran 
opetusministerille, mutta vain 
toiseksi viimeisen puheenvuoron 
jälkeen puhemies kiinnitti minis-
terin huomiota minuutin aikara-
joitukseen.
 Demareiden työministeri 
Lauri Ihalainen puolestaan teki 
ehkä kaikkien aikojen ennätyk-
sen yhden minuutin vastausajan 
ylityksissä. Ihalaisen vastaukset 
kestivät 1,20 minuuttia, 1,50 mi-
nuuttia ja 1,30 minuuttia. Puhe-
mies Heinäluoma ei huomautta-
nut Ihalaista kertaakaan reip-
paista aikataulujen ylityksistä, 
mutta sentään koputteli pari ker-

taa nuijalla.
 vihreiden ympäristöministeri 
ville Niinistön vastauksen aika-
na puhemies alkoi koputella nui-
jalla pöytään ja puhemies jopa 
keskeytti Niinistön vastauspu-
heenvuoron 1,15 minuutin koh-
dalla.
 edellä kuvatun ja aikaisempi-
en vastaavien kokemusten joh-
dosta kirjoitankin joulupukille, 
että hän toisi puhemiehelle lah-
jaksi uuden, kaikille ministereille 
ja kansanedustajille samassa tah-
dissa käyvän kellon.
 
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
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Nuoret ry:n jäseneksi (ei jäsen-
maksua). jäsenyys ei edellytä 
puolueeseen liittymistä

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen

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

1/2 vuosikerta 20 euroa

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

25 euron jäsenmaksuun sisältyy Perussuomalainen-
lehden vuosikerta

PalvelukORttI

irroita täytEtty LomakE. SuLjE ja Laita PoStiin, PoStimakSu on makSEttu PuoLEStaSi.

Jouluevankeliumi 
on rauhan sanoma

K unnia Jumalalle korkeuksissa ja 
maassa rauha ihmisten kesken, joi-
ta kohtaa hänellä on hyvä tahto!

Aina adventtiajan aluksi jou-
dumme muistamaan, miten marraskuun 30. 
päivänä vuonna 1939 alkoi vaikeiden koke-
musten täyttämä talvisota. Näin mieliimme 
palautuu monin tavoin sotiemme raskasta 
aikaa. Me täällä Suomessa tiedämme liian-
kin kipeästi, mitä rauha merkitsee. Ja on hy-
vä, 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 syn-
tymän aikaan hallinneen keisari 
Augustuksen vuosia pidettiin 
rauhan aikana, mutta huonosti 
on vuosisatojen ja - tuhansien 
aikana onnistuttu rauhan pi-
tämisessä.

Enkelien ilmoittamas-
sa jouluevankeliumin 
rauhassa on kysymys 
toisenlaisesta rauhas-
ta, sillä sen toteuttaja 
ja aikaansaaja on 
Jumala. On kyse 
Jumalan rauhas-
ta, jonka hän 
toteuttaa maan 
päällä. Enke-
lien ilmoitus: 
Maassa rau-
ha ilmaisee  

toteutuneen tosiasian. Aivan kuten Juma-
lankunnia on totta korkeuksissa, niin on 
myös hänen rauhansa maan päällä. 

Vapahtajan syntyminen toi jo Jumalan 
rauhan maailmaan. Mutta myös meidän 
toimintamme tulisi edistää rauhaa, Juma-
lan rauhaa.

Mutta enkelien julistus rauhasta tarkoit-
taa myös tulevaisuutta, josta jo prof. Jesaja 
ennen Jeesusta ennusti jouluajan profetias-
sa: Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valkeuden…

Näin Jumalan rauha alkaa hänen hy-
västä tahostaan. Poliittinen rauha toteutuu 
kansojen välillä, jos löytyy riittävää poliit-
tista tahtoa. Jumalan hyvä tahto luo mei-
hin 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, joi-
ta kohtaan Jumala osoittaa hyvää tahtoa. 
Näin Jumalan rauhan rajojen näkeminen ei 
ole helppoa, yhtäältä se on uskon asia, toi-
saalta käytännön elämän tehtävä. Rauhan 
puolesta saamme rukoilla ja tehdä työtä. 

Saamme luottaa siihen, että kerran rau-
ha laajenee sydänten kätketystä rauhasta 
kaikkialla vallitsevaksi rauhaksi, kuten 
Jesaja ennusti: Kaikki taistelun pauhusssa 
tallatut sotakengät ja verellä tahratut vai-
pat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä 
lapsi on meille syntynyt, poika on annettu 
meille. Suuri on hänen valtansa ja rauha on 
loputon.

Anssi Joutsenlahti
rovasti
eduskunnan varapuhemies

KUVA LEHTIKUVA
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Postimaksu 
maksettu


