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Kevät. Se on se, jonka pitäisi tuoda muurari, maalari ja hans-
lankari. Ja hamppari. Niin oli muinaisissa lauluissa. Tänä päi-
vänä hampparit ovat harminamme pitkin kesää, syksyä ja tal-
vea. Eikä kuluvana vuonna ole ollut heistä puutetta.  
 Syksy toi yhden hampparin torjumaan telakkatilauksia. Ja 
hyvin tämä torjuikin. Työ- ja elinkeinohamppari Vapaavuori 
uurasti tauotta ja tupakatta, jotta saisi estetyksi telakan hans-
lankareiden jättiurakan. Kerran onnistui, onneksi ei kahdesti. 
Perusteli ilkityötään sanoilla: ”Valtio ei tue tappiollisia liikeyri-
tyksiä”, ja lähti siltä istumalta syytämään valtion rahaa taatus-
ti tappiolliseen Talvivaaraan. 
 Talvi toi Heidi-hampparin, harmaata taloutta torjumaan. 
Moitti muiden konnuuksia minkä ehti, huusi nollatoleranssia.
Mutta eipä viitsinyt noudattaa niitä sääntöjä, joita oli ollut itse 
säätämässä. Vaivalloistahan tuo olisi ollut. Ehkä olisi kuitenkin 
ollut kaikille parasta, että arvon hampparinna olisi käyttänyt 
aikaansa niiden velvoitteiden täyttämiseen, joita oli sälyttänyt 
muiden niskaan. Olisi ollut sen ajan varattuna, poissa uusien 
velvoitteiden säätämisestä. 
 Sitten saapui pohdiskelevainen hamppari-Himanen. Hänen 
vierellään kulki kaksosensa  –  veli välittävä, kannustava ja luo-
va. Tämä oli tärkeä mies, Jyrki nimeltään, johti kokonaista 
puoluetta. He näyttivät ja kuulostivat aivan samanlaisilta, ken-
ties olivat veistetyt yhdestä puusta. Himanen sanoitti, Jyrki lau-
loi. Kauniita lauluja tulevista ajoista. Yhteisestä vastuusta, val-
tioiden naimamenoista, ytimiin pääsystä. Ihmiset kuuntelivat 
heitä auliisti, sillä harvassapa ovat ne, jotka tulevista ajoista 
kertoa osaavat. Rahaakin saivat, koska välittävä, kannustava 
ja luova veli kertoi, että tulevaisuustieteestä oli kyse. Niinhän 
se varmasti oli, kunniasanansakin antoi. Hämmästyttävän mo-
nelta jäi kuitenkin huomaamatta, että pohdiskelevainen veli ei 
puhunut kaikkien ihmisten tulevaisuudesta. Hän puhui veljen-
sä puolueen tulevaisuudesta. Ja omastaan. 
 Kevät eteni. Luoksemme saapui lisää hamppareita - kaukai-
sen meren rannoilta, pieneltä paratiisisaarelta. He kertoivat 
Välimeren tyrskyistä, persikanpehmoisesta rantahiekasta. Se-
kä pienistä vaikeuksista – siis ihan pienistä vain – joiden voitta-
misessa tarvittaisiin hieman rahaa. 
 Heidän rinnallaan kulki muita, jotka tulivat vähintäänkin 
yhtä kauniista paikoista. Portugal, Espanja, Kreikka, Italia, 
kaikkialta heitä saapui. Ja yhtä suuri epäonni oli kohdannut 
kaikkia. Tjäreborgin matkaoppaiden tutuksi tekemät unelma-
maat olivat päätyneet talouslehtien trattasivuille. Taakse olivat 
jääneet Pina Coladat, buzuki-klubit ja kuutamouinnit, tilalle 
olivat tulleet konkurssit, talletuspaot ja likviditeettikriisit.
 Kaikki nämä kaukaisten maiden hampparit kärsivät enem-
män tai vähemmän samoista ongelmista. Korruptio rehotti, vi-
rat oli jaettu sukulaisten kesken. Korkoja oli pidetty keinote-
koisesti matalalla ja velkaantuminen oli tapahtunut pikkuhil-
jaa. Maiden johtajat tiesivät säännöistä, joiden mukaan velkaa 
ei saisi ottaa liian paljon. Mutta he välittivät velkaantumisra-
joista aivan yhtä vähän kuin suomalainen harmaan talouden 
hampparirouva työnantajavelvoitteistaan. Ja niin kuljettiin 
vääjäämättömästi kohti päivää, jolloin lainaa oli liian paljon. 
Valtionlainojen korot nousivat liian suuriksi. 
 Mikä neuvoksi? 
 Ratkaisuun tarvittiin tukku maailman johtavia hampparei-
ta. Heistä viisain – hamppari Rehn – oivalsi, että keinotekoises-
ti alennettujen korkojen aiheuttama massiivinen velkataakka 
voidaan ratkaista luomalla vakausväline, joka alentaa keinote-
koisesti korkoja. Tämä mahdollistaa velanoton lisäämisen.  Eli 
hän lääkitsee tautia sillä samalla asialla, joka taudin aiheutti. 
 Joku kutsuisi tällaista toimintaa mielipuolisuudeksi. Hamp-
pari Rehn kutsuu sitä tulevaisuuden rakentamiseksi. Ikävä kyl-
lä hän jättää sanomatta, kenen tulevaisuutta hän rakentaa. 

Matias Turkkila

Päätoimittaja

matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

 PÄÄTOIMITTAJA

Saarivaltio noudattaa muodollisesti kaikkia rahanpesun 

torjunnan säännöksiä. Ongelma on näiden sääntöjen 

täytäntöönpano. Perussuomalainen haastatteli puheen-

johtaja Timo Soinia ja ekonomisti Timo Hirvosta kriisi-

maan taloustilanteesta sekä kriisin vaikutuksesta 

kotimaan politiikkaan.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Kevät ja 
hampparit
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Kypros on ennakkotapaus

 Kyproslaiset pilkkasivat Saksan liittokansleria ja omaa presidenttiään Limassolissa pidetyissä karnevaaleissa.

E
U, IMF ja EKP painos-
tivat Kyproksen hy-
väksymään pelastuspa-
ketin, joka panee verol-

le maan talletukset: 9,9 prosent-
tia yli 100 000 euron talletuksista 
ja 6,75 prosenttia sitä pienem-
mistä. Se tuottaa noin 6 miljardia 
euroa noin 7 miljardin euron 
omavastuusta, jonka päälle EU 
myöntää 10 miljardia. Samalla 
nostetaan yhteisövero 10 prosen-
tista 12,5 prosenttiin.
 - Tosin pientallettajien veroa 
saatetaan vielä pienentää Kyp-
roksen presidentin pyynnöstä, 
mihin EKP on alustavasti myön-
tynyt, muistuttaa Hirvonen, joka 
seuraa työssään Välimeren seu-
dun taloutta.

Venäjä rahoitti Kyproksen 
hallitusta

Hirvonen kertoo, ettei Kypros 
ole saanut rahaa vapailta mark-
kinoilta puoleentoista vuoteen. 
Viime vuonna Venäjä lainasi sin-
ne 2,5 miljardia euroa budjettiva-
jeen täyttämiseen.
 - Se kertoo jotakin Venäjän 
intresseistä saarivaltiossa.
 Saksalainen Der Spiegel ker-
toi marraskuussa Saksan tiedus-
telupalvelun raportista, joka va-
roitti maan hallitusta, että mah-
dollinen tukipaketti sujahtaa ve-
näläisten oligarkkien taskuihin ja 
Kyproksessa pestään jopa venä-
läisen mafian rahaa.
 Venäläisillä on Kyproksen 
pankeissa jopa 20 miljardin eu-
ron säästöt, vaikka maan brutto-
kansantuote jää noin 18 miljar-
diin euroon.
 - Yhteensä laskien Kyproksen 
pankkisektori on peräti 800 pro-
senttia maan bkt:sta eli se on sel-
västi ylikehittynyt; Islannissa se oli 
jopa 12-kertainen ennen kuin maa 
kaatui, Hirvonen kertoo. Suomen 

pankkisektori on vain noin kolme 
kertaa bkt:ta suurempi.

Kypros olosuhteiden uhri

Hirvonen myös puolustaa Kyp-
rosta: hän ymmärtää maan pyr-
kimystä hankkia uusia tulonläh-
teitä pelkän kalastuksen ja turis-
min kaveriksi. Maa on jo pitkään 
tehnyt tietoista politiikkaa kan-
sainvälisen rahan houkuttelemi-
seksi.
 - Venäläiset kiinnostuivat kai 
Kyproksesta joistain historialli-
sista syistä. Mutta jossakin vai-
heessa havaittiin, että Kypros si-
joittaa maailman maista eniten 
Venäjän talouteen. Se on erikois-
ta, kun ottaa huomioon maan 
pienen koon, Hirvonen toteaa.
 Niinpä Kypros kiinnostaa Ve-
näjääkin. Presidentti Vladimir 
Putin otti tuoreeltaan kantaa 
Kyprokselle kaavailtuun laina-
leikkuriin. Se olisi toteutuessaan 

”epäreilu, harrastelijamainen ja 
vaarallinen”.
 Kyproksen pankit paisuivat ja 
sinne tuli muitakin pankkeja, joil-
la ei ole välttämättä kuin pelkkä 
osoite Kyproksella. Itse toiminta 
tapahtuu jossakin muualla.
 - Kypros on kevyen verotuk-
sensa vuoksi edullinen paikka 
harjoittaa rahoitustoimintaa. It-
se toiminta voi olla rahastosijoit-
tamista tai tavallista rahanlai-
naamista, esimerkiksi Kreik-
kaan, mikä ihan hyvä bisnes. 
Pankki ottaa rahaliikenteestä ai-
na osuutensa ja valtio verotuloja, 
Hirvonen kertoo.
 Pieni verotus houkuttelee 
suuria rahamääriä, mikä kasvat-
taa veropohjaa. Se voi tuottaa hy-
vinä aikoina mukavasti, mutta 
kun Kreikan talous romahti, 
Kyproksen pankit kärsivät Krei-
kan lainojen anteeksiannosta. 
Samalla puhkesi kotoinenkin 
kupla, vaikka se oli Kreikkaa pie-

nempi. Kyproksen talous oli kas-
vanut hitaammin ja tasaisemmin 
kuin Kreikan, mikä kertoi ter-
veemmästä taloudesta. Jos Kreik-
ka ei olisi kaatunut, Kyproksella 
menisi melko hyvin: Kypros jou-
tui Hirvosen mukaan kansainvä-
lisen pankkikriisin uhriksi.
 - Kypros tuli myös EU:hun 
puhtailla papereilla vuonna 2004 
ihan toisin kuin Kreikka, Hirvo-
nen muistuttaa.

Viedäänkö rahat pankeista?

Nyt nähdäänkin, karkaavatko 
rahat Kyproksen pankeista. Uusi 
jännäyksen kohde on, siirtyykö 
epäluottamus Espanjan ja Italian 
pankkeihin. Kyproksen pankit il-
meisesti jäädyttivät tilit niin, että 
ne saivat pakkoveron niistä ra-
hoista, jotka olivat tileillä verosta 
päätettäessä.
 Hirvonen arvioi, että tuskin 
kaikki rahat tileiltä kaikkoavat. 

Suuria tallettajia ei vero kaada ja 
heillä on yleensä muutakin varal-
lisuutta. Mutta pienen säästäjän 
rokottaminen voi tuntua epäoi-
keudenmukaiselta.
 Nobel-palkittu kyproslainen 
taloustieteilijä Christopher Pissa-
rides moitti "tukanleikkuuta" 
tuoreeltaan.
 - Ei ole oikeudenmukaista, et-
tä meitä pakotetaan maksamaan 
menneistä virheistä tällä tavalla, 
Pissarides valitti, mutta huomaut-
ti samalla, että jos parlamentti ei 
hyväksy leikkausta, siitä seuraa 
suuria konkursseja ja useimmat 
pientallettajat menettävät suljet-
tavista pankeista kaiken.
 Kyproksen valtiovarainmi-
nisteri vastusti talletusten roko-
tusta ja yhteisöveron nostoa vii-
meiseen asti.

Leviääkö epäluottamus 
laajemmalle?

- Tämä on tärkeä harjoitus: jos 
apupaketin hoito menee pieleen, 
siitä tulisi huono malli Espanjalle 
ja Italialle. Espanjan pankit ovat 
heikossa kunnossa ja Italia on 
heikko poliittisesti, Hirvonen to-
teaa.
 Pankkiselvitysten hän uskoo 
tuovan julki vastaavia skandaa-
leja kuin Sveitsin ja Liechtenstei-
nin pankkisalaisuuden avaami-
nen Saksalle, joka löysi kätköistä 
saksalaisten yritysten ja yksityis-
ten henkilöiden pimeää rahaa pii-
lossa Saksan verottajalta.
 - Tilien selvitys puhdistaa il-
maa, Hirvonen toteaa.

Soini: Välikysymys tulee, 
ellei tiedoksiantoa tipu!

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Timo Soini takaa perussuoma-
laisten tekevän Kyproksen tuki-
paketista välikysymyksen, ellei 

 Kypros on kiistatta veropara-
tiisi EU:ssa. Kypros on kuitenkin 
saanut puhtaat paperit OECD:n 
osalta, koska maa on muodolli-
sesti tehnyt riittävästi estääkseen 
rahanpesun.
 BND:n raportti katsoo Kyp-
roksen tilannetta - saksalaisella 
täsmällisyydellä - pintaa syvem-
mälle. Raportti ei tuonut hyviä 
uutisia. Muodollisesti saarivaltio 
noudattaa kaikkia säännöksiä ja 
rahanpesun torjuntaa vahviste-
taan EU: n ja muiden kansainvä-
listen sopimusten mukaisesti. 
Maa on säätänyt kaikki tarvitta-
vat lait ja perustanut tarvittavat 

Kypros on ollut veroparatiisi 1970-luvulta lähtien. 

Aluksi saari sai alhaisella verotuksellaan houkuteltua 

lähinnä varustamoja ja ne rekisteröivät aluksiaan 

Limassolissa. Venäläiset innostuivat saaresta vasta 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Der Spiegel totesi 5. marraskuuta 
2012, että se oli saanut Saksan  
ulkomaisen tiedustelupalvelun 
(BND) raportin liittyen Kyprok-
sen tilanteeseen. Lehden mukaan 
BND arvioi, että venäläiset ovat 
tallettaneet yli 20 miljardia euroa 
Kyproksen pankkeihin, enem-
män kuin saarivaltion arviolta 18 
miljardin euron bruttokansan-
tuote. Lehti jatkoi: ”Rahanpesua 
edesauttavat säännökset, jotka 
mahdollistavat rikkaille venäläi-
sille Kyproksen kansalaisuuden.” 
BND:n raportin mukaan 80 Ve-
näjän oligarkille oli jo myönnetty 
Kyproksen kansalaisuus.

- Kypros on ennakkotapaus, jossa kokeillaan, kuinka ylisuureksi kasvanut pankkisektori ajetaan ohjatusti alas ja 
vieläpä niin, että myös pankkien asiakkaat pääsevät mukaan pankkien pelastustalkoisiin, 

sanoo OP-Pohjolan ekonomisti Timo Hirvonen.

Poliittinen
miinakenttä

 Kukaan ei kiistä, etteivätkö 
venäläiset olisi tallettaneet suuria 
summia Kyproksen pankkeihin. 
Keskustelua käydään lähinnä sii-
tä, onko kaikki toiminta laillista. 
Pöytälaatikkoyhtiöt Kyproksella 
ovat kätevästi nimettömiä, pan-
kit hienovaraisia ja verot alhai-
sia. Tiedetään, että monet venä-
läiset yhtiöt ovat perustaneet 
Kyprokselle myyntiyhtiöitä, kos-
ka Venäjä asettaa rangaistus-
luonteisia veroja kotimaisille yri-
tyksille, jotka myyvät ulkomail-
le. Tiedetään myös, ettei Venäjä 
vastusta käytäntöä perustaa 
myyntiyhtiöitä.
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Perussuomalaiset on nuori puolue. Tarvitsemme jatkuvaa ra-
kennustyötä sekä ohjelmamme että organisaatiomme suhteen. 
Puolueemme ohjelma on jatkuvasti kehittyvä. Politiikan pitää 
perustua linjaan, ilman että jäämme paperipinojen vangiksi.
 Tarvitsemme pikaisesti ohjelmiemme päivitystä. Lähiajan 
tavoiteohjelma ja EU-vaaliohjelma ovat listan kärkipäässä, 
paljon muutakin on. Puolueen nopea kasvu on tehnyt sen, että 
olemme saaneet uusia äänestäjiä vanhoista puolueista. Myös 
uusia aktiiveja. Ohjelmatyö on se, millä määritämme perussuo-
malaisen politiikan. Puoluejohto, puoluehallitus, puolueval-
tuusto, piirit, jäsenet, henkilökunta, osastot ja eduskuntaryh-
mä. Kaikkia tarvitaan.

Nyt tarvitaan tekijöitä. Puhujia löytyy ja mielipiteitä. Uusi puo-
luehallitus joutuu lisätöihin. Puoluehallituksen tehtävä on stra-
tegiatyö. Toimeenpano on toimivan johdon, henkilökunnan ja 
jäsenistön etuoikeus.
 Puolueen nopea kasvu on aiheuttanut myös ongelmia. Asia 
ei parane yksin istuttamalla joka piiriin toiminnanjohtaja ja an-
tamalla satoja tuhansia rahaa. Olen sen tien kerran nähnyt jo 
kuolleessa puolueessa, enkä hevin palaa samalle oksennuksel-
le. Tarvitsemme puoluesihteerin johdolla järjestötyöryhmän te-
kemään tarvittavat uudistukset.
 Mikään järjestö tai joukkue ei pärjää ilman itsekuria. Pai-
kallistasolla tarvitaan johtamista. Terve puolue rakentuu al-
haalta ylöspäin. Nämä suorat suonet Suomen kansaan on pi-
dettävä kalkkeuttamattomina.
 Perussuomalaiset on vanhalle vallalle vaarallinen puolue. Ja 
miksei olisi, sillä sitä johtaa maailman seitsemänneksi vaaralli-
sin mies heti Obaman jälkeen. Meitä tullaan julkisuudessa lyö-
mään armotta ja kovaa. Tämä on jo jokapäiväistä. Se on kes-
tettävä ja annettava mahdollisimman vähän perusteltua aihetta 
siihen.
 Rakennetaan yhdessä. Tämä on meidän puolue. Ihmistä ja 
isänmaata varten.

Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp

Rakentamisen 
aika

 PUHEENJOHTAJA

 Lomaparatiisista on tullut venäläisten leikkikenttä.

Perussuomalaiset on vanhalle vallalle 

vaarallinen puolue. Ja miksei olisi, sillä sitä 

johtaa maailman seitsemänneksi vaarallisin 

mies heti Obaman jälkeen.

hallitus anna aiheesta tiedoksian-
toa.
 Hallitus aikoo käsitellä Kyp-
roksen avustamisen poikkeuksel-
lisesti pelkästään eduskunnan ul-
koasiainvaliokunnassa, vaikka 
aiemmat apupaketit ovat aina 
kulkeneet suuren salin kautta ja 
sitä perussuomalaiset toivoivat 
nytkin.

saa puhua asiasta kansalle.
 - Välikysymyksessä asiasta 
äänestetään ja sepä onkin halli-
tukselle kiusallinen. Silloin me 
kerromme nämä asiat kansalle ja 
siihen kirjoitetaan ponsi, johon 
edustajat sitoutuvat: oletko puo-
lesta vai vastaan. Et pääse pa-
koon sillä perusteella, että et ole 
valiokunnan jäsen, Soini kertoo.

maissa! Miksi minä maksaisin 
veroja ja pistäisin ne tukipaket-
tien kautta oligarkeille ja raha-
miehille, kun he eivät niissä  mais-
sa itse kerää veroja?
 - Ja tämä vielä samaan ai-
kaan, kun meillä on itsellämme 
harmaata taloutta ja siinä tällai-
sia ikäviä esimerkkejä aina har-
maan talouden työryhmän mi-

organisaatiot. BND:n mukaan 
ongelma on näiden sääntöjen 
täytäntöönpano. Säännöksiä ei 
myöskään sovelleta oikein.
 Kypros, BND:n mukaan, kyl-
lä allekirjoittaa kaiken ja lupaa 
paljon, mutta pitää vain harvoja 
näistä lupauksista. Euroopan par-
lamentin työpaperi, joka käsitte-
lee Venäjän organisoitua rikolli-
suutta, mainitsee Kyproksen lu-
kuisissa tapauksissa. Myös  Maa-
ilmanpankin raportissa 150 kan-
sainvälisestä korruptiotapaukses-
ta Kypros mainitaan lukuisten yh-
tiöiden ja pankkitilien osalta.
 Jos Kypros jättää euroalueen, 

sen liiketoimintamalli ei enää ole 
niin houkutteleva, BND toteaa. 
Kypros on ollut veroparatiisi 
1970-luvulta lähtien. Aluksi 
Kypros sai alhaisella verotuksel-
laan houkuteltua lähinnä varus-
tamoja ja ne rekisteröivät aluksi-
aan Limassolissa. Suuri buumi 
Kyprokselle tuli vasta Neuvosto-
liiton hajoamisen jälkeen.
 Eurooppalaiset eivät voi ve-
dota tietämättömyyteen tässä 
asiassa. BND on analysoinut ti-
lannetta Kyproksen asiantunti-
joiden kanssa ja keskustellut ai-
heesta niin kutsutun troikan 
asiantuntijoiden kanssa. Troikka 

tässä tapauksessa koostuu Eu-
roopan komission, Kansainväli-
sen valuuttarahaston (IMF) ja 
Euroopan keskuspankin (EKP)
asiantuntijoista.
 Euroalueen hallitukset ovat 
hankalassa asemassa. Kyproksen 
tukipäätöksiä on hyvin vaikea pe-
rustella äänestäjille.

Kai Järvikare
kauppatieteiden tohtori

 - Perussuomalaiset tekevät vä-
likysymyksen varmasti jokaisesta 
tukipaketista, joka rikkoo EU:n 
sääntöjä, ellei hallitus anna asias-
ta tiedoksiantoa, Soini linjaa. Vä-
likysymyksen ajankohdasta puo-
lue ilmoittaa myöhemmin.
 Soinin mukaan hallituksella 
ei olisi ollut mitään estettä tie-
doksiantomenettelylle, joka olisi 
kevyempi vaiva. Sen päätteeksi 
äänestetään hallituksen luotta-
muksesta ja äänestys kertoisi jo-
kaisen kansanedustajan kannan 
riippumatta siitä, onko hän suu-
ren valiokunnan jäsen.
 Pelkän selonteon kohdalla ei 
äänestetä hallituksen luottamuk-
sesta. Paketin käsittely vain suu-
ressa valiokunnassa olisi Soinin 
mukaan epäreilua kansanedusta-
jia kohtaan: hallituksen esitys tu-
lisi pikavauhtia, eivätkä edusta-
jat ehtisi perehtyä niihin kunnol-
la ja kaiken huipuksi käsittely on 
salainen, jolloin edustajat eivät 

Minkä mallin tämä antaa 
Suomelle?

Soini perää Kyproksen tukemi-
sen moraalista pohjaa. Tuesta 
päätettiin ennen kuin mitään tut-
kimuksia Kyproksen rahaliiken-
teestä ja sijoituksista ja niihin eh-
kä liittyvästä rahanpesusta on 
tehty. Kypros on imuroinut poik-
keuksellisen paljon talletuksia 
ylikoron avulla Venäjältä ja Isos-
ta-Britanniasta apunaan avuliaat 
suunnittelijat, joita Kypros on it-
se mainostanut.
 - Se ei voi olla terveellä pohjal-
la, kun pelastuspakettikin on 100 
prosenttia kansantaloudesta. Se 
on veroparatiisi, ei siitä mihin-
kään pääse.

Entä kun sitä sittenkin 
tuetaan?

- Se aiheuttaa moraalikadon Suo-
messa ja muissa nettomaksaja-

nisteriä myöten, Soini viittaa vi-
hergaten ryvettämään kehitysmi-
nisteri Heidi Hautalaan.
 Soini muistuttaa, kuinka Lis-
sabonin sopimukset kieltävät 
Kyproksen apupaketin kaltaiset 
toimet: 125. pykälä kieltää jäsen-
maita hoitamasta velkoja yhteis-
vastuullisesti ja 123. kieltää 
EKP:ta vastaamasta toisten vel-
kasitoumuksista. Hän ei epäile-
kään, etteikö Kypros saisi EU:n 
vaatimia lakeja voimaan. Eri asia 
on, noudattaako se niitä.
 Entä pelkääkö hän Urpilaisen 
varoittamaa dominoefektiä, jos 
tukipaketti kaatuu?
 - Aina on vaihtoehtoja. Ennen 
pitkää pitää tehdä ratkaisuja, jot-
ka sattuvat. Kuten Islantikin teki: 
he eivät maksaneet sijoittajille. Se 
on freedom to save -periaate: va-
paus pelastaa itsensä.

VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA
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Vaalikausi 2011-2015 on edennyt puoleen väliin. 
Mitä perussuomalaiset kansanedustajat ovat saaneet aikaan? 

Ainakin julkista keskustelua ja 1 700 erilaista valtiopäivätoimea.

K
un perussuomalaiset 
eivät lähteneet hal-
litukseen tukemaan 
kriisimaiden rahoit-

tamista, arveltiin, että puolueen 
39 kansanedustajaa ovat ”pois 
pelistä”. Toisin kuitenkin kävi: 
perussuomalaiset ovat voitta-
neet eduskuntavaalien jälkeen 
kaikki vaalit. 

Talvella 2012 käydyissä 
presidentin vaaleissa Timo Soi-
nin kannatus kolminkertaistui 
edellisiin vaaleihin verrattu-
na. Kesällä maan suurimman 
osuusliikkeen HOK-Elannon 
vaaleissa perussuomalaisten 
määrä edustajistossa kaksin-
kertaistui ja syksyn kunnallis-
vaaleissa kannatus kasvoi jopa 
niin, että perussuomalaiset nou-
si joissakin kunnissa suurim-
maksi puolueeksi.

Perussuomalaisten toimin-

ta on kiistatta lisännyt kan-
sanedustuslaitoksen toiminnan 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 
Perussuomalaiset ovat osallistu-
neet kaikkiin keskusteluihin ja 
olleet täysistunnoissa tunnolli-
sesti paikalla. Ryhmä on tehnyt 
aloitteita ja esityksiä, ja pakotta-
nut jopa hallituksen ja keskustan 
usein myötäilemään vaatimuksi-
aan. Perussuomalaiset ovat myös 
nostaneet esiin asioita, joista ai-
emmin on vaiettu.

Vahva ryhmä, vahvaa tulosta

Hollolalainen kansanedustaja 
Anne Louhelainen kirjaa pitkän 
listan perussuomalaisten saavu-
tuksia.

- Perussuomalaiset ovat nos-
taneet yleiseen keskusteluun mo-
nia asioita, joista muutoin olisi 
tehty päätöksiä varsin pienellä - 

jos lainkaan - julkisella keskuste-
lulla. Näistä esimerkkeinä vaik-
kapa puolustusvoimauudistus, 
eurokriisi ja Suomen taloudelli-
set vastuut tukipaketeista sekä 
Euroopan unioniin liittyvät asiat. 
Nämä vaikuttavat sekä suorasti 
että välillisesti meidän kaikkien 
suomalaisten elämään, Louhelai-
nen luettelee.

Louhelaisen mielestä aktiivi-
sen ja rohkean eduskuntaryhmän 
perusta on vahva ryhmähenki. 
Yhteen hiileen puhaltaminen on 
vahvistunut sitä mukaa, kun sitä 
on ulkopuolelta yritetty sammut-
taa. 

Muut puolueet 
 ”persun pelossa”

Kuopiolaisedustaja Kimmo 
Kivelä painottaa ryhmän on-
nistumisen taustalla olevan  

vaikuttavaa monipuolisuutta.
- Ryhmämme vahvuus on 

sen moninaisuudessa. Meillä 
on ryhmässämme innostunutta 
väkeä ja eri elämänalueiden asi-
antuntijoita. Erilaisuus on myös 
rikkautta. Löytyy nuoruuden in-
toa ja kokemusta. Työmme on 
näkynyt aktiivisuutena täysis-
tuntotyöskentelyssä ja valiokun-
nissa. Ryhmämme jäsenet ovat 
pelottomasti ottaneet puheeksi 
asioita, joista yleensä on vaiettu. 
Asioiden esille ottaminen ei ole 
ollut turhaan, niihin kuitenkin 
jossain vaiheessa reagoidaan, 
Kivelä summaa.

Porista kotoisin oleva edus-
taja Ari Jalonen tulkitsee perus-
suomalaisten menestyksekästä 
oppositiotaivalta pilke silmä-
kulmassa. 

- Perussuomalaisten suurin 
vaikutus johtuu pelkästä ole-

massaolosta ja muiden puolu-
eiden ns. ”persun pelosta”. Jo 
pelkkä suurena puolueena asioi-
hin vaikuttaminen ja aloitteiden 
tekeminen on pakottanut muut 
muuttamaan omaa politiikkaan-
sa. Muiden puolueiden linjan 
muutto taas meitä myötäileväk-
si ei anna vanhojen puolueiden 
uskottavuudesta kovin vahvaa 
kuvaa. Toki omat suoratkin te-
kemiset ovat merkittäviä, mutta 
olemme pakottaneet muut puo-
lueet muuttamaan omaa politiik-
kaansa, se on isoin saavutus, sillä 
koko Suomi on nyt perussuoma-
laisempi.

Politiikassa on siedettävä 
epämukavuutta

Maskulainen Kike Elomaa kiittää 
oppositiopolitiikan onnistumises-
ta mm. suurta määrää valtiopäi-

HALLITUKSEN 
PUOLIVÄLITARKASTELU

JÄREÄSTI OPPOSITIOSTA
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   Johanna Jurva
- Olen tehnyt valtiopäivätoimia minulle sydäntä lähellä 
olevista asioista,  kuten lapsiperheiden ja vanhusten hy-
vinvoinnista. 

   Kimmo Kivelä
- Olen pyrkinyt olemaan aktiivinen salityöskentelyssä. 
Olen paljon yhteydessä kansalaisiin, viikonloppuisin 
kiertelen paljon. Saan palautetta ja pyrin reagoimaan, 
ottamalla puheeksi salissa tai tekemällä kirjallisen  
kysymyksen.

   Anne Louhelainen
- Olen tuonut paikallisia asioita esille ja pitänyt yhteyttä 
kansalaisiin. Olen pyrkinyt osaltani edistämään yhteis-
työmahdollisuuksia niin omassa eduskuntaryhmässä 
kuin muidenkin ryhmien kanssa. 

   Martti Mölsä
- Omat saavutuksekseni näkyvät Pirkanmaan lehdissä 
ja omassa kunnassa paremmin kuin valtakunnan tasolla. 

   Kike Elomaa
- Pyrin olemaan istuntosalissa aktiivinen, mutta vältän turhaa kinaamista 
ja puhetilaston kartuttamista. On tärkeää pitää yhteyttä maakunnan ih-
misiin myös käymällä eri tilaisuuksissa. 

vätoimia, joita perussuomalaiset 
kansanedustajat ovat tehneet.

- Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä on tehnyt kahden 
vuoden aikana kuusi välikysy-
mystä, joiden yhteydessä on pui-
tu tärkeitä asioita suomalaisten 
kannalta. Koko edustajakaar-
timme osallistuu aktiivisesti sa-
likeskusteluihin, tekee aloitteita, 
eriäviä mielipiteitä ja vastalau-
seita valiokunnissa, kirjallisia 
kysymyksiä sekä tiedotteita. 
Näiden toimien kautta yritäm-
me nostaa ajankohtaisia asioita 
päivänvaloon ja keskusteluun 
myös median keskuudessa, Kike 
muistuttaa ja huomauttaa, ettei 
aina pelaaminen median kanssa 
kuitenkaan onnistu.

- Usein päähuomio kiinnit-
tyy epäolennaiseen. Joskus ti-
lanne raivostuttaa, mutta silloin 
muistan Soinin viisaat sanat:  

”Politiikassa voi pärjätä, jos pys-
tyy sietämään epämukavuutta”.

Median hyökkäykset  
ovat rauhoittuneet

Vantaalainen Johanna Jurva kat-
soo, että onnistuminen on vaa-
tinut uutta rohkeaa asennetta ja 
”hyvä veli”- järjestelmään puut-
tumista.

- Perussuomalaiset ovat saa-
neet avoimuutta ja läpinäkyvyyt-
tä päätöksentekoon kyseenalais-
tamalla "vanhojen" puolueiden 
toimia ja murtamalla hyvä veli 
-verkostoa. Perussuomalaiset ei-
vät ole unohtaneet vähäosaisia 
kansalaisia vaan ovat johdonmu-
kaisesti pitäneet yllä julkista tilan-
teen parantamiseksi. Perussuo-
malaisten aktiivisen toiminnan 
ja julkisen keskustelun ansiosta 
mm. telakkatukiin saatiin tyydyt-

tävä ratkaisu, Jurva muistuttaa.
Punkalaitumelta eduskun-

taan ponnistanut Martti Mölsä 
nostaa esiin vanhan tien hui-
pulle.

- Oppositiopolitiikka on 
yleisellä tasolla ilmeisen onnis-
tunutta gallup-lukujen mukaan. 
Median hyökkäykset ovat rau-
hoittuneen ja asia on kunnossa, 
jos emme anna medialle enää 
kohukirjoittelun aihetta. Perus-
suomalaiset kansanedustajat 
ovat oppineet tekemään poli-
tiikkaa ja haastavat jatkossa ke-
nen tahansa, Mölsä muistuttaa.

SEPPO HUHTA
KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN 
VALTIOPÄIVÄTOIMET 
5/2011 - 3/2013

 
97 lakialoitetta
420 talousarvioaloitetta
60 lisätalousarvioaloitetta
26 keskustelualoitetta
679 kirjallista kysymystä
376 suullista kysymystä
35 ryhmäpuheenvuoroa
7 välikysymystä

yht. 1 700 valtiopäivätoimea
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Kehitysministeri Heidi Hautalan päätös jatkaa tehtävissään ei miellytä
 Hautalan eroa vaatinutta kansanedustaja Pentti Oinosta. 

HAUTALAN TEMPPU
OLI RIMANALITUS!

P
erussuomalaisten 
kansanedustaja 
Pentti Oinosen 
mielestä Heidi 
Hautalalla ei ole 

tekemistensä jälkeen mitään 
asiaa jatkaa ministerinä. Hau-
talan kiirastuli alkoi, kun 
hänelle remonttia tehnyt ra-
kennusmies paljasti ministe-
rin teettäneen hänellä pimeää 
työtä.

- Mielestäni ministeri Hau-
talan luottamus ei sillä palaa, 
että hän eroaa työryhmästä.

- Jos ministeri joutuu luo-
pumaan hänelle kuuluvasta 
luottamustehtävästä tai vi-
ran hoidosta luottamuspulan 
vuoksi, niin onhan täysin sel-
vää, ettei hän nauti myöskään 

luottamusta ministerin tehtäväs-
sä, Oinonen lataa.

Harkitsen jatkotoimia

Oinosen närkästys vain kasvoi, 
kun Hautala ilmoitti tiedotusti-
laisuudessaan, ettei hän aio jät-
tää kehitysministerin tehtäviä.

- Se, ettei Hautala eronnut 
oli rimanalitus myös vihreiltä! 
He ovat olleet vuosikausia mo-
ralisoimassa muita ja nyt sitten 
ei ollut pokkaa tehdä oikeita 
johtopäätöksiä, Oinonen huo-
mauttaa.

- Tämä on historiallinen 
päivä vihreille. Tämä tullaan 
muistamaan siitä, kuinka vih-
reät pettivät sekä kansan että 
kannattajansa! 

  Heidi Hautala ilmoitti tiedotustilaisuudessaan, 
ettei aio erota kehitysministerin tehtävistä.

   Pentti Oinonen ei niele puremat-
ta Hautalan jatkoaikeita.  

Oinosen tuomiopasuuna jy-
rähtää muillekin vihreiden toi-
minnoille.

- Vihreät ovat esittäytyneet 
kaiken yläpuolella olevaksi, kai-
ken tietäväksi, yliluonnolliseksi  
moraalinvartijaksi. Ja nyt sitten 
pissit pöksyssä kauhistelevat 
kuinka heille kaiken tietäville 
hyvyyden esikuville näin kävi!

Oinonen harkitsee vielä, mi-
ten hän tekee vaatimuksensa 
suhteen jatkossa. Hänellä, kuten 
muillakin edustajilla on oikeus 
vaatia Hautalan asian käsittelyä 
koko eduskunnan toimesta. 

- Oikeuskanslerille on tehty 
useita tutkimuspyyntöjä Hauta-
lan toiminnasta, joten odotellaan 
mitä sieltä kuuluu ja päätän sit-
ten mitä teen.

Suomen Sisun puheenjohtaja ei hyväksy rasismia

S
uomen Sisun tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Olli 
Immonen sanoo vastustavansa rasismia, vaikka sisulai-
sia on arvosteltu julkisuudessa ulkomaalaisvastaisiksi.

- Henkilökohtaisesti tuomitsen rasismin enkä hy-
väksy sitä, että ketään ihmistä syrjitään tai suositaan esimer-
kiksi työelämässä hänen etnisen taustansa perusteella, Immonen 
painottaa.

Toisaalta hän toteaa maahanmuuton ja monikulttuurisuu-

den olevan epäkohtia, joista kansa tietää totuuden, mutta eliitti 
vaikenee. Hänen mainitsee myös “maamme islamisoitumisen 
ongelmat”.

Immonen liittyi Suomen Sisuun 2007 ja on toiminut siitä läh-
tien järjestön Pohjois-Pohjanmaan piiripäällikkönä.

PS VERKKOTOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA

Ministerin eroa vaatinut Oinonen:

Hautalan tehtävä 
johtopäätökset

Oinonen kummastelee mm. si-
tä, että Hautala puhuu ja toimii 
toisin kuin ns. Vehviläisen asun-
tokauppa-tapauksessa. Siinä mi-
nisterin toimet ja johtopäätökset 
olivat toiset kuin omassa asiassa.

- Olisi luonnollista, että Hau-
tala eroaisi kaikista ministerin 
tehtävistään. Finnairin pääjohta-
ja Vehviläistä Hautala moralisoi 
ja antoi jopa tiedotusvälineissä 
ymmärtää, että Vehviläisen olisi 
tehtävä omat johtopäätöksensä 
virassa jatkamisen suhteen. Nyt 
kun Hautala oli samassa tilan-
teessa, hänen olisi pitänyt tehdä 
oikeat johtopäätökset ja heti.

SEPPO HUHTA
KUVAT LEHTIKUVA
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 KOLUMNI

Kataisen 
Himas-koplaus

Pyysin yhdeksän muun kansanedustajan kanssa perustuslaki-
valiokuntaa tutkimaan pääministeri Kataisen menettelyä hä-
nen osallistuessaan rahoituksen järjestämiseen Sofos Oy:lle 
tulevaisuusselonteko-hankkeen toteuttamiseksi. 700 000 eu-
ron tutkimus tilattiin Himaselta ilman kilpailutusta eli käy-
tännössä ilman avointa hakua ja voisi sanoa, että samalla 
myös jopa tieteen julkaisuperiaatteita loukattiin. Selonteko 
siis junailtiin ohi normaalikäytäntöjen. Väistämättä tulee mie-
leen, ettei hanke olisi varmaan edennyt mihinkään, jos se olisi 
käynyt läpi normaalin prosessin. Onko Kataisen todellisuu-
dentaju jo niin hämärtynyt, että hän kuvittelee voivansa tehdä 
mitä vain jäämättä siitä kiinni tai joutumatta siitä tilille?

Tällä kertaa mielestäni Himasta ja Kataista voidaan kut-
sua suuruudenhulluiksi. Toiminta on röyhkeää. Nyt tutkitaan 
onko valtion varoja käytetty väärin. Kenen etua tässä on to-
della ajettu? Vaikea kuvitella, että yleistä etua olisi ajateltu. 
Kataisen suosikki Himanen tästä on hyötynyt eniten. Hallitus 
on myös tähdännyt siihen, että tutkimuksen tulos pönkittää 
sen poliittista ohjelmaa.

Kun Kataiselta heti perustuslakivaliokunnalle tehdyn 
muistutuksen jälkeen kysyttiin onko hän huolissaan tästä 
muistutuksesta, hän vastasi jotenkin tähän suuntaan: ”En 
ollenkaan”. Huolestuttavaa. Mitä se tarkoittaa? Eikö häntä 
yhtään mietitytä tai hävetä? Ei näköjään. Katainen tuntee 
olevansa koskematon ja voivansa tehdä mitä haluaa.

Näyttää vahvasti siltä, että Pekka Himaselta tilatussa kon-
sulttisopimuksessa on rikottu julkisia hankintoja koskevia 
lakeja ja muita määräyksiä. Silti Katainen ei ole huolissaan – 
yhtään. Päätyykö perustuslakivaliokunta, joiden jäsenet ovat 
enimmäkseen hallituspuolueen edustajia, ehkä myös hyviä 
veljiä, siihen ettei 0,7 miljoonan euron ohjaamisessa yksityi-
seen taskuun ole mitään väärää? Tähän lopputulokseen en 
halua varautua. Toivon edelleen, että Suomi on edes ajoittain 
oikeusvaltio.

Teuvo Hakkarainen
kansanedustaja

Kataisen Himas-hanke on  
TUTKITTAVA PERUSTEELLISESTI 

P
erussuomalaiset tuo 
politiikkaan todellisen 
vaihtoehdon, jota mi-
kään muu puolue ei ole 

tähän mennessä tarjonnut. Me 
uimme vastavirtaan yleisiä po-
liittisia trendejä. Olemme ainoa 
puolue, joka kaikessa toimin-
nassa ja poliittisissa linjauksissa 
pitää keskiössä suomalaisuutta. 
Mottomme ”Ensin suomalainen 
työ ja yrittäminen, jos sitten aikaa 
ja rahaa jää niin maailman paran-

taminen” on saanut kansalaisilta 
laajan hyväksynnän. Puolueiden 
kannattajia koskevien tutkimus-
ten mukaan perussuomalaiset on 
keskusta-vasemmistolainen kan-
sallishenkinen työväenpuolue. 

Perussuomalaisten 
kannatus jo 20,2 %

Perussuomalaiset saavutti sel-
keän kakkostilan Ylen viimeksi 
tehdyssä puoluegallupissa (vii-
meisen viikon ajanjaksolla).  
Perussuomalaisia kannattaa  
20,2 %, SDP putosi neljännek-
si (16,8 %) ja kepu nousi kol-
manneksi (17,9 %). Kokoomus 
säilytti vielä ykköspaikan (21,8 
%). Tarkempi gallupin tarkaste-
lu kertoo, että tarkastelujakson 
viimeisinä päivinä 6. – 7. 3. kan-
natuksemme oli 23,1 % eli olim-
me paalupaikalla. 

Mitä tapahtui viimeisellä 
gallup-viikolla? Perussuomalai-

set ottivat poliittisen ilmatilan-
hallinnan. Hallituksen tekemä 
itsenäisyytemme suurin talous- ja 
työllisyyspoliittinen emämunaus 
oli loistoeristelijän Oasis III - ti-
lauksen tuhriminen. Tämä oli 
kansalaisten mielestä anteeksi-
antamatonta ja tämän päätöksen 
peräaallot vahvistivat tilauksen 
ainoan puolustajan, perussuo-
malaisten kannatusta. Lisäksi 
valtiovarainministeri Jutta Ur-
pilainen lupasi julkisesti antaa 
rahanpesusaarelle Kyprokselle 
kaikissa tilanteissa tukipaketin. 

Perussuomalaisten edusta-
ryhmä - Juho Eerolan johdolla – 
hiillosti ministeri Jutta Urpilaista 
Kyproksen tukemisesta ja se sai 
kansalta selvän tuen. Samoin 
edustaja Teuvo Hakkaraisen ja 
kansanedustajiemme tekemä 
kantelu perustusvaliokunnalle 
pääministeri Jyrki Kataisen ka-
verilleen junailemasta 700 000 
euron tilauksesta avasi kansa-

laisten silmät eliitin keskinäisestä 
rahanjakokerhosta. 

Lisää eliitin todellisesta toi-
minnasta saadaan kuulla lähes 
päivittäin. Edustaja Pentti Oi-
nosen vaatimus ministeri Heidi 
Hautalan erosta on saanut va-
rauksettoman tuen kansalaisil-
ta. Se on jo johtanut ministeri 
Hautalan eroamiseen harmaan 
talouden torjunnan ministerityö-
ryhmästä. 

Tämän päivän ennätys 
- huomisen normi   

Kuluneella viikolla on nähty, ettei 
Kataisen hallitus pysty tekemään 
niitä päätöksiä, joilla maamme 
talous saataisiin kasvunuralle ja 
työllisyys paranemaan. Perus-
suomalaisten esittämät todelliset 
vaihtoehdot ottavat entistä vah-
vempaa jalansijaa poliittisessa 
keskustelussa.

Kehitysyhteistyörahat on jat-

kossa kerättävä eettisellä verol-
la samalla tavalla kuin kirkol-
lisvero. Valtionbudjettiin tulee 
heti 1,2 miljardin euron säästö 
vuositasolla. Muiden EU-mai-
den jäsenmaksukompensaati-
oista luopuminen tuo vuosita-
solla 200-300 miljoonan euron  
säästöt. Samoin kansainvälisen 
ilmastorahaston rahoituksen 
lopettaminen tuo 0,5 miljardia 
euron säästöt vuosittain. 

Tällaisiin rakenteellisiin 
uudistuksiin, joilla saataisiin 
heti noin 2 miljardin euron 
säästöt vuositasolla, ilman 
että mentäisiin kansalaisten 
kukkarolle, ei nykyinen halli-
tus pysty. Kun tuomme näitä 
meidän todellisia vaihtoehtoja 
näkyvästi esiin, niin 23, 1 % 
ennätyskannatuksesta tuleekin 
normikannatus. 

Matti Putkonen 
työmies   

TODELLINEN VAIHTOEHTO ELIITIN  YLIVALLALLE

Kansanedustaja Arja Juvosta, joka teki tapaus Himasesta 
eduskuntakyselyn, sapettaa vieläkin, ettei asiaa 

ole perin juurin selvitetty.

Juvonen muistuttaa, että Sini-
nen kirja on Himaselta tilatun 
hankkeen väliraportti. Hank-

keen kokonaisbudjetti on 800 
000 euroa, josta Himasen yhtiö 
maksaa 100 000 euroa. Tutki-
mushanketta ei kilpailutettu, 
vaikka julkiset rahoittajat Tekes, 
Sitra ja Suomen Akatemia mak-
savat siitä 700 000 euroa. 

Valtioneuvoston kanslia alkoi 
lokakuussa 2011 tiedustella mui-
den asiantuntijoiden kiinnostusta 
osallistua tulevaisuusselonteon 
taustaselvityksiin. Tiedustelu poi-
ki liki 30 vastausta yrityksiltä, 
akateemisesta maailmasta ja val-
tion tutkimuslaitoksista. Valtio-
neuvostossa siis tiedettiin useiden 
tahojen kiinnostuksesta hanketta 
kohtaan. 

- Hinnan olisi pitänyt antaa 

muotoutua normaalisti useiden 
pätevien tahojen välisessä kil-
pailussa, jolloin se olisi voinut 
laajuudesta riippuen olla esimer-
kiksi puolet halvempi, Juvonen 
huomauttaa.

Harkitsen tapauksesta 
lakialoitetta

Hankkeesta olivat tietoisia ja 
kiinnostuneita sekä sen toteutta-
miseen valmiita ja kykeneviä mo-
net tahot. Näiden selvittäminen 
ei näyttänyt pääministeri Jyrki 
Kataista kiinnostavan.

- Tarjous olisi pitänyt pyytää 
kaikilta, jotka kertoivat kiinnos-
tuksestaan tiedustelussa. Jo yksin 
yliopistoissa on tehty arvokasta 
työtä tulevaisuuden tutkimuk-
sen kanssa. Esimerkiksi Turun 

yliopistossa toimii monitieteinen 
tulevaisuuden tutkimuskeskus, 
Juvonen sanelee.

Sen verran tapahtunut ärsyt-
tää jo marraskuussa kirjallisen 
kysymyksen esittänyttä Juvosta, 
että hän aikoo jatkaa tapauksen 
selvittämistä ajan kanssa.

- Oikeuskansleri tutkii asian 
ja antaa selvityksen. Sitä odo-
tellaan. Odotan vastausta myös 
toiseen tekemääni kirjalliseen 
kysymykseen, joka liittyy han-
kintalaissa havaittuihin epäkoh-
tiin eli porsaanreikiin. Harkitsen 
asiasta mahdollisesti lakialoitetta. 
Katsotaan ensin, mitä kirjalliseen 
kysymykseen vastataan, Juvonen 
sanoo.

SEPPO HUHTA
KUVA LEHTIKUVA
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 EDUSKUNTA

Väätäinen: 
HALLITUS 

VAIHTOON

P
erussuomalaisten 
kansanedustaja Juha 
Väätäinen vaati perus-
suomalaisten, keskus-

tan, sosiaalidemokraattien ja 
vasemmistoliiton yhteistä hal-
litusta. Väätäinen esitti vaati-
muksensa nykyisen opposition 
yhteisessä tiedotustilaisuudes-
sa, joka käsitteli välikysymystä 
kohtuuhintaisen asumisen tur-
vaamisesta.

Väätäisen esittämällä kes-
kustavoimien ja vasemmiston 
hallituksella olisi 130 kansan-
edustajan tuki, kun nykyisen 
hallituksen taustalla on 124 
kansanedustajaa.

Kansanedustaja ja valtio-
varainvaliokunnan asuntojaos-
ton puheenjohtaja Väätäinen 
– joka pitää perussuomalais-
ten ryhmäpuheenvuoron vä-
likysymyskeskustelussa – piti 
kohtuuhintaisen asumisen suu-
rimpana esteenä toimimatonta 
tonttipolitiikkaa. Väätäisen 
mukaan esimerkiksi Tukhol-
massa asuntotontit ovat nel-
jänneksen halvempia.

- Itävallan Wien on loisto-
esimerkki onnistuneesta asun-
topolitiikasta: siellä sadan 
neliön kerrostalohuoneiston 
vuokra on 500 euroa kuukau-
dessa. Helsingissä hinta on jo-
pa viisinkertainen, Väätäinen 
huomautti.

Y
mpäristövaliokun-
nan perussuoma-
laiset edustajat jät-
tivät tänään valio-

kunnan kokouksessa eriävän 
mielipiteen, kun käsittelyssä 
oli komission direktiiviesitys, 
jolla on tarkoitus rajoittaa 
tehokkaasti uusien peltojen 
raivausta ruoan tuotantoon 
biopolttoaineiden tuotannon 
kustannuksella. 

- Eriävässä mielipiteessä 
muistutetaan, että tämä ko-
mission tekemä direktiiviesitys 
on jälleen yksi tyyppiesimerk-
ki niistä kielteisistä esityksistä, 
mitä Euroopan unionista on 
tullut jäsenyysvuosiemme saa-
tossa. Perussuomalaisten ym-
päristövaliokunnan jäsenten 
mielestä Suomen päätehtävä 
on oman maan kansalaisten ja 
suomalaisten viljelijöiden ase-
man turvaaminen nyt ja tule-

RAIVAUSKIELTO KESTÄMÄTÖN 

MAATALOUDELLE

E
duskunta hyväksyi kiistellyn vaalilain muutoksen 
hallituspuolueiden äänin (83-63). Oppositiossa ole-
vat perussuomalaiset ja keskusta äänestivät muutosta 
vastaan. Hylkäysehdotuksen oli tehnyt perussuoma-

laisten kansanedustaja Kimmo Kivelä.
Uudistuksen myötä vaalipiirien jako itäisessä Suomessa 

muuttuu seuraavissa eduskuntavaaleissa. Kansanedustaja Kive-
län mukaan perussuomalaiset vastustavat hallituksen kaavaile-
maa vaalipiiriuudistusta siksi, että uudistus jätettiin puolitiehen.

- Muita pieniä vaalipiirejä, esimerkiksi Satakuntaa ja Keski-

EPÄONNISTUNUT  VAALIPIIRIUUDISTUS

K
ansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja 
Jussi Niinistö ottaa blogissaan kantaa ajankohtai-
seen keskusteluun ruudintuotannon tulevaisuudesta 
Suomessa. Hän painottaa, että on huoltovarmuuden 

kannalta perusteltua, että Suomessa valmistetaan ruutia myös 
jatkossa.

Laukaan Vihtavuoren ruutitehtaalla on aloitettu yt-neu-
vottelut. Ne voivat pahimmassa tapauksessa johtaa maamme 
ainoan ruutitehtaan sulkemiseen. Samaan aikaan Kataisen hal-
litus valmistelee kulissien takana päätöstä huoltovarmuuden 
tavoitteista, Niinistö kirjoittaa. Hänen mukaansa näyttää siltä, 
että kotimaisesta ruudintuotannosta ollaan vaivihkaa luopu-
massa.

– Hallituksen linjaus ruudintuotannon poistamisesta huol-
tovarmuustavoitteista olisi yksinkertaisesti väärää politiik-
kaa. Jos Vihtavuoren ruutitehdas suljetaan, merkitsee se myös 
maamme raskaan ampumatarviketuotannon kuihduttamista. 
Hallitus voi saamattomuudellaan aikaansaattaa itsenäiselle 
puolustukselle haitallisen ketjureaktion.

Niinistön blogikirjoitus kokonaisuudessaan löytyy 
osoitteesta: www.jussiniinisto.fi 

vaisuudessa niin, että he voivat 
kehittää omaa maataloustoi-
mintaansa haluamaansa suun-
taan. Tällä esityksellä tämä on 
aidosti uhattuna, kansanedus-
taja Juha Väätäinen sanoo. 

- Tässä operaatiossa ollaan 
jälleen surutta myös antamas-
sa päätäntävaltaa pois omista 
käsistämme. Tämä on käsittä-
mätöntä toimintaa – varsinkin, 
kun näillä toimilla on hyvin vä-
hän vaikutusta – jos ollenkaan 
ilmastonmuutoksen torjumises-
sa tai metsien monimuotoisuu-
den heikentämisessä, valiokun-
nan jäsenet toteavat. 

- Ympäristö- sekä maa- ja 
metsätalous kaipaakin kipeästi 
välittömiä lisäpanostuksia kan-
sallisista varoista, sillä näiltä 
lohkoilta hallitus on leikannut 
paljon euroja jo etupainottei-
sesti, valiokuntavastaava Juha 
Väätäinen toteaa. 

K
ansanedustaja Jussi Halla-aho kritisoi eduskun-
nan kyselytunnilla Astrid Thorsin kommentteja 
nimettömästä työnhausta. Thors nimittäin ihasteli 
Helsingin kaupungin päätöstä siirtyä nimettömiin 

työhakemuksiin. Keskustelussa tuotiin esiin se, että Ruotsissa 
ja Hollannissa on toimittu juuri niin kuin Helsingissäkin on 
tuoreen päätöksen mukaisesti tarkoitus tehdä.

Edustaja Halla-aho kertoi 300 000 tv-katsojalle, täydelle 
lehterille ja melkein täysilukuiselle eduskunnalle ja ministe-
reille, että tämä jo kokeiltu konsti ei auta maahanmuuttajia.

- Ruotsissa ja Hollannissa tehtyjen selvitysten mukaan 
nimettömät hakemukset eivät ole maahanmuuttajia autta-
neet, koska viime kädessä maahanmuuttajaa – tai ketään 
muutakaan – ei palkata, ellei ole kyseiseen tehtävään edel-
lytettäviä taitoja.

Halla-ahon puheenvuoroa kommentoinut työministeri ja 
SAK:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Lauri Ihalainen 
joutui myöntämään, että Halla-aho on oikeassa.

- Useimmat maahanmuuttajat haluavat töihin. Mutta 
totta kai on niin, että työllistyäkseen on oltava osaamista 
ja koulutusta.

Suomea ei otettu lainkaan tarkasteluun, Kivelä toteaa.
- Vaalipiireistä tulee huomattavan suuria ja se merkitsee, että 

kampanjointi edellyttää huomattavia rahasummia. Rahan ääni 
ei ole maakuntalaisten ääni.

Kivelä on huolissaan siitä, että maakuntien perinteiset edun-
valvonta- ja muut yhteydenpitoverkostot muuttuvat.

- Nyt ollaan perustuslain alarajalla, Kivelä toteaa ja arvelee, 
että perustuslaki joudutaan vielä avaamaan.

Onhan hallitusohjelmaankin kirjattu tavoitteena olevan tule-
vaisuudessa 6-12 vaalipiiriä.

RUUDINTUOTANTO 
on huoltovarmuutta

Nimettömät hakemukset 
eivät auta maahanmuuttajia
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K
ansanedustaja Pentti Kettusen koppa-
kuoriaisaloitteen käsittelyä pohjuste-
taan Lapissa järjestettävällä kansa-
laiskierroksella.

Kettunen teki joulun alla yhdessä kahdek-
santoista muun kansanedustajan kanssa toimen-
pidealoitteen, jossa he ehdottavat, että hallitus 
rajoittaa UKK-kansallispuistosta selkeän alu-
een, jotta vihreiden eduskuntaryhmä voi siellä 
perehtyä suurpetojen toimintoihin ja paimentaa 
lahopuissa sekä muuallakin eläviä koppakuo-
riaisia.

Puhemiesneuvostolla oli vaikeuksia päät-

 KOLUMNI

Miksi 
veron maksajat  
tukevat vero-
paratiisiyhtiöitä?

Viime aikoina veroparatiisiyhtiöt ovat saaneet osakseen pal-
jon huomiota. Ja syystäkin, sillä ne ovat omalta osaltaan edis-
täneet kehitystä, jossa liian moni yritys haluaa maksaa enem-
män ja enemmän voittoja omistajilleen maksamatta tulok-
sesta lainkaan veroa. Koska talouskasvua ei ole näköpiirissä, 
vienti ei vedä ja työttömyys kasvaa, ovat seurauksena olleet 
julkisen sektorin miinusmerkkiset tilinpäätökset, ylivelkaan-
tuminen, palvelujen leikkaukset ja veronkiristykset. Erityisesti 
energiaverojen korotukset ja arvonlisäveron kiristykset ovat 
kipeimmin kohdistuneet kaikkein pienituloisimpiin kansalais-
ryhmiin kuten eläkeläisiin, työttömiin, opiskelijoihin ja hyvin 
pienellä palkalla eläviin.

Veronkiertoon erikoistuneet veroparatiisiyritykset ovat 
tähän asti tuntuneet kaukaisilta, eivätkä ne ole juuri kosket-
taneet tavallisen kaduntallaajan elämää. Tuore tapaus "Me-
hiläinen" avasi kuitenkin useita uusia silmiä tarkastelemaan 
kansainväliseen verosuunnitteluun liittyviä ongelmia. Miksi 
suomalaiset yritykset ostavat työterveyspalveluja yritykseltä, 
joka ei maksa veroja Suomeen, vaan tyhjentää voittotilit mak-
samalla konsernin sisäisiä siirtoja veroparatiisissa lymyävälle 
emoyhtiölle? Paljonko vastaavanlaisia yrityksiä toimii Suo-
messa? Minkä nimisiä ne ovat? Varmasti moni kansalainen 
haluaisi äänestää jaloillaan näiden yritysten kohdalla, sillä 
niiden toiminta on täysin epäeettistä veronkiertoa. 

Viime aikoina olemme saaneet erilaisten selvitysten kaut-
ta eteemme uutta ja yllättävää tietoa veronkierrosta. Tuore 
uutinen kertoi, kuinka veroparatiiseissa olisi jopa kolmannes 
maailman varallisuudesta. Hämmästyttää, kuinka asiaa ei 
ole aikaisemmin noteerattu. Eikö aihe ole ollut yleisesti tie-
dossa vai onko maassa tapana, että näin kiusallisista asioista 
vaietaan? Koskettaahan se meikäläisiä pääomapiirejä, jotka 
omistavat myös suuren osan mediasta. 

Suomalaiset ovat jälleen jälkijunassa, jos vertaamme itse-
ämme muihin Pohjoismaihin. Suomessa Tekes ja alueelliset 
työ- ja elinkeinokeskukset ovat maksaneet viimeisten viiden 
vuoden aikana yhteisistä verovaroistamme tukia veroparatii-
siyhtiöille. Esimerkiksi GE Heathcare on saanut lääkintälait-
teiden valmistukseen 4,1 miljoonaa euroa, Pfizer on saanut 
terveysvalmennushankkeeseen yli 604 000 euroa ja GlaxoS-
mithKline tutkimus- ja kehityshankkeisiin lähes 250 000 eu-
roa, Terveystalo on saanut palkkatukea sekä tutkimusrahaa 
noin 420 000 euroa ja Attendo Terveyspalvelut 1,5 miljoonaa 
euroa vuokratyövoiman palkkaamiseen. 

Pohjoismaat ovat vuodesta 2006 alkaen taistelleet vero-
paratiisiyhtiöitä vastaan 400 veroasiantuntijan voimin. Asei-
na on käytetty tiedonvaihtosopimuksia, joita Suomikin on 
solminut kymmenittäin veroparatiisimaiden kanssa. Suomen 
valtio on lähettänyt muutamia kymmeniä tietopyyntöjä ve-
roparatiiseille. Muut Pohjoismaat ovat tehneet useita satoja 
tietopyyntöjä. Ruotsin verottaja on uusien verosopimusten 
ansiosta kerännyt yli 140 miljoonaa euroa tuloja. Suomen 
vastaavat luvut ovat asiantuntijoiden arvioiden mukaan huo-
mattavasti pienemmät. 

Lähiaikoina eduskuntakäsittelyyn ovat tulossa Kyproksen 
tukipaketit. Veroparatiisisaari Kyprosta syytetään mm. rikol-
lisen rahan pesusta. Suomen osuus Kyproksen tulipaketista 
tulee olemaan noin 300 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset 
eivät hyväksy Kyproksen tukipaketteja. Meidän linjamme on 
ollut johdonmukainen alkaen Kreikan ensimmäisestä tukipa-
ketista, jolla tulipalo piti sammuttaa. Ja tässä sitä taas ollaan!

Pirkko Ruohonen-Lerner
perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj. 

Perussuomalaiset kannattavat 
turkistarhausta

E
duskunta sai käsitel-
täväkseen ensimmäi-
sen kansalaisaloit-
teen. Aloitteessa vaa-

ditaan turkistarhauksen kiel-
tämistä Suomessa. Aloitteen 
allekirjoitti 69 381 kansalaista. 

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner totesi omassa 
vastauksessaan, että perussuo-
malaiset suhtautuvat myöntei-
sesti turkistarhaukseen lailli-
sena elinkeinona. Samalla hän 
kuitenkin painotti, että turkis-

tarhaajien on tehtävä kaikki mah-
dollinen eläinten elinolojen pa-
rantamiseksi. Ruohonen-Lerner 
myös muistutti, että viime vuonna 
turkiselinkeino tuotti valtiolle 12 
miljoonan euron verotulot.

Suomi saa vientituloja turkis-
viennistä satoja miljoonia euro-
ja vuodessa. Turkistarhauksen 
parissa työskentelee kaikkiaan 
noin 6 000 suomalaista – pää-
osin Pohjanmaalla.

Kansalaisinfossa paikalla 
olivat kaikkien eduskuntapuo-
lueiden edustajat. Perussuoma-

Koppakuoriaisaloite 
kansalaiskierrokselle

tää, miten eduskunta voisi edetä aloitteen  
käsittelyssä. Nyt eduskunnan puhemies Eero 
Heinäluoma ja kansanedustaja Kettunen ovat 
sopineet, että aloitteen käsittelyssä otetaan ai-
kalisä. On sovittu, että eduskunnan kesätauon 
aikana Pentti Kettunen yhdessä joidenkin mui-
den kansanedustajien kanssa käy kuulemassa 
niiden alueiden ihmisiä, joiden vaikutuspiirissä 
UKK-kansallispuisto sijaitsee. 

Kuulemisen tarkoituksena on selvittää, ha-
luavatko alueen asukkaat, että vihreiden edus-
kuntaryhmä tulee harjoittamaan UKK-puiston 
alueelle aloitteessa kuvattuja toimintoja.

laisten lisäksi turkistarhauksen 
jatkamista puolsivat keskustan, 
RKP:n, kokoomuksen, SDP:n ja 
kristillisten eduskuntaryhmät. 
Aloitetta turkistarhauksen kiel-
tämiseksi puolestaan kannatti-
vat vihreät ja vasemmistoliitto.

Tämä merkinnee sitä, ettei 
aloite etene valiokuntakäsitte-
lyä pidemmälle, ja sinnekin pu-
hemiesneuvosto lähettänee sen 
vain siksi, että kysymys on en-
simmäisestä 50 000 allekirjoitta-
jan rajan ylittäneestä kansalais-
aloitteesta.
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V
anhustenhoito on 
tällä hetkellä voi-
makkaasti kritiikin 
ja arvostelun kohtee-

na monien eri kauhutarinoiden 
ja epäselvyyksien vuoksi. Media 
julkaisee jatkuvasti uusia juttuja 
hoitajien välinpitämättömyydestä 
ja vanhustenhoidon laiminlyön-
neistä. 

Palvelukoti Saarelan yrittäjä 
Helvi Kemppainen kertoo, että 
heillä panostetaan iäkkäiden hoi-
dossa kuntouttavaan työotteeseen 
ja kodinomaiseen ilmapiiriin.

- Saarela on pieni, 13-paikkai-
nen palvelukoti, joka tarjoaa ym-
pärivuorokautista asumispalvelua 
ikäihmisille. Tällä hetkellä suurin 
osa asukkaistamme on muistisai-
raita ja heidän keski-ikänsä hipoo 
85 vuotta, hän kuvailee.

Kemppainen kertoo, et-
tä Saarelassa kodinomaisuut-
ta pidetään yllä yhteisillä toi-
minnoilla, kodinomaisella 
ympäristöllä ja säännöllisellä  
vuorokausirytmillä.

- Meidän asukkaamme eivät 

säännöllisesti Oulunjoen koulun 
kuudesluokkalaiset vaihtamassa 
kuulumisia asukkaiden kanssa. 
Myös lähiseudun lastentarhalai-
set käyvät laulamassa ja leikki-
mässä iäkkäiden iloksi.

- Meillä on suhteellisen tiivis 
ja hyvä lähiverkosto, sillä yhteis-
työ muiden toimijoiden kanssa 
tekee asukkaiden elämästä moni-
puolisempaa ja lapsetkin saavat 
erilaisen näkökulman iäkkäitä 
kohtaan, Kemppainen sanoo.

Saarelassa vierailevat edellä 
mainittujen lisäksi muun mu-
assa Martat muutaman kerran 
vuodessa askartelemassa ja lei-
pomassa, sekä asukkaille järjes-
tetään kerran kuukaudessa seu-
rakuntapiiri.

- Meillä käytetään myös mu-
siikkia asukkaiden hyvinvoinnin 
tukena, sillä sen terapeuttinen 
vaikutus ulottuu ihmisen jokai-
seen osa-alueeseen. Osa asuk-
kaista muistaa terävästi vanhat 
iskelmäkappaleet ja joillekin 
asukkaille vanhat virret ovat 
äärimmäisen rakkaita, sillä tu-

maan jokaisen asukkaan piirteet 
ja ominaisuudet eri toiminnois-
sa. Henkilökunta on pätevää ja 
sitoutunut kuntouttavaan työot-
teeseen. Ilman jatkuvaa panos-
tusta työ itsessään saattaisi ruti-
noitua liikaa, mutta panostamal-
la työhön haastaa samalla myös 
itsensä, vanhustenhoitoalalla yli 
kolmekymmentä vuotta työsken-
nellyt yrittäjä painottaa.

Kemppainen muistuttaa, et-
tä iäkkäät henkilöt kaipaavat 
yhteistä sosiaalista toimintaa, 
koskettamista ja rakkautta siinä 
missä me kaikki muutkin. Vaik-
ka iäkäs saattaa olla hyvinkin 
muistisairas, hän tuntee kyllä 
ympärillä olevan ilmapiirin ja 
välittämisen. 

- Jos iäkäs henkilö joutuu 
makaamaan sängyssä päivästä 
toiseen ilman kuntouttavaa työ-
otetta, hän masentuu, ahdistuu 
ja kärsii helposti unettomuudes-
ta. Hänen fyysinen ja psyykki-
nen kuntonsa heikentyy. Näitä 
piirteitä ja ominaisuuksia ikävä  
kyllä hoidetaan yhteiskunnassam-

tarvitse nukahtamis- tai unilääk-
keitä, sillä säännölliset elämän-
tavat ja päivän askareet takaavat 
asukkaille hyvät yöunet. Meillä 
touhutaan pitkin päivää yhdessä 
tarinoiden ja jutustellen. Tavoit-
teenamme on huomioida jatku-
vasta jokaisen asukkaan yksilöl-
linen persoona, huomioonottaen 
esimerkiksi hänen ammattinsa ja 
aiempi elinympäristö. Ammen-
namme positiivisuutta työpäiviin 
ammattimaisella, mutta ihmislä-
heisellä työotteella.

Kemppainen korostaa, että 
kuntouttavan työotteen avulla 
iäkäs henkilö saa arkeen mie-
lekkyyttä. Toimintakyvyn kohe-
nemisen myötä myös henkinen 
vireys nousee. Iäkkään iloinen 
mieli tarttuu asukkaasta toiseen 
ja omaiset ovat tyytyväisempiä.

Keskustelua, musiikkia ja 
yhteisöllisyyttä

Yrittäjänä ja vastaavana hoi-
tajana toimiva Kemppainen 
kertoo, että Saarelassa vierailee 

tut sävelet luovat turvallisuuden 
tunnetta menneiltä ajoilta, jopa 
lapsuudesta saakka, Kemppai-
nen tietää.

- Liikunnalliset musiikkituo-
kiot lisäävät yhteisöllisyyttä, lie-
vittävät kipuja ja antavat koko-
naisvaltaista iloa sekä hyvinvoin-
tia arkipäiviin. Kaikki asukkaat 
eivät toki kykene aina osallis-
tumaan aktiivisesti laulamiseen, 
leikkimiseen ja jumppaan, mutta 
jo musiikin kuuntelu saa tunteet 
pintaan.

Vanhukset hoidetaan 
yksilöinä

Kemppainen kertoo, että Saare-
lassa kunnioitetaan ehdottomasti 
asukkaan itsemääräämisoikeutta 
ja hänen tarpeisiinsa vastataan 
yksilöllisesti hoito- ja palvelu-
suunnitelmaa apuna käyttäen.

- Pidämme kunnia-asiana, 
että asukkaan voimavaroja tu-
etaan kaikessa toiminnassa. Py-
rimme kehittämään jatkuvasti 
omaa osaamistamme ja huomioi-

SÄÄNNÖLLINEN ELÄMÄNRYTMI 
TAKAA HYVÄT YÖUNET

Kauhutarinat vanhustenhoidon heikosta laadusta pelottavat vanhuksia ja heidän omaisiaan. 

Onko Suomessa enää yhtään onnellisten ihmisten hoivakotia? Oulusta löytyy ainakin yksi, 

palvelukoti Saarela, jonka asukkaat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä. 

Onnellisten vanhusten hoitokoti

   Saarelassa huomioidaan koskettamisen merkitys myös keskustelutilanteissa.
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me aivan liian paljon lääkityksel-
lä, Kemppainen huomauttaa.

- Iäkkäiden unettomuutta 
hoidetaan usein pakkolääkityk-
sellä, vaikka sen voisi eheyttää 
säännöllisellä liikkumisella ja so-
siaalisella kanssakäymisellä. Yh-
teiskunnassamme tulisi panostaa 
huomattavasti voimakkaammin 
kuntouttavaan työotteeseen re-
surssipulasta huolimatta.

Kemppainen myöntää, että 
kuntouttava työote vaatii aikaa, 
mutta parantaa asukkaiden ja 
potilaiden kokonaisvaltaista  

hyvinvointia.
- Liikkumaan pääseminen ja 

itsenäinen toimiminen on jokai-
sen iäkkään henkilökohtainen 
voimavara, mitä jokaisen am-
mattilaisen tulisi vankkumatta 
kannustaa, hän painottaa.

Päivittäiset kotiaskareet 
antavat virikkeitä

Kemppainen kertoo, että Saa-
relassa aamu alkaa omiin vaat-
teisiin pukeutumalla yhteisellä 
aamupalalla. Mikäli asukas ei 
kykene pukeutumaan itse, häntä 

autetaan tarpeen mukaan. Aa-
mupalan jälkeen asukkaille on 
tarjolla jotakin yhteistä puuhaa, 
kuten jumppaa tai päivän lehden 
luvulla, jonka jälkeen lähdetään 
ulkoilemaan. 

- Vesisateen tai muun ikä-
vän sään yllättäessä ulkoilu 
korvataan kuntopyöräilemällä 
tai vaikkapa huivijumpan ke-
ra. Jotta väsymys ei iskisi illal-
la liian aikaisin, jokaisella on 
mahdollisuus ottaa myös pienet 
päiväunet. Iltapäivä hurahtaa-
kin päivällisen ja arkiaskareiden 

parissa, ja lisäksi saattaa olla 
vierailijoiden päivä. Saarelassa 
jokainen asukas saa osallistua 
päivittäisiin kodin askareisiin, 
sillä pyykin viikkaus, ruoanlait-
to ja leivonta antavat virikkei-
tä ja samalla kuntouttavat niin 
mieltä kuin kehoa, Kemppainen 
kuvailee.

- Meillä jokaisella on joskus 
hankala päivä, mutta asukkaat 
kyllä toimivat, kun heitä kannus-
tetaan. Päivittäiset kotiaskareet 
ovat virikkeitä antavia ja tällä 
tavalla asukkaat pääsevät näke-
mään ja kokemaan itse keittiössä 

toimimisen ilon ruoanlaiton ja 
leipomisen kera.

Iltapäivällä päivällisen jäl-
keen asukkaat viettävät yh-
teistä sosiaalista aikaa, jolloin 
myös henkilökunta laulattaa, 
lukee ja pitää yhteisiä muiste-
luhetkiä heidän kanssaan. Ilta-
sella televisiosta saattaa tulla 
jokin kiva kotimainen ohjelma 
ja joskus Saarelassa vietetään  
elokuvailtaa katsomalla van-
han ajan elokuvia. 

Saarelassa asukkaita viih-
dyttää säännöllisesti myös itse 

eläkeiän saavuttanut, yrittäjän 
omistama 9-vuotias Emmi-koi-
ra. Yhteisen olohuoneen nur-
kasta löytyy lisäksi 12-vuotias 
kreikankilpikonna Hermanni.

TEKSTI JA KUVAT  
MINNA KORVA-PERÄMÄKI

   Palvelukoti Saarelassa on alkamassa huivijumppa hoitaja Kaija Nurmelan ohjaamana.
Vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset
Perussuomalaisten kansanedustaja Johanna Jurva kertoo ole-
vansa huolissaan tulevan vanhuspalvelulain toteutumisesta, 
vaikka uskoo sen tuovan positiivisia asioita iäkkäiden hyvin-
vointiin. 

- Heinäkuussa voimaan astuva uusi vanhuspalvelulaki tur-
vaa iäkkäille kotiin vietävät palvelut sekä lähipalvelut, mikä on 
hyvä suuntaus verrattuna pitkäaikaispaikkoihin, Jurva sanoo.
 
Jurvaa harmittaa vanhuspalvelulaissa eniten se, ettei siihen vie-
lä toteutunut kovasti odotettu henkilöstömitoitus, mikä olisi 
turvannut enemmän yksilöllistä hoiva-aikaa iäkästä kohden. 
Jurva kertoo kohdanneensa myös itse lähihoitajana toimies-
saan ikäviä asioita vanhusten kotihoidossa etenkin lääkityksen 
suhteen. 

- Vanhustenhoidossa tapahtuu liian paljon muun muassa 
lääkitysten virhearviointeja ja  päällekkäislääkityksiä, sekä 
vakavia läheltä piti -tilanteita esimerkiksi tiedonkulun heik-
kouden vuoksi. Näihin asioihin tulisi ehdottomasti kiinnittää 
enemmän huomioita.

Kansanedustaja Jurva on huolissaan lisäksi vanhustenhuollon 
laitostumisesta kilpailutusten myötä.

-  Maassamme on useita pieniä yksityisiä pienyrittäjiä, joita 
tulisi suosia paljon enemmän. Meillä olisi mahdollisuus työllis-
tää enemmän myös oman maan toimijoita, kunhan koulutus-
mahdollisuuksia olisi riittävästi tarjolla. Olen saanut lukuisia 
kansalaisten yhteydenottoja, joista selviää, että mikäli esimer-
kiksi työttömille tarjottaisiin enemmän työvoimapoliittista 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta vanhustenhoitoon, Suo-
meen ei tarvitsisi palkata ulkomailta työntekijöitä. En halua 
missään nimessä väheksyä ulkomaalaisia työntekijöitä, mutta 
luonnollisesti iäkkäät henkilöt kaipaavat hoitajikseen henkilöi-
tä, joka puhuvat heidän omaa kotikieltään eli suomea, Jurva 
painottaa.

Vanhustenhoitoon liittyviä kauhutarinoita kansanedustaja Jur-
va ei halua luottamuksellisuus syistä kertoa, mutta sanoo niitä 
totuudenmukaisesti olevan. Pahimpia tapauksia, mitä julkisuu-
teen on tavalla tai toisella tullut, ovat muun muassa iäkkäiden 
pakkolääkitykset, sänkyyn sitomiset, välinpitämättömyys hei-
dän hygieniastaan sekä kestokatetrien käyttämiset pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa.

   Palvelukoti Saarelan yrittäjä ja vastuuhoitajana toimiva Helvi Kemppainen ohjaa asukasta kuntouttavalla 
työotteella osallistumaan huivijumppaan.

   Saarelan palvelukodin suosituin vieras on omistajan Emmi-koira.
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pariksi viikoksi, Kortelainen 
muistelee.

Kortelainen valitti päätök-
sestä Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen. Sieltä pyydettiin 
kaupungilta lausuntoa asias-
ta. Hallinto-oikeuden lausun-
topyynnön jälkeen kaupunki 
maksoi noin 230 euron tuen ta-
kautuvasti ennen kuin asia ete-
ni oikeudessa. Kortelainen on 

  - Pelottaa, jos sairastuu vakavasti. 
Miten silloin jaksaa hakea tukea? Satu 
Kortelainen ihmettelee.

Toimeentulotuki on viimeinen turva,  kun rahat eivät enää riitä elämiseen.  Hakuprosessiin liittyvä 
byrokratia käy kuitenkin monelle ylivoimaiseksi. Tämän on kokenut jyväskyläläinen Satu Kortelainen, 

joka joutui taistelemaan saadakseen lakisääteisen perusturvan.

S
atu oli työtön vuonna 
2007. Lisäksi hän oli 
sairastellut ja joutu-
nut ostamaan kalliita 

lääkkeitä, joita Kela ei kor-
vannut. Samaan aikaan piti 
maksaa vuokra-, sähkö- ja 
vesimaksut. Rahat eivät riittä-
neet, joten Satu haki toimeen-
tulotukea Jyväskylän kaupun-
gin sosiaalitoimistosta huhti-

kuuta varten. Etuuskäsittelijä 
laski lainvastaisesti helmikuun 
lopun pankkitilin saldon tulok-
si ja sen vuoksi Kortelainen sai 
kielteisen päätöksen.

- Tuo raha oli varattu maa-
liskuun vuokraan ja muihin 
laskuihin. Minä tarvitsin tukea 
huhtikuuksi, sillä tiesin etteivät 
rahani riitä. Kielteisen päätök-
sen takia jäin puille paljaille 

kuullut, että lukuisilta ihmisiltä 
on evätty tukioikeus saldon pe-
rusteella.

- Etuuskäsittelijät saatta-
vat olla koulutukseltaan mer-
konomeja, jotka eivät tunne 
sosiaalilainsäädäntöä. Pelkät 
rahapäätökset ovat kuitenkin 
etuuskäsittelijöiden varassa. 
Sosiaalityöntekijälle varataan 
aikaa vain siinä tapauksessa, 

että on muutakin ongelmaa, 
Kortelainen sanoo.

Niukkuutta jaetaan

Useat Jyväskylän sosiaalitoi-
men asiakkaat kokevat, että 
heidän toimeentulostaan tingi-
tään kaupungin tiukan talous-
tilanteen takia. Monet hakijat 
harmittelevat pitkiä käsittelyai-

Asiakasta pompotellaan luukulta luukulle

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 
ON NÖYRYYTTÄVÄÄ
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 KOLUMNI

Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin 
aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitel-
len vallata jalansijaa opetuksen ja tutkimuksen kielenä. Tästä 
huolimatta etenkin yliopisto-opetuksen pääasiallisena kielenä 
säilyi vielä pitkään ruotsi.

Suomen asema tieteen kielenä ei siis ole itsestäänselvyys, 
vaan sen eteen ovat menneet sukupolvet tehneet pitkäjänteistä 
työtä. Kyseessä on vaalimisen arvoinen kansallinen saavutus.

Tulevana syksynä kaikki Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulussa alkavat maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä. To-
teutuessaan tämä tarkoittaa sitä, että itsenäisen Suomen pää-
kaupungissa saa jatkossa maisteritasoista kauppatieteellistä 
koulutusta vain englannin ja ruotsin kielellä.

Uusi ja uljas Aalto-yliopisto, jota innovaatioyliopistoksikin 
tituleerataan, haluaa panostaa englannin kieleen houkutellak-
seen ulkomaalaisia tutkijoita ja opiskelijoita. Yliopiston näke-
myksen mukaan mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto 
suomen kielellä riittää täyttämään lain vaatimuksen opetuksen 
järjestämisestä suomeksi.

Yliopistolain mukaan yliopistojen opetus- ja tutkintokie-
let ovat suomi ja ruotsi, joiden lisäksi voidaan käyttää muita 
kieliä. Siis lisäksi, ei sijasta! Aletaanko tätä menoa pian vaatia 
vaikkapa Suomen historian opettamista englanniksi?

Jo tällä hetkellä opiskelijat joutuvat monilla tieteenaloilla 
omaksumaan paljon englanninkielistä kirjallisuutta, sillä kaik-
kea materiaalia ei ole saatavana suomeksi. Englanninkielisen 
kirjallisuuden vastapainona suomenkielisillä opiskelijoilla tu-
lee olla mahdollisuus saada opetusta suomen kielellä.

Ihmettelen, onko Suomessa edes saatavilla riittävästi yli-
opisto-opettajia, jotka hallitsevat paitsi oman alansa, myös 
sujuvan englannin. Sillä jos opettaja luennoi maailman ylei-
simmällä kielellä, huonolla englannilla, mahtavatko opiskeli-
jat päästä kärryille opetettavasta asiasta, oppivatko he kieltä?

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on arvioitu, että englan-
nin kielen vahvistuva asema yliopistoissa voi vaatia yliopisto-
lain muuttamista. Mielestäni laissa pitää jatkossakin säilyttää 
vaatimus siitä, että korkeakoulutusta tulee antaa suomen kie-
lellä. Näin suomi säilyy elinvoimaisena. Jos suomea ei enää 
käytettäisi tieteen kielenä, tietäisi se ennen pitkää kielemme 
kuihtumista.

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen, 
aikooko hallitus puuttua siihen, että Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulu tarjoaa jatkossa vain englanninkielisiä mais-
teriohjelmia. Kysyn myös, miten hallitus aikoo varmistaa, että 
suomi säilyy yliopistojen ja korkeakoulujen opetus- ja tutkin-
tokielenä vastaisuudessakin. 

Jään odottamaan ministerin vastausta mielessäni runon 
sanat: ”Suomen kieli, Suomen mieli / niiss’ on suoja Suomen-
maan.”

Jussi Niinistö

kansanedustaja ja 
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja

Oikeus 
opiskella 
suomeksi

Mielestäni laissa pitää jatkossakin 

säilyttää vaatimus siitä, että 

korkeakoulutusta tulee antaa 

suomen kie lellä. 

Toimeentulotuki vuonna 2013
Yksin asuvan toimeentulotuen perusosa on 477,26 ja yksinhuoltajan perusosa 
524,99 euroa kuukaudessa. Lisäksi henkilö voi hakea asumistukea. Yksin 
vuokralla asuvalta huomioidaan vuokra, lämmityskustannukset ja vesimaksut. 
Tässä tapauksessa asumismenot voivat olla enintään 500 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuen hakemiseen tarvittavat paperit:
n  työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset 
   tai tilinauhat
n  tositteet muista tuloista
n  tiliotteet ja pankkikirjat
n  verolippu ja verotodistus
n  vuokrasopimus ja ote talonkirjasta ja 
    tosite vuokranmaksusta
n  tositteet asuntolainoista ja koroista
n  tositteet terveydenhuoltomenoista
n  selvitys omaisuudesta
n  tositteet käyttösähköstä

koja ja lukuisten asiapapereiden 
toimittamista. Esimerkiksi omat 
tiliotteet pitää paljastaa parilta 
kuukaudelta, mikä koetaan nöy-
ryyttäväksi.

- Itse en hae tukea huvikseni 
vaan pakosta. Aikaa vievä haku-
prosessi on henkisesti rasittava. 
Henkilökohtaisia tapaamisia ei 
saa pelkkien talousvaikeuksien 
vuoksi. Erilaisten asiapapereiden 
hankkiminen maksaa. Pelottaa, 
jos sairastuu vakavasti. Miten 
silloin jaksaa hakea tukea? Kor-
telainen kysyy.

Kortelaisen mielestä perus-
turva pitäisi saada yhdeltä luu-
kulta. Sen voisi hoitaa Kela, jos 
sillä olisi tarpeeksi resursseja. 
Yhden luukun periaate säästäisi 
myös inhimillisiä voimavaroja. 
Valtiovalta on karsinut lääkkei-
den Kela-korvauksia, ja julkisen 
terveydenhuollon resurssipula pa-
kottaa hakemaan hoitoa yksityi-
seltä sektorilta. Tämä merkitsee 
Kortelaisen mielestä lisää tukiha-
kemuksia.

- Ei köyhillä ole tähän varaa. 
Tämä on järjetöntä siksikin, että 
ilman lääkkeitä ja hoitoa työt-
tömät eivät pysy työkykyisinä. 
Kortelaisen mielestä asumistuki 
on jäänyt pahasti jälkeen vuok-
rien hinnoista, mikä synnyttää 

toimeentulotuen tarvetta etenkin 
yksin asuvilla.

- Mielestäni tietyt pienet tulot 
pitäisi jättää huomioimatta etuus-
käsittelyssä. Esimerkiksi 200-300 
euroa/kk pitäisi saada hankkia 
ilman lisäselvityksiä. Tämä vä-
hentäisi toimeentulotuen tarvetta, 
Kortelainen toteaa.

Suuri joukko elää  
tuen varassa

Sosiaali- ja terveysministeri-
ön mukaan vuonna 2011 noin  
372 000 suomalaista joutui tur-
vautumaan toimeentulotukeen 
selvitäkseen arjesta. Hakemuk-
sista hylättiin noin 12 prosenttia.

- Toimeentulotukiasiakkai-
den määrä putosi vuonna 2008, 
mutta sitten kansainvälinen ta-
louskriisi nosti hakijamäärää. 
Vuosittain meillä tehdään noin 
1,8 miljoonaa toimeentulotuki-
päätöstä, kertoo ylitarkastaja 
Jaakko Ellisaari sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä. Ellisaaren mu-
kaan monet hakijoista tarvitsevat  
neuvontaa.

- Toimeentulotuen haku-
prosessin liittyy byrokraattista 
kitkaa, sillä asiakas asetetaan 
kohtuuttomiin tilanteisiin. Kaik-
ki eivät pysty tuottamaan viran-
omaisille vaadittuja tietoja.

Saamiensa yhteydenottojen 
perusteella Ellisaari patistaa  
viranomaisia korjaamaan asen-
teita.

- Sosiaaliviranomaisten suh-
tautuminen asiakkaisiin on ou-
toa. Välillä asiakkaille on lyöty 
jopa luuria korvaan, Ellisaari 
hämmästelee.

Vaatikaa oikeuksianne

Ellisaari kannustaa ihmisiä pi-
tämään oikeuksistaan kiinni ja 
vaatimaan oikaisua tukipää-
töksiin. Nyt vain noin promille 
hakijoista vaatii oikaisua.

- Oikaisujen avulla kuntien 
lautakunnat pääsisivät jyvälle, 
jos toimeentulotukiasiat eivät 
etene. Myös meillä ministeriös-
sä seurataan hallinto-oikeuden 
päätöksiä, joiden perusteella 
voimme ohjeistaa kuntia, Elli-
saari selittää.

Oikaisuvaatimuksen teke-
miseen saa apua sosiaaliasia-
mieheltä. Myös muilla kuntien 
sosiaaliviranomaisilla on neu-
vontavelvollisuus. Sosiaalityön-
tekijän puheille pitää päästä 
seitsemän arkipäivän kuluessa.

TEKSTI MIKA RINNE
KUVAT LEHTIKUVA JA MIKA 
RINNE
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P
uun riittävyyteen ei sen 
energiakäytön lisäämi-
nen tosiaankaan kaadu: 
Suomen talousmetsissä 

kasvaa runkopuuta tällä hetkellä 
noin 100 miljoonaa kuutiometriä 
joka vuosi. Siitä hakataan ja käy-
tetään eri tarkoituksiin vuosittain 
vain 50-55 miljoonaa kuutiomet-
riä. 

Puu palaa polttoaineena hy-

vin monissa muodoissa. Siitä teh-
dään esimerkiksi pilkkeitä, ha-
ketta, puupellettejä ja puuöljyä. 
Metsähaketta tehtiin Suomessa 
noin kahdeksan miljoonaa kuu-
tiometriä viime vuonna. Tämän, 
suoraan metsästä tehtävän tava-
ran käytössä asiantuntijat näke-
vät rutkasti kasvunvaraa. 

- Lähes kaikki volyymikasvu 
on metsähakkeessa, koska esi-

merkiksi pelletin raaka-aineena 
käytetään polttoon menevää 
purua, sanoo toimialapäällikkö  
Tage Fredriksson Bioenergia 
ry:stä. 

- Kun tehtävä pellettimäärä 
kasvaa, sitä korvaamaan tar-
vitaan taas lisää haketta. Alan 
uudet tuotteet tehdään halvim-
masta raaka-aineesta, eli mekaa-
nisen teollisuuden sivutuotteista. 

Ja taas tarvitaan haketta tilalle. 
Kustannusten salliessa haketta 
voidaan käyttää kaikissa energi-
antuotantoprosesseissa. 

Tuhansia uusia työpaikkoja

Puulla voidaan korvata fossiili-
sia polttoaineita myös tien pääl-
lä. Esimerkiksi metsäjätti UPM 
on tekemässä ensimmäistä teh-

dasmittakaavan investointiaan 
biodieselin tuotantoon Lappeen-
rannassa sijaitsevilla tuotantolai-
toksillaan. Siellä biodieselin raa-
ka-aineena on selluntuotannon 
sivutuotteena talteen otettava 
mäntyöljy. 

- Se on hyvä esimerkki sii-
tä, mihin voidaan jo nyt päästä, 
Fredriksson huomauttaa.

- Jatkossa ja tekniikan kehit-

Suomen metsät kasvavat nyt puuta enemmän kuin koskaan – niin aina sanotaan. 
Puun energiakäyttöä lisäämällä voitaisiin Suomeen luoda tuhansia uusia 
työpaikkoja, samalla kun puulla voitaisiin korvata kallista tuontienergiaa. 

Vahinko vain, että poliittiset päätökset ovat viemässä asioita aivan toiseen suuntaan. 

METSISSÄ PIILEE TUHANSIA TYÖPAIKKOJA

HIRVENHIIHTOON JÄÄ KOUKKUUN

  Yrittäjä Jouni Korpela pui tammikuun pakkasilla energiapuuta 
pienmetsäkoneellaan Miehikkälässä. Teknologia energiapuun 
korjuuseen alkaa olla toimivaa, enemmän epävarmuutta syntyy 
poliittisista päätöksistä.

H
irvenhiihtokilpai-
luja on järjestetty 
1960-luvulta lähti-
en. Helsingissä asu-

va Raimo Markkanen on osal-
listunut kisoihin 1970-luvun 
alusta lähtien.

- Takana on toistatuhatta 
kilpailua eri puolilla Suomea. 
Lajissa kiehtoo sen monipuoli-
suus. Tämä ei pelkkää fysiikkaa 
vaan tässä tarvitaan huomio-
kykyä ja ampuma-aseen käsit-
telytaitoa, Markkanen kertoo 
innostuneena.

Jyväskylän Tikkakoskella 
järjestetty kolmipäiväinen kil-
pailu houkutteli paikalle yli tu-
hat osanottajaa. Heidän ikähai-
tarinsa vaihteli 13 vuodesta yli 
80-vuotiaisiin teräsvaareihin.

Hirvenhiihtoon kuuluu kol-
me osalajia: hiihto, ammunta ja 
etäisyyden arviointi. Hiihtomat-
ka vaihtelee muutamasta kilo-
metristä kymmenen kilometrin 
matkaan. Ase kuljetetaan muka-
na ja sillä ammutaan kymmenen 
laukausta hirvikuviotauluun. 
Pisteitä ropisee lisäksi siitä, kuin-

ka hyvin osaa arvioida oman 
etäisyytensä suhteessa kahteen 
maastoon sijoitettuun hirven-
pääkuvioon.

Lajia viedään naapuriin

Ruotsalaisia yritetään innostaa 
hirvenhiihtoon. Tikkakoskella-
kin nähtiin kilpailemassa ruot-
salaisia kilpaveikkoja. Naapuri-
maassa järjestetään myös kilpai-
luja tänä talvena. Hirvenhiihdon 
SM-kisojen kilpailujohtaja Pert-
tu Hietanen kertoo, että tällä 

Sukset sivaltavat pitkin kirkkaan valkoista keväthankea, 
kun Raimo Markkanen hiihtää kohti ampumapaikkaa 

Tikkakosken varuskunta-alueella.
Meneillään on hirvenhiihdon SM-kilpailut.

  Martti Markkanen on harrastanut hirvenhiihtoa melkein 50 vuotta.
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SURKUHUPAISA PETU-TUKI

Metsistä energiapuuksi kerättävälle pieniläpimit-
taiselle puulle kaavailtu energiatuki (kavereiden 
kesken petu) on hyvä esimerkki siitä, kuinka ko-
timaan taloudelle edulliset päätökset voivat jäädä 
EU-komission armoille. 

Suomessa on sorvattu jo useita vuosia uutta 
mallia, jolla lähinnä nuorien metsien hoidon yhte-
ydessä kerättävälle energiapuulle voitaisiin mak-
saa sellaista tukea että sen korjuu kannattaisi ja 
hoidetut metsät varttuisivat nopeammin tukkipuu-
kokoon. 

Edellinen hallitus tarjosi ensimmäistä mallia 

tuen maksamisesta EU-komissiolle, vaan eipä kel-
vannut. Toinen, reilu vuosi sitten syyniin tarjottu 
malli ei sekään mennyt läpi. Tällä hetkellä Brysse-
lissä syynätään jo kolmatta mallia. Mikään tarjo-
tuista ehdotuksista ei sovi komission mielestä EU:n 
hyväksymän valtiontuen suuntaviivoihin. 

Maa- ja metsätalousministeriössä on asetettu 
tähtäin uusien petu-tukien voimaantulossa nyt 
vuoteen 2014. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että puuenergian tuottamiseen investoiva yrittäjä ei 
voi tällä hetkellä olla varma, millaisin kustannuk-
sin hän korjaa lähivuosina raaka-aineensa metsistä.

tyessä meillä on hyvät mahdol-
lisuudet tehdä tarvitsemaamme 
polttoainetta kotimaisista läh-
teistä ja kotimaisin menetelmin. 
Lisäksi tulevat huomattavat tek-
niikan ja osaamisen vientimah-
dollisuudet. 

Kotimainen puu on jo mer-
kittävä energianlähde monille 
sähköä tuottaville yhtiöille. Tämä 
puun käyttömuoto tulee edelleen 
kasvamaan – tosin osittain koti-
maisen turpeen kustannuksella. 
Isoja, puuta lämmöksi ja sähköksi 
polttavia pannuja tarvitaan lisää. 
Erityisen tärkeinä Fredriksson 
näkee suurten kaupunkien (Hel-
sinki, Tampere, Turku, Vantaa  ja 
Espoo) tulevat energiaratkaisut. 

Toinen tärkeä tekijä on ko-
timaisen puun hintakilpailuky-
ky kivihiilen hintaan nähden. 
Myös kansainvälinen, hiilidi-
oksiditonneista käytävä päästö-
kauppa merkitsee jotakin: kun  
hiilidioksiditonnin hinta markki-
noilla nousee, se parantaa edelly-
tyksiä vähäpäästöisen puun käyt-
töön. 

Puuenergian hyödyntämises-
sä ei aina puhuta vain suurista 
laitoksista. Suomessa on jo puo-
lentuhatta paikallisten yrittäjien 
hoitamaa lämpölaitosta. Heidän 
tuottamansa lämpö toimitetaan 
useimmiten kuntien lämpöverk-
koihin. Yrittäjät hankkivat tarvit-
semansa polttoaineen lähialueen 
metsistä ja sahoilta. Myös pieni ja 
keskisuuri teollisuus on tällaisil-
le yrittäjille mitä potentiaalisinta 
asiakaskuntaa. 

Esimerkiksi Maa- ja metsä-
taloustuottajain Keskusliitossa 
MTK:ssa on arvioitu, että ulko-
maisen öljyn korvaaminen pelkäs-
tään lämmityksessä pelleteillä, kla-
peilla, hakkeella ja maalämmöllä 
voisi saada aikaan noin 400 mil-
joonan euron vuotuiset markkinat 
ja loisi tuhansia uusia työpaikkoja 
bioenergia-alan yrityksiin. 

Logistiikkaa kehitettävä

Tulevaisuuden kuva näyttää siis 
hyvältä – mutta kehittämiskoh-
teitakin on. 

- Teknologinen kehitys on 
ollut viimeisten kymmenen vuo-
den aikana huimaa, sanoo joh-
taja Olli Äijälä Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapiosta. 

- Jatkossa haasteena on eri-
tyisesti se, miten puuta voidaan 
toimittaa harvaan asutuilta seu-
duilta kannattavasti Etelä-Suo-
meen, Keski-Suomeen ja ranni-
koille suuriin käyttökohteisiin. 

Tällöin puhutaan sekä tie-
verkon, rautateiden että uusien 
logististen ratkaisujen kehittämi-
sestä, jotta esimerkiksi Kainuun, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-La-
pin valtavat energiapuureservit 
saataisiin otettua käyttöön. 

Eikä poliittisten päättäjien 
suopeus kotimaista energiaa 
kohtaan olisi huono asia. Bio-
energia ry:n Fredriksson ko-
rostaa tänä keväänä tehtävien 
energiaratkaisujen tärkeyttä. 
Bioenergia-alan yrittäjän toimin-
taympäristö on nyt aivan liian 
epävarma. 

- Suomen kansainvälisten 
sitoumusten mukainen velvol-
lisuus nostaa uusiutuvien ener-
gialähteiden osuus 28,5 pro-
sentista 38 prosenttiin voi on-
nistua etenkin puun lisäkäytön 
ansiosta. Tämän vuoden muu-
tokset politiikassa voivat aihe-
uttaa ongelmia, muun muassa 
PETU-järjestelmä (pienpuun 
energiatuki) on ollut kauan au-
ki. Tämän vuoden alusta polt-
toturpeen verotusta kiristettiin, 
ja samalla vähennettiin puusäh-
kölle tulevaa tukea. Se vähentää 
puun kilpailukykyä. 

MARTTI LINNA
KUVAT LEHTIKUVA JA MARTTI 
LINNA

  Nuorissa metsissä on valtava hyödynnettävissä oleva energiapotentiaali. 
Ajoissa tehtävä metsän harvennus auttaa jäljelle jääviä puita kasvamaan 
myöhemmin hakattaviksi arvokkaiksi tukkipuiksi.

  Orimattilan Lämpö Oy:n 10 me-
gawatin lämpölaitos otettiin käyt-
töön marraskuussa 2010. Kovim-
milla pakkasilla poltettavaa puuta 
palaa kaksi rekka-autolastillista 
vuorokaudessa. Energiapuusta ja 
sen hankinnasta syntyvät tulot jää-
vät sadan kilometrin säteelle lai-
toksesta. 

kertaa kilpailu välitettiin netin 
kautta ympäri maailmaa.

- Tarkoituksena on lisätä lajin 
näkyvyyttä, jotta saisimme uusia 
harrastajia. Nykyisin lajia harras-
taa noin 5 000 suomalaista.

- Kilpailuun osallistuvien 
määrä on pysynyt aika vakiona 
viime vuodet. Nuoria kaivataan 
kuitenkin mukaan, jottei laji uk-
koonnu, Hietanen toivoo.

Tikkakoskella järjestettiin 
toista kertaa metsästäjäsarja, jos-
sa ei hiihdetä kilpaa. Pisteitä an-
netaan ammunnasta ja etäisyy-
den arvioinnista. Tällä halutaan 
tarjota mahdollisuus kokeilla 
lajia. Se tuntuikin kiinnostavan, 
sillä sarjaan osallistui yli 400 
metsästäjää.

Laji houkuttelee myös naisia

Hirvenhiihto kiinnostavan nai-
sia, sillä Tikkakosken maastossa 
sivakoi kilpaa noin sata naista. 
Sodankylästä kotoisin oleva Tii-
na Jänkälä on harrastanut lajia 

jo kymmenen vuotta.
- Äiti ja sisko ovat kilpail-

leet, joten sitä kautta jäin itse-
kin koukkuun lajiin. Toivoisin 
hirvenhiihdolle lisää näkyvyyt-
tä, sillä loppujen lopuksi harva 
tietää millaisesta lajista on ky-
symys. Vaikka mennään lujaa, 
niin ilmapiiri on rento ja kukaan 
ei morkkaa kilpakumppaneita, 
Jänkälä iloitsee.

Harrastaminen vaikeutunut

Eduskunnan eräkerhon puheen-
johtaja, kansanedustaja Pentti 
Oinonen pitää hirvenhiihtoa 
mielenkiintoisena ja monipuo-
lisena lajina. Oinonen on itse 
osallistunut muutamaan ottee-
seen hirvenhiihtoon. Oinosen 
mukaan laji sopisi myös nuoril-
le. Ongelmana on harrastusmah-
dollisuuksien heikkeneminen.

- Puolustusvoimien uudista-
minen ja tiukentuneet ympäris-
tövaatimukset ovat vähentäneet 
ampumaratojen määrää. Lä-

himmälle harrastuspaikalle 
saattaa tulla matkaa 50-60 
kilometriä. Ampuma-aselaki 
on tiukentunut, joten lupien 
hankkiminen on entistä työ-
läämpää ja kalliimpaa.

Ongelmista huolimatta 
Oinonen kannustaa seuroja 
ottamaan nuoria mukaan toi-
mintaan.

- Nuoria ei ole otettu tar-
peeksi mukaan eräharrastuk-
siin, joten metsästäjäkunta on 
päässyt ukkoontumaan. Nyt 
seurojen pitäisi vain aktivoi-
da nuoria mukaan toimintaan 
tavalla tai toisella, Oinonen 
sanoo.

TEKSTI JA KUVAT MIKA 
RINNE

  Tiina Jänkälä harrastaa hirvenhiihdon lisäksi ilmapistooliammuntaa.

  Ampumaratojen vähentyminen huolestuttaa Pentti Oinosta, joka
harrastaa kalastusta ja metsästystä.
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KIRJANA ELÄVÄSSÄ KIRJASTOSSA

D
iakonia-ammatti-
korkeakoulun so-
sionomiopiskelijat 
järjestivät helmi-

kuun lopussa Elävä kirjasto  
–tapahtuman Diakonia-ammat-
tikorkeakoululla Helsingissä. 
”Elävä kirjasto on yhdenver-
taisuutta edistävä, toiminnal-
linen menetelmä ja se pyrkii 
edistämään erilaisten ihmisten 
välisen kohtaamisen ja vuoro-
puhelun kautta moninaisuuden, 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamista”, kirjoitti so-
sionomiopiskelija Jyri Uotila 
perussuomalaisten Helsingin 
piirille osoittamassaan kut-
sussa. Perinteisen kirjan sijaan 
Elävässä kirjastossa elävä kirja 
on henkilö, joka "lainataan" 
20 minuutin kahdenkeskistä 
keskustelua varten. Tällä kertaa 
lainaajina olivat diakonia-am-
mattikorkeakoulun opiskelijat 
ja opettajat. Minut oli kutsuttu 
tilaisuuteen perussuomalaisiin 
kohdistuvien ennakkoluulojen 
takia. 

Elävä kirjasto tapahtumissa 
kunnioitetaan YK.n yleissopi-
muksen 1., 2. sekä 7 artiklaa, 
jotka takaavat ihmisille saman-
laiset oikeudet sekä tasavertai-
suuden rotuun, väriin, suku-
puoleen, kieleen, uskontoon 
poliittiseen tai muuhun mieli-
piteeseen, kansalliseen tai muu-
hun yhteiskunnalliseen alkupe-
rään, omaisuuteen, syntyperään 
tai muuhun tekijään perustuvaa 
erotusta. Tilaisuuteen osallistu-
minen edellyttää myös erillisen 
sopimuksen allekirjoitusta, jos-
sa sitoudutaan noudattamaan 
Elävän kirjaston sääntöjä.

Minua, Perussuomalainen-
kirjaa lainattiin neljä kertaa. Lai-
naajia oli yhteensä kahdeksan. 
Lainaajat olivat kaikki naisia, 
joista neljä oli maahanmuuttajia. 
Keskusteluiden tarkoituksena oli 
kertoa kirjan, siis minun, henkilö-
kohtaisista kokemuksista ja mo-
tiiveista olla perussuomalainen 
sekä siitä, miten kirja ja lukija 
kokevat perussuomalaisuuteen 
liittyvät ennakkoasenteet. Lyhy-
en esittelyn jälkeen keskustelun 
aiheiksi nousivat kuitenkin pe-
russuomalaisuus ja perussuo-
malaisten harjoittama politiikka 
yleensä, kuten lukijan mielestä 
perussuomalaisia yhdistävä maa-
hanmuuttokriittisyys, syrjintä 
yleisesti sekä eduskunnassa käyty 
keskustelu ja äänestys tasa-arvoi-
sesta avioliittolaista. Rasismista 
ei suoranaisesti keskusteltu, mut-
ta sivuttiin syrjintäkysymyksenä 
maahanmuuttajien työllistymis-
kysymyksissä. 

Lyhyiden keskusteluiden aika-
na tuli kuitenkin selkeästi esille, 
että lukijoiden ennakkoasenteet 
johtuivat pitkälti median luo-
mista mielikuvista, ei niinkään 
omakohtaisista kokemuksista. 
Maahanmuuttajataustaisia lu-
kijoita kiinnosti perussuomalai-
suus yleensä sekä myös se, mitä 
perussuomalainen puolue tekee 
maahanmuuttajien kotoutta-
misen eteen. He halusivat myös 
tietää, mitä he voisivat kertoa 
lapsillensa perussuomalaisista se-
kä perussuomalaisesta arvomaa-
ilmasta. Eräässä keskusteluissa 
lukija kertoi epäilevänsä, ettei 
perussuomalaisilla ole yhteistä 
näkemystä siitä, miten poliittisia 
asioita tulisi hoitaa yleisesti, kos-

ka lukijan mielestä perussuoma-
laisilla ei ole antaa konkreettisia 
ehdotuksia eikä ratkaisuja ajan-
kohtaisiin, vaikeisiin, kysymyk-
siin. Lukijan mielestä mediassa 
äänensä saavat esille helpommin 
sammakoita suustansa päästä-
vät kuin asialliseen ja rakenta-
vaan keskusteluun kykenevät 
puolueen asiantuntijat.

Yhteenvetona keskusteluista 
itselleni perussuomalaisena jäi 
päällimmäisenä mieleen lukijoi-
den halu tietää perussuomalai-
suudesta sekä perussuomalai-
sesta arvomaailmasta enemmän, 
esimerkiksi perussuomalaisten 
suhtautumisesta maahanmuut-
toon ja maahanmuuttajiin. 
Keskusteluissa korostui median 
perussuomalaisista luoma vää-
ristynyt mielikuva, jonka taus-
talla ovat muutamat, puolueen  
jäsenten tekemät ylilyönnit. 

Näin lopuksi, itselleni kirja-
na tilaisuus oli erittäin antoisa, 
kasvattava sekä mieleenpainu-
va kokemus. Sen lisäksi, että 
tilaisuudessa minulla kirjana 
oli mahdollisuus vaikuttaa pe-
russuomalaisiin kohdistuviin 
ennakkoasenteisiin, oli minulla 
myös tilaisuus henkilökohtai-
sesti keskustella muiden kirjojen 
kanssa heihin kohdistuvista en-
nakkoasenteista. Henkilökoh-
taisesti suosittelen lämpimästi 
tutustumista Elävään kirjastoon 
(http://www.keks.fi/elavakir-
jasto) sekä mahdollisesti ottaa 
osaa tapahtumiin kirjana tai 
lukijana. 

Pertti Saviranta
hallituksen jäsen,
Helsingin Perussuomalaiset

 VAPAA SANA

1970-luvulla oli edellinen suuri 
terveyskeskushammashuollon 
uudistus, kun toimenpidepalk-
kiot poistuivat terveyskeskusten 
hammaslääkäreiltä. Nyt olisi 
jälleen uudistamiselle ja tehosta-
miselle suuri tarve. 

Terveydenhoidossa aina asi-
akkaan etu on aina tärkein läh-
tökohta hoitoa suunnitellessa. 
Lääkärikunta koulutetaan hyvin 
itsellisiksi toimijoiksi ja päät-
täjiksi. Ammatin vaativuuden 
vuoksi näin kuuluu ollakin, kos-
ka päivittäin me lääkärit teemme 
satoja valintoja, joiden kaikkien 
tulee olla asiakkaan edun mu-
kaisia.

Uskaltaisin sanoa, että niin 
sanotusti kunnallisessa hammas-
hoidossa totuttujen työtapojen 
ja käytänteiden muuttaminen 
tuottavimmiksi ja tehokkaam-

Osuuskunnista tehoa hammashoitoon

miksi näyttää olevan lähes mah-
dotonta. Itse yksityispuolen ah-
kerana ja työtapani tehokkaaksi 
luoneena hammaslääkärinä yritin 
kehittää  Jyväskylän palvelusete-
litoimintaa yksinkertaisemmaksi 
ja tehokkaammaksi parin vuo-
den ajan. Havaitsin, ettei iso 
organisaatio taivu ulkoapäin 

tuleviin parannusehdotuksiin. 
Uskon myös, että terveyskeskus-
ten kaikkien ammattiryhmien 
ammattisopimukset ja ns. saa-
vutetut edut turvaavat sen, ettei 
ulkopuolisen ehdottamia kustan-
nustehokkaampia työtapoja niin 
vain oteta tosissaan. Siksi hyvät 
päättäjät/poliitikot, jotka verora-

hojamme käytätte, luokaa täysin 
uusi kunnallinen hammashoidon 
toteutussysteemi koko maahan. 
Aloitetaan me Jyväskylästä - teh-
dään tästä mallikaupunki.

Professori Mauno Vanha-
lan ehdottama osuuskuntamalli 
myös hammashoidon puolelle on 
mielestäni ratkaisu. Avainjuttu on 
saada henkilökunnan viihtyvyys, 
työhalu ja sitoutuminen parem-
maksi. Osuuskuntamallissa tämä 
on mahdollista. Osuuskunnan 
niin sanotut vuosituottobonukset 
ohjattaisiin etupäässä alemmil-
le palkkaluokille ja lääkäreille 
palkasta 30-50% muodostuisi 

toimenpidepalkkioista, niin ah-
keruudelle lääkäreilläkin olisi 
motiivi. 

Näkisin, että osuuskuntamal-
lissa suuresti hyötyisivät asiak-
kaat, mutta eniten koko suu- ja 
hammashoitohenkilökunta, kun 
viihtyisyys ja työilmapiiri parani-
sivat. Kustannussäästö kunnalle 
olisi myös varma. Lopuksi: us-
kon, että kaikki osapuolet osuus-
kuntasysteemissä olisivat voitta-
jia verrattuna nykysysteemiin.

Olli Virta
hammaslääkäri,
Jyväskylä

Outoa petovihaa
Ruiskumestari Sakari Sormunen ja kansanedustaja Pentti Oinonen kir-
joittivat Perussuomalainen-lehdessä (2/13) omat näkemyksensä Suomen 
susista. 

Nämä kaksi primitiivistä petovihakirjoitusta kohdistuivat susipel-
koon ja turkistarhaukseen. Avuksi "susien kaatoon" vedottiin jopa Raa-
matun lauseella ja metsästäjän itsemurhalla. Suomessa on upeat metsän 
eläimet, joista meidän tulee kiittää Taivaan Isää. Näitä metsän eläimiä 
tulee suojella kaikin keinoin. Muistutukseksi turkistarhauskin on useim-
miten vain sivuammatti. Joten turkistarhaus tulee kieltää kokonaan ja 
tarhaajien pitää keskittyä omaan ammattinsa, joita suurin osa tarhaajista 
kokopäiväisesti tekee.

Kysymys kuuluu, miksi metsän eläimet - eritoten susi - pitäisi met-
sästää sukupuuttoon? Meillä paikallinen asutus leviää niin, ettei suurille 
metsän eläimille jää luontoa tai tilaa. Tai miksi asutusta pitäisi laajentaa 
joka niemeen ja notkoon, niin kuin meillä nyt tapahtuu? Sormusen ja 
Oinosen mielestä metsän eläimet voidaan tappaa sukupuuttoon, pois ih-
misten tieltä. Tosi asiassa susipelkoa ei poisteta susijahdilla, päinvastoin, 
niillä vahvistetaan kansalaisten kielteisiä mielikuvia ja susikysymyksen 
kampanjan luonnetta. Susipelkoa voidaan poistaa vain suden ekologiaan 
ja käyttäytymistä koskevalla käytännön neuvoilla, sekä myös ongelma-
tapauksia koskevilla palveluilla. Nyt meillä ajetaan susien yli moottori-
kelkalla, ammutaan silmittömästi ja hakataan susia esineillä. Lehdistä 
saa lukea miten tekoja on rationalisoitu jälkikäteen vetoamalla koira- tai 
porovahinkoihin. 

Tappamisen sijaan on monia vaihtoehtoja. Suomen riistakeskus antaa 
ilmaista susiaitaa, jos petoeläinten aiheuttama uhka vahingosta on todelli-
nen. Susiaidan pystytys ja kunnossapito jäävät omistajalle. Vapaaehtoisia 
talkoisiin löytyy aina. Myös ilmaista karhuaitaa on saatavilla, vaikka se 
on tarkoitettu etupäässä mehiläishoitajille. Hirviaitaa on jo laitettu usei-
den teiden varsille. Keinoja on vaikka kuinka paljon, jos niitä halutaan 
käyttää. Muualla maailmassa asutuskeskukseen eksyneen eläimeen am-
mutaan nukutuspiikki ja se palautetaan luontoon tai karkotetaan pauk-
kuluodeilla. Meillä asutuskeskukseen eksynyt eläin ammutaan.

 Lääkäri Ari Mattila Oulusta kirjoitti Helsingin Sanomissa, että minis-
teriö suunnittelee Varsinais-Suomeen lisää sudenkaatolupia. Salametsäs-
täjien tavoite toteutuu. Ensin susilauma rikotaan laittomasti ampumalla 
lauman johtavat yksilöt. Tämä johtaa lauman hajoamiseen ja vaeltaviin 
yksilöihin, jotka eivät pysty yksin saalistamaan hirviä ja ne etsivät ruokaa 
jopa asutusten läheltä. Sitten yksilöt tapetaan laillisesti toinen toisensa 
jälkeen. Varsin monen kaatoluvan saaneen hukan kerrotaan olleen haa-
voittunut. Joulurauhaakaan susi ei saanut, vaan Vieremällä ammuttiin 
hukka joulupäivänä: 45 metsästäjää keskeytti joulun vieton susijahdin 
vuoksi. Susihysteria on vallannut Suomen. Uljas susi on ahtaalla ja vaa-
rassa hävitä maastamme. 

Tapani Jalkanen Hankasalmelta kirjoitti Kansan Uutisissa, miten ta-
vallinen hokema "sudet kuuluvat erämaihin, eivät asutusten liepeille" 
on ongelma sinänsä. Missä niitä erämaita Suomessa oikein on? Missä 
on paikka, jossa ei ole metsäautoteitä puolen metrin välein, jokin auto, 
moottorikelkka, mönkijä, metsäkone, lomailija, mökkiläinen, lentokone 
tai jokin muu liikkumassa ja näkemässä susia jossain metsän reunassa? 
Asumattomia erämaita ei ole enää missään. Tieverkko on ällistyttävän ja 
masentavan tiheä. Ei ole mitään erämaata, jonne sudet voisivat vetäytyä 
näkymättömiin.

Maria-Lisa Rodhin
Helsinki
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O
len tässä muu-
tamana päivänä 
saanut lehdistä 
lukea kuinka 

eräissä kunnissa perussuo-
malaiset ovat päättäneet 
ottaa isoja askelia edistääk-
seen kuntaliitoksia, vaikka 
valtuustoissa keskustellaan 
vasta kuntien lausunnois-
ta koskien lakimuutosta. 
Somerolla ovat perussuo-
malaiset tehneet valtuusto-
aloitteen Someron liittämi-
sestä Forssaan. Forssassa 
perussuomalaiset haluavat 
liitoskeskustelun leviävän 
Lounais-Hämeen kuntien li-
säksi Urjalaan, Somerolle ja 
Loimaalle.

Mielestäni tällainen toi-
minta on vastoin vaaleissa 
esitettyjä teemoja. Vaikka 
vaaleissa kerrottiin, että pe-
russuomalaiset ovat vain 
pakkoliitoksia vastaan, ää-
nesti moni perussuomalaisia 
juuri kuntaliitoksia vastus-
tavan kannan takia. Mie-
lestäni tällaiset kannanotot 
ja aloitteet ovat äänestäjien 
pettämistä ja vastoin puolu-
een linjaa. 

Jokioisten perussuoma-
laisilla linja pitää ja kunta-
liitoksista ei keskustella, el-
lei liitoksiin ole pakottavaa 
tarvetta. Liitoskeskustelun 
tarve tulee silloin, kun kunta 
ei enää pärjää taloudellisesti 
itsenäisenä eikä pysty tuotta-
maan kuntalaisille peruspal-
veluja. 

Kukaan ei ole missään 
laittanut euroja viivalle, mi-
ten säästöt ja palvelujen pa-
raneminen syntyy. Liitoksil-
la haetaan säästöjä. Niitä ei 
synny muuten kuin palveluja 
karsimalla. Alueen väkiluku 
eikä palveluiden tarve vähe-
ne kuntaliitoksilla. Tämä on 
yhtälö, joka heikentää alu-
een palveluja.

Jos joku naiivisti ku-
vittelee, että keskittämällä 
terveyspalvelut Forssaan 
saadaan aikaan parempaa 
palvelua, voi laskea yhtä-
lön uudestaan. Forssassa on 
erittäin ruuhkainen tervey-
denhuolto ja lääkäreitä liian 
vähän jo nyt. On turha ku-
vitella, että ympäryskunnis-
ta lopetettavista terveyskes-
kuksista siirtyisivät lääkärin 
virat Forssaan. Tämä tar-
koittaa sitä, että Forssan vä-
hiä lääkäreitä kuormitetaan 
forssalaisten lisäksi muiden 
kuntien asukkailla. Se siitä 
palvelujen parantamisesta.

Jarmo Kalliola
Jokioinen

Kummastellen

P
uhutaan jatkuvasti siitä, miten maamme tarvitsee lisää 
työvoimaa työikäisen väen vähetessä ja väestön vanhe-
tessa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työ-
ikäisen väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2030 

mennessä lähes 120 000 henkilöllä nykyisestä. Tähän vedoten 
pyritään edistämään ja lisäämään maahanmuuttoa. Into on niin 
kova, että työväkeä värvätään jo muista maanosista.

Suomessa asuu muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna 
edelleen vähän ulkomaalaisia. Vuoden 2011 lopussa maamme 
koko väestöstä vain kolme prosenttia oli muiden maiden kan-
salaisia. Samanaikaisesti maassamme on kuitenkin laskutavasta 
riippuen 290 000 työtöntä ja toinen mokoma koulutuksessa ole-
vaa taikka tilapäisesti työllistettyä.

Työvoimapula koskee lähinnä tiettyjä ammattialoja ja paik-
kakuntia. Eniten avoimia työpaikkoja on sosiaali- ja terveys-
aloilla, kaupan- ja muilla palvelualoilla. Ongelmallista on, että 
valtaväestöä on vaikea saada näille usein suhteellisen heikosti 
palkatuille aloille.

Ääritapauksia ovat Helsingin Sanomien vähän aikaa sitten 
haastatteleman 23-vuotiaan naisen kaltaiset ”syrjäytyneet.” Hä-
nellä ei ole työtä eikä koulutusta. Opiskelupaikkoja on ehtinyt 
olla useampikin, mutta kaikki ne ovat jääneet kesken. Vain mu-
siikki kiinnostaa. Hän elää yhteiskunnan tukien varassa.

Omat työttömät on tavalla tai toisella saatava töihin. Tuetaan 
ennemmin pienipalkkaisia kuin "paskaduuneista” kieltäytyjiä. 
Emme voi jatkuvasti haalia maahan lisää ulkomaalaisia työnte-
kijöitä samaan aikaan kun yhteiskunnan tukien varassa elävien 
määrä sen kun kasvaa.

Yrjö Saraste

Tarvitaanko ulkomaalaisia 
työntekijöitä?

E
U-maissa ja myös 
muualla taloudellisia 
ongelmia yritetään 
ratkaista sellaisten toi-

mien avulla, jotka käytännössä 
johtavat työttömyyden kasvuun. 
Näissä toimenpiteissä on perus-
tavaa laatua oleva looginen vir-
he, koska taloudelliset ongelmat 
ratkeavat vain työtä tekemällä.

Työttömyyden kasvattami-
sessa ei ole mitään järkeä, koska 
vain työn avulla voimme paran-
taa yhteiskuntamme hyvinvoin-
tia. Työn kautta voimme myös 
kokea iloa, joka syntyy toisten 
auttamisesta. Työ palkitsee sekä 
kasvattaa tervettä itsekunnioi-
tusta ja tarpeellisuuden tunnetta.

Pitkään jatkuva työttömyys 
murtaa ja turmelee ihmisen per-
soonan, koska tällöin ihminen 
kokee itsensä tarpeettomaksi. 
Näin käy, vaikka työttömyys 
rahoitettaisiin julkisista varois-
ta tai hyväntekeväisyyden kaut-
ta. Tämä negatiivinen vaikutus 
ulottuu myös tuleviin sukupol-
viin lasten kautta.

Näistä syistä johtuen on sel-
vää, että kaikki sellaiset taloudel-
liset ja poliittiset ratkaisut, jotka 
johtavat esimerkiksi 10 - 20 pro-
sentin yleiseen työttömyyteen 
ja nuorison jopa 50%:n työt-
tömyyteen ovat vääriä. Vääriin 

TULEVAISUUS 
RAKENNETAAN TÄNÄÄN

ratkaisuihin päädytään, jos emme 
tunne historiaa vaan toistamme 
vanhoja virheitä.

Tällä hetkellä ongelmia rat-
kotaan menokuria tiukentamalla, 
vaikka laskusuhdanteen aikana 
julkisen talouden investointeja 
kannattaisi lisätä. Monien yleis-
hyödyllisten investointien avulla 
voimme kasvattaa yhteiskunnan 
hyvinvointia ja samalla parantaa 
työllisyyttä luomalla yksityissek-
torille kysyntää. Tällaisia hank-
keita ovat mm. liikenneverkon, 
koulutuksen, tutkimuksen, ter-
veydenhoidon ja energiahuollon 
kehittäminen. Tuottavien inves-
tointien lainarahoitus kasvattaa 
yhteiskunnan reaalipääomaa, sen 
sijaan käyttökustannusten laina-
rahoitus hävittää sitä.

Lähes joka vuosikymmenellä 
nykyinen rahoitusjärjestelmäm-
me on saanut laman aikaiseksi, 
tavalla tai toisella. Yhdistäviä te-
kijöitä ovat olleet mm. raskaasti 
ylimitoitettu menokurin tiukenta-
minen ja inflaation pelko. Esimer-
kiksi Saksa ajettiin lamaan 20-lu-
vulla mittavien sotakorvausten 
takia, ja Suomi 90-luvun alussa 
vahvan markan politiikan avulla. 
Seuraukset olivat järkyttäviä.

Nykyinen rahoitusjärjestel-
mämme on epästabiili. Talous-
järjestelmämme epävakaisuus 

johtuu pääosin siitä, että pan-
keille on annettu oikeus luoda 
rahaa tyhjästä ja siitä, että val-
tiot lainaavat rahansa pankeilta. 
Tästä automaattisesti seuraa, 
että noususuhdanteessa pankit 
luovat markkinoille rahaa yli-
määrin, joka laskusuhdanteessa 
jätetään yhteiskunnan maksetta-
vaksi. Lisäksi tästä seuraa, että 
todellisuudessa rahoittajat oh-
jaavat valtioiden toimintaa kor-
kojen avulla, vaikka se on valti-
oiden hallitusten tehtävä.

Jatkuvat nousu- ja laskusuh-
danteet toimivat pumpun tavoin, 
joka noususuhdanteen aikana 
kasvattaa rahoitusmarkkinoiden 
virtuaalista pääomaa, joka taas 
laskusuhdanteen aikana muute-
taan halvalla reaaliomaisuudek-
si. Ikävä kyllä tästä Sampo-pum-
pusta on hyötyä vain hyvin sup-
pealle ihmisryhmälle. On myös 
kummallista, että pankit voivat 
lainata miljardi euroa maksu-
kyvyttömälle ja maksattaa luot-
totappiot yhteiskunnalla, mutta 
sadan euron rahanväärentäjä 
joutuu vankilaan.

Nykyistä markkinatalous-
järjestelmää on pakko kehit-
tää siten, että rahan luominen 
ja valtioiden lainat siirretään 
yhteiskunnan omistamien kes-
kuspankkien harteille. Mitään 

muuta loogista keinoa ei ole, 
jolla voimme luoda stabiilin ja 
kestävään kehitykseen perustu-
van uuden talousjärjestelmän. 
Tässä uudistuksessa kyse ei ole 
sosialismista, kommunismista 
tai kapitalismista, vaan puh-
taasta tosiasioihin ja aiempiin 
kokemuksiin perustuvasta vii-
saudesta.  

Vasta tämän muutoksen 
jälkeen yhteiskunta voi oikeas-
ti säädellä markkinoilla olevaa 
rahan määrää ja hintaa, koska 
pankit joutuvat lainaamaan tar-
vitsemansa rahat keskuspankil-
ta. Lisäksi rahoitusmarkkinat 
eivät enää voi ohjata eri mai-
den hallituksia korkojen avul-
la, koska keskuspankki rahoit-
taa suoraan valtioita. Samalla 
pankkien valvonta helpottuu 
monien muiden etujen ohessa.

Tämä uudistus ei mitenkään 
heikennä nykyisen toimivan 
markkinatalousjärjestelmän 
perusteita. Muutoksen jälkeen 
rahoitusmarkkinat voivat kes-
kittyä tärkeimpään työtehtä-
väänsä, eli kannattavien hank-
keiden rahoitukseen – nykyisen 
keinottelun ja korkomanipu-
loinnin asemesta.

Antti Roine
Ulvila

Saadaksemme Suomessa jotain aikaiseksi, on meidän perus-
suomalaisten ensin noustava suurimmaksi puolueeksi. Tämän 
on oltava ykköstavoitteemme. 

Puolueen yhtenäisyydestä ja hyvästä hengestä huolehtimi-
nen on ensiarvoisen tärkeää tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Sampo Terhon kaltaiset sooloilut eivät edistä tätä tärkeää pää-
määrää, vaikka oli siinä paperissa myös hyviä kohtia. 

Minusta meidän pitää antaa äänestäjille vaihtoehto. Mi-
tä tämä vaihtoehto sitten sisältää? Ensinnäkin meidän pitää 
luvata kansalle, että yritämme päästä nykyisenlaisesta EU:sta 
eroon ja että jatkossa kansa saa äänestää EU:ssa pysymisestä. 
Toiseksi meidän on luvattava jo ennen vaaleja, että jos meistä 
tulee suurin puolue, me emme lähde RKP:n ja kokoomuksen 
kanssa samaan hallitukseen, koska nykyinen kokoomus on 
käsittääkseni RKP:n hallinnassa ja poikennut vahvasti isän-
maallisuudestaan ajamalla Suomen sijasta EU:n etua. 

Kolmas vaalilupaus on pakkoruotsin ja pitkällä aikavälillä 
Suomen virallisen kaksikielisyyden poistamien, joka muuten 
tulee meille suomalaisille todella kalliiksi. Tämä lupaus tieten-
kin jo yksistään estää meitä hallitusyhteistyöstä RKP:n kanssa. 

Meidän on puolueena pakko hieman radikalisoitua, ettei 
kansan tarvitse tehdä sitä. Suomessa on erittäin vahva tilaus 
perussuomalaiselle politiikalle ja meidän on vastattava niihin 
kansan toiveisiin, jotka jo "jytkyssä" saimme. Jos toimimme 
viisaasti, vaalivoitto on varma, ja silloin voimme todella muut-
taa Suomi-laivan kurssia takaisin hyvinvointivaltion suuntaan.

Ilpo Iso-Peura

Miten meistä tulee 
suurin puolue?
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KUNTARAKENNELAISTA

Täydennysrakentaminen
 – pelastus vai kirous? 

K
untien itsehallinnolla 
sekä paikallistason 
asukasdemokratialla 
on tähän saakka ol-

lut perustuslain suoja. Valtio 
ei ole voinut puuttua kuntien 
sisäisiin asioihin muutoin, kuin 
säätämällä kunnille lakisää-
teisiä vastuita ja velvoitteita. 
Valtio ei ole sinänsä myöskään 
valvonut kuntia, vaan kuntien 
toiminnan valvonta on lääni-
tasoisen julkisen laillisuusval-
vonnan piirissä. 

Huomionarvoista kuntara-
kennelain tavoitteissa onkin se, 
että nyt kuntien suvereniteet-
tiin, asukasdemokratian yh-
denvertaisuuden periaatteisiin 
ja kuntien perustuslain suojaan 
puututaan. Kuntarakennelaki 

on kirjoitettu aiemman kunta-
jakolain päälle. Ministeriö voisi 
lakiluonnoksen mukaan tarttua 
kuntaan ja siirtää sen toteutta-
malla erityisen kuntajakoselvi-
tyksen. Rakennelain arkkitehtei-
na ovat valtiovarainministeriö ja 
valtioneuvosto. 

Rakennelain tavoitteet ovat 
ristiriidassa perustuslain ja kun-
talain edellyttämien asukkaiden 
yhdenvertaisuuden ja osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien tavoitteiden kanssa. 
Rakennelaissa ei riittävällä taval-
la avata sitä, kuinka yhdenver-
taiset asiakaslähtöiset palvelut ja 
paikallinen demokratia aiotaan 
toteuttaa käytännössä. Uuden 
jättiläiskunnan valtuustoon ja 
hallitukseen ei saada enää ny-

kyisten pienempien kuntien alu-
eilta edustusta ja vaikutusvaltaa. 
Myös muut lähidemokratiaa tu-
kevat toimielimet vaarantuvat. 

Perustuslakivaliokunnan ai-
emman kannan mukaan on ongel-
mallista, jos kuntapäätöksenteko 
ja lähidemokratian edellytykset 
loittonevat etäälle asukkaista. 
Onko perustuslakivaliokunta ja 
sen vastuu ja velvoite suojata pe-
rustuslain mukaista kunnallista 
itsehallintoa nyt vaiennettu tai 
ohitettu pilkkomalla kuntia ohjaa-
va monisektorinen lainsäädäntö 
ohjaamaan kuntia jättiläismäisiin 
kuntayksiköihin? Kunnista tulee 
subjekteja. Perustuslain mukaan 
kuntalaiset ovat subjekteja eli 
kuntalaisena ja asukkaana toimi-
minen ja osallistuminen kuuluu 

T
äydennysrakentamista 
markkinoidaan mah-
tavan, loppuun asti 
viritetyn ja suurella 

rahalla tehdyn markkinointi-
koneiston avulla. Täydennys-
rakentaminen on olemassa ole-
vien alueiden rakennuskannan 
lisäämistä. Tampereen Tamme-
lan kaupunginosan tapauksessa 
tämä tarkoittaa, että alueen 6 
500 asukkaan joukkoon tun-
gettaisiin 4 000 asukasta lisää. 
Tammelassa suunnitelmaan 
nivoutuu myös ns. toriparkin 
rakentaminen torin alle. Tämä 
saattaa olla tuhoisaa yhdelle 
Suomen elinvoimaisimmista ym-
pärivuotisista toreista, joka tällä 
hetkellä palvelee kunniakkaasti 
tavallisten kansalaisten yhteise-
nä olohuoneena.

Täydennysrakentamispyrki-
mykset eivät rajoitu ainoastaan 
Tammelaan, vaan koko kau-
punkia halutaan tiivistää. Uuden 
muotitermin mukaan kaupun-
kikuvaa halutaan ”eheyttää”, 
vaikka useimpien asukkaiden 
mielestä kyse on pikemminkin 
betonislummista tai ihmisko-
keesta.

Täydennysrakentamista pe-
rustellaan edullisemmilla infra-
struktuurin (vesi, viemäri, säh-
köt, tiestö jne.) kustannuksilla. 
Todellisuudessa kerrostaloalu-
eella infran kustannukset tule-

vat rakentajan maksettavaksi ns. 
kaavoituskorvauksen muodossa. 
Edullisempi infra ei asunnonosta-
jan kukkarossa edes näy; uustuo-
tantoon pääsee yleensäkin kiinni 
vain harva hyvätuloinenkaan.

Täydennysrakentamista pe-
rustellaan myös sillä, että sen 
ansiosta saadaan palvelut lähel-
le niiden käyttäjiä. Vastakysy-
mys lienee oikeutettu: Mikä on 
kaupunki, joka turvaa palvelut 
vain parin kilometrin säteellä 
ydinkeskustasta? Onko Suomes-
sa tulevaisuudessa elämää vain 
suurimpien kaupunkien keskus-
toissa? Täydennysrakentaminen 
näyttääkin tehokkaasti edistävän 
maaseudun ja haja-asutusaluei-
den jo vuosia kestänyttä alasajoa.

Lisäksi täydennysrakenta-
mista perustellaan ekologisuu-
della: kun kaikki on lähellä ja 
käytetään julkista liikennettä, 
ovat päästötkin alhaiset. Tämä 
ei kuitenkaan ole totta, sanovat 
Aalto-yliopiston tutkija Jukka 
Heinonen ja kiinteistöliiketoi-
minnan professori Seppo Jun-
nila: mitä tiiviimpi asutus, sitä 
suuremmat päästöt. Maaseudul-
la asuvat saastuttavat selvästi 
vähiten, taajama-alueiden asuk-
kaat toiseksi vähiten. Kaupunki-
en asukkaiden hiilijalanjälki on 
selkeästi suurempi kuin väljien 
asuinalueiden – siitäkin huoli-
matta, että kaupunkilähiössä tai 

maaseudulla välimatkat töihin, 
lasten kouluun ja harrastuksiin 
ovat pidemmät.

Asumisen viihtyvyyteen vai-
kuttaa yleensä enemmän se, mi-
tä näkyy ikkunasta ulos kuin se, 
mitä on asunnon sisäpuolella. 
Väljyys, vehreys, valoisuus, il-
mavuus ja jopa alueen kulttuu-
riperintö ovat mittaamattoman 
tärkeitä arvoja, joita on mahdo-
tonta saada takaisin, kun ne on 
kerran luovutettu voittoa tavoit-
televien tahojen alttarille – ja tu-
hottu peruuttamattomasti.

Ihminen tarvitsee elääk-
seen ja hengittääkseen tilaa, 
sen sijaan että joutuisi elämään 
sumpussa. Onkin todettu, että 
ihminen elää terveempänä ja pi-
dempään väljillä ja yhteisöllisillä 
asuinalueilla, jolloin myös työ-
urat pidentyvät ja sairauspoissa-
olot vähentyvät.

Suomelle ja Tampereellekin 
on tunnusomaista, että julkises-
sa keskustelussa sallitaan vain 
yksi virallinen totuus kerrallaan. 
Olkoon se tästä eteenpäin laaja-
mittaiselle täydennysrakentami-
selle kielteinen ja elinvoimaiselle 
ja viihtyisälle asuinympäristölle 
sekä koko Suomen asuttuna pi-
tämiselle myönteinen.

Lassi Kaleva
kaupunginvaltuutettu, 
Tampere

perusoikeuksiin.
Euroopan neuvoston laati-

massa paikallisen itsehallinnon 
peruskirjassa rakennelaissa oleva 
ristiriita täsmentyy: "Paikallinen 
itsehallinto tarkoittaa paikallis-
viranomaisten oikeutta ja kel-
poisuutta säännellä ja hoitaa lain 
nojalla huomattavaa osaa julkisis-
ta asioista omalla vastuullaan ja 
paikallisen väestön etujen mukai-
sesti". Kysymys on kunnallisen it-
sehallinnon demokratia- ja lähei-
syysperiaatteesta. Suomi on alle-
kirjoittanut Unescon kulttuuridi-
versiteettiä koskevan sopimuksen, 
jossa asukkaiden ihmisoikeuksia 
ja perusvapauksia, kansallisen, 
paikallisen kulttuurin toiminta-
edellytyksiä tuetaan ja suojataan. 
Kuntarakennelaki ei kuitenkaan 

huomioi paikallisuutta.
Kuntarakennelakia silmäilles-

sä ei voi välttyä siltä ajatukselta, 
että nyt vireillä olevalla lainsää-
dännöllisellä ohjauspolitiikalla 
pyritään julkisen taloudellisen 
vallan, poliittisen päätöksente-
kovallan ja nykyisten kuntien 
omistusten keskittämiseen kun-
talaisia eriarvoistavalla tavalla. 
Pitkällä aikajänteellä vaarana on 
myös suomalaisen monimuotoi-
sen kulttuurisen identiteetin ja 
diversiteetin mureneminen sekä 
paikallistalouksien elinkeinojen 
ja yritystoiminnan edellytysten 
tuhoutuminen. Tämä ei liene pe-
rustuslaillinen kuntalaisten perus-
oikeuksien toteutumisen tie.

Risto Simonen (ps.)

Epäonnistunut
vaalipiiriuudistus

V
aalijärjestelmässämme on valuvikoja, joiden seu-
rauksena ääniä menee hukkaan eikä vaalin tulos 
toteudu oikeudenmukaisesti. Pienissä vaalipiireissä 
kansanedustajan paikkaan tarvitaan huomattavan 

paljon ääniä. Vaalipiirin ääniharava voi jäädä valitsematta. 
Tämän vuoksi vaalijärjestelmän uudistus on välttämätön ja 
siitä on käyty keskustelua pitkään. Mutta hallituksen viime vii-
kolla läpi runnoma uudistus jätti välttämättömän korjauksen 
puolitiehen. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sekä Kymen ja 
Etelä-Savon vaalipiirit yhdistetään. Sen sijaan muihin pieniin 
vaalipiireihin, kuten Satakuntaan , Keski-Suomeen tai Lappiin 
ei kajottu. Tällaisenaan uudistus jäi torsoksi.

Toteutetussa uudistuksessa ei ole muuta hyvää kuin suh-
teellisuuden paraneminen mainituilla alueilla. Sen  sijaan maa-
kuntien  yhteistyö ja edunvalvonta vaikeutuu, erityisesti Etelä-
Savoa uudistus kohtelee kaltoin.

Vaalipiireistä tulee huomattavan suuria ja se merkitsee, että 
kampanjointi edellyttää huomattavia rahasummia. Rahan ää-
ni ei ole maakuntalaisten ääni. Lisäksi ehdokasmäärä laskee 
ainakin uudessa Savo-Karjalan vaalipiirissä miltei puoleen. 
Pienissä vaalipiireissä on saanut asettaa 14 ehdokasta, mutta 
vaalipiireistä, joista valitaan vähintään 14 kansanedustajaa, 
niin ehdokkaita on saanut asettaa saman verran kuin kansan-
edustajia valitaan. Pohjois-Karjalasta valittiin viime eduskun-
tavaaleissa 6 kansanedustajaa ja Pohjois-Savosta 9. Seuraa-
vissa vaaleissa kukin ryhmittymä voi asettaa 15 ehdokasta. 
Äänestäjien valinnanmahdollisuus kaventuu olennaisesti.

Tampereen yliopiston dosentti Pertti Timonen totesi, että 
vaalipiirijärjestelmäuudistuksessa vain perussuomalaiset ovat 
olleet johdonmukaisia. Edellinen eduskunta hyväksyi uudis-
tuksen, jossa suhteellisuus olisi toteutunut erinomaisesti ja 
äänten hukkaan meno olisi estynyt. Uudelle eduskunnalle tuo 
tasauspaikkajärjestelmän sisältänyt lepäämään jätetty laki ei 
valitettavasti kelvannut. Me sen sijaan kannatimme edellisen 
eduskunnan hyväksymää ehdotusta. Perustuslain mukaan vaa-
lipiirejä tulee olla 12-18. Nyt ollaan alarajoilla. Onkin toden-
näköistä, että perustuslakia joudutaan tällä kohtaa avaamaan. 
Onhan hallitusohjelmaankin kirjattu tavoitteena olevan tule-
vaisuudessa 6-12 vaalipiiriä.

Tein viime viikolla asian käsittelyn yhteydessä hylkäys-
ehdotuksen. Hämmästyttävää oli, että huomattavan paljon 
hallituspuolueiden edustajia oli poissa salista, erityisesti niis-
tä vaalipiireistä, joita uudistus koskee. Ja olipa salissa eräs 
edustaja, SDP:n Kari Rajamäki, joka ei löytänyt oikeanväristä 
äänestysnappia.

Kimmo Kivelä
kansanedustaja Kuopion Vehmersalmelta

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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Jokainen puolue peräänkuu-
luttaa nuoria ryhtymään 
yrittäjiksi, jotta maan ta-

lous saataisiin nousuun. Vika 
on kyllä tiedossa, miksi koulu-
tetut nuoret eivät halua ryhtyä 
yrittäjiksi, mutta asioille ei teh-
dä mitään.

Pienyrittäjän eläkeasiat 
pitäisi ratkaista asialliselle ja 
kestävälle tasolle välittömästi. 
Pienyrittäjällä ei ole varaa kas-
vattaa omaa eläketurvaansa 
maksamalla itselleen sellaista 
palkkaa, että siitä kertyisi riit-
tävää eläkettä. Yrittäjien palk-
kaamilla työntekijöillä on ny-
kyisin paremmat eläke-etuudet 
kuin yrittäjällä itsellään. 

Vastuullinen yrittäjä joutuu 
koko ajan huolehtimaan siitä, 
että yritys toimii ja kehittyy 
eikä yrittäjä huolehdi itsestään 
riittävästi. Työttömäksi joutu-
neen yrittäjän työttömyysturva 
on olematon. Vähäisempiinkin 
tarkoituksiin perustetaan eri-
laisia rahastoja, mutta näihin 
todella tärkeisiin epäkohtiin ei 
haluta puuttua. Kun nämä epä-
kohdat saataisiin poistettua, 
motiivit yrittämiseen olisivat 
paremmat.  

Toinen tähän työllisyyteen 
ja pienyrittäjyyteen liittyvä epä-
kohta on verotus. Yritysverotus 
pitäisi poistaa kokonaan pien-
yrittäjiltä, mikäli mahdolliset 
yritysvoitot jäävät yritykseen 
sisälle. Tällä voitaisiin kehittää 
yritystoimintaa edelleen Viron 
mallin mukaan. Tästäkin asi-
asta puhuttiin Suomessa ennen 
Viroa, mutta naapuri toimi no-
peammin. 

Verouudistus vaatisi lain-
muutosta tiukempaan suuntaan, 
suhteessa kirjanpitäjään ja tilin-
tarkastajaan, ettei välistävetoja 
pääsisi syntymään. Samassa 
yhteydessä pitäisi huomioida 
mahdolliset yritystukien vero-
kohtelut. Tämän veroremontin 
ansiosta yrityksiltä jäisivät pois 
kalliit verosuunnittelut ja tar-
peettomat tilinpäätösostot, joita 
tapahtuu nykykäytännössä pal-
jon. 

Olisi vihdoinkin aika poistaa 
nämä edellä mainitut epäkohdat 
hallituksen välitarkastelussa, 
koska näille uudistuksille ei pi-
täisi olla mitään estettä. 

Veijo Sykkö
Liperi

K
oulutuksen maksut-
tomuus on taas tullut 
parrasvaloihin, kun 119 
kansanedustajaa vaati 

lukukausimaksuja ETA-maiden 
ulkopuolelta tuleville opiskelijoil-
le. Myös opetus- ja kulttuuriminis-
teriön asettama opintotuen kehit-
tämisen työryhmä jätti raporttinsa 
ministeriölle joulun alla.

Opintotuen kehittämisen työ-
ryhmän koostumus oli aika eri-
koinen; enemmistö oli opiskelija-
järjestöjen ja hallituspuolueiden 
poliitikkojen edustajia. Monelta 
viimeksi mainituista (yleensä eri-
tyisavustajista) opinnot olivat vie-
lä kesken. Edunsaajilla oli hyvä 
edustus työryhmässä, mutta mak-
sumiehistä oli pulaa. 

Opintotuen menot ovat mil-
jardiluokkaa. Pelkästään opinto-
tukeen ja tuettuun ateriaan kor-
keakouluissa käytetään kuluvana 
vuonna 830 miljoonaa euroa ja 
lisäksi tulevat valtion takaaminen 
opintolainojen korkojen verovä-
hennykset ja erilaiset alennukset.  

Opintotuki eri muodoissaan 
menee lähinnä korkeakouluopis-
kelijoille, jotka valmistuttuaan 
muodostavat ylivoimaisesti par-
haiten ansaitsevan väestönosan. 
Tuen - samoin kuin korkeakou-
luopetuksen - maksaminen on 
kuitenkin sälytetty myös niille 
korkokoulujen mielestä "vähälah-

jaisille”, jotka eivät pääse korkea-
kouluihin. Köyhät siis maksavat 
rikkaiden kulut.

Rikkaiden siksi, että korkea-
koulututkinnon suorittaneet ovat 
kaikkein hyvätuloisimpia ja pää-
osa heistä tulee hyvätuloista per-
heistä. 

Ongelma on myös se, että 
opintotukea eri muodoissaan saa-
vat ne korkeakouluissa kirjoilla 
olevat työssäkävijät, jotka eivät 
välttämättä edes aio valmistua. 
Eli työmarkkinoilla on niitä, jotka 
saavat palkkaa ja niitä, jotka saa-
vat palkkaa ja opintotukea. 

Vanhempien hyvätuloisuus 
ei välttämättä päde ulkomaisten 
opiskelijoiden kohdalla, mutta 
ulkomaisten opiskelijoiden mak-
suton kouluttaminen Suomessa 
ei silti ole järkevää. Vuonna 2011 
Suomessa oli Tilastokeskuksen 
mukaan 17 634 ulkomaista kor-
keakouluopiskelijaa ja tänä päi-
vänä luku lienee jo yli 20 000. 
Myös ulkomaisten opiskelijoiden 
kustannukset tulevat osaltaan vä-
hän koulutettujen pienituloisten 
kansalaisten kannettavaksi. Niin-
pä nekin, jotka eivät ole saaneet 
korkeakoulupaikkaa ja maksavat 
lukukausimaksut esimerkiksi Vi-
rossa, joutuvat maksamaan nii-
den ulkomaalaisten koulutuksen, 
jotka on otettu heidän sijastaan 
korkeakouluihin Suomessa.

Kukaan ei tosin tunnu tietä-
vän, mitä tämä kaikki maksaa 
valtiolle. Ainakaan ETA-alueen 
ulkopuolisten opiskelijoiden osal-
ta ajantasaista tietoa työmarkki-
nakäyttäytymisestä ei ole, vaikka 
koulutusmenot ovat luokkaa 200-
300 miljoonaa euroa vuodessa. 
Tätä taustaa vasten on vaikea 
ymmärtää kansanedustaja Outi 
Alanko-Kahiluodon (vihr.) väittei-
tä, joiden mukaan maksuttoman 
koulutuksen antaminen kansain-
välisille opiskelijoille on Suomelle 
taloudellisesti kannattava inves-
tointi. Hänen mukaansa Suomeen 
töihin valmistumisensa jälkeen 
jäävät opiskelijat maksavat koulu-
tuksensa veroina nopeasti takaisin. 
Vasemmistoliiton Annika Lapintie 
puhuu muutamasta vuodesta ja 
opiskelijajärjestöt kolmesta vuo-
desta. Miten se olisi mahdollista?

Kansainvälisen liikkuvuuden 
ja yhteistyön keskuksen CIMO:n 
mukaan vuonna 2007 67 prosent-
tia ulkomaista opiskelijoista oli 
Suomessa vielä seuraavan vuon-
na. Heistä 73 prosenttia oli töis-
sä. Seuraavan vuoden jälkeisistä 
tapahtumista emme tiedä mitään, 
emmekä tiedä mitään nykytilan-
teesta, jossa opiskelijamäärät ovat 
yli kaksinkertaisia vuoteen 2007 
verrattuna. Emme myöskään tie-
dä mitään työllistymisosuuksista 
eri maiden osalta. Toisaalta, jos 

Ulkomaalaisten kouluttaminen ei ole mikään kultakaivos 

Yrittäjien 
verotus 
ja eläkkeet 
uudistettavaP

ääsemme seuraamaan valtakunnan politiikkaa varsin 
moninaisesti. Siellä liikkuvat telakkatukiasiat ja suku-
puolineutraalin avioliittolakien kirjot samoista tuuteista. 
Korviin kantautuvat kovaäänisistä myös puoliväliriihet ja 

muut puinnit eduskunnasta. Paikallispolitiikalle jää pieni siivu maa-
kunta- ja paikallislehtien palstoilla.

Silti kunnissa istuu päivittäin erilaisia työryhmiä ja toimikuntia 
pohtimassa kuntien tulevaisuutta ja sitä käytännön arjen pyörittä-
mistä, kun ukaaseja tulee aina ja aina vain uusia valtiovallan taholta.

Sote-alueista ja kuntauudistuksista kulkee viskaaleita tuhkatihe-
ään kertomassa kuinka täällä kentällä olisi parasta järjestää asiansa. 

Kauniita suunnitelmia ja käyriä solutellaan näköpiiriimme. Isoil-
ta alueilta kutsutaan kuntien ykköspäättäjiä koolle. Väkisinkin siinä 
tulee mieleen miten tällaiseen muutosrumbaan on valtiovallalla va-
raa, kun kunnissa haetaan joka sektorilta satojen eurojen säästöjä 
vuodessa.

Miksei tätä jatkuvaa muutosrumbaa jo voitaisi jossakin vaihees-
sa pysäyttää, että kunnissa jäisi henkisiä ja aineellisia voimavaroja 
paikallistason asioitten kehittämiseen?

LÄHIPOLITIIKKAA

ajatellaan, että yliopistokoulu-
tuksen saanut ansaitsee vuodessa 
keskimäärin 50 000 euroa, on 
vaikea ymmärtää, miten hän voi 
kolmessa vuodessa maksaa veroi-
na 44 000 euron koulutuskustan-
nukset. Se on mahdollista vain, jos 
oletetaan, että ulkomaalaisten ve-
roja käytetään vain ja ainoastaan 
korkeakoulumenojen rahoittami-
seen. Mutta niin ei voi tietenkään 
laskea. Loogisinta on olettaa, että 
ulkomaalaisten verotuloja käy-
tetään korkeakoulutuksen mak-
samiseen samassa suhteessa kuin 
korkeakoulumenot ovat koko 
julkisen sektorin menoista. Luku 
on karkeasti ottaen 5 prosenttia. 
Jos oletetaan, että veroaste on  
40 %, kestää 88 vuotta, ennen kuin 
ulkomaalainen opiskelija maksaa 
yliopistokoulutukseen kuluneet 
menot takaisin yhteiskunnalle, jos 
työllisyysaste on CIMO:n mainit-
sema 49 prosenttia. 

Perusteluna sille, että ulko-
maalaisia opiskelijoita otetaan 
korkeakouluihin ilman lukukau-
simaksuja, on tuleva ”työvoima-
pula”. Perustelu tuntuu ontuval-
ta, koska työmarkkinoilla työn-
voimapulaa ei näy. Työttömiä 
työnhakijoita oli tammikuussa 
292 000, ja jos mukaan luetaan 
työttömyyseläkkeellä olevat se-
kä eri toimenpiteillä sijoitetut 
ja koulutuksessa olevat, luku 
on 414 000. Korkeakoulutut-
kinnon suorittaneita työttömiä 
oli 40 000, tohtorintutkinnon 
suorittaneitakin yli 1 000. Ulko-
maalaisten työttömyysaste oli 26 
prosenttia. 

Tätä taustaa vasten tuntuu 
nurinkuriselta tarve houkutella 
ulkomaalaisia opiskelijoita Suo-
meen. Jos Suomessa tarvitaan 
ulkomaista työvoimaa, tulkoon 
se tänne työpaikkojen perään, ei 
siksi, että joku kuvittelee rahan 
jakamisen olevan Suomen paras 
kilpailuvaltti maailmalla.  

Matti Viren 
professori 
Turun yliopisto 

Miksei suunnata voimavaroja näiden väljempien seutujen jo voi-
massaolevien rakennusten hyödyntämiseen, samalla kun rakennetaan 
uusia tornitaloja mitä mahdottomilta näyttäviin konkeloihin niin val-
takunnan kuin maakuntienkin keskuspaikoissa?

Hajauttamisen tulisi olla päivän tunnussana, ei keskittäminen. Lä-
hipalvelut - nekö turvattaisiin etäännytettävillä sakramenteilla? Pu-
helinlankoja pitkin tulevat konsultaatiotko auttaisivat B-alueelta, jos 
jalka on poikki A-alueella? Pitkät etäisyydet etäännyttävät säästöt joka 
tapauksessa. Ainakin ihmisiltä, jotka ovat valinneet olinpaikakseen 
väljemmän asuinseudun.

Varsin risteilevin ajatuksin tässä lähdetään kunnissa tulevaan val-
tuustokauteen. Kyse on suorastaan henkiinjäämiskamppailusta mo-
nelta osin. Nuokin vanhuspalveluasiat mietityttävät. Eikös vanhukset 
maksa aivan yhtä paljon, riippumatta siitä missä heidät hoidetaan? 
Kunnallisten palvelujen piirissä heidän hoitonsa työllistää lisäksi paik-
kakuntalaisia, jolle sinänsä pitänee laskea tietty painoarvo.
Pidetään Suomi asuttuna.

Liisa Salmi
1. valtuuston varapuheenjohtaja, Pielavesi



SuomalainenSuomalainen22 23No: 4 • Maaliskuu 2013No: 4 • Maaliskuu 2013www.perussuomalaiset.fi • toimitus@perussuomalaiset.fi

 JÄRJESTÖTOIMINTA

”Kippee uudistus” sai väen liikkeelle Jyväskylässä
Sankka joukko kaupunkilaisia osallistui Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämistä koskevaan keskustelutilaisuuteen Jyväskylässä.

Jyväskylän Perussuoma-
laisten järjestämä tilai-
suus veti väkeä pääkir-
jaston Minnansaliin. 

Uuraisten ja Jyväskylän pe-
russuomalaiset kuntapäättäjät 
esittivät tilaisuudessa näke-
myksiään sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistuksesta.

 Uudistuksessa on kyse sii-
tä, että hallitus haluaa raken-
taa isoja hallinnollisia organi-
saatioita hoitamaan sosiaali- 
ja terveyspalveluja. Kyseessä 
voi olla esimerkiksi muuta-

mista vahvoista peruskunnista 
koostuva tai kokonaisista maa-
kunnista rakentuva terveysjätti.

Liian vanha leikattavaksi?

Jyväskylän kaupunginkirjastolla 
pidettyyn tilaisuuteen saapuneet 
jyväskyläläiset Pirkko ja Teuvo 
Koponen olivat huolissaan mitä 
rakenneuudistus tuo tullessaan.

- Minua kiinnostaa miten pie-
nen ihmisen käy uudistuksen myö-
tä. Käteni on murtunut, mutta sitä 
ei taideta enää leikata, sillä minä 

taidan olla siihen liian iäkäs, Pirk-
ko Koponen kertoi.

Pirkon puoliso Teuvo Kopo-
nen harmitteli puolestaan perus-
terveydenhuollon heikkoa tasoa.

- Terveyskeskuksen ajanvaraus 
ei toimi kunnolla. On käytettävä 
yksityisiä palveluja, jos meinaa 
päästä lääkärin puheille.

Keikkafirmat valtaavat
terveydenhuollon

Entinen kansanedustaja, Uurais-
ten kunnanvaltuuston puheenjoh-

taja Toimi Kankaanniemi ei us-
konut, että maakunnallinen malli 
soveltuisi vanhusten hoitoon.

- Pelkään, että isossa organi-
saatiossa vain byrokraatit tekevät 
sijoituspäätöksiä. Käykö niin, että 
keuruulaisen vanhus revitään juu-
riltaan ja sijoitetaan yli sadan ki-
lometrin päähän Joutsaan mikäli 
omasta kunnasta loppuvat laitos-
paikat, Kankaanniemi pohti.

Jyväskylän perusturvalauta-
kunnan puheenjohtaja Mauno 
Vanhala kummasteli puolestaan 
miksi Suomessa pitää olla useita 

palvelujen järjestäjiä, kun muu-
alla Euroopassa pärjätään jopa 
yhdellä.

- Oli sitten maakunnallinen 
tai kuntayhtymämalli, niin po-
litiikkaa ei saa tehdä ihmisten 
kustannuksella. Perusterveyden-
huolto pitää saada kuntoon. Nyt 
lääkäripula paisuttaa erikoissai-
raanhoidon menoja ja keikka-
firmat valtaavat perusterveyden-
huollon, Vanhala jyrähti.

Tietoa ja avointa keskustelua

Alustusten jälkeen yleisö pääsi 
esittämään kysymyksiä. Kiin-
nostuksen kohteena olivat mi-
ten käy eläkeläisten ja vähem-
piosaisten? Riittääkö rahaa 
omaishoitajien tukemiseen ja 
saavatko jatkossa kaikki palve-
luita tasapuolisesti?

Pari tuntia kestäneen tilai-
suuden puheenjohtajana toimi-
neen Jyväskylän Perussuomalai-
set ry:n puheenjohtaja Tapani 
Mäen mukaan iso väkimäärä 
osoitti, että peruspalveluiden 
tulevaisuudesta kaivataan tietoa 
ja avointa keskustelua. Mäki 
kertoo, että jatkossa Jyväskylän

Perussuomalaiset aikoo jär-
jestää ainakin työllisyyteen liit-
tyvän yleisötilaisuuden.

Teksti ja kuva: MIKA RINNE

  Jyväskylän pääkirjaston Minnansaliin saapui yli sata sosiaali- ja terveydenhuollosta kiinnostunutta kuulijaa.

HÄMEEN KENTTÄ KUNTOON!

H
ämeen Perussuo-
malaisten piirin ta-
voitteena on saada 
ryhtiä koko kentän 

toimintaan ruohonjuuritasolta 
piirihallituksen johtoon saak-
ka. Tuore puheenjohtajisto, 
piirin puheenjohtaja Jari Ron-
kainen, 1. varapuheenjohtaja 
Lulu Riikonen ja 2. varapu-
heenjohtaja Matti Lintukorpi 
tarttuivat toimeen heti tammi-
kuussa. Tiedonkulun, johta-
misen sekä yhteishengen vah-
vistaminen teettää töitä, mutta 
tuottaa pian myös tulosta. 

Tiedottaminen sujuvaksi 

Niin piirin sisäistä kuin ulkois-
takin tiedottamista parannetaan 
urakalla. Viime vuonna Päijät-
Hämeen suunnalla aloitetut 
paikallisyhdistysten puheenjoh-
tajistopalaverit ovat käynnisty-
neet alkuvuodesta koko piirin 
alueella. Palavereihin kutsutaan 
jokaisen paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja, joka velvoite-
taan tuomaan risuja ja ruusuja 
yhdistyksiltä piirille sekä vie-
mään piiriltä tietoa yhdistysten 
jäsenille. Palaverien koollekut-

sujana ja vetäjänä toimii piirin 
puheenjohtajisto. Puheenjohta-
jisto suosittelee tätä vapaaeh-
toista palaverimallia muillekin 
piireille.

- Kaikki hyötyvät kun tieto 
kulkee ja ongelmatilanteisiin 
päästään puuttumaan ajoissa, 
toteaa kolmikko. 

Ulkoisen tiedottamisessa 
keskiössä on piirin uusi tiedot-
taja, Hannu Kaskela, joka vas-
taa mm piiritason tiedotteista 
ja nettisivuista. Kaskela auttaa 
jäseniä myös mm sähköisessä 
viestinnässä.

Kouriintuntuvaa koulutusta 
ja monipuolista tukea 

Jari Ronkainen toteaa, että ryh-
distäytyminen tulee tarpeeseen. 
Kenttä kaipaa Ronkaisen mie-
lestä piireiltä paitsi taloudellista 
tukea myös koulutusta ja neu-
voja. Lulu Riikonen on samoilla 
linjoilla. Hän muistuttaa poru-
kan olevan sisukasta ja osaavaa, 
mutta pääosin uutta. Piirin tie-
toa, taitoa ja kokemusta tarvi-
taan kentän tukemiseksi.

Piiri järjestää ensimmäi-
sen koulutustilaisuuden Hä-
meenlinnassa lauantaina 27.4. 
Ohjelmassa on kuntatalouden 

alkeiskurssi sekä mediahallin-
nan tietopaketti.  Koulutukseen 
ovat tervetulleita kaikki piirin 
valtuutetut ja varavaltuutetut. 
Koulutuksia järjestetään piirita-
solla jatkossa vuosittain.

Puheenjohtajisto lähettää 
viestiä myös puolueen johdolle. 

- Perussuomalaiset ovat jo 
niin suuri ja vaikuttava joukko, 
että piirit tarvitsevat palkolli-
sia. Pelkällä talkoomeiningillä 
ei enää menestytä saati jakseta. 
Toiminnanjohtajia kaivataan 
myös perussuomalaisille.  

Lulu Riikonen (1. vpj.)
Hämeen Perussuomalaiset



SuomalainenSuomalainen22 23No: 4 • Maaliskuu 2013No: 4 • Maaliskuu 2013www.perussuomalaiset.fi • toimitus@perussuomalaiset.fi

 KOLUMNI

Kaakkois-
Suomen 
kehittäminen  
on joukkuepeliä

Maakuntamme on perinteikäs teollisuuden ja merenkäynnin 
kehto. Perinteet eivät valitettavasti kanna globaalissa raken-
nemuutoksessa, jossa työ lipuu maihin, joiden tuotantoa eivät 
paina ympäristö tai muutkaan kehittyneen yhteiskunnan vel-
voitteet.

E18-hanke on merkittävä tekijä etsittäessä ratkaisuja työl-
lisyyden ongelmiin. Liikenne- ja viestintäministeriön ennusteen 
mukaan tiekuljetukset E18-tiellä kasvavat 30 % vuoteen 2020 
ja 50 % vuoteen 2030 mennessä. Matkailijoiden ostovoima-
potentiaali kasvaa Kymenlaaksossa vajaaseen 200 miljoonaan 
euroon. 

Samaan aikaan kauppapaikkojen kaavoittamista jarruttaa 
valtiokoneisto ja ympäristöministeriö. Valitettavan usein hank-
keiden kaatamisessa juoksuhautaa vyöryttää sivussa vielä alu-
eellinen ELY-keskus. Yritä siinä sitten paikkailla tapahtuneita 
saneerauksia. 

Maakunta rämpii rakennemuutoksessa ja selviytymiseen 
tarvitaan kaikkien viranomaisten kaukokatseisuutta ja myös 
kaikkien hankkeiden tukemista, ovat ne sitten missä kunnassa 
tahansa. Yksikin hanke on menestystä ja parempia onnistumi-
sen mahdollisuuksia kaikille muille hankkeille ja tuleville toi-
mijoille. Kaakon viisikon yhdenkin kunnan sairastuminen on 
taakaksi muille. Kissanhännänvetoon kunnissa tai yli puoluera-
jojen ei ole mitään syytä. Kuten todettu: tämä on joukkuepeliä.

E18 muodostaa maakunnassa merkittävimmän hankkeen, 
jonka ympärille voidaan luoda palveluita ja työpaikkoja. Hanke 
kajahtaa Karjalaan saakka, aivan kuten Lappeenrannan hank-
keet ovat tuoneet matkailijoita myös meren äärelle. Vaikutus-
alue on laajempi kuin heti uskoisi. Hankkeen potentiaalin ja 
maakunnan yhteisten tarpeiden tulee ensisijaisesti ohjata toi-
minnallista suunnittelua, sekä niihin liittyviä lupaprosesseja. Jos 
tämä ei toimi, ei kukaan investoija lyö rahojaan kiinni hankkei-
siin, joiden lentoon lähtö on betonoitu jo ennen kuin kuokka 
on kolahtanut maahan. 

Hankkeita ei saa kahlita liikaa, vaan pitää antaa mahdolli-
suuksia joustavasti muuttaa suunnitelmia matkanvarrella, ke-
hittää niitä ja ennen kaikkea antaa tilaa ja neliöitä, jotta ideat 
syntyvät. Nyt ollaan sentään hakemassa laajempia mahdolli-
suuksia kuin vaihtoautotarhoja ja realisointikeskuksia. Hank-
keet antavat suoraan kuvan millaisessa maakunnassa elämme. 

Ympäristöministeriön lupaterrori on omaan jalkaan ampu-
mista. Alueen kunnat, valtuustoihin vaaleilla valitut edustajat ja 
maakuntahallinto ovat varmasti parempia alueellisia asiantunti-
joita hankkeiden tiimoilla kuin ministeriöt kehäteiden sisäpuo-
len. Toivon todella, että maakunnassa vallitsee yli puoluerajojen 
yhteisymmärrys siitä, että E18-tiehen sidonnaiset hankkeet ovat 
kaikille eduksi, ei keneltäkään pois. Hankkeet ovat onnistues-
saan toisiaan tukevia ketjuja. 

Perussuomalaiset kansanedustajat voisivat ottaa näkyvän 
roolin hankkeeseen liittyvässä kaavoituksessa ja muissa ke-
hityshankkeissa, ja koota yhteen Kymen vaalipiirin muitakin 
kansanedustajia, jotta hanke saa varmasti riittävän poliittisen 
seurannan.

Raul Lehto
puheenjohtaja
Kymin Perussuomalaiset

Helsingin ja Uudenmaan 
Perussuomalaiset suhtautuvat 
metropolihallintoon kriittisesti

Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 3.4.2013
toimitus@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen 5/13 ilmestyy 

12.4.2013

H
allitus ajaa metropoliaatetta härkäpäisesti 
osana suurta kuntarakenneuudistustaan. 
Vahvaa metropolihallintoa vyörytetään 
päällemme ilman, että selkeästi kerrotaan 

miten se toisi tehoa palvelutuotantoon tai ylipäätään 
olisi kustannustehokas. Helsingin ja Uudenmaan Pe-
russuomalaisten näkemys on, että metropolihallinto 
vie valtaa kauemmaksi kansalaisista ja se olisi lähi-
palveluiden ja -demokratian kuihduttamista ilman to-
dellisia säästöjä. Lisäksi se on ristiriidassa kunnallisen 
itsehallinnon kanssa. Uusi hallinto voi olla perusteltu 
vain, jos sen avulla saadaan merkittäviä parannuksia 
ihmisten arkeen. Tällaisia perusteluja ei ole esitet-
ty. Erillistä metropolihallintoa ei tule rakentaa rasit-
tamaan veronmaksajan lompakkoa, ellei ole esittää 
perusteluja sille, että se tarjoaa todellista hyötyä.

Metropolialue on vuosikymmeniä muodostanut 
yhtenäisen työssäkäynti-, asumis- ja vapaa-ajanviet-
toalueen, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen. 
Tämä on saavutettu itsenäisten kuntien toiminnalla. 
Jos sen yläpuolelle halutaan metropolihallinto, on en-
sin osoitettava mitä parannuksia lisähallinnolla saa-
vutettaisiin. Uudenmaan Perussuomalaiset ihmette-
levät, miksi Länsi-Uudenmaan seutukeskus Lohja ja 
Itä-Uudenmaan seutukeskus Porvoo ovat selvityksen 
ulkopuolella? Mielestämme tuntuu keinotekoiselta, 
että Helsingin seudun 13 (Vihti mukaan lukien 14) 
kunnasta puuhataan parhaillaan ”metropolia”. Riit-
tävätkö edes koko Suomen asukkaat muodostamaan 
maailmanluokan varteenotettavaa metropolia?

Palveluiden kustannustehokkuus on vahvas-
sa peruskunnassa parempi kuin byrokraattisissa 
jättikunnissa. Palvelut järjestetään järkevämmin, 
alueen ihmiset huomioon ottaen, kuin historiat-
tomiksi ja sieluttomiksi koetuissa jättikunnissa. 
Jättikunnissa päätöksenteko on etääntynyt kun-
talaisista ja kuntalaisten äänestysaktiivisuus on  
romahtanut samaa tahtia syrjäytyneiden kuntalais-

ten määrän kasvaessa. Peruskunnassa kunnalliset 
luottamushenkilöt on halutessaan mahdollista tun-
tea ja yhteydenotto on helppoa. Mielestämme metro-
polialueen kuntien vapaaehtoisella verkostomaisella 
yhteistyöllä voidaan parhaiten vastata tulevaisuuden 
haasteisiin.  

Kukaan vastuullinen luottamushenkilö ei kiistä 
Helsingin seudun ongelmia kuten liikennettä, asumi-
sen kalleutta, vuokra-asuntojen puutetta, seutukaa-
voituksellisia haasteita tai alueellista eriarvoistumis-
ta. Helsingin ja Uudenmaan Perussuomalaisten mie-
lestä ongelmat eivät ratkea suurkuntia pystyttämällä, 
maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta lisäämällä 
tai kasvattamalla uutta byrokratiaa vanhan päälle. 
Uudenmaan liitto on jo olemassa, ja katsommekin, 
että sen roolia tulisi korostaa. 

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu kuuluu 
kunnille ja kansainvälisissä metropoleissa, metropo-
lialueen esiselvityksen mukaan, ei tähän oikeuteen 
ole kajottu. Perussuomalaisten mielestä ehdotukset 
siitä, että metropolikaava-alueella uudisrakentamis-
ta rajoitettaisiin tai jopa kiellettäisiin asemakaava-
alueiden ulkopuolella, ovat perustuslain vastaisia. 
Isommat rakennusprojektit on tietenkin järkevää 
toteuttaa taajamiin ja hyviin kulkuyhteyksiin tukeu-
tuen, mutta periaatteessa vapaassa maassa vapailla 
kansalaisilla tulee olla vapaus valita missä he asuvat. 
Kunnilla tulee olla itsenäinen päätösvalta kunta- tai 
osakuntaliitoksista päätettäessä. Liitosalueen asuk-
kaiden mielipidettä on kysyttävä ja kunnioitettava.

Itsenäisten kuntien välisellä yhteistyöllä raken-
nettu metropolialue on Suomen vetovoimaisin yh-
dyskunta. Metropoliselvityskuntien perussuomalai-
set haluavat jatkaa tätä työtä, mutta ilman pakkolii-
toksia ja byrokratian paisuttamista.

Pekka M. Sinisalo (pj.)
Uudenmaan Perussuomalaiset

Toivon todella, että maakunnassa vallitsee 

yli puoluerajojen yhteisymmärrys siitä, 

että E18-tiehen sidonnaiset hankkeet 

ovat kaikille eduksi, ei keneltäkään pois. 

PERUSSUOMALAISTEN PUOLUEVALTUUSTON 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

Pidetään lauantaina 20.4.2013 klo 11.30 eduskuntatalon auditoriossa.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista ja muut asiat tarkemmin.

Timo Soini               Ossi Sandvik    
puheenjohtaja               puoluesihteeri
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 JÄRJESTÖTOIMINTA

Tupaillat vetävät väkeä Oulussa

P
erussuomalaisten 
Oulun piirin toimin-
nanjohtaja ja Oulun 
Perussuomalaisten 

puheenjohtaja Jari Pirinen 
käynnisti vuoden 2011 edus-
kuntavaalien alla tiistai-iltaisin 
pidettävät ”kohti vaaleja”- kes-
kusteluillat, joiden tarkoitus on 
aktivoida alueen perussuoma-

laishenkisiä äänestäjiä ottamaan 
kantaa päivän politiikkaan. Tu-
pailloissa käsitellään ajankohtai-
sia asioita kahvittelun lomassa.  
Työllisyys, kaivosteollisuus ja 
kunnalliset palvelut ovat suosik-
kiaiheita, joihin palataan aina 
uudelleen. Oulun Perussuoma-
laisten kuntavaaliohjelma poh-
jasi pitkälti juuri näiden keskus-

teluiltojen teemoista.
Keskusteluillat ovat nykyään 

niin suosittuja, että piiritoimis-
ton tilat tahtovat käydä ahtaaksi.  
Alun alle kymmenen hengen kä-
vijämäärä on kasvanut noin kol-
meenkymmeneen osallistujaan 
joka tiistai. Moni on ollut mu-
kana alusta asti, mutta varsinkin 
kunnallisvaalien aikaan mukaan 

saatiin paljon uusia kasvoja.
Ihmiset saavat osallistua ja 

käsitellä tärkeitä asioita ja viesti 
kulkeutuu myös päättäjätasol-
le.  Puheenjohtaja Jari Pirinen 
kokoaa aiheita päivän lehdistä, 
mutta omiakin aiheita saa ehdot-
taa.  Paikalla on myös vierailevia 
alustajia ja asiantuntijoita, unoh-
tamatta kansanedustajiemme 
vierailuja.  Tänä vuonna vieraa-
na ovat olleet jo kansanedustajat 
Olli Immonen ja Pirkko Matti-
la.  He ovat tuoneet terveisensä 
eduskunnasta ja saaneet samalla 
kenttäpalautetta itselleen.

Illat ovat oiva tilaisuus koota 
yhteen paitsi aktiivisia toimijoi-
ta myös uusia kiinnostuneita.  
Puolueen jäsenyys ei ole ehto 
osallistumiselle, koska illat ovat 
kaikille avoimia, mutta monta 
uutta jäsentä on saatu juuri näi-
den tupailtojen avulla. Vinkkinä 
muillekin paikallisyhdistyksille 
voi sanoa, että keskusteluillat 
ovat edullinen ja antoisa tapa 
koota väkeä yhteen.

Jari Pirinen on erittäin tyy-
tyväinen siihen, että Oulun 
seudulla kaikenlainen aktiivi-
suus puoluetyötä kohtaan on  

selkeästi noussut ja mukaan tul-
lut runsaasti uusia kasvoja vie-
mään aatetta eteenpäin.  Pirisen 
yksi tavoite onkin luoda vankka 
pohja kenttäorganisaatiotasolle 
ja siten varmistaa menestyminen 
tulevissa vaaleissa. Toinen aja-
tuksen tasolta toteutukseen täh-
täävä asia on, että reilun kahden 
vuoden kuluttua saisimme puo-
luekokouksen Ouluun. 

Toivottavasti tämä ajatus 
lähtee itämään ja huomioidaan 
myös puoluehallituksessa moni-
en muiden haasteellisten asioi-
den yhteydessä.  Puolueen jär-
jestämä koulutus otetaan myös 
innokkaasti vastaan ja tietenkin 
kaikki vierailut - niin puheen-
johtaja Timo Soinin kuin mui-
denkin puolueen johtohenkilöi-
den - ovat kovasti toivottuja ja 
odotettuja Oulun seudulla.

Oulun Perussuomalaiset

K
uopion Seudun 
Perussuomalaiset 
ry:n jäsen Kari Il-
mari Leimu syntyi 

3.12.1937. Vaikka perhe asui 
Kotkassa, synnyinpaikaksi tuli 
Viipuri, sillä Karin vanhem-
mat halusivat lapsen syntyvän 
Viipurissa.  Isä Jorma oli suo-
jeluskunnan aluepäällikkönä 
Kotkassa ja hänen työn vuoksi 
perhe muutti 1941 Janakka-
laan. Äiti Hilkka oli kotiäitinä 
huolehtien Karista ja hänen 
isosiskostaan. Koulun Kari 
aloitti Janakkalan Turengissa 
ja jatkoi Kuopiossa 1947 toi-
sella luokalla ollessaan 9-vuoti-
as. Muutto Kuopioon oli tullut 
hieman aiemmin ajankohtai-
seksi, kun Jorma-isä oli saa-
nut työpaikan perinteikkäältä 
Gustav Ranin Oy:ltä. Päätöstä 
paikkakunnan vaihdosta oli 
helpottanut se, että Karin ukki 
työskenteli Kuopiossa veiston 
opettajana ja mummo apukou-
lun opettajana.

Apumiehestä poliisiksi

Kouluja Kari kävi kansakou-
lusta aina Kuopion yhteisly-
seoon asti. Koulun jälkeen 
reipas nuori mies hankki työ-
paikan itselleen Osuusmeijeril-
tä auton apumiehenä. Osuus-
meijeriltä Kari siirtyi Aero 
Oy:lle mekaanikon apulaiseksi. 
Työskentelipä hän myös kuor-
mausmiehenä, kunnes kävi 
kutsu armeijaan. Varusmies-
palveluksensa Kari suoritti Sa-
takunnan tykistörykmentissä, 
jossa hän palveli 11 kuukautta. 
Kari kotiutui alikersanttina ja 

Ansioitunut ps-vaikuttaja
palasi saman tien varusmiespal-
veluksensa jälkeen työelämään 
Aero Oy:lle. Vuonna 1959 Kari 
haki poliisikouluun. Poliisikou-
lun aloituksen sotki kuitenkin 
kutsu lääninhallituksen eräpo-
liisiksi, jossa hän aloitti 1959.  
Poliisikoulu ei kuitenkaan jäänyt 
eräpoliisiksi siirtymisestä huoli-
matta. Tammikuussa 1960 Kari 
aloitti liikkuvan poliisin nuo-
rempana konstaapelina ja meni 
kokelaskurssille. Kouluttautumi-
nen jatkui työn ohessa, kun Kari 
aloitta poliisikoiraohjaajakurssin 
Hämeenlinnassa 1962. 

Kurssilta valmistuttuaan Ka-
ri toimi poliisikoiraohjaajana 
aina vuoteen 1976 asti, jolloin 

koirapoliisiyksikkö lakkautettiin 
liikkuvassa poliisissa. Yksikön 
lakkauttamisen jälkeen Karin ura 
jatkui eräpoliisina aina vuoteen 
1982 asti, jonka jälkeen hän siir-
tyi liikkuvan poliisin liikenteen 
valvontaan. Kesäisin Kari oli mu-
kana myös vesiliikennevalvonnas-
sa 35 vuoden ajan. Pitkä ja vaihe-
rikas ura poliisina päättyi 1994, 
jolloin Kari jäi eläkkeelle. Eläk-
keelle siirtyminen ei kuitenkaan 
hiljentänyt vauhtia. Päinvastoin! 
Oman toimensa ohessa Kari teki 
vapaaehtoista eläinsuojelutyötä 
vuosina 1970-2005, toimi Kuo-
pion korkeakoulun/yliopiston 
koe-eläintoimikunnan maallikko-
jäsenenä runsaan 20 vuoden ajan 

sekä suoritti Kuopion kaupungin 
metsä- ja kalatoimiston tehtäviä 
vuodesta 1971 alkaen. Näitä met-
sä- ja kalatoimiston tehtäviä Kari 
suorittaa edelleen.   

Nuorempien mentori

Politiikkaan Kari joutui mukaan 
80-luvulla, kun tutut poliitikot 
olivat tarpeeksi houkutelleet. Pe-
russuomalaisten ja SMP:n jäsene-
nä Kari on ollut melkein 20 vuot-
ta. Tuona aikana hän toimi Kuo-
piossa mm. koululautakunnassa, 
kalatalouslautakunnassa sekä 
yhteiskoulun lukion hallituksen 
varapuheenjohtajana. Edelleen 
Kari toimii aktiivisena jäsenenä 

Kuopion Seudun Perussuomalai-
sissa ja on monessa mukana. Syk-
syllä pidettäviin kunnallisvaalei-
hin Kari ei enää jaksa ottaa osaa. 
Sen sijaan hän toimii mentorina 
nuoremmille ohjaten ja neuvoen 
heitä. Ja entisenä poliisina Karilta 
löytyykin erinomaisia näkemyk-
siä mm. meneillään olevaan po-
liisivoimien uudistukseen. Hänen 
mukaansa nykyiset organisaatio-
muutokset ja liikkuvan poliisin 
lakkauttaminen vaarantavat ih-
misten turvallisuuden sekä hei-
kentävät liikenneturvallisuutta. 

Joulukuun kuudes päivä 2010 
Karin elämäntyötä kunnioitettiin 
merkittävällä tavalla. Tasavallan 
presidentti myönsi Karille Suo-
men valkoisen ruusun ritarikun-
nan ansioristin. Tunnustuksen 
myöntäminen oli merkittävää 
Karille, sillä hän sai sen tavan ih-
misenä herrojen joukossa, kuten 
Kari omin sanoin kuvaili. Mer-
kittävän asiasta tekee myös se, 
että Savoon myönnettiin samana 
vuonna vain yhdeksän muuta 
Suomen valkoisen ruusun ritari-
kunnan ansioristiä. Karin saamaa 
tunnustusta muistettiin uudestaan 
toukokuussa Kuopiossa järjeste-
tyssä koulutuksessa, jossa Kari 
sai symbolisesti ansioristin uudel-
leen. Tällä kertaa ristin ”luovut-
ti” puoluesihteeri Ossi Sandvik.  
Ansiomerkin saaminen on osoitus 
siitä, että vielä löytyy arvostusta 
ahkeraa työntekoa kohtaan. Ja si-
tä ahkeruutta työntekoon ja yrit-
tämiseen löytyy sekä Karista että 
muista perussuomalaisista!

Kuopion Seudun 
Perussuomalaiset
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K
uusamossa on jo pitemmän aikaa kes-
kusteltu laajasti kunnallisen elinkeino-
yhtiö Naturpolis Oy:n edellytyksistä ja 
tahtotilasta hoitaa tasapuolisesti alueen 

elinkeinoelämän kehittämistarpeita. On nimittäin 
olemassa vahvoja viitteitä siitä, että toiminta on 
painottunut liiaksi seutukunnan suurten ”kärki- ja 
veturiyritysten” pönkittämiseen aina tosiasiallisiksi 
toimintamonopoleiksi saakka.

Naturpolista on myös kritisoitu – ja aiheesta 
– siitä, että sen avulla koko elinkeinopolitiikka on 
johdatettu kokonaan pois parlamentaarisen poliit-
tisen valvonnan piiristä. Käsitykseni mukaan Na-
turpolis Oy:n hallituksessa ei ole ollut ainoatakaan 
ei-keskustalaista kuntaedustajaa tilanteessa, jossa 
keskustalla on vain hiuksenhieno muutaman pro-
sentin kannatusenemmistö takanaan.

Se poliittinen näytelmä, joka käytiin kansan 
vaalitahdon mitätöimiseksi ja Kuusamon toiseksi 
suurimman kuntapuolueen perussuomalaisten si-
vuuttamiseksi kokonaan pois Naturpoliksen niin 
hallituksesta kuin yhtiön kehittämistyöryhmästäkin 
on täyttä keskusta-johdettua pelin politiikkaa, jossa 
kotiseudun kokonaisvaltainen kehittäminen uhrat-
tiin vain yhden puolueen suppeiden puolue-etujen 
pönkittämiseen.

Kuusamon tilanne on nyt erityisen vaikea ja 
vaarallinen, kun käytännöllisesti katsoen kaikki 
EU-rahoituksen ohjailu on ollut vain yhden puolu-

een hallinnassa ja valvonnassa niin Naturpoliksen 
kuin Myötäleenkin kautta. Erityisen surkeana pidän 
tällaista täysin vastuutonta ja epäammattimaista toi-
mintaa tilanteessa, jossa maaseutuohjelmaa ollaan 
muka laatimassa vasta muistokirjoitusvaiheessa. To-
siasiallisesti tilanne on maaseudulla se, että vaikkapa 
Järvi-Kuusamo -hankkeen päivistä näistä mukana 
olleista yrityksistä enemmän kuin puolet on jo me-
netetty. 

Mielestäni Naturpoliksen toiminta nykyisellään 
palvelee aivan muita etunäkökohtia kuin paikallisen 
ja alueellisen yritys- ja elinkeinoelämän kehittämistä 
tasapuolisesti katsomatta omistuspohjaa, toimialaa 
tai sijaintipaikkaa. Olen päinvastoin sitä mieltä, että 
kyseessä on tosiasiallisesti EU-tukirahojen jakamisen 
kaappaus poliittisten tarkoitusperien pönkittämisek-
si. Käytännössähän tilanne on nyt se, että yritysten 
saamille kehityshankkeille on asetettu kepu-tulppa. 
”Suojelurahaa” jaetaan vain keskustalle suopeille 
suojateille. 

Mainituilla perusteilla esitän, että Kuusa-
mon kaupunginhallitus ryhtyy viipymättä toimiin  
Naturpolis OY:n toimitusjohtajan vaihtamiseksi 
sekä parlamentaarisen valvonnan toteuttamiseksi 
elinkeinoyhtiössä ja palaamiseksi takaisin elinkei-
noasiamiesaikakauteen yritysten tasa-arvoisen 

Joukamo Kortesalmi 
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän pj.
Kuusamo

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN 
PUOLUETULPPA POIS

P
erussuomalaisten Kuusamon valtuustoryhmä jätti 
kaupunginvaltuustolle ryhmäaloitteen, jossa esitettiin 
kaupungin liikuntapaikkoja maksuttomiksi kaikille alle 
18-vuotiaille kuusamolaisnuorille.

Kuusamossa on hyvät puitteet harrastaa monipuolista lii-
kuntaa niin ulko- kuin sisätiloissa. Puutteena ovat tällä hetkellä 
salibandyharrastajien tilatarpeet, jolloin lapset joutuvat harras-
tamaan iltamyöhällä sekä jäähallin heikohko kunto. Järkevän 
monitoimihallin tarve on todellinen. Lisäksi sivukylien koulujen 
lakattua, poistuvat valitettavan usein myös lähiliikuntapaikat 
eli hiihtoladut ja kaukalot. Onneksi puuhamiehiä löytyi Kuoli-
on kylällä ja ylikunnallinen jääkaukalo palvelee talkoovoimin 
alueen nuorisoa.

Kuusamon perussuomalaiset vastustavat liikuntapaikkojen 
keskittämistä ja vaativat sivukylien ja keskustan viimeisten kou-
lujen ja kylien lähiliikuntapaikkojen säilyttämistä. Nuoret on 
saatava liikkumaan ja harrastamaan jo syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi. Harrastustoimintaan sijoitetut varat tulevat takaisin pie-
nentyvin sairaus- ja sosiaalimenoin, todetaan perusvaltuutettujen 
aloitteessa. Lisäksi valtuustoryhmä muistuttaa, ettei urheilu- ja 
liikuntapalvelujen käyttö saa riippua perheen tulotasosta.

Kimmo Karjalainen
Kuusamon Perussuomalaiset

A
lavuden Perussuomalaisten tarjoama hernekeitto sai 
kaikilta kiitosta. Tapahtuman puuhamies, valtuuston 
varapuheenjohtaja Pekka Kaihoniemi ei säästellyt 
keiton lihamäärässä eikä Jussi Suni keiton valmista-

misessa. Jälkiruoaksi tarjoiltiin tietenkin töysäläisiä korppuja 
mehun kera. 

Alavuden Perussuomalaiset teki historiaa ystävänpäivän 
tempauksellaan. Alavudella ei ole vastaavaa tapahtumaa nähty. 
Ruokaa ja juttua riitti yli 200 kävijälle ja paikan päällä olivat 
kaikki Alavuden perussuomalaiset kunnanvaltuutetut ja luot-
tamushenkilöitä yhdistyksen puheenjohtaja Juha Rikalan sekä 
sihteeri Antti Mäkelän johdolla.

Paikallisilla perussuomalaisilla on muutenkin tapahtunut 
toiminnassa piristystä viime kunnallisvaalien jälkeen. Piristystä 
toi ensisijaisesti se, että kunnallisvaltuutettujen määrä lisään-
tyi viidestä kuuteen. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa myös 
kaupunginhallituksessa perussuomalaisia: vaalien ylivoimaiset 
äänikuninkaat, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja puo-
lueen kultaisella ansiomerkillä palkittu Pentti Hautala ja Petri 
Juurakko. 

Hautala sai kunnallisvaaleissa peräti 15,1 prosenttia Töysän 
kuntalaisten äänistä eli 207 ääntä ja vielä Alavudelta 59. Mainit-
takoon, että Pentti Hautala oli ensimmäinen ehdokas vielä tässä 
vaiheessa itsenäisessä Töysän kunnassa. Töysä ja Alavus olivat 
yhteisissä vaaleissa, kun kuntaliitos toteutui vuoden 2013 alusta.

Alavuden-Töysän yhteisissä vaaleissa perussuomalaiset sai-
vat yhteensä 1 023 ääntä eli 17,2% annetuista äänistä. Lisäystä 
edellisiin vaaleihin oli peräti 14,9 prosenttia. 

Alavuden Perussuomalaiset
Kuva: Pentti Hautala

Nuorille ilmaiset 
liikuntapaikat

Rokka maistui Alavudella
Kymen naisille oma yhdistys

K ymi-Karjalan PerusNaiset ry perustettiin Inkeroisissa tammikuun lopussa. Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Päivi Sivenius Rautjärveltä ja varapuheenjohtajaksi Auli Kangasmäki 
Lappeenrannasta. Sihteerinä toimii Hanna-Mari Saalasti Savitaipaleelta sekä taloudenhoitajana 

Petra Ahvenainen Kotkasta. Hallitukseen valittiin neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan piirin järjestämiin tapahtumiin sekä järjestää omia. 

Jäsenet toimivat myös omilla paikkakunnilla pienemmillä ryhmillä. Jos olet kiinnostunut aktiivitoi-
minnasta, ota yhteyttä oman paikkakuntasi yhdistykseen, josta saat lisätietoja. Myös uudet jäsenet 
otetaan avosylin vastaan.

Seuraavat hotellit ja majoitusliikkeet ottavat vastaan varauksia perussuomalaisten 
Joensuun puoluekokoukseen. Jokainen hoitaa varauksensa itse, samoin maksut majoituksista.

Siikasalmen toimintakeskus, Liperi 
(p. 044 569 5388 tai jari.keronen@suomi24.fi)
Majoitusta 25,00 €/yö henkilö, 
sisältää aamiaisen.

Kesähotelli Joensuun Elli
(p. 010 421 5600)
Huoneet 59-99 €/vrk. 
Hintoihin sisältyy runsas aamiainen.
(varauskiintiö voimassa toukokuun loppuun)

Hotelli Cumulus Joensuu 
(p. 014 628 300 tai aluemyynti.jyvaskyla@restel.fi) 
Huoneet 110-141 €/vrk. Hintaan sisältyy 
buffet-aamiainen ja asiakassauna.

Hotel Green Star Joensuu
(p. 010 423 9390 tai info@greenstar.fi)
Huoneet 85 €/vrk. 
Aamiainen ja autopaikka lisähintaan. 

Hotel Julien, Lehmo
(p. 010 322 1910 tai hoteljulie@telemail.fi) 
Huoneet 55-100 €/vrk. 

Lomakeskus Huhmari (p. 0207 69 1230 tai 
pirjo.kauhanen-kuikka@huhmarisvaaranloma.fi) 
Huhmarin huvilat 40-80 €/hlö/vrk. 
Perheasunnot 135€/vrk. 
Majoitushintoihin sisältyy aamiainen sekä 
Vesimaailma-kylpylän vapaa käyttö.

Perussuomalaisten puoluetoimisto

MAJOITUSVARAUKSET 
JOENSUUN PUOLUEKOKOUKSEEN 29.-30.6.2013

Uudet järjestösihteerit aloittivat
Perussuomalaiset ovat saaneet kolme uutta järjestösihteeriä, jotka koordinoivat ja tukevat oman 
alueensa yhdistys- ja piiritoimintaa sekä ylläpitävät yhteyksiä puolueen ja piirien sekä paikallisyhdis-
tysten välillä. Järjestösihteerit työskentelevät puoluesihteeri Ossi Sandvikin alaisuudessa.

Lohjalainen Riikka Slunga-Poutsalon vastuulla ovat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, 
Helsingin ja Kymen järjestöasiat. Jämsäläinen Pekka Kataja puolestaan opastaa Keski-Suomen, Pir-
kanmaan, Hämeen, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon perussuomalaisia. Kuusamolainen 
Joukamo Kortesalmi ottaa vastuulleen Lapin, Kainuun, Oulun, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
järjestöasiat.

Yhteystiedot: www.perussuomalaiset.fi/puoluetoimisto



SuomalainenSuomalainen26 27No: 4 • Maaliskuu 2013No: 4 • Maaliskuu 2013www.perussuomalaiset.fi • toimitus@perussuomalaiset.fi

Marja-Liisa Riihimäki
Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

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

Outi Virtanen
Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

www.perusnaiset.fi

 PERUSSUOMALAISET  
 NUORET

Puheenjohtaja
Simon Elo
Puh: 0400 988 960
simon.elo@ps-nuoret.fi

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

Pääsihteeri
Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi

www.ps-nuoret.fi

 EUROPARLAMENTTI- 
 RYHMÄ

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

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

AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ:

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

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

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

 PUOLUEHALLITUS

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

Hanna Mäntylä
1. Varapuheenjohtaja
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

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

Reijo Ojennus
3. Varapuheenjohtaja
Puh: 0400 984 238
paakari@jippii.fi

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

MUUT JÄSENET:

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

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

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

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

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

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

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

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

 EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

Pentti Kettunen
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh: (09) 432 3070

Jari Lindström
Eduskuntaryhmän 2. vpj.
Puh: (09) 432 3088

Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013

Ritva Elomaa
Puh: (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen
Puh: (09) 432 3040

Jussi Halla-aho
Puh: (09) 432 3042

Lauri Heikkilä
Puh: (09) 432 3043

James Hirvisaari
Puh: (09) 432 3045

Reijo Hongisto
Puh: (09) 432 3046

Olli Immonen
Puh: (09) 432 3049

Ari Jalonen
Puh: (09) 432 3050

Anssi Joutsenlahti
Puh: (09) 432 3052

Johanna Jurva
Puh: (09) 432 3054

Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060

Pietari Jääskeläinen
Puh: (09) 432 3027

Kimmo Kivelä
Puh: (09) 432 3075

Osmo Kokko
Puh: (09) 432 3078

Laila Koskela
Puh: (09) 432 3083

Maria Lohela
Puh: (09) 432 3092

Anne Louhelainen
Puh: (09) 432 3096

Pirkko Mattila
Puh. (09) 432 3102

Lea Mäkipää
Puh: (09) 432 3120

Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126

Martti Mölsä
Puh: (09) 432 3128

Mika Niikko
Puh: (09) 432 3129

Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134

Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131

Puh: 0400 479 869
raul.lehto@luukku.com

LAPPI
Jukka Paakki
Tuomiojantie 17, 97130 Hirvas
Puh: 0400 791 188
jukka.paakki@pp1.inet.fi 

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

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

POHJOIS-KARJALA
Eero Bogdanoff
Tuulikinkatu 26, 80260 Joensuu
Puh: 050 463 5353
eero.bogdanoff@luukku.com

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

SATAKUNTA
Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh: (02) 822 1250 , 050 517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

UUSIMAA
Pekka M. Sinisalo
Testamenttitie 14, 028810 Veikkola
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com

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

 PERUSSUOMALAISET  
 NAISET RY HALLITUS

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

1. Varapuheenjohtaja
Kike Elomaa
Puh: (09) 432 3022
ritva.elomaa@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja
Pirita Nenonen
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@perusnaiset.fi

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400
sihteeri@perusnaiset.fi

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
puh: 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com 

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

Kirsi Kallio
Puh: 0400 917 353
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi

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

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

Sari Martniku
Puh: 044 272 4763
sari.martniku@gmail.com

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

Minna Mäkinen
Puh: 044 070 8338
minna.makinen@jyvaskylalainen.com

Pia Pentikäinen
Puh: 044 0708338
pia.pentikainen@perusnaiset.fi

 PERUSSUOMALAISET RP

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

Puh. 0207 430 800

www.perussuomalaiset.fi

 PUOLUETOIMISTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Järjestösihteeri 
Pekka Kataja 
Puh: 040 669 3586 
pekka.kataja@perussuomalaiset.fi

Järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi 
Puh: 040 669 3588
joukamo.kortesalmi@perussuomalaiset.fi

 PIIRIEN PUHEEN-  
 JOHTAJAT

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

ETELÄ-SAVO
Kaj Turunen
Savolankatu 1 B 2, 57100 Savonlinna
Puh: 0400 654 495
kaj.turunen@viestilinja.fi

HELSINKI
Arto Välikangas
Merikorttikuja 2 V 621, 00960 Helsinki 
Puh: 050 376 9046 
arto.valikangas@kolumbus.fi

HÄME
Jari Ronkainen
Luotikuja 31, 16710 Hollola
Puh: 040 501 2569
rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com

KAINUU
Toivo Kyllönen
Pirttikatu 9, 87150 Kajaani
Puh: 050 522 4404
topi.kyllonen@hotmail.com

KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa
Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400 167 832
arto.pihlajamaa@luukku.com

KESKI-SUOMI
Pentti Tuomi
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040 765 7846, 014 439 166
pentti.tuomi@saarijarvi.fi

KYMI
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199, 
49200 Heinlahti

Tom Packalén
Puh: (09) 432 3136

Vesa-Matti Saarakkala
Puh: (09) 432 3150

Timo Soini
Puh: (09) 432 3163

Ismo Soukola
Puh: (09) 432 3168

Maria Tolppanen
Puh: (09) 432 3179

Reijo Tossavainen
Puh: (09) 432 3185

Kaj Turunen
Puh: (09) 432 3187

Kauko Tuupainen
Puh: (09) 432 3190

Pertti Virtanen
Puh: (09) 432 3111

Ville Vähämäki
Puh: (09) 432 3195

Juha Väätäinen
Puh: (09) 432 3196

 PERUSSUOMALAISTEN  
 RYHMÄKANSLIA

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

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

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

Kirsi Seivo
Tiedottaja
Puh: (09) 432 3284
kirsi.seivo@eduskunta.fi

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

Juha Johansson
Lainsäädäntösihteeri 
Puh: (09) 432 3286 
juha.johansson@eduskunta.fi

Iiro Silvander
Eduskuntasihteeri
Puh: 09-432 3288
iiro.silvander@eduskunta.fi

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

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

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

www.perussuomalaiset.fi
Keltainen
12m68y
Pantone 123C

Haluttaessa kultaväriä Pantone 871

Sininen
100c56m18k
Pantone 294 C



SuomalainenSuomalainen26 27No: 4 • Maaliskuu 2013No: 4 • Maaliskuu 2013www.perussuomalaiset.fi • toimitus@perussuomalaiset.fi

SUKUNIMI

SUKUNIMI

ETUNIMET

ETUNIMI

LÄHIOSOITE

LÄHIOSOITE

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

SÄHKÖPOSTI

KOTIKUNTA KANSALAISUUS SOTU

Haluan liittyä Perussuomalaiset 
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.

Espoo
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
kevätkokous pidetään lauantai-
na 13.4. klo 13 Kasavuoren 
koulukeskuksessa, Kasavuo-
rentie 1, Kauniainen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa!

Heinola
Heinolan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 14.4. 
klo 15 Heinolan valtuustotalon 
kahvihuoneessa. Käsiteltävänä 
esityslistan ja muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!

Hyvinkää 
Hyvinkään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 7.4. 
klo 18. Paikka JHL toimisto, 
Kutomokatu 5. Tervetuloa!

Kaavi
Kaavin Perussuomalaiset ry:n 
perustamiskokous pidetään 
sunnuntaina 7.4. klo 14 Kaavin 
virastotalossa. Tervetuloa!

Joensuu
Joensuun Perussuomalaisten ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
6.4. klo 15 Joensuun Sepänsa-
lissa, Sairaalakatu 27. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Tervetu-
loa!

Kankaanpää
Kankaanpään Perussuomalais-
ten kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 7.4. klo 17 kaupun-
gintalolla. Tervetuloa!

Kristiinankaupunki
Kristiinan Perussuomalaiset ry:n 
kevätkokous pidetään 23.3. klo 
11.30. Paikkana Cafe Alma, 
Vanha Vaasantie 11. Esillä sään-
tömääräiset asiat. Hallitus ko-
koontuu paikalla jo klo 11. Pai-
kalla myös kansanedustaja Maria 
Tolppanen. Tervetuloa!

Kymi
Perussuomalaisten Kymen piirin 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 6.4. klo 13.30 
hotelli Vuoksenhovissa, Siito-
lankatu 1, Imatra. Esityslistal-
la kevätkokousasiat sekä muut 
hallituksen valmistelemat asiat. 
Ruokailu klo 13. Piirihallitus 
kokoontuu klo 11. Tervetuloa!

Lappi
Napapiirin PerusNaisten perusta-
mis- ja järjestäymiskokous pide-
tään 31.3. klo 14 Ivalon kunnan-
talossa. Esillä sääntömääräiset 
asiat. Perussuomalaiset Naiset 
ry:n edustajana paikalla Outi 
Virtanen. Järjestön jäseneksi voi 
liittyä paikanpäällä. Kahvitarjoi-
lu, tervetuloa! 

Lieto
Liedon Perussuomalaisten yhdis-
tetty syys- ja kevätkokous (vuo-
sikokous) pidetään keskiviikko-
na 27.3. klo 18 Liedon kunnan-
talolla. Tervetuloa! 

Pohjois-Karjala
Perussuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piirin kevätkokous pide-
tään lauantaina 6.4. klo 11 Joen-
suun Sepänsalissa, Sairaalakatu 

27. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Pohjois-Kymi
Pohjois-Kymen Perussuoma-
laisten sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
7.4. klo 16 Kuusankoski-talon  
kokoushuone Hirvelässä, Ky-
menlaaksonkatu 1, Kuusankoski. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
esillä on ehdotus yhdistyksen ni-
men muuttamisesta, hallituksen 
jäsenmäärään täydentäminen ja 
3.3.2013 pidetyn kuukausikoko-
uksen päätösten vahvistaminen. 
Kokouksen jälkeen opiskellaan 
kokoustekniikkaa, kuntalakia ja, 
yhdistystoimintaa. 
 
Rantasalmi
Rantasalmen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 5.5 
klo 13 ravintola Rinssieverstissä. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Pai-
kalla piirin edustajana piirisih-
teeri Outi Virtanen. Tervetuloa! 

Ranua
Ranuan Perussuomalaisten ke-
vätkokous pidetään keskiviik-
kona 27.3. klo 17 osoitteessa: 
Toljantie 72. Kaikki paikalliset 
jäsenet, sekä liittymisestä kiinnos-
tuneet tervetuloa!

Rautjärvi
Rautjärven Perussuomalaiset ry:n 
kevätkokous pidetään keskiviik-
kona 10.4. klo 17.30 pääkirjaston 
Kirsti-salissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa!

Rovaniemi
Rovaniemen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 24.3. klo 
16 hotelli Aakenuksessa. Tervetu-
loa tapaamaan kaupunginvaltuu-
tettuja kahvittelun merkeissä! 

Salo
Salon seudun Perussuomalaiset 
ry:n kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 21.4. klo 17 Salon kau-
pungintalolla. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Hallitus kokoon-
tuu jo klo 16. Tervetuloa!

Sipoo
Sipoon Perussuomalaisten kevät-
kokous pidetään tiistaina 9.4. klo 
18 kunnantalon saunaosaston 
kokoustilassa. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa!

Sipoo
Sipoon Perussuomalaisten kevät-
kokous pidetään tiistaina 9.4. klo 
18 kunnantalon saunaosaston 
kokoustilassa. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa!

Sisä-Savo
Sisä-Savon Perussuomalaisten 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 7.4. klo 
15 Kalevan kokoustilassa, Rau-
talampi. Hallitus kokoontuu jo 
tuntia aikaisemmin. Tervetuloa!

Soisalo 
Soisalon Perussuomalaiset ry:n 
kevätkokous pidetään perjantaina 
5.4. klo 17 Varkauden kaupungin-
talon kabinetissa. Käsiteltävänä 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Sonkajärvi
Sonkajärven Perussuomalaiset 
ry:n syys- ja sääntömuutos-
kokous pidetään sunnuntaina 
7.4. klo 18 ravintola Gasthaus 
Neuvolassa, Taivallahdentie 
2. Esillä on sääntömääräisten 
asioiden lisäksi paikallisyhdis-
tyksen sääntöjen muuttaminen 
prh:n ennakkoon tarkastamien  
sääntöjen mukaiseksi. Terve-
tuloa!

Turku
Oikeutta Eläkeläisille Turun 
Osasto ry käynnistää jälleen 
toimintansa pitämällä syys-/
vuosikokouksen 3.4. klo 18 
osoitteessa: Kärsämäentie 31, 
Turku. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset syysko-
kousasiat. Tervetuloa!

Utsjoki
Utsjoen perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään tiistaina 2.4. klo 
19 kylätalo Sáivussa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta kokoontuu klo 
18. Kesän puoluekokous on 
Joensuussa, kiinnostuneet il-
moittautukaa kokouksessa. 
Tervetuloa!

Varsinais-Suomi
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piirin sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 21.4. klo 18 
Naantalin kaupungintalolla, 
Käsityöläiskatu 2. Kahvitarjoi-
lu ja kokousosanottajien val-
takirjojen tarkistus klo 17.30 
alkaen. Tervetuloa!

 JÄRJESTÖTOIMINTA
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Postimaksu 
maksettu

Eurokriisin synkät pilvet ovat luoneet varjoaan 
Euroopan ylle jo useamman vuoden ajan. Monia mietityttää, 
miten euroalue tulee kehittymään – siintääkö pilvien raosta 

valoa vai yltyykö myrsky?

SUOMEN PERUSTA -ajatuspaja päätti ottaa asiasta selvää ja tilasi Pellervon taloustutkimukselta aiheesta 
selvityksen. Miten euroalue kehittyy? – tutkimuksessa arvioidaan euroalueen kehitystä lähitulevaisuu-
dessa ja tuodaan esiin mitä vaihtoehtoja Suomella on euroalueen jäsenenä ja mitä vaihtoehtoisia 
valuuttajärjestelmiä nykyiselle eurolle on.

Tutkimuksen saat ladattua Suomen Perustan internetsivuilta osoitteessa www.suomenperusta.fi tai voit tilata sen 
veloituksetta toiminnanjohtaja Simo Grönroosilta (simo.gronroos@gmail.com / 050 321 1755).

Pasi Holm • Janne Huovari • Markus Lahtinen

MITEN 

EUROALUE 

KEHITTYY?

 ”Tuo tutkimus 
kannattaa lukea. 

Kannesta kanteen.” 
– Timo Soini


