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Leipäjonojen pelätään kasvavan entisestään tulevina vuosina.

Viime viikolla keskustan nuori kansanedustaja Antti Kaikkonen 
liittyi siihen kasvavaan joukkoon, joka on saanut tuomion vaa-
lirahoitussotkuista. Hänet tuomittiin viiden kuukauden ehdol-
liseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä 
Nuorisosäätiössä. 

Tuomarin nuijan ankaruutta saivat maistaa myös dema-
ritaustaisen Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsenet Markku 
Pohjola ja Risto Tuominen, molemmat entisiä sdp:n kansan-
edustajia. Samoin kävi demareiden pitkäaikaiselle hallintopääl-
likkö Maunu Ihalaiselle ja Tradekan entiselle toimitusjohtaja 
Juha Laisaarille - he kaikki saivat tuntuvat sakkorangaistukset 
luottamusaseman väärinkäytöstä. Mutta siinä missä Kaikko-
nen on märkäkorva, nämä herrat ovat kokeneita kehäkettuja. 
He ymmärsivät, että tuomion jälkeen kannattaa pitää suunsa 
supussa. Kaikkonen ei tätä tajunnut. Jälki oli sitten sen mukais-
ta. Nuori lurjus puolustautui tuoreeltaan blogissaan sillä, että 
tuomioon johtaneet taulukaupat ja seminaariliput ovat olleet 
säätiön toiminnan laajuuteen nähden marginaalisia. Kuppaus 
oli muodostanut vain 0,05 prosenttia säätiökonsernin viime 
vuosikymmenen liikevaihdosta. Kyllä, kyllä. Seuraava valtiolta 
rahaa kavaltava voikin yrittää turvautua ”kaikkos-defenssiin” 
ja todeta: ”Älkää nyt jätkät viittikö – vedin fikkaan vain vai-
vaiset 225 miljoonaa. Sehän on vain 0,05 prosenttia valtion 
kymmenen vuoden budjetista.”

Näiden syvien pohdintojen jälkeen Kaikkonen pötki välit-
tömästi kaikkien lähistöllä surisevien kameroiden eteen suol-
tamaan lausuntoja, jotka ovat todennäköisesti hänen viiteryh-
mälleen vielä tuhoisampia kuin hänen varsinainen tuomionsa. 

Tyylinäytteitä: 
- Se, mikä vielä viime vuosikymmenellä oli tavallinen käy-

täntö, ei ole enää yhtä hyväksyttävää. Näitä vanhoja käytän-
töjä on nyt tarkasteltu uusien, tämän ajan silmälasien läpi. 
Se on ollut ongelmallista niiden kannalta, jotka on nostettu 
tikunnokkaan. 

- Paljon asioita on selvittämättä muissakin puolueissa. Tä-
mäntapaista säätiörahoitusta on ollut muuallakin, ja monen-
laista muuta. On turha luulla, että tässä olisi kaikki. 

- Mulle taisi jäädä Musta-Pekka käteen tässä.
- Ei tunnu tasapuoliselta, että esiin otetaan vain muutama 

tapaus.
Voiko asiaa enää tuon selvemmin sanoa? Ei minusta. Kaik-

konen kertoo monimutkaisiin yhdistys- säätiö- ja yhtiöjärjes-
telyihin verhoillusta maan tavasta, jonka moraali on yhtä kir-
kasta kuin neuvostoarkkitehtuuri kaunista. 

Miksi Kaikkonen avasi maansa ja puolueensa tapaa? Ovat-
ko hänen hapuilevat kommenttinsa jonkinlainen synnintun-
nustuksia – ja jos ovat, niin mikä hänet moisiin pakottaa? 

Ehkäpä mustina öinä valveilla pitävä synkkä tietoisuus sii-
tä, että hän kuuluu kerhoon, jossa luottamuusasemiin on ni-
menomaisesti pyritty, jotta niitä on päästy väärinkäyttämään. 
Omaksi, puolueveljien ja -sisarten hyödyksi. Sen varmistami-
seksi, että päästään valta-asemiin päättämään siitä, kenelle 
tuet jaetaan. Jonka jälkeen voidaan jäädä hyvillä mielin odot-
tamaan sitä, että tuen saajat vastaavat kiitollisuudenvelkaan. 
Niin harmaan vaalirahan sykli pyörii. Ne syklit ovat olemassa 
siitä huolimatta, ettei niitä voi helposti nähdä. Tai tarkemmin: 
ne ovat olemassa juuri niin kauan, kun niitä ei voi nähdä. 

Mustan Pekan miehen tunnontuskille voi olla toinenkin, 
raadollisempi syy. Mitä vaalirahoitukseen tulee, hän on loppu-
iäkseen merkitty mies. Hänen on turha enää haaveilla rahak-
kaista luottamustoimista, joiden 0,05-prosenttisia osuuksia 
pääsisi ohjailemaan omaksi hyödykseen. Mutta hän tietää, 
että muiden pelaajien rahakoneet ovat yhä käynnissä. Ja ne 
tahkoavat niin paljon rahaa, ettei omarahoitteisella vaalikam-
panjoinnilla enää kilpailussa pärjää. Mikäli mielii jatkaa kan-
sanvallan ylimmällä orrella, saattaa muiden väärinpelaajien 
taklaaminen tuntua yllättävän houkuttelevalta taktiikalta.   

Matias Turkkila
Päätoimittaja
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Kanki Kamppaaja 

 PÄÄTOIMITTAJA

Menneisyyteen ei voi palata. Suomen on väistämättä 

sopeuduttava tulevaisuuden vaatimuksiin, toteaa 

europarlamentaarikko Sampo Terhon työryhmä.

Perussuomalainen perehtyi työryhmän ehdottamiin 

talousteeseihin, jotka herättivät paljon julkista 

keskustelua. 
Jatkuu seuraavalla aukeamalla    ➡
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P
erussuomalaisten eu-
roparlamentaarikko 
Sampo Terho myöntää 
yllättyneensä kritiikistä 

ja toisaalta uskoneensa, että tiuk-
kaakin palautetta tulee.

- Ei niinkään sisällön puoles-
ta. Totta kai tiesin jo varhaisessa 
vaiheessa, etteivät monet pidä eh-
dotuksistamme etenkään sopeu-
tusohjelman osalta. Vastuullista 
talouspolitiikkaa ei kuitenkaan 
voi tehdä siten, että yrittää miel-
lyttää kaikkia ja pelästyy jokaista 
sähköpostiin kolahtavaa vihapos-
tia, Terho painottaa.

- Siltä osin kohu sen sijaan oli 

Meitä uhkaa Kreikan  
kohtalo

Europarlamentaarikko ei itse 
koe, että kysymys olisi uuslibe-
ralistisesta talousohjelmasta.

- En, vaikka osan ehdotuk-
sista voi varmasti toki tulkita 
niinkin. Toisaalta useat sopeu-
tusohjelman ehdotukset osuisi-
vat ennen kaikkea hyvätuloisiin. 
Työryhmäni tarkoitus oli tehdä 
mahdollisimman tasapuolinen 
ohjelma Suomen viennin ja ta-
louden pelastamiseksi. Jos jotain 
tämän tapaista ohjelmaa ei vielä 
tämän vuosikymmenen aikana 

toteuteta, meitä uhkaa Kreikan 
kohtalo, Terho muistuttaa.

Perussuomalaiset ovat aina 
vastustaneet tasaverojen - kuten 
esimerkiksi arvonlisäveron – ko-
rotuksia, viimeksi eduskunnassa 
valtion tulo- ja menoarvion kä-
sittelyssä viime joulukuussa. Ter-
hon työryhmä kuitenkin esittää 
mm. ruuan alv:n korottamista 
kolmella prosenttiyksiköllä. Ter-
hon mukaan uuden luominen 
vaatii uusia ehdotuksia, vaikka 
ne eivät olisi yksi yhteen puolue-
ohjelman kanssa.

- Tarkoitus oli alusta saak-
ka esittää nimenomaan uusia 
ratkaisumahdollisuuksia. Jos 
olisimme kaikessa noudattaneet 
puolueen nykyisiä ohjelmia ja 
linjauksia, niin silloinhan me 
emme olisi voineet esittää mitään 
uutta, vaan olisimme vain toista-
neet vanhaa, Terho huomauttaa.

- Esittämistämme uusista 
ajatuksista puolue voi jatkossa 
ottaa sitten osan myös virallisiin 
ohjelmiinsa. Osaa se ei selväs-
tikään ota - kuten juuri ruoan 
alv:n palauttamista vuoden 2009 
tasolle.

Korotuksia  
työttömyyskorvauksiin

Terho työryhmineen esitti myös 
työllisyyden kohentamiseksi 
Tanskassa käytössä olevaa mal-
lia, jossa maksettaisiin nykyistä 
korkeampia työttömyyskorva-
uksia, mutta korvattava aika 
olisi hieman lyhyempi. Tässä asi-
assa hän vetää hieman takaisin.

- Työttömyystukea ei tieten-
kään voi ottaa pois, jos töitä ei 
kerta kaikkiaan ole tarjolla. Se 
on hyväksyttävää ainoastaan, jos 
työkykyinen henkilö itse kieltäy-
tyy työnteosta. Meillä ei ole va-
raa oleskeluyhteiskuntaan eikä 
vapaamatkustus ole kenenkään 
kansalaisoikeus. Tarkennamme 
Tanskan mallin yksityiskohtia 
lähiaikoina työmies Matti Put-
kosen kanssa.

Työryhmän puheenjohtajaa 
harmittaa, että toimenpideohjel-
man muutamaa kohtaa on tul-
kittu väärin ja hän muistuttaa, 
että kaiken kaikkiaan toimen-
pide-ehdotuksia on viitisenkym-
mentä.

- Raportissa on 49 toimenpi-
de-ehdotusta Suomen pelastami-

seksi ja vain kolmea vastaan on 
tähän saakka hyökätty. Niitäkin 
on vastustettu osittain väärän 
tiedon pohjalta. Raportin kes-
keisin osa ei ole budjetin sopeu-
tusohjelma, jonka muutamasta 
kohdasta tähän saakka on väi-
telty, vaan ehdotukset maamme 
viennin, yrittäjyyden ja kasvun 
kohentamiseksi. Jos vienti ei 
vedä, mikään sopeutusohjelma 
ei pysty budjettivajetta tasoitta-
maan, Terho laskee.

- Kyseessä on siis pitkäaikai-
nen rakenteellinen uudistusoh-
jelma. On täysin väistämätöntä, 
että Suomen on muodossa tai 
toisessa sellainen toteutettava. 
Muutos on aina raskasta, mutta 
vaihtoehto on että hyvinvoin-
tiyhteiskunta romahtaa: van-
hukset jäävät hoitamatta, perus-
koulutus kärsii, lomautukset ja 
työttömyys lisääntyvät, etuuksia 
leikataan kautta linjan jne. Mitä 
myöhemmin uudistuksiin ryhdy-
tään, sen pahempi.

Toivon rakentavaa  
keskustelua

 
Terho toivoo ohjelman vastusta-
jilta omaa vaihtoehtoa.

- On helppoa aina sanoa, että 
tuollaista ja tuollaista uudistus-
ohjelmaa nyt en ainakaan hyväk-
sy, mutta silloin on syytä myös 
esittää paremmin toimiva vaih-
toehto. Olemme ryhmäni kans-
sa tehneet keskustelunavauksen 
siitä, millainen Suomen uudis-
tusohjelma voisi olla. Toivon nyt 
rakentavaa palautetta siitä, mitä 
voisi tehdä paremmin, mikä kan-
nattaa jättää sikseen tai mitä voisi 
tehdä kokonaan toisin.

Sampo Terho lupaa täsmentää 
työryhmänsä esityksiä puolue-
hallitukselle, eduskuntaryhmälle, 
puoluekokoukselle ja medialle.

- Kuten sanoin, tämä raportti 
oli vasta keskustelun alku, ei sen 
loppu. Seuraavaksi palaan eu-
rokriisin kimppuun ja päivitän 
avustajieni kanssa loppuvuodes-
ta julkaisemamme eurokriisi.fi 
-sivuston. Samalla jatkan aktii-
vista keskustelua Suomen talou-
den pelastamiseksi.

SEPPO HUHTA 
KUVAT PS-MEDIA  
JA KALLE ERKKILÄ

Europarlamentaarikko Sampo Terhon 

työryhmän raportti Suomen talouden 

pelastamisohjelmaksi sai kovaa kritiikkiä 

osakseen mm. perussuomalaisten 

eduskuntaryhmän johdolta.   

– Ymmärrän kritiikin, mutta tämä oli vasta 

keskustelun avaus, Terho painottaa. 

Terho pysyy 
kannassaan

 Sampo Terhon tiedotustilaisuudesta nousi pienoinen myrsky, kun toimittajat 
käänsivät ps-europarlamentaarikon teesit puolueen kannanotoiksi.

yllättävä ja harmillinen, että Yle 
antoi uutisoinnissaan ymmärtää 
raportin olevan puolueen viralli-
nen linja, vaikka Ylen toimittajalle 
sanottiin neljä kertaa niin lehdis-
tötilaisuudessa kuin sen jälkeen-
kin, että kysymys on vain minun 
vastuullani olevista ehdotuksista.

Terho näkee, että eduskunta-
ryhmän arvostelu johtui nimen-
omaan Ylen uutisoinnista.

- Eduskuntaryhmä reagoi var-
maankin juuri Ylen iltauutisista 
syntyneen väärinkäsityksen kor-
jaamiseksi, eli osoittaakseen ettei 
kyse ollut puolueen virallisesta 
linjasta.
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S
ampo Terhon raportti Suo-
men kilpailukyvyn sopeut-
tamiseksi lähtee mielestäni 
aivan oikeista lähtökohdis-

ta, ja nostaa juuri oikeantyyppisiä 
ongelmakohtia esille. Näitä ovat 
muun muassa valtion liiallinen ve-
lanotto, liian suureksi paisunut jul-
kinen sektori, sekä Suomen kilpai-

lukyvyn äkillisestä heikkenemisestä johtuva kauppataseen 
vaje.

Tällä hetkellä Suomen kilpailukykyä ratkaisevasti suh-
teessa Saksaan ja vaikkapa Ruotsiin heikentää yksikkö-
työkustannusten voimakas kasvu vuosina 2008-09. Tämä 
johtuu siitä, että palkat nousivat Suomessa näinä vuosina, 
vaikka maailmalla talous oli kääntynyt jo taantumaan.

Näyttäisi siltä, että silloin kun olemme Saksan kans-
sa talousliitossa, tulee palkkakehityksen noudatella hyvin 
voimakkaasti Saksan palkkakehitystä. Näin ylläpidämme 

kilpailukykyä suhteessa Saksaan ja samalla myös muihin 
EU-maihin.

Jos yksikkötyökustannukset suhteessa Saksaan kasva-
vat liian suuriksi, heikkenee vientisektorimme kilpailuky-
ky. Tämä johtaa työttömyysprosentin kasvuun, josta seu-
raa edelleen valtion ja kuntien verotulojen heikkeneminen. 
Tämän seurauksena valtio ja kunnat joutuvat leikkaamaan 
palvelutuotannostaan. Myös veroja joudutaan korotta-
maan. Negatiivinen kehä on valmis.

Tässä tilanteessa pitäisi pyrkiä positiiviselle kehälle, 
jonka seurauksena vientisektorimme kilpailukyky koheni-
si, työttömyys paranisi, kuntien ja valtion verotulot kasvai-
sivat ja veroprosentteja voitaisiin laskea.

Loppulausuntona Terhon raportista; lähtötilanne ja on-
gelmakohdat ovat hyvin esitettyjä. Itse en usko veronkoro-
tusten auttavan tässä tilanteessa. Valtion talouden kannalta 
säästetty euro on yhtä hyvä kuin ansaittukin euro.

Ville Vähämäki
kansanedustaja 

Ansiotulojen verotus  
on jo tapissa

Suomen kilpailukyvyn palauttaminen 
äärimmäisen tärkeää

Terhon  
teeseistä sanottua

”On ihan luvallista perussuomalaisissa etsiä 
vaihtoehtoja ja näin tehdään. Ainakaan arvon-

lisäveron nosto ei mene puolueessa läpi.”

(Timo Soini)

”Terhon työryhmän esittämät linjaukset  
eivät edusta sen enempää puolueen kuin 

perussuomalaisten eduskuntaryhmänkään 
näkemystä kyseisistä asioista.”

(Pirkko Ruohonen-Lerner)

”Ei ole kuin kuukausi siitä, kun perussuoma-
laisten eduskuntaryhmä äänesti arvonlisäveron 

yhden prosentin korotusta vastaan valtion 
vuoden 2013 tulo- ja menoarviossa.  

Nyt Sampo Terho esittää peräti kolmen 
prosentin korotusta. Ei käy.” 

(Pentti Kettunen)

”Ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron  
mahtikorotuksilla ei ole mitään tekemistä 

puolueen linjan kanssa.”

(Raimo Vistbacka)

”Kovin oli kylmäkiskoista tekstiä aikana, 
jolloin yt-neuvottelut seuraavat toinen 
toistaan. Kun kansalla ei ole työtä eikä 
toimeentuloa, tasaverot eivät tilannetta 
paranna. Lääkkeiden korvatta vuuden 

alarajaa on jo nostettu, ja jos alv nousee 
nykyisestään, tarkoittaa se sitä, että entistä 

useampi eläkeläinen joutuu jättämään 
lääkkeensä apteekkiin.”

(Maria Tolppanen)

S
uomen talous on ylivelkainen ja tarvitsee uudenlai-
sia, radikaalejakin uudistuksia. Maamme ansiotulo-
verotus ja pääomatuloverotus ovat olleet jo pidem-
pään maksimitasolla. Suomessa ei ole mahdollista 

lisätä verotuloja kiristämällä ansiotuloverotusta eikä pää-
omatuloverotusta. Sama tilanne on EU-maista Tanskassa ja 
Ruotsissa. Veroprosentteja voidaan korottaa, mutta vero-
tuotot jäävät pakkasen puolelle. 

Suomessa sekä ansiotuloverojen tekemättä jätetyt in-
deksitarkastukset vuodelle 2013 että pääomatuloverojen 
vaalikauden alussa toteutetut kiristykset jäävät tuotoiltaan 
negatiivisiksi. Taulukkolaskentaharjoitukset, joilla väitetään 
saatavan lisää verotuloja ansiotuloverotusta ja pääomatulo-
verotusta kiristämällä ovat staattisia laskelmia, eivätkä ota 
huomioon käyttäytymismuutoksia. 

Veroprosenttien ja julkisen vallan verotuksella kerättävien 
kokonaisverojen epälineaarista suhdetta ja sen muodostamaa 
käyrää on pohdittu vuosisatojen ajan. Näistä pohdinnoista 
tunnetuin on Laffer-käyrä, joka kuvaa veroprosenttien ja 
verotuksella kerättävien eurojen suhdetta. Veroprosenttien 
ja kerättävien eurojen suhde muistuttaa etäisesti väärinpäin 
olevan U-kirjaimen muotoa. Käyrän muoto vaihtelee, mutta 
ei yleensä ole symmetrinen. Laffer-käyrän lakipiste osoittaa 
suurimman mahdollisen kerättävien verotulojen määrän kun-
kin verotyypin osalta. Käyrän alamäki maksimin jälkeen on 
yleensä huomattavasti jyrkempi kuin edeltävä ylämäki. Vero-
prosentin nosto Lafferin käyrän osoittaman maksimiveropro-
sentin yli tosiasiassa alentaa saatavien veroeurojen määrää.  

Ansiotulojen verotusta ei keskimäärin voida korottaa, kos-
ka veroprosentit ovat verotuottojen kannalta jo keskimäärin 
Suomessa maksimissaan. Suomessa alemmissa tuloryhmissä 
olevien ansiotuloverotusta kiristämällä on mahdollista saada 
lisää veroeuroja. Sitä ei oikeudenmukaisuussyistä ole realis-
tista toteuttaa. Paremmin ansiotuloja tienaavien veronkiris-
tykset puolestaan johtavat kerättävien veroeurojen laskuun. 
Tämä johtuu yksinkertaistaen siitä, että henkilö, jolla on ta-
loudellista liikkumavaraa, pystyy suhteellisen vaivattomasti 
muun muassa lykkäämään tulojaan, muuttamaan tulojaan 
toiseen muotoon ja jopa siirtämään tulojaan verotettavaksi 
muualla. Yksilölle mukava valinta lisätä hieman vapaa-aikaa 
työnteon lomaan on tyypillinen tapa, joka johtaa kokonais-

tasolla alempaan verokertymään. Lomarahan muuttaminen 
vapaaksi on tätä tyypillisimmillään ja verottaja kustantaa siitä 
leijonanosan yhä useammalle.

Suomessa ei ole ollut pitkään aikaaan mahdollista saada 
merkittävästi lisää verotuloja kiristämällä ansiotuloverotusta 
eikä pääomatuloverotusta. Tilanne on ollut toinen euroalueen 
avustettavien maiden osalta. Vuonna 2010 Euroopan kes-
kuspankin sarjassa julkaistun työpaperin mukaan  Suomen 
olisi ollut mahdollista saada vain 3% lisää verotuloja kiris-
tämällä ansiotuloverotusta ja 0% kiristämällä pääomavero-
tusta. Vastaavasti euroalueen avustettavissa maissa verotuot-
toja olisi saatu ansiotulojen verotusta kiristämällä reippaasti 
enemmän: Kreikassa 7%, Espanjassa 13%, Portugalissa 14% 
ja Irlannissa peräti 30%. Samaan aikaan kun Suomessa oli-
si ollut mahdollista saada 0% lisää verotuloja kiristämällä 
pääomatuloverotusta, Kreikassa vastaava oli 2%, Espanjassa 
2%, Portugalissa 3% ja Irlannissa 8%. 

Verotuksen kiristämisen vaikutukset avustettavissa mais-
sa eivät toki olisi kuin korkeintaan hieman lieventäneet ti-
lannetta, koska vaadittavat avustussummat ovat suhteessa 
niin suuria. Oikeudenmukaisuuden nimissä asia on kuitenkin 
erittäin ongelmallinen. Miten motivoida suhteessa selvästi 
korkeammin verotettu suomalainen veronmaksaja siihen, 
että siirrämme velkarahaa selvästi kevyemmin verotetuille 
veronmaksajille euroalueella? Sampo Terhoa väljästi laina-
ten ongelma on se, että suomalainen ostaessaan yhden mer-
sun maksaa veroina toisen mersun verran. Nämä verorahat 
siirretään sitten avustettaviin maihin veronmaksajille, jotka 
jo entuudestaan saavat mersun suomalaisiin veronmaksajiin 
nähden puoleen hintaan.

Työryhmän näkemys, että nykytilanteessa tarvitaan aivan 
uudenlaisia, hyvinkin radikaaleja uudistuksia, on ehdotto-
masti oikea. Ansiotuloverotuksen ja pääomaverotuksen kiris-
täminen vähentää verotuloja nykytilanteessa. Näiden verojen 
korottaminen ei toimi, koska se tosiasiassa pahentaa julkisen 
talouden velkaongelmia. Työryhmän perusajatus on poikke-
uksellisen kirkas, mutta yksityiskohdat vaativat toki runsaasti 
hiomista, keskustelua ja pohdintaa. 

Kai Järvikare
kauppatieteiden tohtori
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Minulla oli mahdollisuus johtaa eduskunnan 
ulkoasianvaliokunnan matkaa Indonesiaan. 

Maahan, jossa suomalaisella viennillä ja 
kaupankäynnillä on valtavat mahdollisuudet.

INDONESIA
– mahdollisuuksien maa

  Tulvat koettelivat Indonesiaa vuodenvaihteessa.

  Zilin lavalla on mukava matkustaa, kysy vaikka Mari Kiviniemeltä, Maria 
Lohelalta ja Timo Soinilta. S

uurlähettiläs Kai Sauer 
esikuntineen oli saanut 
työstettyä erinomaisen 
ohjelman. Tapasimme 

ulkoministeri Marty Natale-
gawan ja puolustusministeri 
Purnomo Yusgiantoron. Suomen 
ja Indonesia suhteet ovat erin-
omaisessa kunnossa. Presidentti 
Martti Ahtisaaren sovittelutyö 
Acehissa on hyvässä muistissa ja 
laajasti arvostettu.

Suomi ja Indonesia ovat 
aktiivisia Yhdistyneiden Kan-
sakuntien rauhanturvatoi-
minnassa. Indonesia panostaa 
rauhaturvatoimintaan todella 
väkevästi. Vierailimme uudessa 
rauhanturvatoiminnan koulu-
tuskeskuksessa, joka valmistuu 
täyteen mittaansa vuonna 2014. 
Saimme perusteellisen esittelyn 
komentaja, kenraali Iman Edy 
Mulyonon johdolla. Meillä on 
hyvä koulutuskeskus Niinisalos-
sa. Suosittelen vierailuvaihtoa. 
Meille on opittavaa ja annetta-
vaa toisillemme.

Koulutuskeskusvierailun ai-
kana rankkasade yltyi. Kun oh-
jelmamme oli illassa, oli tulva 

saartanut hotellimme. Vettä oli 
polviin asti. Suurlähettiläs Sauer 
soitti kenraali Mulyonolle. Hän 
järjesti meille kunnon kuorma-
auton ja sotilaita avuksi. Muu-
timme majaa...kuivin jaloin.

Vein puolustusministeri Yus-
giantorolle virallisen vierailukut-
sun puolustusministeri Carl Ha-
glundilta. Ministeri oli erityisen 
kiinnostunut kyberturvallisuu-
desta. Tällä alalla on paljon yh-
teistyömahdollisuuksia. NATO:n 
kyberturvallisuuskeskus on naa-
purissamme Virossa. Suomen ja 
Viron kannattaa markkinoida 
näitä asioita yhdessä.

Kauppaa voidaan kasvattaa

Indonesiassa on valtava väki-
määrä. Talous kasvaa ja kymme-
net miljoonat ihmiset nousevat 
köyhyydestä. Suomalaisella vien-
nillä ja kaupankäynnillä on In-
donesiassa valtavat mahdollisuu-
det. Suomella on hyvä ja rehelli-
nen maine. Tätä kunnioitetaan. 
Korruptio on edelleen ongelma. 
Osa kaupoista menee sivu suun, 
mikäli voitelua ei tapahdu. 

Indonesian infrastruktuuri 
on osin kehittymätöntä. Tiet, 
rautatiet ja satamat on saatava 
kuntoon. Suomalaiset ja yrityk-
semme voivat olla siinä muka-
na. Tapasimme myös Indonesia 
työnantajaliiton puheenjohtaja 
Suryo Suliston. Siinä on mies, 
jota kannattaa kuunnella, kun 
Indonesian talouselämä kiinnos-
taa. Minulla oli myös kunnia 
avata kaupankäynti Indonesia 
pörssissä tammikuun 18. päivä-
nä. Pörssi on vielä maailmanmit-
takaavassa pieni, mutta kasvulu-
vut ovat kovat.

Aasia on mahdollisuuksien 
maanosa. Kiina ja Japani saa-
vat jatkossa panna parastaan, 
sillä kilpailu kovenee ja useat 
ASEAN:in maat kasvavat vauh-
dilla. ASEAN:in pääkonttori 
sijaitsee Jakartassa. Tapasimme 
uunituoreen pääsihteerin, viet-
namilaisen Le Luo Minhin. 

Ruotsi ja Norja satsaavat voi-
makkaasti alueelle. Meidän kan-
nattaa ottaa oppia ja esimerkkiä 
naapureistamme ja olla mukana 
Aasian kasvavilla markkinoilla. 
Tavaratuotannon, infraraken-

tamisen ja uuden teknologian 
ohella suomalainen koulutusjär-
jestelmä ja koulutuspalvelut ovat 
oiva vientituote.

Kristityt vähemmistönä

Indonesia on maltillinen, maail-
man suurin, muslimimaa. Kovan 
linjan islamistit koettavat saada 
lisääntyvää jalansijaa. Mikäli he 
onnistuvat, se tietää ankeita ai-
koja maan kristitylle vähemmis-
tölle ja muille vähemmistöille. 
Ihmisoikeuksien kunnioittami-
nen on demokratian tae ja turva. 
Tätä haluan olla edistämässä. 
Pidän tärkeänä, että virallinen 
Suomi puolustaa aina ja kaik-
kialla ihmisarvoa ja uskonnon-
vapautta.

Tapasimme Jakartan Ka-
tolisen arkkipiispan, Ignatius 
Suharyo Hardjoatmodjon ja 
isä Eko Sulistyon. He kertoivat 
avoimesti maansa nykytilasta, 
vaikeuksia kaihtamatta. Jakar-
tan katedraalin museon johtaja 

Susyana Suwadie esitteli ylpeä-
nä katedaalia mieleenpainuvalla 
tavalla. En unohda tätä käyntiä 
milloinkaan.

Hauskana yksityiskohtana 
huomasin, että Paavi Johannes 
Paavali II vieraili samana vuonna 
(1989) sekä Suomessa että Indo-
nesiassa. Olisin viihtynyt muse-
ossa tuntikausia, nyt oli tyytymi-
nen varttituntiin. Aion vierailla 
katedraalissa ja museossa vielä 
uudestaan. Se tulee olemaan ko-
ko päivän mittainen. 

Kiitokset suurlähettiläs Kai 
Sauerille esikuntineen, valiokun-
tatovereille hyvästä seurasta, va-
liokuntaneuvokselle, Indonesian 
Suomen suurlähettiläs Elias Gin-
tingille. Olitte kaikki tekemässä 
minusta Indonesian ystävää. Ys-
tävyys ei koskaan ole yksisuun-
taista. Indonesia tuli sydämeen ja 
jäi sinne.

TIMO SOINI
KUVAT SUOMEN INDONESIAN 
SUURLÄHETYSTÖ JA  
LEHTIKUVA
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 KOLUMNI

E
duskunnan ulkoasi-
ainvaliokunta vieraili 
Jakartassa, Indonesi-
assa puheenjohtajan-

sa Timo Soinin johdolla 15.-
18.1.2013. Matkalla olivat mu-
kana valiokunnan jäsenet Jouni 
Backman (sd), Mari Kiviniemi 
(kesk), Katri Komi (kesk), Pek-
ka Haavisto (vihr), Maria Lo-
hela (ps) ja valiokuntaneuvos 
Tuula Svinhufvud. Valiokunnan 
otti vastaan Suomen Indonesian 
suurlähettiläs Kai Sauer suurlä-
hetystön työntekijöiden kanssa.

Matkan tarkoituksena oli 
tutustua kasvavaan ja kehitty-
vään Indonesiaan, jonka merki-
tys Kaakkois-Aasian vaikuttaja-
na ja kasvavana talousmahtina 
on suuri. Ulkopoliittinen kes-
kustelu Suomessa pyörii vah-
vasti Euroopan unionin ja sen 
toiminnan ympärillä. Unionin 
merkitystä ulko- ja turvallispo-
liittisena tekijänä sekä Suomen 
kauppakumppanina koroste-
taan, vaikka tällä hetkellä muu 
maailma - erityisesti Aasia - kii-
tää hurjaa vauhtia eteenpäin 
monella sektorilla. Samaan ai-
kaan EU pyrkii epätoivoisesti 
korjaamaan vuosikausia huo-
nosti talouttaan hoitaneiden 
jäsenmaittensa tilannetta.

Indonesiassa on noin 240 
miljoonaa asukasta ja se on 
maailman neljänneksi väki-
rikkain valtio ja kolmanneksi 
suurin demokratia, joka muo-

dostuu peräti 13 600 saaresta. 
Maassa on maailman suurin 
muslimiväestö, sillä lähes 90 % 
asukkaista on islaminuskoisia. 
Vanhoilliseen islamin tulkin-
taan perustuva Sharia-laki on 
tiukentanut otettaan ihmisten 
arkielämästä erityishallintoalue 
Acehilla, vaikka teoreettisesti 
kansallinen laki on ylin laki. Us-
konnon suhde lainsäädäntöön 
herättää kuitenkin säännöllisesti 
keskustelua.

Indonesia on monella tapaa 
jakautunut kuten kehittyvät 
maat usein, ja kuilu köyhyysra-
jan alapuolella maaseudulla elä-
vien ja pääkaupunki Jakartan vi-
linässä asuvien välillä on valtava. 
Jakartasta löytää lähes kaikkea 
sitä mitä mistä tahansa Euroo-
pan metropolista – paitsi toimi-
van julkisen liikenteen. Auto tai 
moottoripyörä on välttämätön 
kulkuväline ja riittämättömät 
satsaukset infrastruktuurin ra-
kentamiseen näkyvät entisestään 
pahenevina liikenneruuhkina, 
kun kaupunkiin muuttaa jatku-
vasti lisää väkeä töiden perässä. 

Reilun kuuden prosentin 
vuosittaisen talouskasvun sii-
vittämässä maassa töitä toki 
riittääkin, vaikka työllisyyttä ei 
samoilla mittareilla kyetä seu-
raamaankaan kuin Euroopassa. 
Indonesia on maailman 16. suu-
rin talous ja kasvun jatkuessa ny-
kytahtia se nousee vuoteen 2030 
mennessä maailman seitsemän-

ISO MAA IDÄSSÄ

  Tulvat koettelivat Indonesiaa vuodenvaihteessa.

Perussuomalaisten voittokulku hakee vertaistaan Suomen his-
toriassa. Puolue on runsaassa 15 vuodessa noussut nollasta 
taistelemaan Suomen suurimman puolueen asemasta. Vähem-
pikin herättää kateutta ja kiihtymystä.

Tie ei ole ollut helppo. Tiedän omasta kokemuksesta. His-
toriassa ei tapahdu enää mitään. Kaikella on kuitenkin hintan-
sa. Kova työ jättää jälkensä - meihin kaikkiin.

Kaikki mikä ei tapa vahvistaa ja sattuu hirveästi. Politii-
kassa on tärkeää, paitsi osata asiat ja omata mielipiteitä, kes-
tää henkistä epämukavuutta. Kaikilla ei pää kestä. Ei petty-
myksiä tai menestystä.

Selvät pelisäännöt ovat kaikkien turva. Minulle ei tullut yl-
lätyksenä se, että joissakin paikoissa tapellaan luottamusmies-
paikoista. Se on paikallisen johtajuuden puutetta. Puolue ei ole 
vankila, täältä pääsee pois. On tärkeää, että kiukuttelulle ja 
kiristykselle ei anneta tilaa. Suurimmassa osassa kuntia näitä 
vaikeuksia ei ole. On toimittu hyvin.

Puolue vankistuu ajan kanssa. Huipulle ei ole oikotietä. 
Olen puheenjohtajana ylpeä yhteisestä puolueestamme. Täy-
dellistä tästä ei tule, rosot kuuluvat elämään. On tärkeä muis-
taa, että demokratiassa enemmistön mukaan mennään.

Minulla on mielipiteitä paitsi asioista, myös henkilöistä. 
En ota julkisesti kantaa puoluekokouksen henkilövaaleihin. 
Omaa työtäni puheenjohtajana haluan jatkaa kahdesta syystä. 
Koen, että minulla on sekä kannatusta että kutsumusta. 

Perussuomalaiset on Suomen mielenkiintoisin ja merkittä-
vin puolue. Tuomme politiikan takaisin politiikkaan. 

Olen tyytyväinen siitä, että saimme torjuttua Kepun hyök-
käyksen varapuhemies Anssi Joutsenlahtea kohtaan. Siinä 
tärkeänä osana oli se, että pidimme itse sopimuksesta kiinni 
ja annoimme tukemme Eero Heinäluomalle ja Pekka Raville. 
Perussuomalaisen kädenpuristukseen voi luottaa.

Valtiopäiväneuvos

Perussuomalaisten perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjoh-
taja Raimo Vistbacka sai valtiopäiväneuvoksen arvonimen. 
Katson tuon tunnustuksen kuuluvan sekä Raimo Vistbackalle 
että meille kaikille perussuomalaisille. 

Huomionosoitusta on syytä arvostaa. Olemme yhteisellä 
työllä nostaneet tämän puolueen. Ilman Raimo Vistbackan 
työtä emme olisi eduskuntapuolue. Se on voimakkaasti sanot-
tu. Se on oma tulkintani asiasta.

Vistbacka piti kahdeksan vuotta yksin lippuamme pystyssä 
eduskunnassa. Näin sen omin silmin. Hän kiersi vuosia yksin 
kaikki piirikokoukset keväin ja syksyin, käyden tuolloin ko-
tona vain joka toinen viikonloppu. Pistäkää tuo omalle koh-
dallenne.

Vistbacka ei pidä kehumisesta, eikä ole mikään herran tert-
tu. Hän on tunnustuksen arvoinen perussuomalainen. Olen 
ylpeä ystäväni saamasta tunnustuksesta. Sen verran miestä 
tunnen, että päivä eduskunnassa oli mieleen. Kiitän ryhmä-
huoneessa vallinnutta hienoa juhlatunnelmaa. 

Otetaan mallia ja pidetään tämä puolue peruslinjalla. Se 
kannatus kestää.

Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp

Perussuomalaiset 
vahvistuvat 
kokemuksen 
myötä

neksi suurimmaksi taloudeksi, 
ohi Saksan ja Ison-Britannian. 
Indonesian noin 100 miljoonan 
hengen kasvava keskiluokka 
muodostaa jo nyt valtavan ku-
luttajapotentiaalin, johon useat 
monikansalliset yritykset ovat 
havahtuneet.  Vuonna 2012 ul-
komaisten investointien osuus 
kasvoi 32 % edelliseen vuoteen 
verrattuna ja muodostaa jo 70 
% kaikista investoinneista. 

Tässä on myös suomalai-
silla yrityksillä kiinnostavia 
mahdollisuuksia. Erityisen lu-
paavia aloja ovat metsäteolli-
suus, koneteollisuus ja tervey-
denhuolto. Valitettavasti Suo-
men ulkoasiainministeriö sahaa 
tarmokkaasti omaa oksaansa 
supistamalla säästöpaineiden 
alla suurlähetystöverkostoaan. 
Näillä on maailmanlaajuises-
ti tärkeä rooli kaupankäynnin 
edistämisessä verkostojen luoji-
na ja ovien avaajina suomalai-
syrityksille, sen lisäksi että ne 
auttavat maailmalla matkaavia 
kansalaisiamme. 

Kitkutteleva taloutemme ei 
kohene toisiamme palvelemal-
la ja tuomalla sairaanhoitajia 
ulkomailta, vaan tarvitsemme 
tuotteita ja osaamista, joita 
myymme ulkomaille. Eikä mai-
den kahdenvälisiä suhteita ei 
hoideta internetissä.

MARIA LOHELA

  Jakartan katedraali teki vaikutuksen. Opastajina museonjohtaja Susyana Suwadie ja isä Eko Sulistyo.
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RYHMÄN JOHTO JATKAA

TELAKAN TOIMINTA  
ON TURVATTAVA!

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Pirkko Ruohonen-Lerner ja varapuheenjohtajat 
Pentti Kettunen ja Jari Lindström lupaavat, että  
ryhmän työskentely muuttuu entistä toimivammaksi.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä jättää välikysymyksen 
hallituksen talous- ja elinkeinopolitiikasta.

E
nnen ryhmäkokousta 
sekä kansanedusta-
ja Kaj Turunen että 
kansanedustaja Jari 

Lindström olivat julkisuudessa 
pohtineet Ruohonen-Lernerin 
haastamista. Molemmat kui-
tenkin luopuivat kisasta, kun 
istuva eduskuntaryhmän johta-
ja lupasi ottaa huomioon mo-
lempien toivomat muutokset 
ryhmän nykyiseen toimintaan.

- Meidän on luotava päämi-

nisteristrategia, joka edellyttää 
mm. tiimityöskentelyä, jonka 
tuloksia hyödynnetään niin päi-
vänpolitiikassa kuin vaaleissa-
kin. Välitavoitteina on puolue-
kokous ja EU-vaalit, ja lopulta 
eduskuntavaalit, joissa nousem-
me pääministeripuolueeksi, Tu-
runen suunnitteli.

Pirkko Ruohonen-Lernerin 
oli helppo yhtyä Lindströmin ja 
Turusen toivomuksiin.

- Olen aina ollut avoin kai-

kille muutosesityksille ja kan-
natan nyt esiin nostettua pien-
ryhmätyöskentelyä, jossa kaikki 
edustajat saavat vielä nykyistä 
paremmat mahdollisuudet vai-
kuttaa asioihin. Kaikessa on tie-
tysti vara parantaa, myös meidän 
eduskuntaryhmämme työskente-
lyssä, ja se tulee vastaisuudessa 
olemaan entistä tehokkaampaa 
ja toimivampaa.

Jatkavalle ryhmänjohtajalle 
äänestysodotusten muuttuminen 

PS haastoi hallituksen:

H
allitusohjelman yk-
si keskeisiä kohtia 
oli työttömyyden 
painaminen viiteen 

prosenttiin. Nyt Jyrki Kataisen 
hallituksen puolivälin krouviin 
tultaessa on käynyt selväksi, 
ettei tuota tavoitetta päästä lä-
hellekään.

Eduskunnan talousvalio-
kunnan perussuomalainen jä-

sen Kaj Turunen pitää syyllisinä 
kaikkia 2000-luvulla hallinneita 
hallituksia.

- Viimeisen kahdentoista 
vuoden aikana kaikki uudet 
työpaikat ovat syntyneet pk-
sektorille. Hallitus on unohtanut 
pienet yritykset. On muistetta-
va, että pk-sektorin hyvinvointi 
on riippuvainen vientiteollisuu-
desta. Hallitus on unohtanut 

vientiteollisuudenkin, Turunen 
huomauttaa. Turusen mielestä  
hallituksen raskain synti  
on epäisänmaallisuus.

- Eli isänmaallisen talouspo-
litiikan puute. On hyväksytty 
rikkidirektiivit ja merkittävästi 
heikennetty kotimaisen energian 
kilpailukykyä suhteessa tuonti-
energiaan.

Kansanedustaja ja yrittäjä 

Kaj Turunen näkee, ettei halli-
tus kerta kaikkiaan halua hoitaa 
Suomen asioita.

- Hallitukselta puuttuu tah-
totila hoitaa kotimaisia asioita. 
Hallitus kumartaa Turun saa-
ristosta Eurooppaan ja pyllistää 
kotimaahan.

Työpaikkojen vähättelyä

Hallitus hukutti melkein miljar-
din arvoisen risteilijätilauksen 
vaivaisen 50 miljoonan euron 
lainan epäämiseen, samalla poh-
jaan meni 12 000 miestyövuotta. 
Miten tässä näin kävi?

 - Ylimielisyys ja suomalais-
ten työpaikkojen vähätteleminen 
johti tilauksen menettämiseen. 
Miljardin risteilijäkaupan telakan 
osuus on noin 20%, loput 800 
miljoonaa menee ympäri maa-

ta alihankkijoille ja verkostoon, 
ihan kannattavaan toimintaan. 
Yhden risteilijän sijaan pitäisi 
saada noin 70 jäänmurtajakaup-
paa. Toisin sanoen risteilijöitä 
ei pystytä korvaamaan muulla 
laivanrakentamisella, Turunen 
lataa.

Edustaja Turunen on kau-
huissaan, jos Turun STX-telakka 
menettää vielä TUI-laivojenkin 
tilaukset. Seurauksena on Turu-
sen mukaan yhden suomalaisen 
teollisuushaaran hautajaiset ja 
valtava työttömyyden kasvu.

- Jos loputkin TUI-kaupat me-
netetään, häviää Suomesta koko 
meriteollisuus. Jäljelle jää vain 
kymmeniä tuhansia työttömiä. 
Siihen ei meillä yksinkertaisesti 
ole varaa.

Aivan kaikesta ei voi Eu-
roopan unioniakaan syyttää.  
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Perussuomalaisten nousu Suomen valtuustoihin on näyttävä ja vai-
kuttava tosiasia. 

Puolue on suurin Kihniössä ja Uuraisilla, sekä useimmissa kun-
nissa 3.-5. suurin. Suomessa on 288 kuntaa, joissa on perussuoma-
laisia valtuutettuja tai valtuutettu, yhteensä lähes 1 200. Määrä on 
enemmän kuin kaksi ja puolikertainen edelliseen kauteen verrattuna.

  Uudet valtuustot ovat aloittaneet työnsä. Yhteisten asioiden 
hoitoa ja oman linjan ajamista odotetaan. Kuntalaisten hyvinvoin-
ti on asetettava etusijalle. Valtuutetun työ on aikaa vievää, usein 
puuduttavaa asioihin ja asiakirjoihin perehtymistä. Toisinaan se on 
myös palkitsevaa.

Luottamuspaikkaneuvottelut kunnissa ovat sujuneet vaihtelevas-
ti. Siellä täällä on tökkinyt. Perussuomalaiset uudet tuulet on paikka 
paikoin pyritty suitsimaan vanhojen myllyjen pyörittämiseen. Syitä 
on monia; vanhojen vakiintuneiden asemien varjeleminen, itsekkäät 
vaatimukset, ikävät sooloilut, keskinäiset vaikeudet tai se, että tar-
peellinen yhteistyökuvio jää saavuttamatta. Yhteisiin päätöksiin on 
kuitenkin tyydyttävä. Muussa tapauksessa edessä on umpihanki.

Joukkuepelaajana toivon, että perussuomalaiset näkisivät tar-
peellisena pelata enemmän joukkueena. Olen jonkin verran kyllästy-
nyt siihen, että muutamat yksilöt pyrkivät itsekkäästi sooloilemaan 
omaksi edukseen. Pärjäisimme ehdottomasti yhä paremmin mikäli 
oppisimme pelaamaan enemmän joukkueena.

Kuntapäättäjille on tarjolla Kuntaliiton kustantamaa ja kuntien 
järjestämää koulutusta. Tilaisuuksiin kannattaa osallistua, ehdotto-
masti uusien, mutta myös kokeneempien on hyvä kerrata. Kunnal-
lisalan kehittämissäätiö on jakanut postitse Valtuutetun käsikirjan. 
Kirja antaa eväitä valtuutetun työhön ja sisältökysymyksiin. Kan-
nattaa tutustua siihenkin.

Perussuomalaisten on edelleen vahvistettava toimintaansa jokai-
sessa kunnassa, ollaksemme seuraavien eduskuntavaalien jälkeen 
suurin puolue.  On pidettävä mielessä, että meidän on lunastettava 
paikkamme joka päivä uudelleen. Teemme sen olemalla avoimia, 
aitoja ja rehellisiä, sekä pitämällä lupauksistamme kiinni. Oikeu-
denmukaisuus, työn ja yrittämisen kunnioittaminen, tasa-arvo ja 
rehellisyys ovat ne arvot joilla voitimme eduskuntavaalit, niillä voi-
timme kuntavaalit. Näillä arvoilla teemme historiaa. Perussuomalai-
suudesta voi tulla Suomen politiikan johtava aate tällä vuosisadalla.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

sopuratkaisuksi oli mm. merkki 
mahdollisten vastaehdokkaiden 
epävarmuudesta.

- Yksimielisyys oli osoitus 
siitä, että vastaehdokkaat eivät 
uskoneet saavansa yli puolta 
äänistä. Äänestykset luovat toi-
saalta joskus turhaa vastakkain-
asettelua. Vaali on testi ja minä 
olin valmistautunut siihen, mut-
ta hyvä näin. Ja jos olisi tehty 
toisin enkä olisi tullut valituksi, 
olisin tyytynyt siihenkin, Ruo-
honen-Lerner painottaa.

SEPPO HUHTA
KUVA PS-MEDIA

 KOLUMNI

Kuntalaisten 
hyvinvointi 
etusijalle

STX:n Turun telakan työntekijöiden pääluotta-
musmies Jari Aalto uskoo ja toivoo, että TUI-
laivojen rahoitukseen löytyy ratkaisu. Aallon 
mielestä onnelliseen lopputulokseen pääsyyn on 
ilmaantunut hyvä syy.

- Olemme kuulleet, että STX:n emoyhtiö eli 
korealainen varustaja ainakin harkitsee Turun te-
lakan tukemista eli TUI-laivojen rahoitusosuuden 
lisäämistä, Aalto selittää.

Pääluottamusmiehen mielestä nyt marssijär-
jestys on oikea.

- Ensin onkin omistajan liikuttava ja sitten val-
tion on harkittava onko se mukana vai ei.

Oasis III -risteilijätilauksen saamatta jäämi-
nen perustui luuloihin.

- Niin hallitus kuin muutkin kuvittelivat, että 
kaikissa tapauksissa risteilijätilaus tulee Suomeen, 
mutta kun se menikin Ranskaan, niin päättäjät 
säikähtivät ja nyt ollaan tosissaan. Kaikki mah-
dollinen tuki saataneen TUI-laivojen rakentami-
seen, Aalto uskoo.

Pääluottamusmies Aalto kertoo, että telakalla  

puhalletaan yhteen hiileen.
- Täällä vallitsee talvisodan henki. Tämä yh-

teinen taistelu on lähentänyt työntekijöitä ja työn-
antajaa.

Anssi Joutsenlahti jatkaa varapuhemiehenä
Anssi Joutsenlahti (ps) jatkaa eduskunnan varapuhemiehenä. Hän 
sai puhemiesäänestyksessä 114 ääntä. Hänen äänimääränsä jäi al-
haisemmaksi kuin etukäteen olisi voinut olettaa. Tämä taas johtui 
siitä, että keskusta nosti ehdokkaaksi toisen varapuhemiehen pai-
kalle kansanedustaja Mari Kiviniemen. Edustaja Kiviniemi sai kui-
tenkin äänestyksessä vain 49 ääntä. SDP:n Eero Heinäluoma jatkaa 
puhemiehenä. Hän tuli valituksi 153 äänellä. Kokoomuksen Pekka 
Ravi jatkaa ensimmäisenä varapuhemiehenä 181 äänen turvin.

Vistbackasta valtiopäiväneuvos
Veteraanipoliitikko Raimo Vistbackalle myönnettiin valtiopäi-
väneuvoksen arvonimi. Puhemiehen johtama arvonimitilaisuus 
pidettiin eduskunnassa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti 
oman tilaisuuden Vistbackan kunniaksi ja lisää juhlahumua on 
luvassa, kun tuoretta valtiopäiväneuvosta juhlitaan Alajärvellä 
24. helmikuuta. 

Lue Vistbackan erikoishaastattelu Perussuomalaisen seuraa-
vasta numerosta.

Hallitushan yritti väittää, että it-
se asiassa tukilainan antaminen 
Turun STX:n telakalle kariutui 
merkittäviltä osin EU-säädösten 
vuoksi.

- Hallituksella olisi ollut käy-
tettävissään keinoja, ettei mitään 
EU-säädöstä olisi rikottu. Ei 
Ranskakaan rikkonut. Pekka-
risen ministerikaudella, hänen 
ohjeistuksensa pohjalta, kiris-
tettyihin Finnveran säännöksiin 
tässä on vedottu. Eivät nekään 
esteeksi olisi muodostunut, Tu-
runen täsmentää.

Taipuminen tai uudet vaalit

Jopa uudet eduskuntavaalit 
siintävät savonlinnalaisen kan-
sanedustajan Kaj Turusen sil-

missä. Hän on toisaalta varma, 
että hallituksen on otettava pe-
russuomalaisten tarjoama lusik-
ka kauniisti käteen ja turvattava 
TUI-laivojen tilaukset.

- Hallitus taipuu perussuo-
malaisten linjalle tässä asiassa. 
Uskon, että Vapaavuoren on 
myönnettävä hallituksen en-
simmäinen virhe ja korjattava 
suhtautumistaan nyt kun vielä 
voi pelastaa kaksi muuta TUI-
tilausta. Jos asia on hoitamatta, 
kun hallituksen luottamuksesta 
äänestetään, minä ainakin val-
mistaudun uusiin vaaleihin.

Turusella on jo nimetä seu-
raava pääministeri ja hän uskoo 
lujasti, että perussuomalaisis-
ta tulisi uusien vaalien jälkeen 
eduskunnan suurin puolue.  

Turunen torjuu ajatuksen, että 
hallitusta vaihdettaisiin ilman, 
että kansa pääsisi sanomaan sa-
nansa demokratian keinoin.

- Vaalien kautta. Eduskunta-
ryhmämme kasvaisi varmasti, ja 
olisimme vaalien jälkeen suurin 
puolue. Soinista tehtäisiin pää-
ministeri, Turunen suunnittelee.

Kataisen hallituksen on 
vastattava välikysymykseen vii-
dentoista päivän kuluttua sen 
jättämisestä. Eli viimeistään hel-
mikuun loppupuolella näemme 
kiehuuko Kataisen sekamete-
lisoppa pohjaan.

SEPPO HUHTA
KUVAT MATTI MATIKAINEN

  STX:n Turun telakalla odotellaan, 
mitä valtio aikoo tehdä työpaikkojen 
turvaamiseksi.

  Perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä pääsi yksimielisyyteen Pirkko 
Ruohonen-Lernerin jatkosta.

Uskomme TUI-tilauksiin

   Pääluottamusmies Jari Aallon mukaan STX:n
Turun telakalla uskotaan vielä huomiseen.
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RUUTITEHDAS 
KUILUN PARTAALLA

Suomen ainoan ruutitehtaan toiminta uhkaa loppua Laukaan 

Vihtavuoressa. Ranskalaisen Eurencon omistamaa tehdasta 

on yritetty kaupata viime kesästä lähtien. Henkilöstö odottaa 

valtiovallalta pelastustoimia ruutituotannon jatkumiseksi. 

P
rosessityöntekijä 
Kari Malinen is-
tuu huolestuneena 
Vihtavuoren ruuti-
tehtaan taukotilas-

sa. Malinen on työskennellyt 
tehtaalla 35 vuotta.

- Tehtaan näkymät ovat hei-
kentyneet siitä lähtien, kun sen 
omistus siirtyi kokonaan rans-
kalaiselle Eurencolle muutama 
vuosi sitten. Sen jälkeen osastot 
ovat pyörineet vajaakäytöllä, 
Malinen toteaa.

Puolustusvoimat on ollut 
merkittävä tilaaja, mutta tila-
usten vähentyminen on ajanut 
tehtaan kannattamattomaksi. 
Malisen mielestä Vihtavuores-
sa pitäisi valmistaa sotilasruu-
din lisäksi myös siviiliruutia, 
jolloin kannattavuus kääntyisi 
nousuun.

- Kivääriruudille olisi var-
maan kysyntää, sillä meidän 

laatu tunnetaan maailmalla 
samaan tapaan kuin Roll Ro-
yce -merkki. Ruutientasaisesta 
laadusta on tullut kiitosta sekä 
metsästäjiltä että kilpa-ampujil-
takin. Uhkana on, että ruudin-
valmistuksen tietotaito häviää  
Suomesta, jos tehdas suljetaan, 
Malinen sanoo.

Satoja työpaikkoja  
uhattuna

Eurenco työllistää Laukaassa 
runsaat sata ihmistä. Yhtiö on 
tarjonnut tehdasta Patrialle, 
joka myi viimeiset Eurenco-
omistuksensa vuonna 2010. 
Patrialla on vajaa kuukausi 
aikaa vastata ostotarjoukseen. 
Tehtaan alasajo alkaa, jos Pat-
ria ei innostu ostotarjoukses-
ta. Teollisuuden ammattiliito 
TEAM:n pääluottamusmies 
Janne Lahtinen laskee, että     Henkilöstön mukaan Vihtavuoren ruutitehdas on vajaakäytöllä.
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Kotimainen ruudintuotanto on turvattava

Ruudintuotanto Suomessa on vaarassa loppua hallituksen saamattomuuden takia. Toistasataa 
ihmistä Laukaan Vihtavuoren tehtaalla voi menettää työnsä. Ulkopuoliset toimijat mukaan lukien 
kyse on yhteensä jopa 200–300 työpaikasta.

Valtion ruutitehdas perustettiin 1926. Se siirtyi 1998 Nexplolle ja 2004 Eurencolle, joka on 
luopumassa tehtaasta kannattavuusongelmien takia. Toiminnalle olisi ollut yksityinen jatkaja, 
mutta kantona kaskessa on tehdasalueen maaperän vastuukysymykset.

Mahdolliset ympäristöongelmat ovat epäilemättä peräisin valtion pitkältä omistusajalta. Siksi 
on perusteltua, että valtio kantaa vastuunsa. Ympäristöministeri Ville Niinistö ei kuitenkaan ole 
tiettävästi edes vastannut kutsuun käydä tutustumassa tilanteeseen paikan päällä. 

Ratkaisu ruutitehtaan uudesta omistajasta on saatava aikaan pian. Ratkaisun avaimet ovat 
hallituksella. Hallituksen linjattomuutta asiassa kuvaa tuoreen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon kirjaus sivulla 107: ”Raskaan ruuti- ja ampumatarviketuotannon ylläpidon tarkoituk-
senmukaisuutta kotimaassa arvioidaan jatkuvasti. Toistaiseksi on ollut perusteltua säilyttää tuo-
tantokykyä kotimaassa huoltovarmuusnäkökohtien vuoksi.”

Juuri huoltovarmuuden takia kotimaista ruuduntuotantoa tarvitaan jatkossakin. Sitä vaatii 
maanpuolustuksen etu. Samalla turvataan teollisia työpaikkoja Suomessa.

Hallituksen on toimittava ennakkoluulottomasti. Pääasia, että tehdas säilyy. Paras vaihtoehto 
lienee sen siirtäminen valtio-omisteiselle Patrialle. Toinen mahdollisuus on, että ruutitehdas toimisi 
Pohjoismaiden yhteisomistuksessa pohjoismaisen puolustusyhteistyön syventämisen pilottiprojek-
tina.

Pääministeri Jyrki Kataisen on asetettava asiat tärkeysjärjestykseen. Missä on hallituksen porva-
ripuolueiden maanpuolustustahto, missä vasemmistopuolueiden vastuu työpaikoista? Pian näem-
me konkreettisesti, ajavatko Kreikka ynnä muut eurokriisimaat taas kerran kotimaan asioiden yli.

Jussi Niinistö
kansanedustaja

lakkautus veisi suoraan yli sata 
ja välillisesti noin 200 työpaik-
kaa.

- Kyseessä olisi lamauttava 
isku Laukaalle ja koko seutu-
kunnalle. Mistä syntyisi kor-
vaavia työpaikkoja, kun muuta 
kemianteollisuutta ei ole? Ruu-
tituotannon loppuminen heiken-
täisi myös kansallista puolustus- 
ja huoltovarmuutta, Lahtinen 
sanoo.

Ruutitehdas aloitti toimin-
tansa noin 90 vuotta sitten ja se 
oli pitkään valtion omistukses-
sa. Lahtisen mukaan valtioval-
lan on tehtävä kaikkensa koti-
maisen ruutiteollisuuden pelas-
tamiseksi.

- Päättäjät voisivat tukea 
omistusjärjestelyiden syntymis-
tä tai rahoitusjärjestelyjä. Miksi 
valtiovalta uhraisi kotimaista 
teollisuusosaamista? Lahtinen 
kummastelee.

Vihtavuoren ruutitehtaalle 
oli yksityinen ostaja viime vuon-
na. Myyntineuvottelut kaatuivat 
saastuneen maaperän puhdista-
misvastuisiin. Ostajaehdokkaan 
mielestä valtion vastuulla on 
noin 90 vuotta kestäneen teh-
dastoiminnan pilaaman maa-
aineksen puhdistaminen.

- Tämä on surkuhupaisaa, 
sillä maa-ainesten puhdistami-
nen jää valtion kontolle mikäli 
tehdas lakkautetaan. Kyllä val-
tion kuuluu ottaa vastuu, sillä 
se on ollut pisimpään tehtaan 
omistaja, Lahtinen muistuttaa.

Lahtisen mukaan jo runsaan 
viiden miljoonan euron lämpö-
keskus- ja tykkipuristininves-
toinneilla tuotantoa voisi jatkaa 
kannattavana. Vanha lämpökes-
kus toimii öljyllä, joten puukäyt-
töisenä säästettäisiin energialas-
kuissa. Tykkipuristimen muun-
taminen hienoruudille mahdol-

listaisi sotilasruudin lisäksi myös 
siviiliruudin valmistuksen.

- Yksityinen ostaja ei olisi 
ollut kiinnostunut hieromaan 
kauppoja, jos tehdasta ei pidet-
täisi kannattavana ja kehityskel-
poisena, Lahtinen sanoo.

Ruutitehtaan kohtalo  
hallituksen käsissä

Hallituksen asettama virka-
miestyöryhmä pohtii keinoja 
ruutituotannon säilyttämiseksi 
Suomessa. Vihtavuoren ruuti-
tehtaalla työskentelevien ammat-
tiryhmien edustajat kävivät hil-
jattain Helsingissä tapaamassa 
työministeri Lauri Ihalaista sekä 
puolustusministeriön väkeä. Iha-
lainen totesi tapaamisen jälkeen, 
että ruutiteollisuuden säilyminen 
kotimaassa edellyttää uudenlai-
sia omistusjärjestelmiä Laukaas-
sa.

- Kaikki ovat ilmaisseet huo-
lensa ruutitehtaan tulevaisuudes-
ta. Me tarvitsemme kuitenkin 
tositoimia, sillä pelkillä puheilla 
pestään vain käsiä. Meiltä kato-
aa markkinat, jos päättäjät vit-
kastelevat ja pallottelevat kohta-
lomme, Lahtinen pelkää.

Mahdollisista uusista omis-
tusjärjestelmistä on tarkoitus 
keskustella talouspoliittisessa 
ministerivaliokunnassa helmi-
kuun alkupuolella. Uhka koti-
maisen osaamisen katoamisesta 
on hallitukselle kiusallista ja asi-
asta saattaa syntyä tiukka vään-
tö. Esimerkiksi valtion omistus-
ohjauksesta vastaava ministeri 
Heidi Hautala ei suostunut 
kommentoimaan Vihtavuoren 
ruutitehtaan tilannetta millään 
tavalla.

MIKA RINNE
KUVAT MIKA RINNE

n Teollisuuden ammattiliito TEAM:n pääluottamusmies Janne Lahtinen perää valtiovallalta ripeitä toimia  
kotimaisen ruutiteollisuuden pelastamiseksi.

  Prosessityöntekijä Kari Malinen pitää suurena tyhmyytenä, jos laadukas ruudintuotanto lopetetaan Vihtavuoressa.
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E
uroparlamentaarik-
ko Martin Calla-
hanin mielestä olisi 
hienoa, jos myös 
Suomi neuvottelisi 

EU:n kanssa uuden sopimuksen. 
– Ja saisitte äänestää myös 

EU:n jäsenyydestä, kuten pe-
russuomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini on jo ehdottanut. 
Toivommekin Englannissa, että 
perussuomalaiset voisivat auttaa 
meitä neuvotteluissa EU:n kans-
sa seuraavien vaalien jälkeen 
hyvistä hallitusasemista käsin, 
Callahan selittää.

Perussuomalaiselle haastat-
telun antanut Callanan on pit-
kän linjan eurokriitikko, joka 
johtaa EU:n uudistamiseen pyr-
kivää EU-parlamentin ECR-ryh-
mää eli European Conservatist 
and Reformist Groupia.

Callanan kehuu vuolaasti 
pääministeri David Cameronin 

sopimuksen myös muille jäsen-
maille.

– Se ei tarkoita vain poikke-
uksia Englannille, vaan parempia 
sääntöjä koko Euroopalle. Ca-
meron laittaisi uuden sopimuk-
sen kansanäänestykseen Englan-
nissa. Toivomme myös, että siitä 
voitaisiin äänestää muissakin jä-
senmaissa, Callanan toteaa.

EU-myönteiset tahot suoras-
taan tyrmistyivät Cameronin pu-
heesta. Presidentti Sauli Niinistö 
torjui kansanäänestyksen Suo-
men kohdalta helmikuun alussa 
Savon Sanomissa. Hän pelkäsi 
Britannian voivan uhata koko 
ajan erollaan. Callanan uskoo 
brittien voivan onnistua neuvot-
teluissa.

– Se on mahdollista. Eu-
roopan täytyy muuttua. Mitä 
pienemmäksi Euroopan osuus 
maailman kansantuotteesta jää, 
sitä huonommin menestymme 

sallistaa uudelleen niin, että Eng-
lannin ja Suomen kaltaiset hyvin-
voivat jäsenmaat voivat päättää 
aluepolitiikastaan ja tuistaan itse. 
EU voisi neuvoa ja säännellä köy-
hempiä Itä- ja Keski-Euroopan jä-
senmaita. Turha valvontakin on 
kallista, Callanan esittää.

– Suomi maksaa paljon jäsen-
maksuja ja saa niitä takaisin sää-
deltyinä maatalouden ja aluepoli-
tiikan tukina. Se on hullua. Miksi 
maksaa jäsenmaksuja ylipäätään?

Vaalivoitto ratkaisee

Voivatko EU-myönteiset Sak-
sa ja Ranska myöntyä tällaisiin 
muutoksiin? Neuvotteluista ei 
tule kuitenkaan helpot. Vastassa 
on tahoja, jotka haluavat lisätä 
EU:n valtaa.

– Mutta meidän täytyy yrit-
tää! Muuten tästä tulee yksi-
suuntainen tie, jossa valta kulkee 

puhetta, joka tarjosi briteille 
mahdollisuutta äänestää EU-
jäsenyydestä vuoteen 2017 men-
nessä, jos konservatiivit voitta-
vat vaalit.

Hän muistuttaa Cameronin 
puhuneen samasta asiasta jo 
vuosia sitten: EU tarvitsee perus-
tavan muutoksen noustakseen 
entistä kilpailukykyisemmäksi ja 
selvitäkseen 21. vuosisadalla.

– EU:n pitää tehdä entistä vä-
hemmän! Se on meidän pysyvä 
sanomamme. Sen pitää käyttää 
vähemmän rahaa itseensä, puut-
tua vähemmän jäsenmaidensa 
sisäiseen elämään ja jättää enem-
män kansallisten parlamenttien 
tehtäväksi, Callanan tiivistää.

Neuvottelemme  
muidenkin puolesta

Callanan painottaa, että Iso-
Britannia haluaa tarjota uuden 

kilpailussa. Meidän täytyy muut-
tua pohjoista myöten.

Valta takaisin jäsenmaille
 

Britannia saa jo EU:lta erityi-
siä etuja. Pääministeri Margaret 
Thatcher neuvotteli suuret jä-
senmaksujen palautukset vuon-
na 1984. Britannia ei myöskään 
kuulu euroalueeseen eikä pas-
sittomaan vapaan liikkumisen 
Schengen-alueeseen.

Mitä muita etuja britit halua-
vat vielä saada? Ja mitä EU voisi 
antaa?

Callanan tahtoo vallan takai-
sin jäsenvaltioille. EU:n ei pidä 
määrätä esimerkiksi, montako 
tuntia työskentelemme viikossa 
tai montako vapaapäivää vietäm-
me. Tällaiset pitää päättää joka 
maassa erikseen.

– Uskomme myös, että alue-
politiikka voidaan ja pitää kan-

SUOMEN KANNATTAA  
NEUVOTELLA UUSI SOPIMUS

  Europarlamentaarikko Martin Callanan 
toivoo suomalaisten vaativan muutosta 
EU-politiikkaan yhdessä brittien kanssa.

Ison-Britannian konservatiivien euroedustaja Martin Callahan ylistää pääministeri  

David Cameronin puhetta, joka tarjosi briteille mahdollisuutta äänestää EU-jäsenyydestä.

Brittimeppi 
perussuomalaisten 
linjoilla

© European Union 2012 - European Parliament.
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aina vaan jäsenmaista EU:hun 
päin. Tämä johtaa siihen, että 
EU menettää entistä enemmän 
oikeutustaan äänestäjien ja ve-
ronmaksajien silmissä. EU on 
luottanut ihmisten tukeen yh-
teistyön syventämisessä jo liian 
pitkään kuin itsestään selvänä 
asiana. Siksi tahdomme välttä-
mättä asettaa uuden sopimuk-
sen äänestykseen Britanniassa,  
kunhan konservatiivit voittavat 
vaalit. Ja toivomme, että muut 
maat tekevät samoin!

Entä miten käy, jos sopimus-
ta ei synny? Kuka voittaa vaalit?

– Hyvä kysymys. Toivon, 
että uusi sopimus saadaan val-
miiksi ennen vaaleja, koska em-
me saavuta nyt enemmistöä kuin 
liitossa liberaalidemokraattien 
kanssa. He ovat erittäin EU-
myönteisiä. Se voisi vaikeuttaa 
uuden suunnan pitämistä. Jos 
me voitamme vaalit, aloitamme 
neuvottelut EU:n kanssa, Calla-
nan kertoo.

Haluamme pysyä  
uudistetussa EU:ssa

Pääministeri Cameron pelaa si-
käli kovaa, että hän itse kannat-
taa EU-jäsenyyttä, vaikka esittää 
siitä kansanäänestystä. Mitä 
mieltä on Callanan?

– Myös minä kannatan jä-
senyyttä, mutta uudistetussa 
EU:ssa, uuden sopimuksen jäl-

keen. En nykyisillä ehdoilla! 
Haluan neuvotella uudelleen 
nykyisen jäsenyytemme ehdot 
niin, että EU tekee vähemmän ja 
rajatummilla aloilla. Eikä vain 
Britanniassa, vaan kaikissa jä-
senmaissa.

Britannian eroa EU:sta  
Callanan ei toivo. Hän muotoi-
lee toivovansa, että he voisivat 
sopia uudesta reformista, jotta 
ihmiset voisivat äänestää jäsene-
nä pysymisen puolesta.

– Haluamme onnistua neu-
votteluissa. Jos onnistumme, 
kansa saa mahdollisuuden ää-
nestää mukana pysymisestä. Eu-
rooppa tarvitsee ison muutok-
sen, maailma muuttuu, meidän 

pitää muuttua myös, Callanan 
painottaa.

Hän vakuuttaa veljespuolu-
eiden kollegoiden tukeneen eh-
dotusta vahvasti. Etenkin tsekit, 
puolalaiset ja unkarilaiset ovat 
seisseet ehdotuksen takana. 

– Kaikki yhteistyöpuolu-
eemme ovat tukeneet ehdotus-
tamme ja sen perusviestiä. Jopa 
konservatiiviryhmän ulkopuo-
liset puolueet ovat osoittaneet 
tukeaan. Emme puhu vain van-
hoille vakiintuneille puolueille, 
vaan monille kansalaisryhmille 
eri puolilla Eurooppaa: ryhmil-
le, jotka ovat kyllästyneet siihen 
suuntaan, johon Eurooppa on 
menossa.

Italia voi horjuttaa euroa

Italia järjestää helmikuussa vaalit. 
Nouseeko Välimereltä taas uusi 
pilvi varjostamaan kulkuamme?

– Tasapaino voi järkkyä pa-
hasti, jos Italiassa ei ole vakaata 
hallitusta, joka tukee maan va-
luttaa. Mutta se asia täytyy jättää 
Italian kansan käsiin ja katsoa, 
kuinka vaaleissa käy. Haluan 
euron selviävän, mutta en millä 
hinnalla tahansa.

– Euro on projektina ymmär-
retty väärin. Haluan jokaisen 
maan päättävän itse, haluavatko 
ne kuulua siihen. Olen hyvilläni, 
ettei Britannia kuulu euroon enkä 
tosiaan tukisi siihen liittymistä. 

Suomen kansan pitäisi päättää 
itse, haluaako se kuulua euroon 
vai ei. Se maksaa joka tapaukses-
sa teille paljon rahaa.

Ruotsi ja Tanskahan pärjää-
vät omilla valuutoillaan erittäin 
hyvin, Callanan huomauttaa.

 Callananin mukaan euron 
ongelmia on ratkottu vain puo-
littain ja paljon pitää vielä tehdä. 

– Keskuspankin lupaus rajat-
tomasta rahoituksesta ratkaisi 
ongelmia joksikin aikaa, mutta 
ongelmien perussyy on yhä sa-
ma: eteläiset euromaat eivät ole 
kilpailukykyisiä, eikä ongelmaa 
ole vieläkään korjattu. Ratkai-
su pitää löytää jotta eurosta tu-
lisi menestyvä valuutta. Mutta 

en ole varma, voidaanko tätä 
ongelmaa edes ratkaista euron 
puitteissa.

Skotit häviäisivät  
itsenäistyessään

Entä jos Skotlanti eroaa Bri-
tanniasta? Skotithan äänestä-
vät siitä ensi vuoden syksyllä. 
Kansallismielinen Skotlannin 
kansallispuolue SNP ryhtyi 
ajamaan kansanäänestystä heti 
noustuaan suurimmaksi puo-
lueeksi vuonna 2007. Vuonna 
2011 se sai enemmistön alue-
parlamenttiin ja mittausten mu-
kaan itsenäisyyttä kannattaa jo-
pa kolmannes vastaajista. Kan-
nastaan epävarmoja on paljon.

– Toivon, että he äänestävät 
Britannian jäsenyyden puolesta. 
Olemme olleet vahvoja yhdessä 
jo satoja vuosia. Puolueemme 
toki suosii kansanäänestystä, 
jotta kansa saa päättää näin tär-
keästä ja perustavanlaatuisesta 
asiasta itse. Emme kuitenkaan 
toivo heidän jättävän meitä. 
Mielipidetiedustelujen mukaan 
skotit eivät olisi irtautumassa. 
Mutta se on heidän käsissään, 
Callanan muistuttaa.

– Irtaantuminen olisi suuri 
menetys heille. Heidän pitäisi 
neuvotella uudelleen jäsenyy-
tensä EU:ssa, eivätkä he saisi 
samoja etuja kuin Britannialla 
on nyt. Heidän pitäisi liittyä eu-

roon ja Schengenin alueeseen. 
Se tekisi elon ankeaksi.

Entäpä jos Saksa ja Ranska 
ottavat kovan linjan? Vuonna 
1984 saitte pysyvät jäsenmak-
supalautukset: jospa he sanovat 
sen nyt riittävän.

– He neuvottelevat varmasti 
kovaa, mutta niin tekee Came-
ronkin. Angela Merkel viestitti 
jo myönteisessä hengessä hei-
dän olevan valmiita neuvotte-
lemaan niistä ongelmista, joita 
EU:lla on. Se on hyvä merkki, 
Callanan arvelee.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT EU-PARLAMENTTI JA 
LEHTIKUVA

 KOLUMNI

Ahvenanmaa  
vaatii omaa  
europarlamen-
taarikkoa

Turun Sanomat kertoi 22.1.2013 näyttävästi Ahvenanmaan 
tulevaisuudentavoitteista. Uutisen mukaan Ahvenanmaalla 
on jälleen taskussaan uusi vaatimuslista, jolle sisältyy muun 
muassa Ahvenanmaan saaman 0,45 % budjettiosuuden ”tar-
kistaminen” eli tosiasiallisesti kasvattaminen. Lisäksi hurjalla 
vaatimuslistalla on kiintiöpaikan saaminen Euroopan parla-
menttiin. Asiaa perustellaan lehdessä ”Suomen ruotsalaisen 
äänen kuulumisella”. 

Saarelaiset pitävät tunnetusti kiinni eduistaan ja heille löy-
tyy suomenkielisestä eliitistä vaikutusvaltainen ryhmä, joka 
antaa taustatukea aina tarpeen vaatiessa. Eräs taustavaikut-
tajista on Paavo Lipponen, mutta monet muutkin tahot ovat 
liikuttavan huolestuneita ruotsin kielen asemasta Ahvenan-
maalla.

Tämä on erikoista, koska Ahvenanmaa on Suomen ainoa 
täysin yksikielinen alue, jolla kaksikielisyys ei olekaan rikkaus 
ja voimavara kuten suomenkielisillä alueilla, vaan tarpeeton 
kustannus. Ahvenmaalla ei muun muassa ole pakollista suo-
men opetusta.

Taloudellisesti Ahvenanmaalla pyyhkiikin hyvin; se on 
Suomen rikkain maakunta. Esimerkiksi vuonna 2010 Ahve-
nanmaa sai valtion tukia tilastokeskuksen mukaan 13 225 
euroa henkeä kohden, kun muu maa sai 6 997 euroa per 
kansalainen. Huomioitava on myös Ahvenanmaan saamat 
varustamotuet, jotka nostavat maakunnan yritystuet lähes 
viisinkertaiseksi henkeä kohden verrattuna muuhun maahan. 

Tarkasteltaessa tarkemmin Ahvenanmaan saamia talou-
dellisia etuuksia unohdetaan usein myös valtionvelan merki-
tys. Ahvenanmaan saamassa vuosittaisessa könttäsummassa 
ei oteta huomioon valtionvelkaa. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että vaikka koko valtion budjetti olisi velkaa, ei se 
vaikuta Ahvenanmaan avustuksen määrään.

Ahvenanmaan tulorakenne on myös erityinen. Se maksaa 
veronsa Suomeen, mutta saa kaikki veronsa takaisin vuosit-
tain. Kun esimerkiksi helsinkiläiset maksavat veronsa valtiol-
le, ei suinkaan Helsinki saa kaikkea rahaansa takaisin, vaan 
hyvinvoinnin eroja tasoitetaan valtakunnallisesti.

Ahvenanmaan väkiluku on noin 28 000, eli pyöreästi 
puoli prosenttia Suomen väkiluvusta. Näin laskettuna on 
kohtuullista, että maakunnalla on yksi kansanedustaja kah-
destasadasta.  Sen sijaan yhden europarlamentaarikon vaati-
minen kaikkiaan kolmestatoista Suomen edustajasta on täysin 
kohtuutonta. 

 Europarlamentissa on keskimäärin yksi paikka noin 663 
000 eurooppalaista kohden, Suomella puolestaan yksi paikka 
415 000 suomalaista kohden. Eli 28 000 ihmiselle ei yksinker-
taisesti riitä omaa kiintiömeppiä, vaan eurovaaleissa ahvenan-
maalaisten on tyydyttävä asettumaan ehdolle aivan samalta 
viivalla muiden kanssa.

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Ahvenanmaan tulorakenne on 
myös erityinen. Se maksaa  

veronsa Suomeen, mutta saa 
kaikki veronsa takaisin  

vuosit tain. 

  Pääministeri David Cameron haluaa neuvotella Ison-Britannian EU-jäsenyydelle entistä ehommat ehdot.
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K
äytännössä vii-
sumivapaus tar-
koittaisi sitä, et-
tä matkustajien 
henkilöllisyys 
ja oikeus ylittää 

raja tarkastettaisiin kokonaan 
raja-asemilla, ilman ennalta teh-
tävää viisumihakemusta. Silloin 
viranomaiset kohtaisivat rajalla 
ensimmäistä kertaa myös sellai-
set henkilöt, joiden viisumihake-
mukset olisi konsulaateissa syys-
tä tai toisesta evätty. 

Lisäselvittelyä vaativien tapa-
usten määrä kasvaisi esimerkiksi 
Moskovan ja Pietarin suurissa 
keskuksissa laittomasti oleske-
levien kolmansien maiden kan-
salaisten vuoksi. Heitä on siellä 
paljon.

Venäjän merkitys Suomen 
matkailuelinkeinolle tulee joka 
tapauksessa kasvamaan. Raja-
vartiolaitoksen tilastojen mu-
kaan venäläisten tekemien ulko-
maanmatkojen määrä on lähes 
kolminkertaistunut kymmenen 
viime vuoden aikana, vaikka 
vain noin 17 prosentilla venä-
läisistä arvioidaan tällä hetkellä 
olevan voimassa oleva ulkomaan 
passi. Niiden määrä kasvaa no-
peasti. 

Vuonna 2011 venäläiset mat-
kailijat toivat Suomen elinkeino-
elämälle lähes miljardin euron 
piristysruiskeen. Vertailun vuok-
si: summa on noin nelinkertai-
nen Suomen vuosittain saaman 
EU-tuen määrään verrattuna. 
Suurin osa rahoista jää Poh-

jois- ja Itä-Suomeen. Esimerkiksi 
Lappeenranta-Imatran seudulla 
tax free -myynnin määrä oli vii-
me vuonna noin 115 miljoonaa 
euroa. 

Vapautta täytyy harkita

Pohjois-Karjalaa eduskunnas-
sa edustavan Osmo Kokon (ps) 
mukaan myös Joensuun seudulla 
olisi huomattavasti hiljaisempaa 
ilman venäläisiä matkailijoita. 

- Matkailulla on selvä vaiku-
tus meidän elinkeinoelämääm-
me. Välillä joka toisessa vastaan-
tulevassa autossa on kuutostiellä 
venäläiset rekisterikilvet. Suo-
messa puhutaan koko ajan Eu-
roopasta, mutta itänaapuri on 
tuossa vieressä. 

Itämatkailijoiden määrän 
kasvamiseen Kokko suhtautuu 
positiivisesti. Hän muistuttaa 
mahdollisen viisumivapauden si-
sältävän myös uhkia, eli esimer-
kiksi idästä tulevan rikollisuuden 
lisääntymistä. 

- Riski on olemassa ja va-
pautta täytyy harkita tarkkaan. 
Rajaviranomaiset ovat tässä asi-
assa asiantuntijoita, heitä pitää 
kuunnella, Kokko huomauttaa.

Lisää venäjää kouluihin

Itärajan ylittäjistä lähes 80 pro-
senttia kulki viime vuonna Kaak-
kois-Suomen rajanylityspaikko-
jen (Vaalimaa, Vainikkala, Nuija-
maa ja Imatra) kautta. Ennätyk-
siä rikottiin myös pohjoisempana 
sijaitsevilla kansainvälisillä raja-
nylityspaikoilla. Kansanedustaja 
Kokko näkisi mieluusti niiden 
joukossa myös Lieksassa sijaitse-
van Inarin rajanylityspaikan. 

- Olen tehnyt Inarin kehittä-
misestä eduskunnassa kirjallisen 
kysymyksen. Myös Lieksan kau-
punki on ollut asiassa aktiivinen. 
Matkustajaliikenne sieltä vaikut-
taisi laajalle alueelle keskiseen 
Suomeen aina Kuopiota myöden. 

Kasvava ostosmatkailu Ve-
näjältä Suomeen vaatii raja-
muodollisuuksien kehittämisen 
lisäksi muitakin toimenpiteitä 
rajan tällä puolen. Osmo Kok-
ko nostaisi venäjän vihdoinkin 
Itä-Suomen kouluopetuksessa 
valinnaisaineena samalle viivalle 
ruotsin kanssa. Toimitusjohtaja 
Jouko Lehtoranta Kymenlaak-
son kauppakamarista yhtyy Ko-
kon näkemykseen. 

- Venäjänkielentaitoisia työn-
tekijöitä tarvitaan jo tällä hetkel-
lä erityisesti palvelutehtävissä. 
Jotta kysyntään voidaan vastata 
tarjonnalla, on venäjän opetusta 
lisättävä eri kouluasteilla. Opis-
kelu on tehtävä mahdolliseksi jo 
peruskoulun ala- ja yläasteilla, 
Lehtoranta muistuttaa.

Tiestö tarvitsee  
kunnostamista

Pyhä byrokratia vaivaa pahasti 
käytännön kaupantekoa raja-
naapurin kanssa. Esimerkiksi 
Kymenlaakson kauppakama-
ri joutuu anomaan joka vuosi 
erikseen poikkeusluvat alueen-
sa kauppojen aukiololle myös 
vuodenvaihteen pyhien aikana, 

VIISUMIVAPAUS  VAATII

ENNAKOINTIA
Suomen ja Venäjän välisen matkustajaliikenteen kasvuvauhti on 
hurja. Vuonna 2011 itärajan ylitti 10,6 miljoonaa matkustajaa,  

ja viime vuonna jo 12 miljoonaa matkustajaa. Jos tai kun  
EU:n ja Venäjän välille pitkään hierottu viisumivapaus  
toteutuu, kasvuvauhdin ennustetaan edelleen kiihtyvän.  

Ollaanko rajan tällä puolen valmiita vapauteen?
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Pakkoruotsi syntyi 1968 peruskoulu-uudistuksessa, joka teki 
ruotsin kielestä pakollisen oppiaineen toisen vieraan kielen li-
säksi. Uudistus teki Suomesta ainoan valtion läntisessä maail-
massa, jossa enemmistön kaikki lapset joutuvat opiskelemaan 
vähemmistön kieltä.

Yksi pakkoruotsin puolustajien argumenteista kuuluu: 
ruotsin opiskelu lisää kielellistä monimuotoisuutta. Asia on 
kuitenkin päinvastoin. Mikäli kaikkien ei olisi pakko opiskella 
ruotsia, luettaisiin kouluissamme kieliä laajemmalla kirjolla.

Pakkoruotsista luopuminen tarjoaisi jokaiselle paremman 
mahdollisuuden opiskella niitä kieliä, joita arvelee elämässään 
eniten tarvitsevansa. Saksan, ranskan, espanjan, venäjän tai 
vaikka kiinan kielen taito avaa ruotsia enemmän ovia niin 
liike-elämässä kuin vapaa-ajallakin.

Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto on korostanut 
monipuolisten kieliopintojen merkitystä. EK katsoo, että toi-
sen kotimaisen kielen osalta tulisi siirtyä vapaaseen valintaan.

Tuore esimerkki kertoo, kuinka hirttäytyminen pakkoruot-
siin rajoittaa lasten mahdollisuuksia opiskella kieltä, joka on 
heidän arkielämässään vahvasti läsnä. Nimittäin kahdeksan 
itäsuomalaista kuntaa anoi opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
kokeilulupaa opettaa seitsemänneltä luokalta alkaen B1-kie-
lenä venäjää ruotsin sijaan. Ministeriön päätös oli kielteinen.

On sanomattakin selvää, että Itä-Suomen elinkeinoelämä 
kaipaa lisää venäjän osaajia. Etenkään vanhemmat venäläis-
turistit eivät juuri englantia osaa. Ruotsia idässä kuulee har-
vemmin.

Itä-Suomen näkökulmasta katsoen olisi paitsi järkevää 
myös kohtuullista, että viimein luopuisimme pakkoruotsista 
– vaikka alkuun edes kokeiluluonteisesti.

Ministeriö perusteli kokeiluluvan epäämistä lainvastai-
suudella. Jätinkin tammikuun alussa opetusministeri Juk-
ka Gustafssonin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa 
tiedustelin, miksi hallitus ei ryhdy elinkeinoelämän kipeästi 
kaipaamiin toimenpiteisiin, jotta laki mahdollistaisi venäjän 
opettamisen ruotsin sijaan kokeiluluonteisesti Itä-Suomen pe-
ruskouluissa.

Vastauksessaan ministeri myöntää, että venäjän osaajia 
tarvitaan lisää, mutta hän ei ole valmis muuttamaan lakia. 
Laaja-alaisen painostuksen seurauksena ministeri on kuiten-
kin jo myöntänyt lisärahaa venäjän opetukseen Itä-Suomessa, 
viimeistään ensi vuodesta alkaen.

Kaikkien resurssit eivät kuitenkaan riitä useamman kuin 
kahden vieraan kielen opiskeluun. Mikäli nämä ovat englanti 
ja ruotsi, ei venäjän tai muiden maailmankielten opiskelulle to-
siasiallisesti jää sijaa. Vasta pakkoruotsista luopuminen avaisi 
aidosti tien suomalaisten kielivalintojen monipuolistumiselle.

Luopumista pakkoruotsista kannattaa tutkitusti Suomen 
kansan enemmistö, mutta eduskunnassa asian takana seisoo 
vain yksi puolue: perussuomalaiset.

Jussi Niinistö
kansanedustaja
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja

Kohti  
vapaata  
kielivalintaa

  Viisumivapaus tarkoittaisi sitä, että matkustajien henkilölli-
syys ja oikeus ylittää raja tarkastettaisiin kokonaan raja-asemilla. 
Tämä lisäisi paitsi venäläisten matkailua myös uhkia, kuten idäs-
tä tulevan rikollisuuden lisääntymistä.

Itä-Suomen näkökulmasta  
katsoen olisi paitsi järkevää myös 

kohtuullista, että viimein  
luopuisimme pakkoruotsista  

– vaikka alkuun edes  
kokeiluluonteisesti.

K asvavan rajaliikenteen hallinta vaatii huomattavia parannuksia nykyisillä rajanylityspaikoilla. 
Valtion kuluvalla budjettikehyskaudella se tarkoittaa jo päätettyjen Vaalimaan ja Imatran 
rajanylityspaikkojen lisäksi ainakin Nuijamaan, Niiralan, Vartiuksen ja Raja-Joosepin kan-

sainvälisten rajanylityspaikkojen laajentamista ja kunnostamista. 
Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin satamien rajatarkastukset edellyttävät lisätilo-

jen vuokraamista ja varustamista rajatarkastuksiin sopiviksi. Rajavartiolaitos, Tulli ja Liikennevirasto 
ovat valmistelleet yhdessä rajanylityspaikkojen kehittämistä. Nykyisen rajanylityspaikkojen verkoston 
on arvioitu riittävän tiheä myös mahdollisen viisumivapauden koittaessa. Rajatarkastajien lisätarpeek-
si kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla arvioidaan vuonna 2017 noin 200 henkilötyövuotta vuoden 
2012 tasoon verrattuna. 

Tämän kanssa sopii huonosti yhteen se, että 23. tammikuuta rajavartiolaitos joutui ilmoittamaan 
28 miljoonan euron sopeuttamisohjelman käynnistämisestä vuosille 2013-2017. Laitoksen henki-
löstömenoja karsitaan ohjelmassa noin 19 miljoonaa euroa. Se vastaa noin 300 henkilötyövuoden 
vähennystä. Sopeuttamisohjelma johtuu laitoksen pienennetyistä kustannuskehyksistä ja kustannusten 
noususta. 

Säästöjä haetaan vähentämällä rajavalvontaa Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Jatkossa 
valvontaa keskitetään kaakkoisrajalle ja Suomenlahdelle. 

(Lähde: rajavartiolaitos)

keskellä venäläisten vilkkainta 
matkailusesonkia. Lehtorannan 
mielestä lainsäädännön tulisi 
sallia kauppojen aukiolo nykyis-
tä väljemmin. Samoin kaupan 
suuryksiköiden sijoittamislupia 
pitäisi saada nykyistä helpom-
min. 

Helsingistä Vaalimaalle 
vievää valtatietä rakennetaan 
parhaillaan E18-moottoritieksi 
Koskenkylän ja Haminan vä-
lisellä osuudella. Loppuosuus 
moottoritiestä Haminan ja Vaa-

limaan välillä avautuu liikenteel-
le tämän vuosikymmenen loppu-
puolella. 

Rantarata Helsingistä itään

Kymenlaakson kauppakama-
rin Jouko Lehtoranta näkee 
muitakin kehittämistarpeita 
alueensa liikenneoloissa. Poh-
jois-eteläsuuntaiset tiet VT 15 
Kotkasta Kouvolaan ja VT Ha-
minasta Taavettiin kaipaavat ne-
kin kunnostamista lisääntyvää  

kuormitusta vastaavalle tasolle. 
Itä-länsisuuntaiset VT 12 

(Kouvola-Lahti) ja VT 6 (Kou-
vola-Lappeenranta) tulisi raken-
taa nelikaistaisiksi teiksi. Pidem-
mällä tähtäimellä, vuoteen 2030 
mennessä Lehtoranta näkee 
tarpeelliseksi Helsingistä itään 
suuntautuvan rantaradan raken-
tamisen. Se palvelisi erityisesti 
henkilöliikennettä. 

MARTTI LINNA
KUVAT MARTTI LINNA 
JA LEHTIKUVA

  Kilometrien pituiset rekkajonot ovat toistuva liikenneturvallisuusriesa Kaakkois-Suomen rajaseudun teillä. 
Jo kerran rahoituspäätöksen saanut, mutta sen jälkeen hyllytyksen kokenut rekkaparkki Vaalimaan raja-ase-
man yhteyteen purkaisi teiden varsilta noin 15 kilometriä vaarallista jonoa. 

  Itä- ja Pohjois-Suomelle venäläiset matkailijat ovat suuri mahdollisuus. Uuden vuoden aika on itärajalla kesäkauden 
jälkeen vilkkain aika liikenteessä. Uusi vuorokautisen liikenteen ennätys tehtiin tammikuun 4. päivänä, jolloin yksin 
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla laskettiin yli 60 000 matkustajaa. 

Vähemmän rahaa rajalle
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P
erussuomalaisten 
kunnallisvaaleissa 
saavuttama voitto 
on asemoinut puo-
lueen koko maata 

kattavaksi kansanliikkeeksi. 
Perussuomalaiset ovat nousseet 
”vallan vahtikoiriksi” kunnis-
sa ja kunnanhallituksissa sekä 
lautakunnissa ja luottamus-
miespaikoissa. Nyt maan tapa  
-toverikerhot ja hyvä veli -järjes-
töt ja heidän taustasatraappinsa 
joutuvat arvioimaan uudelleen 
aikaisemmat sidonnais- ja jää-
viyspykäliensä eettismoraalisen 
laillisuuden. 

Kuten olemme havainneet, 
valtamedian ja tiedotusvälinei-
den sekä vanhojen puolueiden 
yhden totuuden valtio-oppi 

M
utta välillä 
tulee mieleen 
heittää rukka-
set naulaan. 

Olipa hyvä, että Timo Soini 
käsitteli viime lehdessä asiaa 
ja huomioi, että puolueen 
kannatus on parempi kuin 
organisaation taso. Eihän 
täysi yksituumaisuus ole ta-
voite, mutta käytännön kou-
lutusta ja puolueen keskeisiä 
linjoja ja yhteisesti ajettavia 
asioita pitää vahvistaa enem-
män kentälle. Näin saadaan 
toimintaan uskottavuutta.

Toivoisin, että eduskun-
taan valitut ajaisivat koko 
maan asioita tasapuolisesti, 
eivätkä vain oman kunta- tai 
lähialueensa etuja. Vaikka 
saavuttaisimme suurimman 
puolueen tilan, paikkoja ei 
riitä joka kunnan edustajal-
le. 

Perussuomalaisia tarvi-
taan. Käsitykseni mukaan 
meitä äänestävät paljon mm. 
pienyrittäjät, pienellä eläk-
keellä sinnittelijät, syrjäyty-
neet, työttömät ja ihmiset, 
joilla on ymmärrys maamme 
historiasta ja edellisten ikä-
luokkien uhrauksista. Mo-
net ovat laittaneet viimeisen 
toivonsa meihin.

Luokkayhteiskunta on jo 
totta. Suurimpina riistäjinä 
EU ja ulkomaille siirtyneet, 

suoltaa jatkuvasti negatiivis-
painotteista, perussuomalai-
siin kohdistuvaa ajojahtipo-
pulismia ja puolueen poliittiset 
aloitteet ja uudistusehdotukset 
vaiennetaan kuoliaaksi.

Perussuomalaiset ovat 
jatkuvan tarkkailun ja suu-
rennuslasin alla, kun etsitään 
kissojen ja koirien kanssa puo-
lueen sisältä tartuntapintaa, 
johon voidaan iskeä rasismin, 
maahanmuuton, muukalais-
vihan ja äärioikeistolaisuuden 
leima.

Vanhojen puolueiden, 
ideologisten ja aatteidensa 
hukanneiden ”suomimyy-
jien” konttoreissa käy nyt 
kova kuhina, kun perussuo-
malaisten teflonpintaan tai 

veroa kiertävät yritykset. 
Älkää nyt sohlatko siellä 
Helsingin päässä ja muual-
la kovin itsekkäiden tahto-
misienne kanssa! Me mene-
tämme äänestäjiä. Edetään 
maltillisesti, kyllä se osaami-
sen näyttökoe kohta tulee. 
Hankitaan nyt kannattajia, 
nykyinen määrä ei vielä rii-
tä. Pienillä paikkakunnilla 
on vaikea saada aktiivista 
väkeä lisää: kuka pelkää yri-
tyksensä, kuka työnsä puo-
lesta. Kannatus näkyy vasta 
vaaleissa.  

Jakakaa fiksusti ja demo-
kraattisesti puolueen sisällä 
niitä merkittävämpiä tehtä-
viä ja valmistautukaa uusiin 
vielä suurempiin haasteisiin. 
Kähmätkää vähemmän jul-
kisesti ja muistakaa tehdä 
yhteistyötä. Meillä on monia 
tosi hienoja tehtävään kuin 
tehtävään sopivia kansan-
edustajia. 

Marjatta Jokipolvi 
kaupunginvaltuutettu,  
paikallisyhdistyksen sihteeri
Orivesi
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APTEEKKIEN VÄLINEN KILPAILU EI TOIMI

Ei ajauduta kohujournalismin  
tuomaan harhaan

INTO EI OLE 
LAANTUNUT

K
ävin apteekissa 
Espanjassa. Las-
ku oli 4,17 euroa. 
Suomessa vastaa-
van lääkkeen hin-

ta on 10,55 euroa eli noin 150 
prosenttia korkeampi. Tällainen 
tilanne ei ole mitenkään hyväk-
syttävissä.

Paljon käytetty ilmaisu 
muissa yhteyksissä on, että ”se-
hän on kuin apteekin hinta”. Se 
tarkoittaa hintaa, josta ei mis-
sään tilanteessa tingitä. Ota tai 
jätä. 

Lääketeollisuus on samassa 
hinnoittelujuonessa mukana. 
Nykyinen jähmettynyt systee-
mi on niidenkin etujen mukai-
nen. Muualla kuin apteekeissa 
myytävien tuotteiden yhtey-
dessä käytetään usein termiä  
”hintaeroosio”. Siitä ei ole juu-

rikaan pelkoa apteekeissa myytä-
vien osalta.

Ongelmana on kilpailua kah-
litseva nykytilanne. Siihen on siis 
saatava muutos. Esimerkiksi niin, 
että reseptivapaita tuotteita voi-
daan myydä myös muualla kuin 
apteekeissa. 

En näe juurikaan syitä, miksi 
esim. tavalliset särkylääkkeet eivät 
voisi olla päivittäistavarakauppo-
jen ja R-kioskien hyllyillä. Samal-
la käynnillä hoituisi useampi asia. 
Ja ilmeisesti myös edullisemmin. 
Lähes ainoa näkyvä seuraus siitä 
olisi se, että apteekkarit eivät sen 
jälkeen olisi kunkin paikkakun-
nan ”verokalenterin” kärjessä.

Reijo Tossavainen
kansanedustaja

KUVA LEHTIKUVA

Kehitysapu hyödykkeinä

kansalaisiin ei tämä ajojahti-
parlamentarismi enää pure.  
Hyvätkin poliittiset saavutukset 
ja onnistuneet yhteiskunnalliset 
muutokset ja edistysaskeleet 
voidaan tuhota harkitsematto-
milla lausunnoilla ja ulostuloil-
la. Ei kuitenkaan anneta näil-
le suomimyyjille enää yhtään 
kohujournalismin tuomaa ar-
vonlisää perussuomalaisten ta-
holta, sillä paraskin puolueen 
eteen tehty kenttätyö ja kan-
natuksen kasvu voidaan het-
kessä kääntää laskevalle uralle. 
Pidetään julkinen ja yksityinen 
kuva puolueessa kirkkaana ja 
noudatetaan maalaisjärkeä. 

Arvi Marjamäki
Tampere

P
erussuomalaisen vii-
me numerossa oli 
aiheellista pohdintaa 
kehitysapuun suun-

nattujen huomattavien varo-
jen järkevämmästä käytöstä. 
Kysymys on miljardiluokan 
lovesta valtion kassaan vuo-
desta toiseen.

Tästä heräsi ajatus, että 
kehitysapu voitaisiin nykyisen 
suruttoman hupeloinnin sijaan 
antaa hyödykkeinä. Vastik-
keettoman rahanjaon sijaan 
syntyy tuhansia työpaikkoja ja 

palkkaverot jäävät kotimaahan. 
Hyödykkeiden kirjo on laaja ai-
na infrastruktuurin rakentami-
sesta työkaluihin ja puutaloihin 
saakka, riippuen avustettavan 
kohteen tarpeista.

On ilo huomata, että Lapin 
PerusNaiset ry:n julkilausumis-
saan esittämät ajatukset ovat ot-
taneet tulta laajemminkin. Vuosi 
sitten ehdotimme mestarikisälli-
järjestelmän käyttöönottoa ja 
nyt se mainitaan perussuoma-
laisten varjobudjetissa. Viime 
kevätkokouksemme julkilau-

sumassa puolestaan esitimme 
eläkekattoa ja sekin järjestelmä 
näyttää saaneen kannatusta var-
sin arvovaltaiselta taholta.

Olemme pohtineet myös 
pienyrittäjien alv-alarajan nos-
toa, joka pitäisi olla vähintään 
50 000 euroa, jotta siitä olisi to-
dellista hyötyä. Liikevaihtoahan 
ei voi syödä ja palkan osuus siitä 
jää usein hyvin vaatimattomak-
si.

Anneli Joenhelmi-Keto
Pelkosenniemen Perussuomalaiset
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EUTANASIA EUROLLE

N
äin pilapiirrosjou-
lukortin, jossa lu-
misen sähkötolpan 
nokassa istui saksa-

lainen varis. Seuraavalla poik-
kipuulla kyyköttivät hiukan 
lunta niskassaan sen brittiläi-
nen ja ranskalainen lajikump-
pani, niiden alla olevalla tan-
golla värjötti puolestaan koko 
joukko lumisia EU-variksia ja 
alimmalla orrella, hyisen soh-
jon peittämänä kurjat kreikka-
lainen, irlantilainen, portugali-
lainen ja espanjalainen vaakku. 
Piirros on naseva. Se kertoo, 
että Saksa on euroalueen Kiina. 
Se on kuin kukko tunkiolla.

Vuonna 1990 alkaneen Eu-
roopan talous- ja rahaliiton ke-
hityksen kolmannessa vaiheessa 
2001 syntyi euro ja Euroopan 
keskuspankki (EKP) ryhtyi vas-
taamaan euromääräisenä mää-
riteltävästä ja toteutettavasta 
rahapolitiikasta. Siitä lähtien 
euro on ollut kaikkien käteis- ja 
pankkitapahtumien ainoa lail-
linen rahayksikkö euroalueen 
maissa, joissa asuu yli kaksi kol-
masosaa EU:n runsaan 500 mil-
joonan väestöstä. Tällä hetkellä 
koko Eurooppa on kriisissä ja 
käytännössä EKP pitää pystys-
sä yhteistä horjuvaa talous- ja 
rahaliittoa EMU:a. Saksa on 
EU:n ydinmaa, ja sillä lienee 
vain omia pysyviä, itsekkäitä 
intressejä.

Taloudellinen kilpailukyky 
on suhteellinen käsite. Kun de-
valvaatiot eivät ole mahdollisia, 
saksalaiset ovat nostaneet palk-
kojaan selvästi maltillisemmin 
kuin sen kilpailijamaat. Lisäksi 
Saksassa on yleistä ns. ”toisin 
sopiminen”, mikä tarkoittaa, että 
työpaikoilla voidaan sopia toisin 
(matalammin) kuin työehdoissa 
on keskitetysti määritelty. Koska 
kaikki maat eivät voi yhtä aikaa 
parantaa kilpailukykyään tällä 
”nuiji naapuria”- politiikallaan 
- eräänlaisella rahataloudellisella 
merkantilismillaan - Saksa tah-
tomattaankin lisää kriisimaiden 
taloudellista kurimusta. Ener-
giaratkaisuillaan (kaasu) sekä 
viennin kasvua ja kilpailukykyä 
korostavalla politiikallaan Saksa 
jatkaa kansallista linjaansa. 

Pitkällä juoksulla EU-kriisi on 
ollut vaihtotase-, maksutase- ja 
kilpailukykyongelma. Ongelman 
ratkaisu edellyttäisi nykyisten 
kriisimaiden kilpailukyvyn yhtai-
kaista parantamista Saksan suh-
teen. Mielestäni se on mahdoton-
ta ns. sisäisillä devalvaatioilla. It-
se asiassa koko kriisi on Saksan ja 
muutamien muiden varakkaiden 
maiden vaihtotaseen ylijäämäon-
gelmien seurausta. Ne ahneuk-
sissaan työnsivät rahaa velkave-
toisille tuleville kriisimaille, kun 
niiden korot laskivat ja siten eten-
kin yksityinen sektori velkaantui. 
Nykyistä euroryhmän (valtiova-

rainministerit) akuuttikriisin 
ratkaisuyritystä voisi luonnehtia 
avioerouhkaan, jota yritetään 
välttää avioliittoinstituution 
olosuhteita muuttamalla.

Jotkut uskovat, että Euroo-
pan liittovaltio saattaisi olla 
ongelman kokonaisratkaisu. 
Mielestäni EU maiden ”arkki-
tehtuuri” on niin yhteen sovitta-
maton, että siitä ei voinutkaan 
tulla solidaarisesti toimivaa va-
luutta-aluetta. Edes työvoima ei 
Euroopassa liiku yhtä vaivatto-
masti kuin liittovaltio USA:ssa. 

Minkä kriisin me suomalai-
set valitsemme? Käsitykseni on, 
että meidän on irrottauduttava 
sassiin EMU:sta ja ryhdyttävä 
viivytystaisteluun pitkällä ai-
kajänteellä. Merkkejä siitä lie-
nee jo havaittavissa? Sijoittajan 
vastuu ei toteudu. Takkiin tu-
lee, mutta selviämme. Sekin on 
parempi kuin laulussa kerrottu: 
”Antaa mennä kun on alamäki 
vaan…”. Osoittaisi talvisodan 
henkeä, jos tulevissa palkkarat-
kaisuissa palkkoja nostettaisiin 
hitaammin kuin kilpailijamais-
samme.

Vanha kansanviisaus sanoo, 
että ” yhteinen raha naittaa kuin 
kaksi ihmistä.” Minulle euro on 
ollut valuutta ilman valtiota.

Mikael Miikkola (ps)
turkulainen veteraanipoliitikko

V
iisaat päät on jälleen 
kerran lyöty yhteen 
pohtimaan vapaaeh-
toisten kansalaisten 

eli niin sanottujen naapuripar-
tioiden käyttöä suojelemaan 
kansalaisia rikoksentekijöitä 
vastaan. Asiahan on sinänsä 
ihan hyvä ja aina kannatettava, 
ei ainoastaan silloin kun kalifit 
kalifien paikalta sitä toitottavat. 
Mikään ei nimittäin lain mu-
kaan estä ketä tahansa meistä 
itse kunkin valvomasta omaa 
turvallisuuttamme nytkään, tai 
auttamasta kaveria siinä. Nyt-
kin tällaisia, esimerkiksi yrittäji-
en koostamia partioita ajelee jo 
jossain päin maata ja hyvä näin. 
Oikeastaan ainoa merkitys täl-
laisella keskustelulla on vain ak-
tivoida kansalaisia jokamiesten 
oikeuksien käyttöön. Jokamie-
hen oikeudet ovat käytettävissä 
milloin vain lain mukaisten edel-
lytysten toteutuessa.

Jokamiehen oikeuksiin kuu-
luu mm. se, että lain mukaan 
meillä itse kullakin on oikeus 
liikkua kylillä ja tehdä havain-
toja ja että vielä nyt voimassa-
olevan pakkokeinolain ja ensi 

KANSALAISPATROLLIT 

vuoden alusta voimaantulevan 
pakkokeinolain (2 luvun 2 § 1 
momentin) mukaan jokaisella on 
oikeus ottaa kiinni rikoksenteki-
jä verekseltään laissa luetelluissa 
rikoksissa, lakia tässä enempää 
lukematta.  Kiinniotossa tulee 
muuten noudattaa mm. pakko-
keinolain ja rikoslain säännök-
siä (voimankäyttö, hätävarjelu 

ja sen liioittelu). ”Partioinnin” 
lainmukaisia edellytyksiä on 
sekin, ettei se saa olla sen kum-
memmin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitoa kuin 
myöskään siten ammattimaista, 
että siihen tulisi hakea vartioi-
misliikelupa.

Suomessa tahtoo olla tapa-
na tehdä kaikesta jo sinänsä lain 

sisältämästäkin toiminnasta ja 
mahdollisuuksista muodollis-
ta ja byrokraattista.  Tämä on 
yksi esimerkki siitä. Siinä sitten 
pätemään pääsee yksi jos toinen-
kin pääkaupungin viisas. Tässä 
kirjoitan pelkistettynä sen, mitä 
kansalaisen tulee tietää suunnitel-
lessaan mahdollista naapurivah-
tiryhmää. Toki lakia kannattaa 

lukea yksityiskohtaisemminkin ja 
kääntyä asiantuntijoiden puoleen, 
koska ylilyöntien riski on tällai-
sessa toiminnassa usein olemassa. 
Jokaisella miehellä ja naisella on 
vain jokamiehen oikeudet, polii-
silla omansa ja esim. vartijoilla 
omansa. Kansalaisilla on myös oi-
keus ja törkeiden rikosten kohdal-
la jopa laissa tarkemmin rajattu 
velvollisuus ilmoittaa rikoksista ja 
auttaa näin viranomaisia tehtävis-
sään.

Viranomaisilta periaatteessa 
siis riittäisi informaatio ja valis-
tus kansalaisten oikeuksien käyt-
tämisestä. Ei siis kaivata mitään 
uutta puolipoliisien byrokratiaa 
(oikeita poliiseja kylläkin lisää). 
Valistus tosin tulisi olla selkeää ja 
näyttävää. Siinä mielessä avattu 
keskustelu on hyvä; se vain menee 
väärille urille, kun lähtökohdaksi 
on otettu ikään kuin uuden byro-
kratian luominen. Lopuksi totean, 
että on huomioitava myös se suuri 
turvallisuusriski, minkä kohteeksi 
nämä ”täyspäiväiset” ilmiantajat 
joutuisivat. 

Kari Maukonen
varatuomari, turvakonsultti ja 
–kouluttaja Ilmajoki

T
avallisen ihmisen oi-
keustajun mukaan ny-
kyiset tuloerot ja kai-
kenlaiset bonus- ym. 

palkkiojärjestelmät korostavat 
liikaa ja väärällä tavalla saajiensa 
osuutta yrityksen saavuttamaan 
tulokseen.

Palkkojen alennusta kova-
äänisimmin vaativat tahot eivät 
itse ole valmiita tinkimään eduis-
taan vähääkään, vaan peruste-
levat yritysjohtajien rahantah-
koamista edunsaajien vähäisellä 
määrällä.

Yksinkertaisen laskuopin mu-
kaan viisi prosenttia ökypalkas-
ta vastaa viittä prosenttia 20-30 
pienituloisen palkasta. Tällä aja-
tusmallilla siis johtajan palkkaa 
alentamalla voidaan varmistaa 
pienten tulojen säilyminen edes 
nykyisellä tasolla.

Presidentin palkkionalen-
nushalu on sinänsä esimerkkiä 
antava, mutta on otettava huo-
mioon palkkion verottomuus. Jo 
suhteellisen alhaisesta palkasta 
menee veroa tuo viidennes, joten 
”alennus” on täysin kohtuullinen. 
Yritysjohtajien ja suuripalkkais-
ten virkamiesten olisi syytä nou-
dattaa esimerkkiä kiireen vilkkaa. 
Mahdolliset palkanalennukset on 
ohjattava investointeihin ja työ-
paikkojen luomiseen, eikä suin-
kaan osinkoina jaettavaksi.

Yrityksille on ehdottomasti 
asetettava yhteiskuntavastuu; 
irtisanojilta kaikki tuet pois, 
maasta pakenijoiden maksettava 

kaikki saamansa tuet takaisin. 
Pienituloiset on jätettävä kaikki-
en alennus- tai jäädytystoimien 
ulkopuolelle. Rajana voidaan 
käyttää ns. keskituloa, joka täl-
lä hetkellä lienee reilu 3 000 /kk. 
Sen yli menevät palkat voidaan 
tilapäisesti jäädyttää, mutta 
varsinaisten alennusten raja on 
syytä vetää noin 5 000 euron 
kohdalle.

Kaikkein oikeudenmukaisin 
tapa on säädellä tuloeroja vero-
tuksen keinoin. Näin kertyneet 
verovarat on ohjattava työpaik-
kojen luomiseen. Yhteisten ta-
loustalkoiden nimissä pitää myös 
eläkkeille asettaa katoksi tuo  
3 000 euroa, joka säädetään py-
syväksi. Tällä turvataan eläkera-
hojen riittävyys tulevaisuudessa, 
joten jokainen voi varautua eläke-
päiviin jo työuransa aikana.

Joidenkin suurta arvostusta 
nauttivien yritysjohtajien puheissa 
on kuulunut huolestumista yhteis-
kunnan epäkohdista, kuten mm. 
nuorison syrjäytymisestä. Ovatko 
nämä henkilöt valmiita konkreet-
tisiin toimiin asioiden korjaami-
seksi? Ylimitoitetut bonukset ym. 
palkkiot on syytä ohjata rahas-
toon, jonka varat käytetään syr-
jäytymistä ehkäisevään työhön ja 
varhaiseen puuttumiseen perhei-
den ongelmatilanteissa. Vuoden 
lopussa voidaan sitten ojentaa 
kunniakirja rahastoa eniten kar-
tuttaneelle henkilölle ja yritykselle.

Lapin PerusNaisten hallitus

Rajat ahneudelle
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KUNNIOITUS POISSULKEE RASISMIN

N
yt kun rasismi-
keskustelusta on 
tullut arkea, on 
syytä miettiä asiaa 

syvemmältä. Mikä saa ihmisen 
nimittelemään, pilkkaamaan 
ja jopa käyttämään väkival-
taa kanssaihmistä kohtaan? 
Vastaus on yksinkertainen, 
toisen ihmisen kunnioituksen 
puute. Kaikki hirveydet, joihin 
ihmiskunta on syyllistynyt, on 
toisen ihmisarvon kunnioituk-
sen puutetta. Koen, että ihon-
väri on vain yksi ominaisuus 
ihmisessä. Ei sen kummempi 
kuin muutkaan ulkoiset tai si-
säiset ominaisuudet. Ongelma 
on paljon isompi kuin se, että 

pystymme suvaitsemaan toisen 
pigmentin. Yhteiskuntamme on 
radikaalin uudistuksen tarpees-
sa. Avain tähän on ihmisarvon 
ymmärtäminen ja kunnioituksen 
kulttuuri. 

Kahta samanlaista ihmistä ei 
ole. Se on tietyllä tapaa ihmeel-
linen asia. Jokainen syntynyt 
ihminen on voittanut elämän, 
koska juuri sinä hedelmöityit 
lukuisista vaihtoehdoista. Me 
emme valitse niitä ominaisuuk-
sia, joita onnenlahjana saamme. 
Emmekä voi vaikuttaa siihen, 
millaiseen ympäristöön synnym-
me. Kuitenkin ihmiset arvottavat 
toisiaan ja itseään ominaisuuksi-
en perusteella. Helposti ylenkat-

sotaan ja syrjitään niitä ihmisiä, 
joita parempia luullaan olevansa. 
Todellinen kunnioitus antaa toi-
selle ihmisarvon ominaisuuksista 
riippumatta. Monet elävät ilma-
piirissä, jossa on kunnioituksen 
tyhjiö. Olemassaolo ja kunnioi-
tus pitää ansaita. Pitää näyttää 
joltakin, olla tai saavuttaa jota-
kin. Ei riitä, että on ihminen. Se, 
että on selviytynyt tästä elämästä 
vähän paremmin kuin joku toi-
nen, ei oikeuta halveksimaan sitä, 
joka kenties painii alkoholiongel-
man kanssa. Päinvastoin. Se jolla 
paljon on, siltä paljon vaaditaan. 

Ihmisarvo on mittaamaton. 
Mieleenpainuvassa luennossa 
eräs vapaaehtoistyöntekijä ker-
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toi vertauskuvallisen esimerkin 
ihmisen arvosta. Hän kertoi kul-
lanpalasta ja kännykästä. Rahal-
linen markkina-arvo oli molem-
milla sama. Uudessa tuliterässä 
kännykässä oli kaikki herkut. 
Se oli sitä viimeisintä huutoa ja 
kaikkien piti se saada. Tekniik-
ka toimi moitteettomasti ja se 
oli todella hyödyllinen. Kuiten-
kin kohta vielä uudempi malli 
puhelimesta kehitettiin markki-
noille, eikä tätä vanhaa mallia 
enää kukaan ostanut. Joillakin se 
myös hajosi käytössä, tai ei enää 
muuten toiminut kunnolla. Ei-
hän tuollaisella puhelimella ollut 
enää muuta virkaa kuin heittää 
se roskiin, vaikka kännykkä oli 

koko ajan tehnyt töitä ja palvel-
lut niin hyvin kuin osasi. Pala 
kultaa oli edelleen yhtä arvokas 
pala kultaa. Tämä kimpale ei 
ollut tehnyt tai saavuttanut yh-
tään mitään. Se vain oli. Vapaa-
ehtoistyöntekijällä oli kehitys-
vammainen tytär ja hän sanoi 
tyttärensä olevan pala kultaa. 
Niin kauan kuin ihmisarvo riip-
puu ihmisen ominaisuuksista, 
emme koskaan opi kunnioit-
tamaan ihmistä oikeasti. Eikä 
myöskään rasismi poistu.

Laura Huhtasaari                                                                                                                                       
erityisopettaja,                                                                                                                                  
kaupunginvaltuutettu (ps)                                                                                                                                             
Pori

V
ielä 1940-luvulla 
Afrikan manner 
oli paljolti brittien 
ja ranskalaisten 

hallinnoimaa. Viimeiset siir-
tomaat vapautuivat imperiu-
mista vasta 1950-60-luvuilla 
itsenäistymisien myötä. 

Afrikan valtiot ovat köy-
hiä, vaikka niiden maaperästä 
löytyy uskomaton määrä eri-
laisia rikkauksia.

Mantereen humanitaariset 
seikat eivät länsimaista mediaa 
kiinnosta, kaiken edelle näyt-
tää ajavan Israelin maanval-
tauspyrkimykset ja Lähi-idän 
öljykentät. 

Mikäli köyhän valtion 
asiat jostain syystä kuitenkin 
alkavat entisiä siirtomaaher-
roja kiinnostaa, niin mistä sil-
loin onkaan kysymys? Valtion 
maaperässä on joko runsaasti 
luonnonvaroja ja/tai kyseessä 
on poliittinen provokaatio. 
Tuoreessa Malin tapauksessa 
lienee kyse kummastakin. Pre-

sidentti Bushin räätälintyö ”ter-
rorismin vastainen sota”, tarvit-
see tarpeellisuudelleen nyt uutta 
päivitystä. Torjuntatoimiin kam-
metaan mukaan koko Eurooppa. 

Yli miljardin muslimin ärsyt-
täminen on Euroopan integraati-
on edistämistyökalu. Provokaa-
tio on ajankohtaan juuri sopiva, 
kun EU on alkanut pahasti natis-
ta liitoksissaan. Euroopan valtiot 
pyritään pikaisesti liittämään ter-
rorismin vastaisen sodan varjolla 
liittovaltion joukko-osastoiksi ja 
verkko punotaan niin, etteivät 
jäsenvaltiot vain mitenkään pää-
se pyristelemään irti pankki-isän-
niltään. Nyt on jo avattu keskus-
telu koko Euroopan yhteisestä 
rajavalvonnasta ja vakuutellaan 
yhteen ääneen sen tarpeellisuut-
ta, uskokoon ken tahtoo. 

Miljardien hintalappu on 
joka tapauksessa tulossa ame-
rikkalais-israelilaisesta rajanval-
vontateknologiasta, jota vuoden 
2013 lopussa aletaan rakentaa. 
Kunhan hallitusherrat taas ker-

ran ennättävät pistää nimensä 
sitoutumispapereihin - ilman 
kansanäänestystä – olemme 
osa puolustusliittoa ennen 
kuin oikein huomaamme-
kaan. Unionilla on kiire Af-
rikan luonnonvaroja putsaa-
maan, ja sen varjolla sota-
toimiin ei enää tarvita kuin 
”välitön uhka”, muslimit. 
Ranska aloitti jo sotatoimet 
ja Englanti on valmis osallis-
tumaan. Sotilasoperaatioista 
ei ilmeisesti muiden Euroopan 
jäsenvaltioiden kanssa tarvit-
se neuvotella? Siirtomaaherrat 
ovat palanneet.

 Vain sokea, tyhmä tai hul-
lu nielee kaiken, mitä pankki-
pyramidin huipulta kansa-
kunnalle syötetään. Kaikki 
pankkikuppareiden metkut 
näyttävät yksi toisensa perään 
uppoavan unionin yes-yes 
-miehille ilman sen kummem-
pia lisäkysymyksiä. 

Timo Tarus

PERUSSUOMALAISET  

syntipukkina

P
aavo Arhinmäellä 
oli Iltalehden blogis-
saan hyvä kirjoitus 
nimeltään ”Väki-
vallan edessä emme 

taivu”. Hän kommentoi siinä 
äärioikeiston tekemää iskua Jy-
väskylän kirjastossa.

Me perussuomalaiset voi-
simme hyvin olla yksimielisiä 
kaikesta mitä hän kirjoitti, 
mutta henkilökohtaisesti minua 
risoi siinä se, että hän käytti jäl-
leen kerran hyväkseen tilaisuut-
ta mustamaalata perussuoma-
laisia ikään kuin sivulauseessa. 
Miten me muka liityimme taas 
tähänkin tilanteeseen? 

Tasan yhtä vähän kuin yli-
päätään, jos vaikka humalainen 
porukka remuaa nakkikioskilla 
perjantai-iltana. Kuinka hän 
kehtaa käyttää hyväkseen vaa-
ratilanteen pullistaakseen omia 
purjeitaan? Näinkö hän ajat-
telee olevansa toisen puolueen 
jäseniä parempi ihminen? 

Eikö olisi siis korkea aika 
ryhtyä puhumaan korotetuin 
äänenpainoin perussuomalaisia 
vastaan kohdistetusta rasismis-
ta, syrjinnästä ja kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan? Eivät-
kö poliitikot voisi tehdä rikosil-

moituksia näitä henkilöitä/val-
tamedioita vastaan, jotka ovat 
toistuvasti osallistuneet edellä 
mainittuihin rikoksiin?

Mielestäni ei voi olla pelk-
kää äärioikeistoa, vaan myös 
äärivasemmisto. Ja nämä ää-
rivasemmistolaiset pakkotu-
puttavat EU:ta ihmelääkkeek-
si valtakunnan joka vaivaan, 
mutta myös rakastavat olla ra-
sistisia ja syytellä siitä kaikkia, 
jotka ovat ihan hippusenkin 
sitä mieltä.

Näyttää siltä että jokainen 
aikakausi tarvitsee jonkin ih-
misryhmän, jota kohtaan pur-
kaa rasistista ennakkoluuloa. 
Historiassa on esimerkiksi pol-
jettu saamelaisten oikeuksia ja 
yritetty pakottaa vasenkätisiä 
oikeakätisiksi. 

Tänä päivänä perussuoma-
laiset ovat tämän äärivasem-
miston suosikkisyypää jokai-
seen ongelmaan. Odotan mie-
lenkiinnolla mikä ihmisryhmä 
on tulevaisuudessa vainottu. 
Ehkäpä kissanomistajat, tai 
vaikkapa hiuksensa raidoitta-
neet.

Joni Hiisivirta
Salo

SIIRTOMAAHERRUUDEN 
PALUU

n  VAPAA SANA

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! 

Kaikkien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi
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O
len aloittanut Kuu-
samon kaupungin-
valtuustossa en-
simmäisen kauteni 

positiivisin ja avoimin mielin. 
Muodostamme yhdessä neljän 
muun perussuomalaisen uuden 
valtuutetun kanssa hyvän tiimin 
oikeudenmukaisemman ja läpi-
näkyvämmän politiikan ja hallin-
tokulttuurin puolesta. 

Kuin toivomuksesta uusi ko-
kenut valtuuston puheenjohta-
ja Pauli Saapunki vaati tervettä 
maalaisjärkeä päätöksentekoon 
ja kaupungintalolla havaitun 
pokkurointikulttuurin muutta-
mista. Ettei enää tarvitse tulla 
kaupungintalolle hattu kourassa 
anelemaan palvelua, vaan virka-
miehet ja luottamushenkilöt ovat 
nimenomaan kuntalaisten palve-
lijoita ja asioiden hoitajia.

Epäkohtien tai kuntalaisille 
tärkeiden asioitten esilletuominen 
esim. valtuustoaloitteen muodos-
sa on mielestäni demokratian 
hengen mukaista. Kyselytuntikin 
on yksi mahdollisuus tuoda oma 
mielipide julki ennen kokousta. 
Untuvikkona ei kaikkea voi osa-
ta etukäteen ja aina ei ole parasta 
mennä perse edellä puuhun, vaan 
kysyvä tien löytää!

Itse vaadin koko Kuusamon 
tasapuolista kehittämistä ja maa-
seutuyrittäjyydenkin tukemista. 
Maaseudun ja sivukylien viimei-
set peruspalvelut on turvattava ja 
ihmisillä on oltava oikeus ja mah-

dollisuus asua kotikylillä. Sisäinen 
keskittämisbuumi on lopetettava 
ja asumista sekä yrittäjyyttä eli 
uusia pysyviä työpaikkoja tuet-
tava ja kehitettävä yhtälailla ta-
savertaisesti mm. kaavoituksen, 
maankäytön ja rakentamisen 

edellytyksin etelästä pohjoiseen eli 
Teerirannalta Sarvivaaraan.

Osoituksena valtapuolueen ja 
kunnan virkamiesten välinpitä-
mättömyydestä sivukyliä kohtaan 
on Kuolion lakkautetun kyläkou-
lun kiekkokaukalon kohtalo. Il-
man muutamaa aktiivista kyläläis-
tä olisi paikallisen urheiluseuran 
Kuolion Visan jo aiemminkin yl-
läpitämän ja kunnostaman kauka-
lon määränpää ollut kaatopaikka.

Nyt puuhamiehet pystyttivät 
kaukalon talkoilla tilallisen pel-
lolle ja myös valopylväät saatiin 
pystyyn parissa viikossa. Kentän 

jäähdytys tapahtuu lantapaskalla 
lammesta ja puhdistus kiekkoon 
hurahtaneiden pelaajien alkuläm-
mittelynä. Nyt ei vain ole tiedos-
sa, että menevätkö valaistuskus-
tannuksetkin pelaajien omaan 
piikkiin.

Kaupungin rahahanat ovat 
tiukassa, vaikka samaan aikaan 
Rukalle on talousarvioon  va-
rattu kevyen liikenteen tunneliin 
ns. umpitunneliin 500 000 euroa 
korvamerkittyä rahaa  ja hiih-
täjäpatsaaseen vaatimattomat  
100 000 euroa.

Mielenkiinnolla odotan jatko-
osaa hallituksen Sosiaali-Teatteri 
-hankkeeseen, niin sekaisin tun-
tuu koko paketti olevan. Nyt ra-
jataan myös kuntakentän uusia 
rajaviivoja ja ainakin Koillismaal-
la näyttää olevan Kuusamo ja Tai-
valkoski Ouluun suuntautuneena 
samassa veneessä, mutta Posio 
lienee jo pudonnut kuin eno ve-
neestä ja suuntana edelleen Lappi 
ja Rovaniemi maakuntarajojen 
mukaisesti, vaikka Kuusamo olisi 
puolta lähempänä.

Toivottavasti saadaan yhdessä 
järkeviä ja alueen ihmisiä hyödyt-
täviä päätöksiä ja mahdollisim-
man paljon Koillismaan alueen 
ihmisille elintärkeitä peruspalve-
luita säilytettyä niin perusturvassa 
kuin kasvatus ja sivistyspuolella. 

Kimmo Karjalainen
perusvaltuutettu
Kuusamo

 JÄRJESTÖTOIMINTA

Maaseutu unohdettu

K uusamon Perussuoma-
laisten valtuustoryh-
män puheenjohtaja ja 

kaupunginhallituksen jäsen 
Joukamo Kortesalmi jätti en-
simmäisen valtuustokokouksen 
päätteeksi kyselyn kaupungin 
tekemästä maakaupasta, jossa 
ostajana oli kepu-valtuutettu. 

Kortesalmi ihmettelee vii-
me valtuustokauden loppu-
metreillä tehtyä maanmyyntiä 
kepu-valtuutetulle tuntuvasti 
alle tila-arvion. Laajemmissa 
puitteissa Kortesalmi vaatii 
kaupungin koko kiinteistöstra-
tegian ajanmukaistamista sekä 
voimassaolevan maankäyttö-
suunnitelman toteuttamista.

Kortesalmen mielestä kau-
pungin maapolitiikka on ollut 
eriarvoista. Maata on takavuo-
sina hankittu milloin milläkin 

KEPU-VALTUUTETUN 
OUDOT ALENNUKSET

kaupoilla ilman varsinaista 
tarvetta. Maata on myös myy-
ty kepu-veljille sopivaan hin-
taan, viimeksi vuodenvaihteen 
tienoilla.

– Kun syksyllä Kuusa-
mossa ihmeteltiin, miksi kau-
pungin maankäyttövastaava 
esiintyy kepun kuntavaaliti-
laisuudessa, on ilmeinen syy-
kin siihen nyt selvinnyt. Siellä 
ilmeisesti sovittiin hyvä veli 
-hengessä erään kaupungin 
metsäpalstan myynnistä, Kor-
tesalmi arvelee. 

– Samaan aikaan lisämaata 
ei kuitenkaan ole myyty muun 
muassa eräälle ei-keskustalai-
selle metsätalousyrittäjälle. 
Viimeisimpään maanostotar-
joukseen ei  vaivauduttu edes 
vastaamaan, vaikka se tehtiin 
jo vuosia sitten.

Kuusamossa perusvaltuutettujen sisäänmarssi

S
yksyn kunnallisvaalit 
muuttivat poliittisia 
valtasuhteita Kuusa-
mossa tuntuvasti. Kun 

paikkakunnalla ei ollut aikai-
semmin ainoatakaan perussuo-
malaista valtuustossa, nyt sinne 
marssi sisään peräti 5 valtuu-
tettua: Joukamo Kortesalmi, 
Vuokko Käsmä (sit.), Esko Tör-
mänen ja Krista Poutanen sekä 
Kimmo Karjalainen. 

Kuusamon Perussuomalais-
ten vaalitavoite toteutui saa-
vutettujen valtuustopaikkojen 
lisäksi myös kaupunginhallitus-
edustuksena puolueen saades-
sa sinne tavoittelemansa kaksi 
paikkaa. Perussuomalaisia edus-
tavat seuraavan nelivuotiskau-
den Kuusamon kaupunginhal-
lituksessa Joukamo Kortesalmi, 
varalla Kimmo Karjalainen ja 
Vuokko Käsmä, varalla Esko 
Törmänen.

Kepu menetti 6 paikkaa

Muutoinkin vaalit nostattivat 
perussuomalaiset Kuusamossa 
eturintamaan, sillä puolue kiila-

si kepun jälkeen kakkoseksi ohi 
vasemmistoliiton, vihreiden, de-
mareiden ja kokoomuksen. Kuu-
samossa kepu menettikin nyt jo 
toisissa perättäisissä vaaleissa 
kolme kaupunginvaltuustopaik-
kaa. Kuuden paikan tappio kah-
dessa vaalikaudessa on yksinval-
tapuolueelle totinen paikka!

Kuusamon Perussuomalaiset 
ry kokousti yhdessä Perussuo-
malaisten Kuusamon valtuusto-
ryhmän kanssa 19.1. päättäen 
luottamuspaikkajaosta. Luotta-
mushenkilökokoonpano saatiin 
päätökseen yksimielisesti ja so-
puisasti, sillä paikkajaon periaat-
teet oli sovittu yhteisesti jo ennen 
vaaleja. 

Perussuomalaisten Kuusamon 
valtuustoryhmän puheenjohtajak-
si valittiin Joukamo Kortesalmi, 
varapuheenjohtajaksi Esko Tör-
mänen ja sihteeriksi Tarmo Tyni.

Ei-keskustalaiset puolueet 
yhteistyöhön

Kuusamossa luottamuspaikka-
jaon onnistumisen sinetöi vaali-
tulos ja kruunasi toimiva tekni-

nen vaaliliittoyhteistyö kaikkien 
ei-keskustalaisten puolueiden 
välillä. Perussuomalaisten nä-
kökannan mukaan teknisen 
vaaliliittokoalition kokoukset 
sujuivat hyvässä yhteishengessä 
ja rakentavasti.

Kuusamon Perussuomalais-
ten toiveena ja tavoitteena on-
kin jatkaa jo hyvin alkanutta 

pienryhmien yhteistyötä myös 
asiakysymyksissä erityisesti hal-
litus- ja valtuustotasolla. Yhden 
puolueen rappeuttavan yksinval-
lan rippeet saadaan lopullisesti 
murretuksi yhteisin voimin koko 
Kuusamon eduksi.

Kuusamon Perussuomalaiset 
sai nyt kaikkineen erinomaiset 
asemat kepun ylisuurten valta-

asemien vyöryttämiseksi. Vain 
vaalilautakuntiin tullaan vielä 
vaatimaan jokaiseen perus-
suomalaisedustusta. Tuoreessa 
muistissa on viimesyksyinen 
kepu-rohmuilu, jossa perussuo-
malaiset lähes tyystin sivuutet-
tiin vaalilautakunnista.

Kuusamon Perussuomalaiset ry
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PERUSSUOMALAISTEN NAISTEN UUDET HAASTEET

V altakunnallisen nais-
järjestön hallitus piti 
ensimmäisen järjestäy-

tymiskokouksensa Helsingissä 
tammikuun puolivälissä.

Perussuomalaisten Naisten 
puheenjohtajana jatkaa edel-
leen Marja-Leena Leppänen. 
Hallitus valitsi yksimielisesti 
järjestön ensimmäiseksi vara-
puheenjohtajaksi kansanedus-
taja Kike Elomaan Maskusta, 
toiseksi varapuheenjohtajaksi 

S
uupohjan ja Etelä-Poh-
janmaan rannikkoalu-
een Perussuomalaiset 
ovat luomassa alu-

eellista yhteistyötä yli kieli- ja 
kuntarajojen. Teuvan, Karijo-
en, Isojoen, Kristiinankaupun-
gin ja Kaskisten Perussuoma-
laisten käynnistämän yhteis-
työn taustalla on halu säilyttää 
pikkukunnat itsenäisinä, mutta 
työskennellä tiiviisti yhdessä 
koko alueen elinvoimaisuuden 
vahvistamiseksi. Samalla alue 
halutaan nostaa paremmin 
maakunnan ja valtakunnanta-
son tietoisuuteen. 

Voimaviisikon näkemyksen 
mukaan kaikki alueen kunnat 
ovat yksin niin pieniä, ettei nii-
den toimintaa (ainakaan val-
tiovallan mielestä) voi jatkaa, 

valittiin sairaanhoitaja Pirita Ne-
nonen Rovaniemeltä. 

Kenttätyötä vahvistamaan 
valittiin muutamia osa-aikaisiksi 
aluesihteereiksi: Etelä-Pohjan-
maalle Marja-Liisa Riihimäki 
Lapualta ja Pirkanmaalle Helena 
Ojennus Parkanosta.

Lisäksi hallitus valitsi alue-
sihteereiksi Pia Pentikäisen Suo-
nenjoelta ja Outi Virtasen Per-
tunmaalta. Nämä henkilöt työs-
kentelevät laajemmalla alueella 

mutta yhteistyön virittäminen 
kaupunkien ja kuntien välille voi 
olla se kantava voima, joilla kun-
tien yhdistäminen yhdeksi isoksi 
saadaan estettyä. Kielikään ei saa 
olla kehityksen esteenä. 

Jo yhteisneuvottelut aloitta-
neiden perussuomalaisten ryhmi-
en lisäksi audienssia pyydettiin 
myös Närpiön kaupungilta, jos-
sa perussuomalaisia ei vielä ole. 
Närpiön kaupungin edustajat ot-
tivat Suupohjan ja rannikkoalu-
een voimaviisikon lämminhenki-
sesti vastaan. Keskustelut käytiin 
hyvässä hengessä ja pääsääntöi-
sesti samoilla linjoilla. 

Toiminnassa halutaan nostaa 
ensin esiin asiat, joissa kunnilla 
on jo toimivaa yhteistyötä, ja 
kehittää sen pohjalta uusia yh-
teistyömuotoja. Keskiössä ovat 

PERUSSUOMALAISET HERÄTTELEMÄSSÄ KUNTAYHTEISTYÖTÄ 

Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, 
omilla alueillaan ja myös pohjoi-
sessa Suomessa.  Heihin voi ot-
taa yhteyttä, kun tarvitsette apua 
yhdistyksen perustamisessa ym. 
kysymyksissä.

Puoluetoimistossa työsken-
telee naisten toiminnanjohtaja-
na helmikuun alusta toukokuun 
loppuun Riikka Slunga-Poutsalo 
Lohjalta. Hän on osa-aikainen ja 
häneen voi ottaa yhteyttä naisten 
asioissa.

etenkin terveydenhuollon, Suu-
pohjan junaradan ja Kaskisten 
sataman, alueen elinkeinotoimin-
nan, lasten- ja nuorisotoiminnan 
sekä palo- ja pelastustoiminnan 
kehittäminen. Esimerkiksi terve-
ydenhuollossa ja palo- ja pelas-
tustoiminnassa perussuomalaiset 
haluavat rakentaa yhteistyöjär-
jestelmän, jossa apu on saatavilla 
kaikille mahdollisimman nope-
asti. Terveydenhuollossa tilanne, 
jossa asukas joutuu korvatuleh-
duksen takia ajamaan 100 kilo-
metriä lähimpään päivystykseen, 
on kestämätön. Samoin hätä-
tapauksissa tai vakavimmissa 
sairastumisissa potilaan pitäisi 
voida päästä öisin lähimmällä 
ambulanssilla suoraan isompaan 
sairaalaan. 

Suupohjan junaradan ja alu-

een elinkeinotoiminnan osalta 
yksi kaikki kuntia ja puolueita 
koskettava huoli on Suupohjan 
junaradan tulevaisuus. Rata on 
lopettamisuhan alla, mikä estää 
uuden teollisuuden ja yrittäjyy-
den tuloa alueelle. Radan ylläpi-
toon ja korjaukseen on löydyt-
tävä rahaa, sillä rata on koko 
alueen tulevaisuuden keskeinen 
rakennuspilari. Ilman rataa ei 
Kaskisten satamakaan selviä.

Kielikysymys ei saa tulla 
eikä olla kehityksen esteenä. 
Alueella asuu ruotsinkielisiä, 
suomenkielisiä, kaksikielisiä ja 
jonkin verran myös muunkieli-
siä asukkaita. Kielelliset esteet, 
kuten ruotsi-suomi -pelko on 
saatava häivytettyä. Lapsi- ja 
nuorisotoiminnassa täytyykin 
rakentaa yhteistyötä, kieli-

kylpyjä ja ystäväluokkia eri 
kielialueiden kesken. Myös 
kaksikielistä koulutusta on  
kehitettävä yhdessä alueen 
koululaitosten, kuten Yrkesa-
kademin ja Suupohjan Ammat-
ti-instituutin kanssa. Kaksikie-
lisillä alueilla tietämättömyys 
on usein suurin ongelma ja 
tämä tietämättömyys on pois-
tettava.

Voimaviisikko aikoo yhdes-
sä Närpiön edustajien kanssa 
jatkaa yhteiskeskusteluja yli 
kunta-, kieli- ja puoluerajojen, 
jotta alueen palvelut saadaan 
säilytettyä kaikilla. ”Yhdessä, 
mutta itsenäisinä olemme vah-
voja.” 

Teuvan, Karijoen,  
Isojoen, Kristiinankaupungin 
ja Kaskisten Perussuomalaiset 

Yksi tärkeimpiä tehtäviä 
näille uusille toimijoillemme on 
järjestää luottamushenkilöiden 
koulutustilaisuuksia  eri paikka-
kunnilla, jotta päästään hyvään 
vauhtiin valtuustotyöskentelyssä.

Perussuomalaiset Naiset 
ovat onnistuneet monissa kun-
nissa saamaan mukavasti myös 
paikkoja valtuuston puheenjoh-
tajistoon, kaupungin ja kuntien 
hallituksiin sekä lautakuntien 
puheenjohtajuuksia.  Julkisuu-

dessa saa usein kuulla, että mei-
tä naisia syrjittäisiin – tämä ei 
kyllä pidä paikkaansa. Meitä 
on vähemmän kuin miehiä ja 
se johtuu vain meistä naisista 
itsestämme. Kuitenkin riveihim-
me tulee koko ajan mukaan uu-
sia naisia ja toivotamme heidät 
tervetulleiksi perussuomalaisten 
toimintaan.

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja

 JÄRJESTÖTOIMINTA

RAIMO VISTBACKAN 
Valtiopäiväneuvos-juhla

24.2.2013 klo 14.00 Alajärvi-salissa, Kaupintie 7

Kahvitus alkaa klo 13.00

TERVETULOA!

Juhlassa mukana perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini
Tarjoiluja varten ilmoittautumiset 18.2.2013 mennessä Raija Hankaniemelle raija.hankaniemi@alajarvi.fi tai puhelimella (06) 2412 2238

Mahdolliset muistamiset Alajärven Lukion stipenditilille FI55 5188 0720 0858 21

Kuusamo

Kuusamon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 17.2. klo 18 
kaupungintalon valtuustosalissa, 
Kaiterantie 22. Paikalla kansan-
edustaja Pirkko Mattila. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

Kuusamon Perusnuorten syys-
kokous pidetään lauantaina 16.2. 
kello 18.00 kaupungintalon val-
tuustosalin takaosassa, Kaiterantie 
22. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lempäälä

Lempäälän Perussuomalaiset 
järjestävät laskiaistapahtuman 
sunnuntaina 10.2. klo 11-14 
Hakkarin vesitornin vieressä. 
Tarjolla makkaraa ja mehua. 
Tule tapaamaan kuntasi uusia 
vaikuttajia!

Vaasa

Vaasan Perussuomalaisten yli-
määräinen kokous pidetään 
lauantaina 23.2. klo 15 Vaasan 
hallintotalon valtuustosalissa. 
Kokouksessa valitaan yhdis-
tykselle puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja. Tervetuloa!

Perusäijät

Perusäijät ry:n hallituksen jär-
jestäytymiskokous pidetään lau-
antaina 16.2. klo 12 Kouvolassa 
Kuusankoski-talolla, Kymen-
laaksontie 1. Tervetuloa!
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PIENESTÄ SE ALKOI

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 20.2.2013
toimitus@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen 3/13 
ilmestyy 

1.3.2013

  Vaalityötä Joutsassa. Kuvassa Teuvo Hakkarainen, Kauko Tuupainen, 
Kai Vaaralahti, Juha Väätäinen ja jo edesmennyt Matti Ahonen.

O
ma poliittinen herää-
miseni ja ensimmäi-
nen oppijaksoni tuli 
kuljettua 50-vuoti-

aana 2000-2004. Tuona aikana 
toimin Joutsan keskustapuolueen 
varajäsenenä Joutsan kansalais-
opiston johtokunnassa. Yrittä-
jänä halusin kuitenkin osallistua 
enemmän paikalliseen päätök-
sentekoon ja niinpä keskustalai-
nen kyläpolitiikka sai jäädä. Olin 
toista vuotta mukana Yrittäjäko-
koomuksen toiminnassa, hoidel-
len sihteerin ”virkaa”. Liiallinen 
ristiriita poliittisen totuuden ja 
henkilökohtaisen totuuden välil-
lä oli niin suuri, että erosin ko-
koomuksestakin. 

Kauko Tuupainen ja Jorma 
Uski kävivät vaalikiertueella ja 
he pitivät Joutsan valtuustosa-
lissa perussuomalaisen puolueen 
esittelytilaisuuden. Emme Mar-
ja-vaimon kanssa päässeet kii-
reidemme vuoksi tapahtumaan, 
mutta poliittisen päätöksemme 
olimme jo tehneet. Seuratessani 
Timo Soinin puhetilaisuuksien 
sisältöä, löysimme hänen sanois-
taan aatteellisia suuntaviivoja, 
jotka vastasivat meidän ajatus-
maailmaamme. 

Kenestä ps-veturi?

Odotin aluksi, että jotkut henki-
löt alkaisivat vetää perussuoma-
laisten toimintaa Joutsassa. Kun 
ketään ei ilmaantunut, päätimme 
vaimoni kanssa lähteä vetojuh-
diksi vuoden 2008 kunnallis-
vaaleihin. Soitin Jorma Uskille 
Jyväskylään ja teimme samana 
päivänä paperit kuntoon. Keski-
Suomen piiri tuki vaalikahvitte-
lua komeilla vaalimainoksilla ja 
jaettavaksi saimme Perussuoma-
lainen-lehteä.

Vastaanotto äänestäjien kes-
kuudessa oli hyvä ja kannustava. 
Useat heistä vanhoina SMP:n 
kannattajina, kävivät oikein kät-
telemässä ja sanoivat, että nyt 

olemme omiemme joukossa.
Saavutin perussuomalaisia 

kannattavilta äänestäjiltä 64 
ääntä ja sijoituin kahdenneksi-
toista Joutsan kunnan vaalilis-
talla. Vaalitulos oli mielestäm-
me hyvä, olinhan ensimmäinen 
”rannalle jääneistä”, vaikka en 
valtuustoon päässytkään. Keski-
Suomen piirin kokouksessa sain 
niin ikään kannatusta ja paikan 
hallituksesta. Aikaisempi pitkä 
kokemukseni yhdistystoiminnas-
ta kannusti tutkimaan alueellisen 
toiminnan kehittämistä. Joutsas-
ta löytyi minun ja vaimoni lisäksi 
kolme muuta henkilöä, jotka oli-
vat jo liittyneet perussuomalais-
ten jäseniksi.

Keski-Suomen piirin koko-
uksessa toin asiani paikallisyh-
distyksen perustamisesta esille. 
Vankka toiveeni perustaa Jout-
san alueelle paikallinen yhdistys 
sai kannatusta piirin taholta. 
Niinpä kevätkesällä 20.05.2011 
perustettiin Joutsan Seudun Pe-
russuomalaiset ry. Perustajajäse-
ninä olivat minun lisäkseni Aarre 
Talja ja vaimoni Marja. 

Kohti vaalivoittoa

Paikallisyhdistyksemme tavoit-
teet asetettiin 2012 kuntavaa-
leihin. Edessämme olivat myös 
presidentinvaalit, eduskuntavaa-
lit ja omat kuntavaalit. Pidimme 
sisäisiä koulutustapahtumia kes-
kenämme. Kokouksissa kuljim-
me aina varahenkilö mukana, 
oppimassa ja kuulemassa. Sa-
moin kaikkiin vaalitapahtumiin, 
joita Joutsan alueella järjestet-
tiin, teimme etukäteen tarkan 
suunnitelman; kuinka toimimme 
ja miten esiinnymme.

Kunnallisvaalien alkupe-
räinen tavoite oli saavuttaa 
kolme valtuustopaikkaa seit-
semällä ehdokkaalla. Jaoimme 
Perussuomalaisen vaalilehteä 
ja omia vaalimainoksia ympäri 
suurella alueella ja tiivistimme  

yhteistyötä naapurikuntiemme 
Luhangan ja Toivakan kanssa. 
Toteutimme laajan vaalikampan-
jan, joka alkoi kansanedustaja 
Juha Väätäisen Kunnat kuntoon 
-kiertueella. Väätäisen lisäksi 
vaaliapua toi kansanedustaja 
Teuvo Hakkarainen, joka innosti 
kansaa vaaliteltalle.  

Työ palkittiin ja perussuoma-
laisten saama kannatus Joutsas-
sa oli hyvä, vaikka jäimme yhtä 
paikkaa vaille tavoitteestamme: 
minä ja Matti Ahonen nousimme 
valtuustoon. 

Kohtalon isku 

Täällä joutopäivien kuuluisassa 
Joutsan kunnassa pidettiin hie-
man erilainen uuden valtuuston 
avajais-istunto tammikuussa 
2013. Kohtalon kalmea koura 
puuttui paikalliseen vaalipeliin 
virallisten vaalitulosten julkaisun 
jälkeisenä päivänä: valtuustoon 
valittu Matti Ahonen kuoli yllät-
täen. Tunnelma valtuustosalissa 
oli poikkeuksellinen. Muutoksen 
aiheuttama koreografia oli koko-
uksen järjestelyjen osalta suunni-
teltu harkiten. Kun uusi valtuus-
to kokoontui 14.01.2013 , istui 
perussuomalaisten ensimmäinen 

varavaltuutettu Jussi Lehtonen 
Joutsan kunnanvaltuustossa. 

Matti Ahonen oli toiminut 
ennen perussuomalaisuuttaan 
kokoomuksen riveissä. Hänet 
tunnettiin pitkäaikaisena vaikut-
tajana, joka toi toiminnassaan 
esille vääryydet ja koiruudet. 
Hänet tunnettiin kuntapoliitik-
kona, joka taisteli pienen ih-
misen ja yrittäjyyden puolesta. 
Matti Ahonen oli hengeltään 
yrittäjä, keksijä, kuntapoliitikko, 
alueellinen vaikuttaja ja luotettu 
perussuomalainen ystävä.

Pulinat pois

Kuntatyö lähti käyntiin lauta-
kuntapaikkojen neuvotteluilla. 
Neuvottelut sujuivat asianmu-
kaisesti eikä kukaan enää ”per-
sutellut” meitä. Yleinen suhtau-
tuminen oli vuosien saatossa 
muuttunut. Kuuden neuvotte-
luillan jälkeen olimme kirjat-
tuna keskusvaalilautakuntaan. 
Olimme ”myyneet” keskustalle 
olemattoman hallituspaikkam-
me ja varmistaneet siten yhden 

paikan tekniseen lautakuntaan. 
Lisäksi saimme paikan ympä-
ristölautakunnassa ja tarkastus-
lautakunnassa. Loppuväännössä 
tosin jouduimme tasa-arvolain 
toteutumisen vuoksi luovut-
tamaan teknisen lautakunnan 
varahenkilön paikan keskustan 
naishenkilölle.

 Joutsan kunnallisvaalien suu-
rin yllätys tuli julkisuuteen varsi-
naisen valtuuston järjestäytymis-
kokouksen yhteydessä. Tuolloin 
julkaistiin piiritason neuvottele-
mat viimeiset paikat. Allekirjoit-
tanut nappasi seututerveyskes-
kuksen järjestämistoimikunnan 
paikan kokoomukselta, mikä 
aiheutti useiden puhelinkeskus-
telujen ja pikaneuvottelujen sar-
jan. Ennen valtuuston kokousta 
pidetyssä neuvonpidossa, johon 
meitä perussuomalaisia ei ollut 
kutsuttu, oli todettu: ”Vaalit on 
vaalittu ja pulinat pois!”

Vaaliterveisin Itä-Hämeestä,
Kai Vaaralahti
Joutsan Seudun  
Perussuomalaiset ry
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KOTIKUNTA KANSALAISUUS SOTU

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

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

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

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.

Rahvas 
– poliittisesti epäkorrekti
Perusnuoret ovat perustaneet oman lehden,

 jonka ensimmäinen numero ilmestyi 
vuodenvaihteessa. Lehden nimi on Rahvas

 ja ”kuopuksen” levikki on 5 000.

Miksi perustitte oman  
aikakauslehden, Perus-
nuorten puheenjohtaja ja 
Rahvaan päätoimittaja  
Simon Elo?

- Suomessa on tilausta kansal-
liskonservatiiviselle aikakaus-
lehdelle, kun valtaosa medias-
ta on enemmän tai vähemmän 
liberaalia. Jossain vaiheessa 
ajattelin, että tuhkasta noussut 
Uusi Suomi olisi konservatiivi-
nen vaihtoehto, mutta lopulta 
verkkolehti vetää samaa aat-
teellista linjaa kuin esimerkiksi 
Helsingin Sanomat.

Lehden nimi on siis  
Rahvas, pidättekö puolueen 
nuorisoa rahvaana?

- Rahvas on itseironinen nimi-
tys, jolla korostetaan tavallisen 
kansan asian ajamista. Rahvas-
nimi menee aatteellisesti hy-
vin yhteen populismin kanssa.  

Aiemmin esimerkiksi kokoomus-
nuorten lehden nimi oli Porvari, 
joten Rahvas on sille selkeä vas-
takohta.

Kenen asialla Rahvas on?

- Rahvas tuo keskusteluun kan-
salliskonservatiivisen näkökul-
man ja palvelee tietysti Perus-
suomalaisten Nuorten jäseniä, 
jotka saavat sen veloituksetta. 
Lehteä voivat kuitenkin lukea ja 
tilata verkkokauppamme kautta 
kaikenikäiset ja -taustaiset.

Lehti on painettu korkea-
tasoiselle paperille ja vaikut-
taa kalliilta tuotteelta. Eikö 
nuorisojärjestöllä ole tähdel-
lisempää rahanreikää?

- Nykyisillä painotekniikoilla 
lehden teko ei ole mahdottoman 
kallista. Nuorisojärjestöllä on 
syytä olla oma äänenkannattaja, 
joka vahvistaa jäsenten sitoutu-

mista järjestöön. Painetulla sa-
nalla on edelleen uskomattoman 
suuri voima ja merkitys. Keksin 
lonkalta useita rahareikiä, jotka 
olisivat paljon turhempia.

Ensimmäisen Rahvaan  
kannessa komeilee tohtori 
ja kansanedustaja Jussi  
Halla-aho. Onko lehtenne 
linja Halla-ahon linja?

- Lehdessä kirjoittaa myös puo-
lueen puheenjohtaja Timo Soini 
ja esimerkiksi talousmies Oskari 
Juurikkala. Rahvas lienee soini-
lais-halla-aholais-juurikkalalai-
sella linjalla. Vakavasti sanoen 
linja on sanottu selkeästi kan-
nessa - kansalliskonservatismi. 
Aatetta ei kannata henkilöidä, 
jolloin se voi ja elää hyvin yksi-
löistä riippumatta.

Mikä on Rahvaan suhde 
muiden poliittisten nuoriso-
järjestöjen lehtiin?

- Rahvas ottaa oman paikkansa 
poliittisten nuorisojärjestöjen 
lehtien joukossa. Haluamme, 
että kyseessä on enemmän kuin 
vain järjestölehti. Viihdettä ei 
unohdeta, mutta pääpaino on 
tiukassa ja kantaaottavassa po-
liittisessa viestissä.

Sanot, että loitte ”kansallis-
konservatiivisen aikakaus-
lehden”. Onko Rahvas siis oi-
keiston ja rikkaiden asialla?

- Lehti ei ole rikkaiden, vaan ko-
ko kansan asialla. Kansalliskon-
servatiivinen. Siinä yhdistetään 
kansallismielisyys ja konserva-
tismi.

Mihin aiotte Rahvasta  
viedä eli mitä lukijat saavat  
odottaa tulevilta numeroilta?

- Kevään loppupuolella ilmesty-
vässä Rahvaassa on esimerkiksi 
mielenkiintoinen henkilöku-

vahaastattelu, artikkeli Ka-
talonian itsenäisyyshaaveista 
ja siitä, miksi valtiojohtoinen 
kehitysapu on tuomittu epäon-
nistumaan. Sivumäärä nousee 
kahdestakymmenestäneljästä 
kolmeenkymmeneenkuuteen.

Miten Rahvas eroaa 
puolueen ”emolehdestä” , 
Perussuomalaisesta?

- Perussuomalainen-lehti on 
kehittynyt hienosti viimeisen 
vuoden aikana ja sitä lukevat 
kaikenikäiset. Nuoret tarvit-
sevat kuitenkin oman äänen-
kannattajan, omilla ehdoilla. 
Aikakauslehti-formaatti vie 
Rahvaan sopivalla tavalla eri 
urille Perussuomalaisen kans-
sa. Panostamme pitkiin ja syvä-
luotaaviin artikkeleihin aiheis-
ta, joista ei mielestämme kes-
kustella Suomessa riittävästi.

SEPPO HUHTA
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Ensimmäisessä Rahvaassa on muun muassa Jussi 
Halla-ahon yllätyksellinen henkilöhaastattelu, 
keskustelua herättävä artikkeli Ruotsin kansankodin 
alasajosta ja Timo Soinin kolumni, jossa Perussuoma-
laisten puheenjohtaja muistelee aikojaan nuoriso-
järjestössä ja kertoo näkemyksiään nuorten 
poliittisesta aktiivisuudesta.

Rahvas ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on Perus-
suomalaisten Nuorten jäsenille maksuton. Painettua 
lehteä voi tilata kotiin tai lahjatilauksena 19 euron 
vuosihintaan (neljä numeroa) kätevästi verkko-
kaupasta: kauppa.ps-nuoret.fi

WWW.PS-NUORET.FI

Rahvas on Perussuomalaisten 
Nuorten kustantama Suomen 
ainoa kansalliskonservatiivinen 
aikakauslehti
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