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Tilaukset on
varmistettava
Sisulle
Perussuomalaiset ja suomalainen työ saivat erävoiton,
kun puolustusministeriö ilmoitti, että maavoimien 150
kuorma-auton tilauskauppa palautetaan valmisteluun
ja se käsitellään puolustus-, eikä siviilihankintana.

J

uridisesti asia on täysin
selvä. Hankinnan kohde
on kuorma-auto, joita on
yleisesti markkinoilla. Kyse on siviiliajoneuvosta, sanoo
vanhempi hallitussihteeri Ilkka
Marttila puolustusministeriöstä.
Se, että autolla kuljetetaan tarvittaessa ammuksia, ei hänestä
tee autosta puolustustarviketta.
”Kyllähän pappamopollakin voi
kuljettaa kranaatteja.” Nämä
käsittämättömän - puolustusministeriön keskeisen virkamiehen
- ylimieliset lausunnot julkistettiin Helsingin Sanomissa 23.3.
Tämä lausunto osoitti, että
virkamiehet yrittävät ottaa itselleen myös poliittisen päätöksenteon vallan. Siksi on tärkeää,
että virkamiesten väitteet kyseenalaistetaan julkisesti. Kaikista
päätöksistä vastuun kantaa aina
poliittinen päättäjä eduskunnasta kuntien valtuustoihin saakka.
Sitä vastuuta ei pidä ulkoistaa

virkamiehille.
Oli varsin kummallista, että
Helsingin Sanomien pääkirjoitus
riensi välittömästi puolustamaan
puolustusministeriön virkamiesten tueksi. Lehden pääkirjoitus
(27.3.2013) ”Sisulla päin protektionismia” tuomitsi suoralta
kädeltä perussuomalaiset puolustusvaliokunnan jäsenet, Metallityöväen Liiton ja Ammattiliito Pro:n protektionistisiksi
ja epäisänmaallisiksi, kun he
puolustivat suomalaista työtä ja
yrittämistä.
EU:n säännökset
ovat yksiselitteiset
Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo määritellee
tuotteita, jotka ovat puolustustarvikkeita. Puolustustarvikeluettelon mukaisesti erityisesti
sotilaskäyttöön suunnitellut tai
muunnetut maakulkuneuvot,

joita käytettään ampumatarvikkeiden kuljettamiseen, ovat puolustustarvikkeita.
Puolustusvoimien 150 kuorma-auton tilaus on yksiselitteisesti puolustushankinta. Tilattavat
autot varustetaan sotaolosuhteisiin sopivilla valoilla, luodinkestävillä renkailla ja niiden tulee
olla ADR-hyväksyttyjä ammusten kuljettamista varten. Näin
täyttyvät EU:n puolustustarvikeluettelon kriteerit. Laki julkisista
hankinnoista ei koske puolustustarvikkeita, vaan niille on säädetty oma laki.
- Huoltovarmuus ja kotimainen työllisyys ovat mielestäni
tärkeitä näkökulmia hankintaa
valmisteltaessa. Olenkin tyytyväinen, että puolustusministeriössä asia hiljattain palautettiin
uuteen valmisteluun. Kyse kun
on puolustus- ei siviilitarvikkeesta, sanoo Sisun tehtaalla juuri
vieraillut puolustusvaliokunnan
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on turvattava huoltovarmuudelle
kriittisten kotimaisten tuotantolaitosten toiminnan jatkuvuus.
Virkamiesten ylimieliset pappamopolausunnot on lopetettava
heti alkuunsa. Virkamiesten on
tehtävä kaikkensa, jotta valtion
tilaukset työllistävät suomalaiset
työntekijät ja yritykset. Muut EUmaat toimivat näin eli vetävät terveesti kotiinpäin. Puolustusministeriön juristeilla on lain mukaan
mahdollisuudet ohjata hankinnat
valtiontalouden kannalta kokonaisvaltaisesti edulliseen suuntaan. Ratkaisevana kriteerinä on
oltava kansallinen työllisyys ja
yrittäjyys. Virkamiehet on ohjattava toimimaan näin kaikissa
valtion ja kuntien hankinnoissa.
Tarvitaan vain tahtoa.
Loppuvihellykseen saakka

puheenjohtaja Jussi Niinistö.
EU:n hankintadirektiivi ei
kiellä palo-, pelastus- ja puolustusvälinehankintojen ohjaamista
räätälöidyillä suorahankinnoilla
kansallisille toimijoille. Periaatetta vahvistaa vuosikymmenten yhteinen kehitystyö, kuten puolustusvoimien ja Sisu-auton kanssa.
Direktiivissä kehotetaan tulkitsemaan huoltovarmuutta laaja-alai-

sesti ja tästä tulee direktiivin sallima puolustusministeriön oikeus
tehdä suorahankinta Raaseporin
Sisun autotehtaalta. Palo-, pelastus- ja puolustusvoimien materiaalihankinnoilla on turvattava
tuotteen koko elinkaaren huoltovarmuus. Suomeksi se tarkoittaa,
että kilpailuttamalla ei saa tuhota
kotimaisten toimijoiden eli yritysten olemassaoloa. Päinvastoin,

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö
pääsi kokeilemaan Sisun ETP-sarjan kuorma-autoa.

Kun pidämme kirkkaana toimintamottomme ”Ensin suomalainen
työ ja yrittäminen, jos sitten aikaa ja rahaa jää, niin maaliman
parantaminen”, voimme varmistaa suomalaisen hyvinvoinnin. Ja
kun vielä muistamme, ettei kannata sokeasti uskoa virkamiesten
tulkintoihin.
Nyt on vahdittava paikallisyhdistysten, piirien, puoluetoimiston
ja eduskuntaryhmän yhteisellä
rintamalla, että vastaavat hankintaprojektit viedään loppuun
saakka suomalaisen työllisyyden
puolustamisessa. On myös oltava
tarkkana, etteivät puolustusministeri ja ministeriön virkamiehet
vedä vielä välistä.
Jokainen matsi on pelattava
loppusekunteihin saakka. Vain
niin voi varmistaa voiton. Tämän
ovat saaneet kokea katkerasti ja
riemukkaasti suomalaiset jääkiekkoilijat ja jalkapalloilijat. Sama
on politiikan pelikentillä. Periksi
ei saa antaa ennen kuin lopullinen
päätös on tehty. On taisteltava viimeiseen saakka suomalaisen työn
ja yrittämisen puolesta.
MATTI PUTKONEN
KUVAT LEHTIKUVA

Suomalainen
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Nettipakkeja
ja pistevoittoja
Yle julkaisi vappua edeltävällä viikolla laajan juttukokonaisuuden nettikirjoittelun pimeästä puolesta. ”Me tiedämme
missä asut”-sivusto nosti jälleen kerran julkiseen keskusteluun
pohdinnan siitä, mitä verkkokeskustelussa on hyväksyttävää
sanoa ja mitä ei. Ylen esille nostamat poliitikkoihin, tutkijoihin ja toimittajiin kohdistuneet uhkailut olivat rajuja. Solvauksia, herjoja, pahimmillaan suoranaisia tappouhkauksia.
Miksi näitä uhkauksia esitetään? Tappiolle jäämisen pelon
vuoksiko?
Olen seurannut nettikeskusteluja pitkään. Usein niissä toistuu sama kaava: sanojen ja mielipiteiden mittelössä tappiolle
jäävä ei halua tyytyä osansa, vaan pyrkii viemään tilanteetta
sinne, missä on itse vahvoilla. Tilanne rinnastuu lätkäkaukaloon, jossa raskastekoinen pakki ei saa ketterää keskushyökkääjää aisoihin. Pakki turhautuu ja rusauttaa poikittaisella
mailalla ärsyttävän herhiläisen laitaa vasten.
Lätkäkaukalossa on tällaisia tilanteita varten tuomarit,
mutta netissä pilliin puhaltaviin raitapaitoihin harvemmin
törmää. Niinpä pakki voi rauhassa ruhjoa hyökkääjää poikittaisella mailalla, kunnes tämä tajuaa poistua jäältä.
Valitettavasti nettikeskustelujen taudinkuva ei ole pelkästään tässä. Nettipakki ei ole välttämättä liikkeellä pelkästään
oman ilkeytensä vuoksi. Hän saattaa pelata jonkin sellaisen
asian puolesta, joka on hänelle tärkeämpää kuin hyökkääjän
henkinen hyvinvointi.
Lähes kaikki Ylen juttukokonaisuudessa haastatellut ovat
itse julkisia keskustelijoita ja taitavia sanankäyttäjiä. Tätä
taustaa vasten en suuresti ihmettele, että he ovat saaneet vastaansa erittäin kovia sanoja. Nuoren Olli Immosen kansallismielisyys on vain joillekin globalisteille liikaa, ja niinpä matalan mielen uumenista suolletaan sanoja, joiden parasta ennen
-päiväys ohitettiin jo 50-luvulla.
Moni närkästyy vihreiden ja vasemmistolaisten tarmosta
kieltää turkistarhaus elinkeinona ja kertoo sitten liudan suoria sanoja. Yhdet kuohahtavat uskonnoista, toiset aborteista,
kolmannet homoliitoista. Yksi leiri pystyttää eurooppalaista
liittovaltiota, toinen turvaisi kansallisvaltioon. Jotkut kannattavat laajamittaista maahanmuuttoa, toiset pitävät moista
aietta talous- ja turvallisuuskatastrofina.
Suurien asioiden aikana käytetään suuria sanoja. Näin
kuuluu olla, mutta kaikille niille, jotka keskusteluun osallistuvat, haluaisin sanoa muutaman sanan:
Ensiksi: Jos ette kuuntele toista osapuolta, on turha odottaa, että teitäkään kuunneltaisiin. Ja toiseksi: Joka kerta ei ole
pakko voittaa. Politiikassa ei ole ylipäätään järkevää pyrkiä
selkävoittoihin tai täystyrmäyksiin. Pienillä pistevoitoilla pääsee parhaiten maaliin. Kiroiluun ja koohkaukseen syyllistyvät
nolaavat itsensä ja asiansa.
Poliittisia kantoja on voitava esittää ilman uhkailuja. Piste.
Kaikesta yllä sanotusta huolimatta olen hyvin vahvasti sitä
mieltä, että nettikeskustelua tarvitaan entistä enemmän. Muutaman punahehkulla käyvän nettipakin ylilyöntien takia ei
ole mitään syytä jättää käyttämättä sitä huimaa potentiaalia,
jonka verkko tarjoaa. Perussuomalaiset on aiemminkin kyennyt tuomaan politiikkaansa erinomaisesti esille nimenomaan
verkon kautta. Joten ei muuta kuin uutta vaihdetta silmään.
Voinkin ilokseni kertoa, että perussuomalaisten sisäiseen
keskusteluun tarkoitettu intranet-hanke etenee hyvää vauhtia. Puoluemedian ohjaama hanke pilotoidaan ensin Helsingin kaupungin valtuustoryhmän ja kaupunginosayhdistysten
kanssa. Intranettiä voidaan käyttää valtuustoryhmän sisäiseen
keskusteluun, luottamuselimissä toimivien viestinvaihtoon sekä aktiivisten perussuomalaisten verkottumiseen. Kun palaset
ovat kohdallaan, voidaan käyttöä laajentaa muihin kaupunkeihin.
Yhdessä mennään tulevaa kohti.
Matias Turkkila
Päätoimittaja
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
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Kimmo Tiilikainen kiistää, että hänen taskuunsa olisi valunut Antti Kaikkosen laittomasti jakamaa vaalirahaa.

Tiilikaisen oma vaalirahoitus
kytkeytyy Nuorisosäätiöön
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen on puolustanut julkisuudessa luottamusaseman
väärinkäytöstä tuomittua Antti Kaikkosta. Perussuomalainen-lehden tietojen mukaan Tiilikainen on itse saanut
vaalirahaa yhdistykseltä, jolle Kaikkonen ohjasi rahaa rikollisin keinoin.

K

ansanedustaja Antti Kaikkonen tuomittiin hiljattain
luottamusaseman
väärinkäytöstä vankeusrangaistukseen. Niin sanotussa
Nuorisosäätiön tapauksessa
Kaikkonen oli syyllistynyt
luottamusaseman väärinkäyttöön jakaessaan nuorisolle
tarkoitettuja
säätiövaroja

oman puolueensa vaalitukena.
Syyksi luettuja väärinkäytöksiä
oli kymmeniä, ja niiden joukossa
olivat seuraavat kirjaukset:
[..] ja Kaikkonen ovat
8.2.2007 vaalitukea antaakseen
ostaneet säätiölle edellä mainitulta Edistysmielisen Keskustapolitiikan yhdistys ry:ltä seminaarilippuja 1.000 eurolla
[..] ja Kaikkonen ovat

9.6.2006 vaalitukea antaakseen
ostaneet säätiölle useiden keskustalaisten ehdokkaiden vaalityötä tukeneelta Edistysmielisen Keskustapolitiikan Yhdistys
ry:ltä kirjoja 1.000 eurolla.
Nuorisosäätiö oli siis ostanut
Edistysmielisen Keskustapolitiikan Yhdistys ry:ltä seminaarilippuja ja kirjoja. Käräjäoikeus ei
pitänyt näitä hankintoja aitoina

vaan tulkitsi ne vaalitueksi ja
niiden myöntämisen rikolliseksi.
Tiilikainen Kaikkosen
puolustajana
Eduskuntaryhmien puheenjohtajien mielestä Kaikkonen olisi
saanut jatkaa suuren valiokunnan varapuheenjohtajana. Ainoastaan perussuomalaisten Pirkko

Ruohonen-Lerner oli sitä mieltä,
ettei Kaikkosen jatkaminen ole
suotavaa.
Päätös oli mieluinen keskustan ryhmänjohtaja Kimmo Tiilikaiselle, joka on puolustanut
Kaikkosta ja pyrkinyt pyyhkimään asian päiväjärjestyksestä.
- Kyse on siitä, että Kaikkonen on tehnyt virheen ja rikoksen ja saanut siitä tuomion.

Kaikkonen erosi perussuomalaisten painostuksesta

P

erussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lernerin mukaan Antti Kaikkonen ei olisi eronnut suuren
valiokunnan varapuheenjohtajan paikalta ilman perussuomalaisten esittämää vaatimusta.
- En usko, että olisi eronnut. Olemme odottaneet talvella, että Kaikkonen olisi
tehnyt itse johtopäätöksiä.
Näin ei ollut tapahtunut.

Ruohonen-Lernerin mukaan
perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on ollut laajaa epäluottamusta Kaikkosen suuren
valiokunnan varapuheenjohtajuutta kohtaan. Hän kertaa viime päivien tapahtumat:
- Päätimme ryhmäkokouksessa kutsua muiden ryhmien
puheenjohtajat keskusteluun.
Näin tapahtui ja neuvottelu käytiin. Tässä vaiheessa
kaikki muut ryhmät olivat
sitä mieltä, että Kaikkonen
nauttii heidän luottamustaan

varapuheenjohtajan tehtävässä.
Kaikkonen ilmoitti kuitenkin
heti seuraavana päivänä blogissaan, että hän eroaa varapuheenjohtajan paikalta. Syyttävä sormi
osoitti perussuomalaisia, joiden
takia häneltä "meni fiilis".
- Näyttää kuitenkin siltä,
että perussuomalaisille tämä
on iso asia. Puolue on useaan
otteeseen eri tavoin ollut heiluttamassa jakkaraani. Täytyy
sanoa, että sellainen ei tunnu
hyvältä, Kaikkonen kommentoi
blogissaan.

Asia on loppuunkäsitelty
Ruohonen-Lerner arvioi, että
Kaikkonen on varmasti puntaroinut myös sitä, että on hankalaa
toimia valiokunnan varapuheenjohtajana, jos perussuomalaisten – eduskunnan kolmanneksi
suurimman ryhmän – luottamus
puuttuu. Hän ei kuitenkaan lähde arvioimaan, onko keskustan
sisällä käyty sisäistä keskustelua
ennen eroilmoitusta.
- Vaikeaa sanoa, mitä keskustan sisällä on tapahtunut, siihen en
voi ottaa mitään kantaa.

Varmaan heillekin on hyvä,
että saadaan ikävä asia pois päiväjärjestyksestä. Keskustalle on
varmasti hyödyllistä, että asiasta
puhuminen loppuu.
Kaikkos-asia on RuohonenLernerin mukaan nyt loppuunkäsitelty.
- Päätös oli oikea, ja vastaa perussuomalaisen eduskuntaryhmän
vaatimusta. Huomenna on uusi
päivä ja uudet asiat.
PS VERKKOMEDIA
KUVAT LEHTIKUVA JA TOIMITUS
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Ymmärsin, että se on kaikkien
puolueiden osalta loppuun käsitelty asia, Tiilikainen totesi Ylen
uutisille.
Nyt on käynyt ilmi, että Tiilikainen on itse vastaanottanut
merkittävän määrän vaalitukea
Edistysmieliseltä Keskustapolitiikan Yhdistykseltä. Siis siltä
samalta, jolle Kaikkonen laittomasti rahaa myönsi.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kimmo
Tiilikaisen vuoden 2007 vaalirahailmoitus sisältää merkinnän
10 000 euroa yhdistykseltä nimeltä Edistyksellisen Keskustapolitiikan Yhdistys. Vaalirahailmoitus on virheellinen. Kyse on
yhdistyksestä nimeltä Edistysmielinen Keskustapolitiikan Yhdistys ry (EKY).
Sain tuloja
seminaarilipuista
EKY järjesti varainhankintaseminaarin vuonna 2007, puhujavieraina olivat muun muassa
Sauli Niinistö ja Matti Vanhanen. Tiilikainen vahvistaa Perussuomalaisen toimitukselle
saaneensa seminaarilipputuloja
tilaisuudesta, jossa mainitut henkilöt olivat puhumassa.
- Se oli järjestö, joka järjesti
varainhankintaseminaarin, joihin
useat edustajat möivät lippuja.
Pystyttiin järjestämään riittävän
korkeatasoinen seminaari johon
oli sitten helppo myydä lippuja.
Jokainen, joka oli lippuja myynyt, pystyi saamansa tuen käyttämään. En tiedä, onko nyt sitten
samasta yhdistyksestä kyse.
- Siinä seminaarissa oli paljon
muitakin esiintyjiä [kuin Vanhanen ja Niinistö]. Ja muun muassa kyseiset henkilöt olivat siinä
puhumassa. Korkeatasoinen varainhankintaseminaari, Tiilikainen kuvaa.
Jos Kaikkonen on saanut
rikostuomion siitä, että hän
on kanavoinut Nuorisosäätiön varoja tälle yhdistykselle, ja taas toisaalta te olette
saaneet yhdistykseltä varoja, niin voitteko te uskottavasti puolustaa Kaikkosta,
kun olette itse ainakin välillinen edunsaaja?

- Voi hyvä ystävä, kyllä on nyt aika kaukana. Tällä ei ole mitään
tekemistä Nuorisosäätiön kanssa.

tässä kiitoksia, Tiilikainen toteaa
ja lopettaa puhelun.

Yhdistys on
kuitenkin sama?

Hyvä naiset

- Suomessa on aika paljon yhdistyksiä. Mutta eiköhän tämä ollut

Kaikkosen kujanjuoksu
Keskiviikko 30.1, aamupäivä.
Antti Kaikkonen saa käräjäoikeudelta ehdollisen vankeustuomion. Välittömästi tuomion jälkeen syntyy keskustelua siitä, pitäisikö hänen erota suuren valiokunnan
varapuheenjohtajuudesta. Kaikkonen ei kuitenkaan
eroa.
Keskiviikko
30.1,
ilta.
”Tämäntapaista säätiörahoitusta on ollut muuallakin, ja monenlaista muuta. On turha luulla, että tässä olisi kaikki”, Kaikkonen
pohtii. Mutta ei eroa.
Perjantai 1.2. Kaikkonen pohtii
valittamista hoviin ja harmittelee kiinni jäämistään. ”Mulle taisi jäädä Musta-Pekka käteen
tässä”, hän toteaa. Mutta ei
eroa.
Perjantai 15.2. Kaikkonen
päättää, ettei valita tuomiosta.
Hän ei eroa paikaltaan.
Torstai 18.4. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa, että keskustan Antti Kaikkonen
eroaa suuren valiokunnan varapuheenjohtajan paikalta. Hän ei
eroa.

Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner oli ainoa
eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joka vaati Kaikkosen eroa.

Suomalainen
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Tiistai 23.4, aamupäivä. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuvat. Perussuomalaiset liputtavat epäluottamusta, seitsemän ryhmyriä luottamusta. ”Jatkamiselle ei ole esteitä”, ryhmyrit
toteavat. Kaikkonen ei eroa.
Tiistai 23.4, iltapäivä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen saa toimittajalta puhelun, jossa tiedustellaan hänen oman vaalirahoituksensa kytköksiä Nuorisosäätiöön. Siis siihen samaan säätiöön, josta Kaikkonen rahaa laittomasti pumppasi. Tapauksesta
uutisoidaan Perussuomalaisen
verkkolehdessä.
Keskiviikko 24.4, aamu. Iltalehti tarttuu Tiilikaisen kytköksistä
kertovaan Perussuomalaisen uutisjuttuun.
Keskiviikko 24.4, iltapäivä.
Kaikkonen jättää eronpyyntönsä.
Miksi? Huonosti nukutun yön
vuoksi? ”Fiilisten menemisen”
vuoksi? Vaiko sen vuoksi, että
Kaikkosen käteen jäänyt Musta
Pekka vilahti ryhmyri Tiilikaiselle?
MATIAS TURKKILA

Perussuomalaiset naiset voivat nostaa puolueemme Suomen suurimmaksi. Miesten keskuudessa perussuomalaiset on jo Suomen
suosituin puolue. Miehistä perussuomalaisia kannattaa noin 25
prosenttia ja naisista runsaat 10 prosenttia.
Meidän on pystyttävä nostamaan kannatustamme naisten keskuudessa menettämättä samanaikaisesti miesäänestäjiä. Vaikeatako? En usko. Helsingin Sanomat oli (28.4) tehnyt hyvän reportaasin
perussuomalaisista naisista. Siinä jutussa naiset antoivat palaa. Kun
tietää mitä on, ei tarvitse korostaa itseään turhilla krumeluureilla.
Minun ei ole sopivaa puolueen puheenjohtajana ottaa kantaa
puoluejohdon henkilövalintoihin. Totean silti, että kilpailu on hyvästä, sillä puoluejohdon on uskallettava päättää asioista ja olla
tarpeeksi voimakas tehdä myös päätöksiä, jotka eivät ole kaikille
mieleen. Tähän työhön tarvitsemme myös naisnäkemystä.
Olen johtanut puoluetta 16 vuotta ja haluan jatkaa. Naiset
tarvitaan etulinjaan ja heitä kohdellaan samalla tavalla kuin ketä
tahansa etulinjassa. Mitään erivapauksia ei ole - ei ole ylimääräistä
rumbaakaan. Tehdään perussuomalaisista ensin suurin puolue eurovaaleissa. Sitten on kaikki mahdollista.
Tapaus Antti Kaikkonen
Olen valmis pistämään tapaus Kaikkosen kannet kiinni. Omalle
puolueväelle haluan todeta pari tosiasiaa.
Perussuomalaiset pitävät kiinni tasapuolisesta kohtelusta. Kun
tulee kakkua, sillä on oltava seurauksensa. Mielestäni on täysin selvää, että oikeudessa saatu vankeustuomio on este puheenjohtajuuksille eduskunnassa. Tästä olisi hyvä tehdä itse säätelevä käytäntö.
Lykätty linnatuomio, joka ehdonalainen on, ei ole mikään pikkujuttu. Ei sitä ryhmäpuheenjohtajien konsensuskökkä pysty pois
pyyhkimään. En kannata jatkuvaa rangaistusta. Kaikkonen menetti
merkittävän varapuheenjohtajuuden. Tämä riittää perussuomalaiselle eduskuntaryhmälle. Emme ole koston puolue. Kannatamme
oikeutta ja tasapuolisuutta.
Media ja vanhat puolueet pitivät aikanaan iloa ja riemua Jussi
Halla-ahon sakkotuomioista. Riemu oli huomattavasti hillitympää
luottamusaseman väärinkäytöstä luottamustehtävänsä menettäneen Kaikkosen tapauksessa. Tasapuolisuus jäi tien oheen. Mato
kalvaa.
Perussuomalaiset luottavat Suomen kansan oikeudentuntoon.
Kansa tietää, että vanhojen kaivelu ei vie eteenpäin. Vain koira
palaa oksennukselle. Perussuomalaisilla ei ole mitään tekemistä
Kaikkosen tuomioon johtaneissa tapahtumissa. Turha meitä on
syyttää ja syyllistää.
Kansi kiinni ja kuulemiin. Mennään elämässä eteenpäin. Työtä
kansan puolesta on runsaasti tarjolla.
Eurovaalit - tarkka paikka
Minut valittiin viime kerralla Euroopan parlamenttiin. Sain eniten
ääniä Suomessa. Puolueemme hyötyi suuresti viime vaalien tuloksesta. Nyt meillä on yhteydet ympäri Eurooppaa. Tätä saavutusta
emme saa tärvätä.
Tällä kertaa emme tee vaaliliittoja vaan asetamme oman täyden
listan. Valtakunnallisen jäsenäänestyksen järjestäminen ei ole järkevää. Sen sijaan piirien ja jäsenten on oltava aktiivisia etsimään ja
ehdottamaan hyviä ehdokkaita. Puoluehallitukselle jää lopullinen
tehtävä vahvistaa ehdokaslista.
Puoluekokouksessa käymme lähetekeskustelun eurovaaliohjelmasta. Tuossa keskustelussa voi tuoda esiin myös ehdokkaita. Ehdokaslistan kokoaminen on tarkka paikka. Tiedän, mistä puhun. Ehdokkaana ei olla ehdokkuuden ilosta. Jokaisella ehdokkaalla pitää
olla suunnitelma omasta kampanjasta ja sen rahoituksesta. Soitellen
sotaan ei lähdetä. Ehdokaslista on kokonaisuus, jossa on löydyttävä
monipuolinen ehdokasjoukko.
Perussuomalaiset on aate- ja linjapuolue. Haemme kannatusta
omalle linjalle. Näytöt ovat hyvät. Ehdokkaiden pitää tietää ja osata
EU-asiat. Kielitaito pitää olla. Puhun kokemuksesta. Sampo Terho
on hoitanut leiviskänsä hyvin. Meillä on paljon voitettavaa. Ja me
voitamme, kun teemme asiat oikein ja kunnolla.
Omasta mahdollisesta ehdokkuudestani en pistä paperille vielä
yhtään mitään.
Tule puoluekokoukseen. Nämä asiat ovat siellä vahvasti esillä.
Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp
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Sandvikilla on työn vuoksi kaksi kotia: toinen
Helsingin keskustassa ja toinen Jalasjärvellä.

Ossi Sandvik 60 vuotta

Periksiantamaton

POHJALAINEN
Nuoruusvuosien juoksu- ja hiihtoharrastus on jättänyt
jälkensä puoluesihteeri Ossi Sandvikiin. Peruskestävyys ei lopu
juuri 60 vuotta täyttäneeltä mieheltä väkevienkään tilanteiden edessä.

O

ssi Sandvik käveli
Mannerheimintien
laitaa kohti Töölössä tuolloin sijainnutta puoluetoimistoa.
Oli kesä 2007. Musiikkitalon kohdalla oli vain karu
monttu ja perustuksien aiheet.
- Ajattelin, että perustuksia
sitä tässäkin vasta valetaan,
Sandvik muistelee kuuden vuoden takaisin tunnelmiaan ja lisää:
- Perusta on valettu huolella ja työ on tuottanut tulosta.
Kiireisen puoluesihteerin elämä
pitää Sandvikin arkisin tiiviisti
kiinni helsinkiläisessä elämänrytmissä. Välillä tie vie kokouksiin ja tapahtumiin eripuolille
maata. Usein reissut painottuvat viikonloppuihin, mutta silloin, kun on mahdollista, hän
suuntaa kotiinsa Jalasjärvelle,
jossa koulunkäyntiavustajana
työskentelevä Päivi-vaimo pitää

kotia pystyssä.
- Matkustelu ei rasita minua.
Viihdyn hyvin sekä maalla että
kaupungissa – ja nyt sitä on juuri
sopivassa suhteessa, hän sanoo.
Suomi on paras
matkailukohde
Vapaa-ajan harrastuksia on turha kysellä Sandvikiltä – niihin ei
ole nyt aikaa. Jos sitä olisi, hän
viettäisi aikaa enemmän perheensä luona, harrastaisi puutöitä, kävisi kalassa ja paneutuisi palveluskoiraharrastukseensa.
- Yhtenä haaveena olisi kasvattaa vielä rottweiler-koira
rinnalle kulkemaan, useamman
rottiksen kasvattanut Sandvik
visioi.
Matkustelua tai saati sitten lomailua Sandvik ei ole juuri ehtinyt harrastaa, sitten nuoruusvuosien Ruotsiin ja Norjaan suuntautuneiden virvelöintireissujen.

- Mikäli minulta sattuisi
löytymään vapaata aikaa, matkustelisin pitkin Suomea. Minulla on niin monta sauna- ja
kalapaikkaa vielä käymättä –
kutsuja riittää. Eikä missään ei
ole niin hienoa matkustaa kuin
Suomessa, hän tunnelmoi.
Pientalon ahkera poika
Sandvik syntyi nelilapsiseen perheeseen.
- Meitä oli kolme veljestä ja
sisko, mutta pieni siskoni oli kuollut jo ennen syntymääni. Suunnaton suru kohtasi perhettämme
toistamiseen, kun menetimme
pikkuveljen ollessani itse 5-vuotias. Elämän rajallisuus iski karulla
tavalla tietoisuuteeni jo varhaisella iällä. Se oli kovaa ja raskasta
aikaa perheelle, hän kertoo.
Perheen äiti emännöi pitkälti
pientilan arkea itsekseen, sillä isäni toimi maanviljelyn lisäksi ra-

kennustöissä sekä –urakoitsijana,
ja joutui välillä matkustelemaan
paljon ympäri Suomea.
Sotien jälkeinen aika pikkutilalla piti koko perheen elämän
työntäyteisenä. Konekantaa ei
juuri ollut, työ oli fyysistä ja raskasta. Leikkien ohella Sandvikin
lapsilla olikin aina jotain puuhaa
pihapiirissä.
- Totuin jollain tavoin lapsesta asti tekemään töitä. Ahkeruus
on meidän suvussamme veressä,
mutta ei se minulle luontaista ollut lapsena. Mieluummin pyrin
värkkäilemään omia touhujani
silloinkin, kun olisi pitänyt tehdä
jotain oikeasti tarpeellista, Sandvik hymähtää.
Aikaa riitti silti perinteisimpiin
maaseutulasten töihin.
- Kyllä me kylän ”kakarat”
kujeilimmekin eemelimäisillä
tempuilla, mutta mitään häjyjä
kolttosia ne eivät olleet, Sandvik
nauraa.

Urheilua ja puutöitä
Nuorempana Sandvik urheili
runsaasti. Juoksuharrastuksen
makuun hän pääsi 1970-luvun
alussa Lasse Virenin ja Juha
Väätäisen innoittamana.
- Siihen aikaan oli vallalla melkoinen hölkkäinnostus,
jota sitten kesti aikansa ja kun
maalla asuin, niin hiihtäminen
oli luontevaa talviliikuntaa.
Nyttemmin urheilun harrastaminen on jäänyt olemattomiin.
Ja jos penkkiurheilen, seuraan
mielelläni yleisurheilua, Sandvik
selittää.
Puusepän ammatista haaveilleen Sandvikin ensimmäinen
virallinen kesätyö oli perinteinen
raksaduuni.
- Taisin olla viisitoista eli
juuri ja juuri mopoikäinen. Ja
moporahathan sinä kesänä sitten tienattiinkin, hän tarkentaa.
Puusepän ammatti jäi
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Puoluesihteeri ei epäröi tarttua
silitysrautaan. – Kyllä miehen pitää
osata omat paitansa silittää,
Sandvik naurahtaa.

Tuoreet kannatusluvut myhäilyttävät
Puoluesihteeri myhäilee tyytyväisenä, kun perussuomalaisten
kannatus jatkaa kasvuaan. Viimeisimmissä gallupeissa puoleen
kannatus hipoo jo 19 prosenttia. Sandvikin mukaan hallitusta
pitää kasassa enää perussuomalaisten pelko.
- Meillä taas menee mukavasti – tällaisia gallup-käppyröitä
on mukavaa seurata, Sandvik myöntää.
Sandvikin mukaan Ylen tuore gallup, joka nostaa perussuomalaiset keskustan ja kokoomuksen jälkeen kolmanneksi, merkitsee kauhua niille, jotka kuvittelivat perussuomalaisten kannatuksen olevan kunnallisvaalien tuloksen tasolla.
- Nouseva linja merkitsee palkintoa pitkäjänteiselle linjalle.
Perussuomalaiset on ja pysyy kasvavana voimana Suomen politiikassa!
Miksi kokoomus sitten roikkuu gallupista riippuen ykkösenä
tai kakkosena? Sandvikin mukaan kokoomus on huolehtinut
imagopolitiikastaan pitkään hyvin. Mutta tuskin sekään jatkuu
loputtomiin. Muuta selitystä hän ei kokoomuksen menestykselle
löydä.
- Kokoomus on hyvinvoivien puolue, mutta tuskin tässä
maassa on niin paljon hyvinvoivia. Ehkä monet sitten haluavat
samaistua hyvinvoiviin. Kokoomuksen politiikasta ei menestys
voi johtua, Sandvik toteaa.
Kokoomuksen heikkouksina hän pitää hurmahenkistä europolitiikkaa ja ylimielisyyttä, joka henkii SDP:stäkin.
- Korvat kuuntelevat, mutta nöyryys on unohtunut!

Ossi Sandvikin suosikkikirjailija on Henri Charrièr. - Hänen omaelämäkerrallinen romaani Vanki nimeltä Papillon teki minuun suuren vaikutuksen.
Teoksesta tehdystä elokuvasta en kuitenkaan liiemmin pitänyt.

Sandvikin osalta kakkostyöksi,
sillä moottorit ja autot veivät
miehen mielenkiinnon vuosikymmeniksi.
- Korjaamo- ja huoltamoalalla sitä tulikin sitten oltua töissä
yhteensä 20 vuotta. Autojen varaosapuolella sekä pitkään huoltamonhoitajana ja -esimiehenä,
Sandvik kertoo.
Kiinnostus puutöihin on kuitenkin säilynyt läpi elämän, sillä
Sandvik nikkaroi yhä - tosin perinteisiä tuppipuukkoja. Ainoastaan
puukon pää tehdään puusta ja tupen lesti, jos sekään.
Harrastuksen pariin hän ajautui yhdessä poikiensa kanssa. Hän
oli ilmoittanut poikansa puukkojenrakennuspajaan. Poikien kuskina olleelle Sandvikille autossa
istuminen kävi tylsäksi, joten hän
lähti kokeilemaan miten puukon
rakentaminen vanhalta puusepältä sujuisi.
- Ensimmäisestä puukostani

tuli yllättävän hyvä. Erityisen hienoa on kuitenkin se, että kaikki
me – minä ja poikani - osaamme
tehdä kelvon tuppipuukon alusta
loppuun omin käsin, Sandvik kehaisee.
Mies jytkyn takana
Puolueensa vankkana taustahahmona tunnettu Sandvik ei nosta
itseään jalustalle – ei perinteisessä
mediassa tai saati sitten sosiaalisessa mediassa.
- Sosiaalisen median sijaan
keskityn töihini. Facebookit ja
twitterit vaatisivat aikaa, jota
minulla ei ole. Perinteisempää
mediaa tulee kuitenkin seurattua
tiiviisti uutisten, ajankohtaisohjelmien, dokumenttien ja päivän
lehtien kautta, hän sanoo.
Omia uran kohokohtia hänen on vaikea summata. Tosin
puolueen suosiosta hän suostuu ottamaan itselleen edes

vähän kunniaa.
- Olin järjestötyössä mukana jo 1990-luvulla, kun Suomen
maaseudun puolue (SMP) tuli
tiensä päähän. Vuonna 1995 olin
yksi niistä puolueen kannattajakorttien kerääjistä - 5 000 nimeä
saatiin kasaan. Ja siitähän se perussuomalaisen puolueen historia
sitten alkoi, hän muistelee.
Tulevaisuuden poliittisista
tavoitteistaan Sandvik ei osaa
sanoa vielä mitään. Hän sanoo
elävänsä aina niin vauhdikkaasti
"tätä päivää".
- Olen kulkenut pitkän tien
perussuomalaisen puolueen parissa aivan sen alusta saakka.
Tehtäväni ovat vuosien kuluessa
vaihtuneet ja käyneet samalla yhä
vaativammiksi. Olen mielestäni
toiminut kulloiseltakin paikalta
puolueen hyväksi parhaani mukaan ja itseäni säästämättä.
HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN

KUKA?
Nimi: Ossi Sandvik
Syntymäaika ja paikka: 16.4.1953 Jalasjärvellä
Perhesuhteet: vaimo Päivi, kolme aikuista poikaa ja koira
Kotikunta: Jalasjärvi
Koulutus: kansalaiskoulu, useita ammattikursseja
Puoluetoiminta: Perussuomalaiset rp: puoluehallitus, puoluesihteeri 2007-, puoluevaltuuston jäsen (1997-2000), 2004-, Etelä-Pohjanmaan piirin sihteeri (1997-2001, 2004-2006), EteläPohjanmaan piirin vpj. (1995-1996), Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n pj. 2007-, Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n sihteeri
(1995-1997), Perussuomalaiset rp:n perustajajäsen (1995)
Kunnalliset luottamustehtävät: Jalasjärven kunta: kunnanvaltuutettu (1993-1996), 2009- varavaltuutettu (1997-2000, 20052008), sosiaalilautakunnan jäsen (1993-1996), valtuuston ja vaalilautakunnan jäsen (1993-1996), terveyslautakunta valvontajaoston jäsen (1989-1992), kunnanhallituksen varajäsen (1991-1992,
2001-2004), terveyslautakunnan varajäsen (1987-1988)
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H

elsingin
Alppilan
koulun
opettajan
Antti Korhosen määräaikainen työsuhde purettiin huhtikuun alussa
maaliskuun lopussa sattuneiden
tapausten pohjalta. Julkisuuteen
toimitettiin video, jossa oppilas
puhui ensin opettajalle loukkaavasti ja kovaan ääneen. Sitten
opettaja työnsi oppilaan ruokalan ovesta ulos.
Koulu reagoi erikoisen nopeasti. Se antoi tutkinnan poliisille,
mutta purki työsuhteen jo kaksi päivää ennen kuin poliisi ehti kuulla Korhosta. Eikä päätös
muuttunut, vaikka poliisi totesi,
ettei se epäile Korhosta rikoksesta. Päinvastoin oppilaitos totesi,
että asia käsitellään mielellään oikeudessa. Korhosen mukaan sinne
mennään tarvittaessa, koska häntä koskeva vääryys pitää korjata.
Mitä koululle pitäisi tehdä?
Suomi komeilee Pisa-tutkimusten
kärkisijoilla, mutta toiset tutkimukset kertovat oppilaiden voivan koulussa pahoin. Yksi syy on
koulujen jatkuva rauhattomuus ja tätä käsitystä Alppilan tapaus
vahvistaa. Onko tilanne todella
näin paha?
- Tällainen on hyvin yleistä.
Pääkaupunkiseudulla raportoidaan vuosittain 400 vastaavaa
tapausta, eikä läheskään kaikkia
raportoida: yleensä asiat hoidetaan koulun sisällä. Tämä tapaus
vain lisää tätä trendiä, sillä kuka
uskaltaa enää puuttua oppilaiden
vääriin tekemisiin, kun opettaja
on saanut sen takia potkut? Oppilaat käyttävät tilannetta hyväkseen, Antti Korhonen kertoo Perussuomalaiselle
Ongelma on iso: pieni häiritsevä joukko vie aikaa oppilailta
ja opettajalta niin, ettei hän ehdi
opettaa. Ongelma ulottuu alakoulusta keskiasteelle ja korostuu yläasteen luokilla.
- Trendi kasvaa. Opettajilta

www.perussuomalaiset.fi • toimitus@perussuomalaiset.fi

Rauhattomuutta, hälinää,
heittelyä, supinaa ja tekstailua.
Tulkutusta ja haistattelua.
Sekö on suomalaisen koulun kuva?
Niin kuuluu osittain olevan.
Helsingin Alppilan koulun tapaus
on vain jäävuoren huippu, joka
nosti kouluongelman kansan huulille.

KANSAN MALJA TÄYTTYI

ALPPILAN POTKUISTA
vietiin valtuudet puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ja tulos
näkyy nyt. Häiriköiden edessä on
nostettu kädet pystyyn, Korhonen
tietää.
Korhosen mukaan häirikkölapsilla on usein häirikkövanhemmat, joiden vuoksi hyssytellään,
ettei ongelmaa ole - vaikka niitä
on ja paljon.
- Häirikkövanhemmat eivät
usko omien lastensa syyllistyvän
pahuuksiin, mutta he puolustavat
lapsiaan kiivaasti opettajien väitettyä mielivaltaa vastaan. Häiriökäyttäytymistä sinänsä esiintyy
kaikissa säädyissä.
- Kolmen päivän erottaminen
olisi hyvä. Kannatan myös ehdotettua oikeutta kännyköiden ottamiseen ja laukkujen tutkimiseen,
onko siellä häiritseviä tai vaarallisia laitteita tai aineita. Kannatan myös vanhempien vastuuta
noutaa oppilaansa koulusta, jos

Kasvatusvastuu kotona
ja koulussa

Olli Luukkainen

oppilas on poistettu luokasta. Ei
tilanne pääty, jos oppilas jää käytäviin maleksimaan, Korhonen
muistuttaa.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n
puheenjohtaja Olli Luukkainen
kehottaa palaamaan uudelleen
kasvattajien vastuuseen.
- Lapsilla on oikeus tulla kasvatetuiksi hyvin. Lapsuuteen ja
nuoruuteen liittyy rajojen kokeilu
- mikä on oikein ja mikä väärin,
mitä saa tehdä ja mitä ei. Mutta
aikuisten tehtävä, oikeus ja velvollisuus on kasvattaa lapsia, Luukkainen linjaa.
Kasvatus kuuluu aina ensisijaisesti kodeille. Mutta itsekeskeisyys
ja aikuisuuden laistaminen yleistyvät, jolloin kasvattaminen jää puolitiehen. Tämä antaa töitä kouluille, jotka tarvitsevat työkaluja.
- Opetusministeri Jukka Gustafsson tuo eduskuntaan hallituksen esityksen, joka nostaa työrauhan etusijalle. Se on hyvä lähtökohta, Luukkainen kiittää.

Kansalaisaloitteella pakkoruotsin kimppuun
- Olen käynyt kielikeskustelua vuosien ajan, mutten kertaakaan ole kuullut järkevää
perustelua sille, miksi jokaisen suomalaisen on asuinpaikastaan, perhetaustastaan ja
uratoiveistaan riippumatta pakko lukea ruotsia, sanoo pakkoruotsia vastustava Sampo Terho.

U

seimmat
suomalaiset ovat samaa
mieltä perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terhon
kanssa. Alkuvuodesta tehdyn
mielipidetiedustelun mukaan
63 % suomalaisista toivoo
ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kaikilla koulutuksen asteilla.
Nyt Perussuomalaiset Nuoret, Kokoomuksen nuorten
liitto, Vapaa kielivalinta ry
ja Terhon johtama Suomalaisuuden Liitto ovat laatineet
kansalaisaloitteen pakkoruotsin purkamiseksi. Aloitteen
voi allekirjoittaa osoitteessa
http://ruotsivapaaehtoiseksi.fi/
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ja sille on tähän mennessä kertynyt parisenkymmentätuhatta
allekirjoitusta.
Matkaa 50 000 allekirjoituksen rajaan on silti vielä jäljellä.
Tosin niin on keräysaikaakin, joka loppuu syyskuun alussa. Aloite on ollut allekirjoitettavissa nyt
seitsemän viikkoa.
Suora vaikutuskanava
Miksi sitten vaikuttamistavaksi
valittiin juuri kansalaisaloite?
- Gallupeissa jatkuvasti noin
kaksi kolmasosaa suomalaisista
ilmoittaa vastustavansa pakkoruotsia, mutta silti tämä epäkohta on säilynyt lainsäädännössäm-

me koska vanhojen puolueiden
johtajat ajavat ruotsinkielisten
edunvalvontajärjestöjen sanelemaa linjaa, Terho selittää.
- Kansalaisaloite toi uuden
mahdollisuuden saattaa kielikysymys eduskunnan käsiteltäväksi
ohi vanhojen valtarakenteiden.
Perussuomalaiset ovat jääneet ainoaksi eduskuntapuolueeksi, joka aktiivisesti kannattaa
ruotsin vapaaehtoisuutta. Kokoomus äänesti kertaalleen puoluekokouksessaan saman kannan puolesta, mutta puolueen
johto sanoutui irti päätöksestä.
Kansalaismielipide ei siten ole
maassamme paljoakaan päässyt
vaikuttamaan kielipolitiikkaan.

- Poliittinen vaikutuskanava
ei ole toiminut, koska useimmat
kansalaiset eivät lopulta vaaleissa päätä äänestyskäyttäytymistään kielikysymyksen perusteella, vaikka pakkoruotsia vastustavatkin, Terho arvelee.
- Siksi annamme nyt tilaisuuden kannattaa ruotsin vapaaehtoisuutta ilman kytköstä muihin
vaaliteemoihin, jotka yleensä
peittävät sen alleen.
Kielikysymyksen merkitys
Onko kielikysymys sitten tärkeä?
Ainakin se on suomalaisen politiikan vanhin kiistakapula: jo
maamme ensimmäiset poliittiset

OAJ ei puolla väkivaltaa
OAJ ei puolusta väkivaltaa oppilaiden, vanhempien eikä opettajien tekemänä, eikä se hae opettajille uusia fyysisen kurittamisen keinoja. Kukaanhan ei tiedä,
millaista keinoa missäkin tilanteessa tarkalleen pitäisi käyttää,
Luukkainen toteaa.
- Mutta työrauha pitää palauttaa. Se tarkoittaa, että opettajalla ja muulla aikuisella on
auktoriteetti. Se vaatii säädösmuutoksia. Kirjataan lakiin yksiselitteisesti, että kiusaaminen ja
häiritseminen on kielletty. Piste.
Ja että se koskee kaikkia tilanteita ja kaikkia koulussa työskenteleviä lapsia ja aikuisia. Se koskee
niin fyysistä, henkistä kuin netissäkin tapahtuvaa kiusaamista,
joka on nyt yleistynyt. Lapsille
pitää täsmentää tämä, ettei kiusata saa, Luukkainen alleviivaa.
- Sitten pitää täsmentää ja

puolueet, fennomaanit ja svekomaanit ryhmittyivät 1800-luvulla nimenomaan kielikysymyksen
ympärille.
Ensin taisteltiin vuosikymmeniä siitä, voiko Suomessa suomen
kieli koskaan tulla viralliseksi
kieleksi, vai käytetäänkö valtion
virastoissa vain ruotsia, kuten
svekomaanit halusivat. Sitten
taisteltiin Helsingin yliopistosta
ja siitä, voiko Suomessa saada
korkeakoulutusta suomeksi.
Nykyinen kiista siitä, onko
jokaisella suomalaisella velvollisuus osata ruotsia vaikkei kieltä
tarvitsisikaan, on sekin jatkunut
jo vuosikymmeniä.
- Jokainen kielikysymyksen
historian tunteva ymmärtää asian keskeisen vaikutuksen Suomen ja suomalaisuuden kehitykseen. Samoin nykynäkökulmasta
täytyy pitää mielessä maamme
kilpailukyky. Nykyinen kielipolitiikkamme aiheuttaa Suomelle
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Mitä koulussa oikein tapahtui?
Opettajat osoittivat mieltään potkut saaneen kollegansa puolesta.

kirkastaa opettajille, mitkä ovat
heidän oikeutensa. Korhosen
tapauksen jälkeen on hirmuinen hämmennys, mitä opettaja
saa tehdä ja mitä ei, niin työyhteisössä kuin oppilaiden ja
vanhempienkin keskuudessa.
Kiusaamisen kieltäminen auttaa
täsmentämistä.

tarintaa. Myös Helsingin opetuslautakunnan puheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto näkisi,
että irtisanomisen laillisuus arvioitaisiin mieluummin oikeudessa
kuin lautakunnassa.

Perusteettomat potkut

Luukkainen sanoo OAJ:n toivovan, että Helsingin opetuslautakunta peruisi potkut toukokuun
7. päivän kokouksessaan. Jos
näin ei tapahdu, liitto vie tapauksen oikeuteen, kuten Helsingin opetusvirastokin on jo sanonut mielellään tekevänsä.
Korhonen ihmettelee, kuinka
näin pääsi tapahtumaan. Liittokaan ei pitänyt potkuja todennäköisinä.
- Potkut olivat hysteerinen
ylireagointi ja oikeusmurha. Lisäksi opetusvirasto julkaisi asioista yksipuolista väärää tietoa,
joka perustui vain vastapuolen ja
rehtorin kuulemiseen, Korhonen
ja Luukkainen hämmästelevät ja
ihmettelevät myös opetusviraston motiiveja.
Korhonen korostaa samalla,
ettei hänellä ole puoluekantaa eikä mitään jäsenkirjaa.
- Eduskunnalla on nyt valtavan hyvä hetki käsitellä uutta lakia. Nyt ratkaistaan, saako Suomessa kasvattaa lapsia - ja mitä se

Luukkainen ihmettelee myös,
miksi opetusvirasto toi 16.4. julki tiedotteen, jossa se perusteli
Korhosen potkuja niin, että Korhonen näyttäisi syylliseltä.
- Ihmettelen, mikä motivaatio
opetusvirastolla tähän oli. Meidän tietomme mukaan asiassa
ei ole tapahtunut mitään, mikä
perustelisi potkut, Luukkainen
toteaa.
Hän ihmettelee myös, miksi
kaupunki haluaa viedä potkut
oikeuteen. Sivistystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljasen mukaan tapaus
vaatisi oikeudellisen ratkaisun,
jossa arvioitaisiin, mikä on perusopetuslain 36 pykälän venyvyys. Asia arvioitaisiin kokonaisuudessaan (HS 14.4.).
Opettajalla on 36 pykälän
mukaan oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja oppilaan poistamiseksi luokasta tai
opetustilasta, jos tämä tekee vas-

Opettaja ei saa olla
sylkykuppi

tarkoittaa. Pelisäännöt pitää kirkastaa, Luukkainen kannustaa.
Hänen mukaansa syrjäytyneen häirikön oikeuksista, joita
pitääkin auttaa, on puhuttu paljon, mutta liian vähälle huomiolle on jäänyt muiden oppilaiden
oikeus saada opetusta ja työrauhaa - samoin kuin opettajien
työsuojelu. Opettajan ammatti ei
saa olla kuin sylkykuppi, Luukkainen tiivistää.
VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Adressissa jo
215 000 nimeä
Antti Korhosta puoltava adressi
on kerännyt jo yli 215 000 nimeä ja 17 000 kommenttia.
- Ne kertovat, kuinka tärkeä
asia on kansalaisille ja kommenteista saa hyvän läpileikkauksen
kansan ajatuksista, adressin perustaja Sami Rautavuori kertoo.
Adressi on ensimmäinen,
jonka Rautavuori on laittanut
alulle. Syy oli sama kuin allekirjoittajillakin: tuli tunne, että
Korhosen asian hyväksi täytyy
tehdä jotakin. Adressi lankesi
hyvään maahan samaan aikaan,
kun asia kävi kuumana tiedotusvälineissä.

huomattavaa kilpailuhaittaa, kun
koulutamme kaikki nuoremme
maailmankielten sijaan lukemaan
kansainvälisesti pientä ruotsin
kieltä, Terho huomauttaa.
Tämä taloudellinen argumentti onkin keskeinen kansalaisaloitteen tekstissä. Kansalaisaloite korostaa, ettei tarkoituksena ole vähentää kielten opiskelua, vaan laajentaa suomalaisten
kieliosaamista. Samasta syystä
myös Elinkeinoelämän keskusliitto on ilmoittanut toivovansa
ruotsin pakollisen opiskelun lopettamista.
Entä ne palvelut?
Kuitenkin kaikkein tärkein pakkoruotsin vastustajien perustelu
on kansalaisoikeudet.
- Jokaisella suomalaisella on
oltava oikeus päättää itse omasta kieli-identiteetistään. Kenelläkään suomalaisella ei voi olla

Opetusviraston selvityksessä pidettiin raskauttavana, että opettaja
menetti malttinsa ja työnsi oppilaan portaikkoon päin.
Korhonen kertoo, että tilanne alkoi toisin kuin opetusvirasto
kertoo. Kun hän käski hupparin pois oppilaan päästä, tämä lähti
syönnin jo päättäneenä ruokalasta ulos, eikä siinä ollut mitään riitaa. Toinen oppilas oli silloin toisessa ruokalassa. Kun opettaja meni
sinne, toinen oppilas rupesi huutelemaan, "nyt se hermostuu, nyt se
hermostuu". Opettaja poistui paikalta. Kun hän valvoi ruokailuvälineiden palautusta, oppilas tuli sinne ja alkoi soittamaan suutaan.
- Ei siinä puhuttu mistään anteeksi pyytämisestä, vaan hän rupesi suoraan sättimään minua. En edes tuntenut poikaa millään
tavoin, en ollut ikinä opettanut häntä. Hän jatkoi huutamistaan ja
haukkui muun muassa "läskiksi", Korhonen kertaa.
Opettaja käski viidesti oppilasta poistumaan. Hän ei lähtenyt.
Opettaja otti askeleen kohti, että hän poistuisi, oppilas otti uhmakkaan vasta-askeleen, ettei lähde. Opettaja otti vasemmalla kädellä
hihasta kiinni, oikeassa olivat avaimet ja kännykkä, ja sai saatettua
oppilaan ovelle. Repimättä rinnuksista tai kaulahuivista.
Oppilas pani täysillä hanttiin ja muuttui uhittelijasta uhriksi.
Opettaja päästi hänet irti saadakseen hänet puhumalla ulos. Oppilas takertui seiniin kiinni ja jatkoi huutamistaan. Paikalle tuli hänen entinen oppilaansa, joka yritti ohjata häntä pois ja kysyi myös,
soitetaanko poliisille. Opettaja sanoi rauhallisesti kolme kertaa ja
toinen opettaja kahdesti, että lähde ulos.
- Kun oppilaan käsi herpaantui oven karmista - opettaja ei niitä
repinyt, ettei oppilas loukkaantuisi, lähdin työntämään häntä ulos ja
hän pani hanttiin. Siksi työnsin häntä kahdesti tai kolmesti, että hän
meni ulos. Hän ei kaatunut, ylös vievät portaat ovat kolmen metrin
päässä sivulla. Hän nousi sinne jatkaen huuteluaan ja lähti rehtorin
luo ja soitti äidilleen, Korhonen kertoo.
- Korostan, etten menettänyt malttiani enkä aiheuttanut vaaraa
missään vaiheessa enkä loukannut oppilasta perusopetuslain 36 pykälän vastaisesti. Söin sen jälkeen ja kirjoitin oppilaalle kaksi tuntia
jälki-istuntoa. Sitten tuli rehtori luokkani ovelle ja kuuleminen kesti
kaksi minuuttia keskeytyksineen.
Opetusviraston selvitys perustui rehtorin raporttiin, joka perustui oppilaan kertomukseen, joka on julkaistu totuutena.
- Opetusviraston selvitys on tarkoitushakuinen ja asiavirheitä täynnä oleva satu, jolla ei ole mitään juridista merkitystä. Jos
oikeuteen mennään, siellä luetaan poliisin kuulustelupöytäkirjaa,
Korhonen arvioi.

yliopistoon saakka kestävän pakottamisen jälkeen tuottaa vielä
surkeita oppimistuloksia. Pakkojärjestelmä ei siis täytä tarkoitustaan ruotsinkielisten palvelujen
turvaajana.
Kansalaisaktiivisuudella
kansalaisoikeuksia

syntyperäistä velvollisuutta osata
ruotsia tai olla identiteetiltään
kaksikielinen. Se on jokaisen perheen ja yksilön oma ratkaisu, eikä
jotain minkä valtio voi määrätä
kansalaisen puolesta, Terho painottaa.
Ruotsin opiskelun on siis oltava oikeus eikä velvollisuus, hyvä. Mutta entäpä ruotsinkielisten

palvelut, miten ne turvataan?
- Ensinnäkin tietysti ruotsinkielisten omalla työpanoksella,
mutta lisäksi olen varma että
ruotsia opiskelisi suuri määrä
suomalasia ilman pakkoakin.
Vapaaehtoisuus lisäisi opintojen
tehokkuuttakin. Nykyisen järjestelmän surullisin piirrehän on
se, että se kaiken peruskoulusta

Miten siis tästä eteenpäin, saadaanko nimet kasaan? Entä
mitä tavallinen kansalainen voi
tehtä asian eteen?
- Nimet saadaan kasaan jos
kansalaiset vain tarttuvat tähän
ainutlaatuiseen tilaisuuteen taistella kansalaisoikeuksiensa puolesta. 50 000 nimeä on paljon,
mutta toisaalta alle kymmenesosa pelkästään perussuomalaisten nykyisistä kannattajista,
Terho muistuttaa.
- Tavallinen kansalainen voi
auttaa esimerkiksi keräämällä
nimiä paperisiin kannatuslo-

makkeisiin toritapahtumissa
ja katukeräyksillä tai mainostaa kansalaisaloitteen linkkiä
blogissaan, facebookissa tai
nettikeskusteluissa. Asiasta
kannattaa myös puhua ystäville, työkavereille ja sukulaisille,
ja kerätä heiltä allekirjoituksia.
- Nyt jos koskaan on aika
toimia. Tässä pätee sama logiikka kuin vaalityössäkin: jos
ei nyt vaikuta, on turha sitten
myöhemmin järjestelmän hölmöyttä valittaa, Terho muistuttaa.
Aloitteen voit allekirjoittaa
pankkitunnusten avulla osoitteessa http://ruotsivapaaehtoiseksi.fi/ tai vaihtoehtoisesti voit
tulostaa samasta nettiosoitteesta perinteisen paperilomakkeen ja postittaa sen sivuilta
löytyvään osoitteeseen.
PS VERKKOTOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA
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Henna Rantala ja Maiju Manner
hakevat ahkerasti kesätöitä.

Kesätöitä on vielä tarjolla
Reipas nuori voi saada vielä kesätyöpaikan, jos hän hakee sitä aktiivisesti.
Kuntien, kaupunkien ja suurimpien yritysten kesäpestit on kuitenkin jo jaettu.

J

yväskylässä lukion ensimmäistä luokkaa käyvät Henna Rantala ja
Maiju Manner hakivat
kesätyöpaikkaa kaupungilta,
mutta tällä kertaa ei tärpännyt.
- Jätin hakemuksen ja paikat arvottiin hakijoiden kesken. Minulla ei ollut arpaon-

nea tällä kertaa, Rantala toteaa.
Rantalan kaveri Mannerkaan
ei saanut kaupungilta kesätyöpaikkaa. Manner ei ole luovuttanut, vaan hän on kysynyt kesätöitä kaupoista ja siivousfirmoista. Vastausta ei ole vielä kuulunut. Nuorilla on halu tehdä töitä
ja ansaita rahaa.
- Sanotaan, että nuorten pi-

täisi tehdä töitä ja hankki työkokemusta, mutta miten se onnistuu kun ei ole tarpeeksi työpaikkoja tarjolla, Rantala sanoo.
Kaupunkien
tarjonta ennallaan
Kaupunkien tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä on pysynyt

lähes samana viime vuoteen verrattuna, vaikka paikkojen määrissä on alueellista vaihtelua.
Esimerkiksi Jyväskylän kaupungilla oli haettavana tänä keväänä
340 kesätyöpaikkaa 15 vuotta
täyttäneille ja sitä vanhemmille
nuorille. Kaupunki sai noin 7
600 hakemusta. Määrä on huomattavasti pienempi kuin viime

vuonna, jolloin hakemuksia jätettiin yli 11 000.
- Emme ole löytäneet selkeää
syytä hakemusmäärän romahtamiseen, vaikka työpaikkojen
määrä ei ole oleellisesti muuttunut. Yksi syy saattaa olla se,
että osa nuorista on hakenut
paikkaa monena kesänä peräkkäin ja kyllästynyt jättämään

Nuorisotuet jaettiin väärin perustein
Perussuomalaiset nuoret ovat nyreissään
kulttuuriministeri Paavo Arhinmäelle,
joka lyttäsi perusnuoret jakaessaan
avustuksia poliittisille nuorisojärjestöille.

K

un esimerkiksi kokoomuksen nuoriso-,
opiskelija- ja lapsijärjestöt saivat yhteensä
liki miljoona euroa valtionapuja Raha-automaattiyhdistyksen varoista, niin Perussuomalaisille Nuorille heltisi vain
20 000 euroa.
Perussuomalaisten Nuorten
pääsihteeri Suvi Karhu pitää
summaa naurettavana. Vaikka
järjestö sai tänä vuonna 5 000
euroa enemmän kuin viime
vuonna, ei korotus riitä Karhulle.
- Tilastoista ja numeroista
saadaan halutessa vaikka minkä näköisiksi. Jos numeroilla
halutaan kikkailla, voidaan

tukisummat laskea euroa per jäsen –periaatteella, jolloin häviämme esimerkiksi demarinuorien
119,70 €/jäsen -summalle todella
rajusti. Me saamme vain 9,70 €
per jäseneltä, Karhu puistelee
päätään.
- Emme ole kiittämättömiä,
mutta normaaliin, maalaisjärkeen ja oikeustajuun tukipäätös
ei mahdu.
Ministeri vihjaili rasismilla
Perusnuorten toiminnanjohtaja
Heikki Tamminen kiistää ministeri Arhinmäen väitteet siitä, että
perusnuorilla ei muka olisi riittävästi toimintaa merkittävämpään
avustukseen.

- Vertaillaanpa ensinnäkin
vaikka hänen edustamansa puolueen nuorisojärjestön ja meidän
kalentereita. Meillä on parikymmentä tapahtumaa tulossa seminaareista lukupiireihin. Heillä on
kalenterissa yksi kokous, Tamminen huomauttaa.
- Toimintakertomustamme
Arhinmäki ei liene lukenut lainkaan. Hän on väittänyt kaksi
vuotta peräkkäin, että meillä on
vuosittain kaksi valtakunnallista
tapahtumaa, joissa on alle sata
osanottajaa. Tämä väite ei pidä
alkuunkaan paikkaansa.
Arhinmäki on viitannut myös
siihen, ettei hän tue rasistista toimintaa. Vihjaus on Tammisen
mielestä törkeä.
- Hän nojaa nuorisolakiin,
jossa nuorten parissa tehtävän
työn tulee edistää monikulttuurisuutta. Ensinnäkin on minusta
pöyristyttävää, että vapaan sanan
ja mielipiteen maassa määrätään
laissa, minkälaisia aatteita tulee
ajaa. Sama malli oli Neuvostoliitossa ja Saksassa 30-40-luvuilla.

Nuorisolaki on vapaan mielipiteen vastainen. Se, ettemme
kannata monikulttuurisuutta,
joka on todettu katastrofaalisesti
epäonnistuneeksi ihmiskokeeksi,
ei ole rasismia, Tamminen painottaa.
Perusnuoret
tekevät ja näkyvät

Toiminnanjohtaja Heikki Tammisen mielestä kaikki tuet poliittisille
nuorisojärjestöille tulisi lakkauttaa ja
maksaa ne puoluetukien kautta.

Toiminnanjohtaja Tamminen
kertoo ylpeänä, että perusnuoret
eivät maleksi odottelemassa avustuksia, vaan toimivat.
- Vuonna 2012 julkaisimme
uudet nettisivut, uuden periaateohjelman sekä uuden lehden, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jo
näitä oli työstämässä kymmeniä
jäseniä ja asiantuntijoita. Pelkästään kahdessa monikulttuurisuusseminaarissamme oli 200
kuulijaa, Tamminen muistuttaa.
- Nuorien ehdokkaiden määrä kasvoi perussuomalaisilla eniten kuntavaaleissa ollen karvan
vajaa 20% ehdokkaista. Tätä
varmasti tuki se, että vaalien alla
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hakemusta kun ei ole tärpännyt,
arvioi henkilöstösuunnittelija
Sirpa Jokinen Jyväskylän kaupungista.
Jyväskylä tarjoa töitä on sekä
peruskoululaisille että jo koulutusta ja työkokemusta hankkineille nuorille. Työsuhteen pituus
vaihtelee kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Nuoret voivat esimerkiksi avustaa vanhusten- ja lasten hoidossa, toimia
liikuntalaitoksessa valvojana,
metsänhoitotöissä tai puistojenja viherrakennusalueiden työntekijänä.
Useissa kaupungeissa nuoria
autetaan työllistymään yrityksiin
niin sanotuilla kesätyöseteleillä.
Niitä käyttävät muun muassa
Vantaa, Espoo, Turku, Vaasa,
Oulu ja Rovniemi. Nämä kaupungit tukevat nuoria työllistäviä yrityksiä ja järjestöjä noin
200–400 eurolla.
Reippaudella saa töitä
Keski-Suomen TE-toimiston alueella on noin 90 työpaikkailmoitusta, joiden sisältä löytyy noin
350 yksittäistä kesätyöpestiä.
Yritys- ja työnantaja palveluiden
palveluesimies Marja Pakkanen
kertoo, että yhden ilmoituksen
alta voi löytyä esimerkiksi 25 siivoojan työpaikkaa.
- Kesätöitä on vielä laidasta laitaan, vaikka hakusesonki
on mennyt jo umpeen kuntien
ja suurimpien yritysten osalta.
Reipas, iloinen ja nuhteettoman
taustan omaava nuori voi vielä
löytää töitä, jos jaksaa hakea niitä aktiivisesti, Pakkanen neuvoo.
Pakkasen mukaan työvoima-

hallinnon sivuilla (mol.fi) esillä
olevat paikat ovat vain jäävuoren huippu.
- Nuoren kannattaa mennä suoraan yrityksiin esittäytymään ja kertomaan, että on
valmis tekemään töitä. Työnantajat arvostavat omatoimisuutta. Myös omat sukulais- ja tuttavasuhteet kannattaa käyttää
hyväksi.
Keski-Suomessa voi päästä
ilman koulutusta varainhankintaan, feissaripaikoille, puhelin- tai torimyyjäksi, siivoushommiin tai grillityöntekijäksi.
Ammattikoulutusta jo hankkineille on tarjolla hoitoalan sekä
kiinteistöhuoltoalan paikkoja.
Pakkanen kannustaa nuoria etsimään kesätyöpaikkoja
myös kotikuntansa ulkopuolelta. Monissa pienissä kunnissa
kaivataan esimerkiksi hoitoalan
väkeä. Eksoottisimpia paikkoja
löytyy myös ulkomailta. Esimerkiksi Espanjan Fuengirolaan
haetaan suomenkielisiä puhelinmyyjiä.
Ei saa lannistua
Tuoreimmat huhtikuun työttömyystilastot ovat karua luettavaa. Tilastokeskuksen viimeisimpien työllisyyslukujen mukaan
koko maassa oli maaliskuussa
9 000 työtöntä enemmän kuin
vuotta aiemmin. Yhteensä työttömiä oli 236 000. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, kun se
edellisvuoden maaliskuussa oli
8,5 prosenttia. Työllisten määrä
väheni sekä yksityisellä että julkisella sektorilla edellisvuoden
vastaavaan aikaan verrattuna.

kiersimme yli 20 kunnassa ja
kaupungissa ympäri Suomen rekrytoimassa ja viemässä viestiä ja
tapasimme satoja ihmisiä. Myös
jäsenmäärämme on kolminkertaistunut vuodesta 2011, ollen
nyt noin 2 200. Kasvu on ylivoimaisesti suurinta poliittisissa nuorisojärjestöissä.

remme ovat erittäin kysyttyjä
puolueessa.
Aktiivinen nuori on kultakimpale, josta jokainen haluaa osansa, ja näin nuorelle ei jää tarpeeksi
aikaa kehittää alueensa nuorten
toimintaa.

Meitä pidetään piheinä

Perusnuorten toiminnanjohtajan
Heikki Tammisen mielestä koko
nykyinen nuorisoavustusten jakosysteemi on pahasti pielessä.
- Koko systeemi tulisi rakentaa puhtaalta pöydältä. Tukijärjestelmä on sellainen soppa, että
sitä voi käyttää väärin ja selitellä mustan valkoiseksi hyvinkin
helposti. Rahoilla on tehty jopa
150 000 euroa ylijäämäisiä vuosituloksia ilman sanktioita, vaikka tuet myönnetään vuodeksi
kerrallaan. Eikö silloin tukea ole
haettu valheellisin perustein, tai
sitä on myönnetty liikaa? Sinänsä, ihmekös tuo, kun avustuksista
päättävässä toimikunnassa istuvat
vain hallituspuolueiden edustajat,

Perusnuorilla menee hyvin, mutta
töitä riittää eikä toiminnan järjestäminen ole helppoa ilman rahaa.
- Lisärahaa tarvitaan nimenomaan toiminnan vilkastuttamiseen ja uusiin tapahtumiin. Meillä
on äärimmäisen iso kysyntä nuorten keskuudessa. Moni heistä ei
ymmärrä, miksi emme voi tarjota
kymmentä kaunista ja kivaa jäsenillemme ja muillekin nuorille, kuten muut nuorisojärjestöt tekevät,
Suvi Karhu selittää.
- Koska nuoret eivät tiedä rahoitushaasteistamme, meitä pidetään piheinä.
Lisäksi myös aktiiviset nuo-

Tuet uusiksi

Huono työllisyyskehitys näkyy erityisesti nuorten kohdalla, sillä nuorisotyöttömyys on
pahentunut. Tämä merkitsee
sitä, että kesä- ja myös muiden
työpaikkojen hakeminen vaatii
entistä sitkeämpää otetta. Palveluneuvoja Marja Pakkasen
mukaan nykyisin yhdellä hakemuksella työtä ei usein löydy.
- Työnhaussa ei kannata lannistua. On normaalia, että ensimmäisellä kerralla ei tärppää.
Hakemuksia joutuu jättämään
aiempaa enemmän. Rekrytointeja tehdään kuitenkin koko
ajan, vaikka työpaikoilla tapahtuu väen vähentämistä.
Pakkasen mielestä on tärke-

ää, että nuori hakee vähemmän ammattitaitoa vaativia
paikkoja, jotta oppii työelämän pelisäännöt ja käytännöt.
Työnantaja palkkaa kahdesta
samantasoiset paperit omaavasta nuoresta sen, joka osaa
tulla töihin sovittuun aikaan.
- Ensimmäistä kesätyöpaikkaa haettaessa tarvitaan nöyryyttä. Vaikka ala ei tuntuisi
omalta, jää siitä jälki työhistoriaan, joka voi toimia ponnahduslautana. Vaativampia
hommia voi hakea sitten kun
on karttunut kokemusta työelämästä, Pakkanen neuvoo.
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Reipas ja iloinen nuori voi
vielä löytää kesätyöpaikan,
uskoo palveluesimies
Marja Pakkanen KeskiSuomen TE-toimistosta.

TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

Tamminen huomauttaa.
- Ministeriössä pidetään tärkeänä, että valtion myöntämä tuki
olisi vain pienempi tukeva osa koko rahoituksesta, ja suurin osa tulisi ansaita omalla toiminnalla tai
emopuolueelta. Näin eivät ainakaan suurimmat tuensaajat toimi.
Tammisen mielestä kaikki tuet
poliittisille nuorisojärjestöille tulisi
lakkauttaa ja maksaa ne puoluetukien kautta.
- Näin Raha-automaattiyhdistyksen, jonka varoista tuet
maksetaan, arvokkaita rahoja ei
jaettaisi kyseenalaisesti. Näin olisi
nimenomaan puolueiden vastuulla
tukea omaa ideologista jatkumoa,
Tamminen kaavailee.
Perussuomalaiset Nuoret aikovat käydä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän valtionapupäätöksen läpi emopuolueen
palkkaamien juristien kanssa.
Nuorisojärjestö tekee päätöksestä
oikaisuvaatimuksen.
SEPPO HUHTA
KUVAT TOIMITUS

- Emme ole kiittämättömiä, mutta normaaliin maalaisjärkeen ja oikeustajuun tukipäätös ei mahdu, pääsihteeri Suvi Karhu sanoo tukipäätöksestä.
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PUOLUEVALTUUSTO
- Nuorelle miehelle työttömyyttä
pahempaa on vain sota.

PERUSSUOMALAISET
SUURIMMAKSI EUROVAALEISSA
Omaishoidon aseman parantaminen nousi perussuomalaisten suurimmaksi
sosiaalipoliittiseksi tehtäväksi Helsingissä pidetyssä puoluevaltuuston kokouksessa.

P

uoluevaltuuston kokouksen avannut Timo Soini kertoi, että
perussuomalaiset on
Suomen nopeimmin kasvava
puolue, mutta muistutti, että
parantamisen varaa on aina.
- Työtä pitää tehdä joka päivä. Osaamisen tasoa on nostettava sekä järjestö- että eduskuntatyössä, vaikka eteenpäin on
menty rutkasti. Olemme pääoppositiopuolue ja nimenomaan
linjavaihtoehto hallitukselle.
Meillä on täydet mahdollisuudet nousta Suomen suurimmaksi
puolueeksi eurovaaleissa. Olemme todellinen kansanpuolue.
Soini kertoi, että puolueen
johtopaikoista on alkanut kova
kilpailu, ja että varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri menevät
varmasti äänestykseen. Hän peräänkuulutti asiallista kampanjointia ja politiikan pöytätapoja:
- Ette te ihan helppo porukka ole. Rakas, joskus hankala
lapsi, Soini nauratti yleisöä.
Omaishoito ja työttömyyden
hoito etusijalle
Soini nosti omaishoidon aseman
parantamisen perussuomalaisen
suurimmaksi sosiaalipoliittiseksi tehtäväksi. Omaishoito tulisi
siirtää Kelan hoidettavaksi. Soi-

nin mukaan tärkeää, että kaikki
ihmiset ovat tasa-arvoisia, eikä
tukitaso riipu asuinkunnasta.
Hän korosti myös työttömyyden
musertavaa vaikutusta:
- Työttömyys tuhoaa suomalaisen yhteiskunnan perustaa.
Nuorelle miehelle työttömyyttä
pahempaa on vain sota.
Soinin mukaan tarvitaan sopimus suomalaisten kanssa, jossa
satsataan kaikkien ikäluokkien
hyväksi yrittämiseen ja työhön.
Perussuomalaiset valmistelevat
oman vaihtoehtobudjetin, oman
ehdotuksemme Suomen suunnan
kääntämiseksi kasvuun.
Sivistynyt Sipilä
asialle
Puhe kääntyi eduskunnan kevätkauteen, jolloin keskusta yritti
syrjäyttää varapuhemies Anssi
Joutsenlahden.
- Tämä ei onnistunut, koska
muut puolueet pitivät pelisäännöistä kiinni. Ryhmäpuheenjohtaja Kimmo Tiilikainen tarjosi
yhteistyötä haukkumalla osan perussuomalaisista ihmisvastaisiksi
ja minut sanani syöjäksi. Kuusitoista vuotta piti puoluetta johtaa,
jotta moisen syytöksen kuulen
miltään puolueelta.
Soini totesi, ettei petä, eikä
pelkää – se tiedetään ja tunnetaan.

- Jos yhteistyötä halutaan,
kepun kannattaa vaihtaa yhteistyöveturiaan ja hyllyttää kyhelö
komppaniajohtaja Tiilikainen.
Tiilikaisen räyhääminen joka
suuntaan käy kepulle kalliiksi.
Jos yhteistyötä haluatte, pistäkää
sivistynyt Sipilä asialle.
Soini painotti perussuomalaisten asialinjaa, mutta korosti, että ilman suunnanmuutosta
Suomi vajoaa ja hajoaa. Hän
kertoi, että perussuomalaiset
tekevät omat esityksensä esityksemme ja että puolue kannattaa
muiden hyviä esityksiä.
- Eurokriisin suhteen olemme
olleet koko ajan oikeassa. Kiitos
siitä, että uskoitte. Ja siitä, että
olette tukeneet.
Puoluejohtaja suomi olan
takaa Kataisen ja kaikkien muidenkin euromaiden hallituksia
siitä, että ne hyväksyivät Kyproksen kriisin yhteydessä talletussuojan murtamisen myös
alle 100 000 euron talletuksissa.
Kyproksen hallitus ei kuitenkaan
hyväksynyt ihmisten säästöihin
kajoamista.
Kuri, lämmin syli ja
lähimmäisenrakkaus
Lopuksi Soini puhui vielä koulujen, kotien ja sairaaloiden turvallisuustilanteesta. Hän puhutteli

varttuneempia kokousedustajia
seuraavin sanoin:
- Siihen aikaan kun te olitte
koulussa, teititeltiin opettajaa.
Noustiin ylös. Ei pidä palata
30-luvulle, mutta hyviin tapoi-

hin pitää palata. Pitää olla kuri
ja järjestys, mutta myös lämmin
syli ja lähimmäisenrakkaus. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas.

Perussuomalaisten uusi puoluehallitus
Perussuomalaisten puoluevaltuusto valitsi uuden puoluehallituksen. Valituiksi tulivat: Martti Eskola, Pirita Nenonen, Mikko
Nurmo, Juhani Pilpola, Pekka M. Sinisalo, Seppo Toriseva ja
Raimo Vistbacka.
Uuteen puoluehallitukseen kuuluvat yllämainittujen lisäksi
myös puolueen puheenjohtajisto, puoluesihteeri ja eduskuntaryhmään kuuluva jäsen. Puheenjohtajistoon kuuluvat Timo Soinin
lisäksi varapuheenjohtajat Hanna Mäntylä, Juho Eerola ja Reijo
Ojennus. Puoluesihteerinä toimii Ossi Sandvik, eduskuntaryhmän
edustajana toimii Pirkko Ruohonen-Lerner.
Nyt valittu hallitus toimii seuraavaan puoluevaltuuston vuosikokoukseen, keväälle 2014 saakka.
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Lakialoite törkeistä lapsiin
kohdistuvista rikoksista

K

ansanedustaja Arja Juvonen jätti eduskunnassa lakialoitteen lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistuksen korottamisesta. Lakialoitteen allekirjoitti 129
kansanedustajaa.
Lakialoitteessa esitetään, että vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi
vankeutta, eli samansuuruiseksi kuin törkeissä
raiskausrikoksissa.

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan rangaistus törkeästä
lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on
vähintään vuosi ja enintään kymmenen
vuotta vankeutta. Tämä tarkoittaa yleensä
sitä, että vähimmäisrangaistuksen saanut
tuomittu kärsii tuomionsa ehdollisena eli
vapaana. Näin tapahtui mm. oululaismiehen tapauksessa, jossa käräjäoikeuden
tuomion jälkeen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kolmesta
muusta lapsen hyväksikäytöstä tuomioksi
tuli vain vuosi ja kahdeksan kuukautta
ehdollista.
- Lapsiin kohdistuvat törkeät teot ja
niistä saadut tuomiot eivät kohtaa. Meillä
täytyy olla varaa kovempiin rangaistuksiin. Lainsäädännön tulisi olla sellainen,
ettei yksikään lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu kärsisi
rangaistustaan ehdollisena eli vapaana.
Tuomioiden on oltava tuntuvia eli ehdottomia ja aloitteessani esitetty kahden
vuoden vähimmäisrangaistus tekisi niistä
juuri sellaisia, Juvonen selventää.
- Nyt jätettävässä lakialoitteessa on
130 kansanedustajan allekirjoitusta. Se
on paljon ja kertoo sen, mitä tästä asiasta
eduskunnassa ajatellaan. Aloite on saanut myös
kansalta kannustusta, ja olen saanut yhteydenottoja myös seksuaalirikosten uhreiksi lapsena joutuneilta henkilöiltä. Ne tarinat ovat olleet hyvin
murheellista kuultavaa, Juvonen kertoo.
Katso Juvosen haastattelu:
http://uutiset.perussuomalaiset.fi/?p=3766

Pedofiilit pakkohoitoon

K

ansanedustaja Hanna Mäntylä jätti
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen,
jossa hän tiedustelee, onko
hallitus pohtinut seksuaalirikoksiin syyllistyneiden pedofiilien kohdalla pakkohoitoa
eli kemiallista kastraatiota.
- Pedofilia on sairaus, jota sairastava ei usein tiedosta
toiminnassaan tai ajattelussaan mitään väärää. Onkin
perusteltua kysyä, onko yhteiskunnallisia kustannuksia ja
suurta inhimillistä kärsimystä
aiheuttavia rikoksiin syyllistyneitä pedofiilejä yliymmärrettävä vai olisiko pakkohoito
eli kemialliseen kastraatioon
velvoittaminen heidän kohdallaan oikea ratkaisu, Mäntylä
kysyy.
Hallitus on valmistellut
muutoksia lainsäädäntöön
koevapauteen päästämiseksi,

jos seksuaalirikokseen syyllistynyt sitoutuu lääkehoitoon. Mäntylän mukaan hallituksen esitys
pitää toki sisällään monia hyviä
uudistuksia, mutta on sellaisenaan riittämätön.
- Pedofiilit ovat aivan oma lukunsa, sillä heillä hoitoennuste on
hyvin heikko. Kuinka ihminen,
joka ei näe toiminnassaan mitään
väärää, sitoutuisi tai motivoituisi
aidosti hoitoon? Rikoksen uusimisen riski on heidän kohdallaan
todella korkea, Mäntylä sanoo.
- Pedofiilien jäljiltä meillä on
Suomessa lukuisia uhreja, jotka
kärsivät joka päivä elinkautista.
Olemmehan me käyneet keskusteluja siitäkin, tulisiko syntymättömiä lapsia suojella äitien
päihteidenkäytöltä pakkohoidolla – aivan samoin me voimme
suojella lapsiamme määräämällä
rikokseen syyllistyneet pedofiilit
pakkohoitoon, jos näin halutaan.
Kyse on siitä, kenen ihmisoikeuk-

sia ja ihmisarvoa haluamme puolustaa, Mäntylä toteaa.
Mäntylä ilmoitti viime viikolla hakevansa jatkokautta perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajana.

Verolinjauksia ja
kansalaisaloitteen
käsittelyä
Kevään 2011 historiallisista Jytky-vaaleista on kulunut kaksi
vuotta. Ensi kesänä myös kuuden puolueen hallitus täyttää
kaksi vuotta, mikäli se on silloin vielä pystyssä. Me perussuomalaiset emme tässä hallituksessa ole, koska emme kääntäneet takkiamme eurokriisin hoidossa. Emme uskoneet euromaille annettavien tukipakettien kestävyyteen ennen vaaleja
emmekä vaalien jälkeen.
Nyt vallassa oleva kuuden puolueen hallitus on helpottanut suurituloisten ja varakkaiden kansalaisten verotusta.
Samanaikaisesti pienituloiset ovat joutuneet lujille mm. arvonlisäveron ja energiaverojen korotuksilla, jotka vaikuttavat ankarasti erityisesti pienituloisten kaikkeen elämiseen,
asumiseen ja liikkumiseen. Ihmettelen erityisesti sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton haluja jatkaa hallituksessa,
joka tuoreella osinkoveropäätöksellä keventää rikkaimpien
yrittäjien verotusta jopa kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa verrattuna edellisvuoteen. Millä tämäkin aukko valtion
verotuloissa katetaan, uusilla arvonlisäveron korotuksillako?

Mitä tapahtuu
lähidemokratialle
Suomen kunnissa?
Isompien uudistusten kohdalla hallitus on polkenut paikallaan. Hallituksen lupaama kuntauudistus piti esitellä
kansalaisille jo ennen lokakuun kuntavaaleja, samoin soteuudistusta on odoteltu, mutta toistaiseksi hallituksen esityksiä
ei ole kuulunut eikä näkynyt. Vain työryhmiä on perustettu ja
täydennetty valmistelemaan asiaa. Huhtikuun lopulla pääministeri Katainen otti ohjat käsiinsä ja kutsui kuuden hallituspuolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat neuvottelemaan
ja sopimaan asioista eli nyt poliitikot runnovat uudistusta väkisin läpi. Huolestuneena odotan lopputulosta, mitä tapahtuu
lähidemokratialle Suomen kunnissa?
Perussuomalaiset toivoivat, että kuntauudistus valmisteltaisiin parlamentaarisesti, kaikkien eduskuntapuolueiden
toimesta, kuten aikaisemmin on ollut tapana kun päätetään
vastaavista suurista, kaikkia kansalaisia koskettavista uudistuksista. Itse olen osallistunut viime eduskuntakaudella
perustuslain uudistamiseen, vaali- ja puoluerahoituksen uudistamiseen sekä kansalaisaloitetyöryhmään. Harmillista,
että perussuomalaiset ja keskusta jätettiin kuntauudistuksen
valmistelutyöstä täysin ulkopuolelle, sillä meillä on paljon
kuntapuolen osaamista ja kokemusta, jota olisi ollut syytä
hyödyntää asian valmisteluvaiheessa.
Kuluvalla viikolla eduskunnassa käsitellään historiamme
ensimmäistä kansalaisaloitetta. Se on tehty turkistarhauksen
kieltämisestä Suomessa. Nyt asiasta käydään lähetekeskustelu, minkä jälkeen se lähetetään maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn. Suurella todennäköisesti valiokunta ei lämpene turkistarhauksen kieltämiselle. Turkistarhaus on laillinen
elinkeino, joka työllistää tuhatmäärin maaseudun väkeä erityisesti Pohjanmaalla. Lisäksi turkiksista saadaan mukavasti
vientituloja. Jos turkistarhaus kiellettäisiin Suomessa, siirtyisi
turkistuotanto entistä enemmän mm. Venäjälle ja Kiinaan,
joissa eläinten hyvinvointia ei valvottaisi kuten Suomessa.
Luotan siihen, että jo käytyjen keskustelujen jälkeen
eläinten olosuhteisiin kiinnitetään Suomessakin aikaisempaa enemmän huomiota, kun uhkana on koko elinkeinon
kieltäminen. Ensimmäinen kansalaisaloite on jo nyt saanut
virkistävän keskustelun aikaiseksi. Aiheutti se hieman päänvaivaa myös eduskunnan hallinnossa, jossa kehiteltiin uusia
menettelytapoja, joita eduskunnassa tullaan noudattamaan
kansalaisaloitteiden käsittelyssä.

Pirkko Ruohonen-Lerner
perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj.
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EDUSKUNTA
Perussuomalaisten kansanedustaja ja Suomen IPU-delegaation puheenjohtaja Maria Lohela (oik.)
kertoi Suomen näkemyksiä IPU:n yleiskokouksessa, joka pidettiin maaliskuussa Ecuadorin pääkaupungissa
Quitossa. Kokoukseen osallistui myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner.

NÄKÖKULMIA HYVÄÄN ELÄMÄÄN
Quiton IPU-kokouksen yleiskeskustelun aiheena oli uusien
näkökulmien ja ratkaisujen löytäminen hyvään elämään.

S

uomen puheessa kansanedustaja, puheenjohtaja Maria Lohela
nosti esille maapallon
tulevaisuuden haasteita. Lohelan mukaan kestävä kehitys
mahdollistaa maapallomme
luonnon monimuotoisuuden
säilyttämisen samalla hyvän elämän edellytykset turvaten.
Hänen mukaansa vaarana
on, että seuraava sukupolvi ei

enää pysty perimään maapalloa
sellaisena, kuin edellinen sukupolvi sen sai, koska luonto ei kestä nykyistä kulutusvauhtia loputtomiin. Lohela toi myös esille sen,
että ympäristöasioiden ohella tärkeää on kehitysnäkökulma. Ajatus yhteiskunnallisesta kestävyydestä tulee liittää osaksi kestävää
kehitystä. Olennainen osa tätä on
ihmisoikeuksien kunnioitus.
Maria Lohela korosti, että

vastuu tulevaisuudesta on meidän kaikkien. Kuitenkin niillä,
joilla menee paremmin, on velvollisuus auttaa heikompia. On
taloudellisesti järkevää käydä
käsiksi ongelmiin ajoissa, jolloin
pienemmillä panoksilla voidaan
saada aikaan enemmän ja parempia tuloksia. Suomi pystyy
parhaiten kantamaan vastuunsa
maailman tilasta keskittymällä
esimerkiksi kehitysyhteistyössä

koulutukseen, puhtaaseen veteen,
viemäröintijärjestelmiin ja uusiutuvan energian käyttöön, joista
meillä on jo vahvaa osaamista ja
kokemusta.
Maria Lohelan mukaan suureen muutokseen vaatii hienosäätöä elämässämme: jokaisella
on mahdollisuus vaikuttaa luonnonvarojen kestävyyteen kulutustottumuksiensa kautta. Tämä
riippuu siitä mitä me itse kukin

pidämme hyvänä elämänä.
Quiton IPU-kokoukseen
osallistui myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko RuohonenLerner.
Lue IPU:n toiminnasta:
http://web.eduskunta.fi/
Resource.phx/kvtoimielimet/
kvtoimielin-ipusr01/esittely.htx

Saarakkala puuttuisi Ylen ohjelmamainontaan

P

erussuomalaisten
kansanedustaja VesaMatti Saarakkala on
jättänyt hallitukselle
vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän kyseenalaistaa Yleisradion nykyisen tv-ohjelmamainonnan.
Kuvaohjelmalain 710/2011)
15 §:n mukaan lapsen kehitykselle haitallisena kuvaohjelmana
pidetään produktiota, joka aiheuttaa väkivaltaisen tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi taikka
muulla rinnastettavalla tavalla
vahinkoa lapselle. Kyseinen
pykälä painottaa erityisesti sen
merkitystä, missä yhteydessä ja
miten tapahtumat kuvataan.
- Yleisradio on käyttänyt
menneinä vuosina huomattavia summia rahaa ostaakseen
oikeuden näyttää kanavillaan
amerikkalaisia populaarikulttuurisarjoja. Kyseisten sarjojen

sisällöstä on tehty asianmukainen
selvitys ja kuvaohjelmalain 16 §:n
mukainen ikärajamerkintä, joka
ohjeistaa vanhempia ohjaamaan
lastensa tv-katselua, Saarakkala
huomauttaa.
- Ylen näyttämien populaarikulttuurisarjojen mahdolliset vä-

kivaltaiset ja seksistiset kohtaukset aiheuttavat kuitenkin ikärajavalvontaa koskevia lisäongelmakohtia, mikäli sarjojen esitysajan
ulkopuolella yleisradion kanavilla esitetään ohjelmamainoksia,
joissa on lapsille sopimatonta
materiaalia kyseisistä sarjoista.
Tällöin syntyy suuri riski siitä,
etteivät lasten vanhemmat ole
kykeneviä suojaamaan jälkikasvuaan lasten mieltä järkyttävältä
sisällöltä.
Saarakkala muistuttaa, että
kuvaohjelmalaki ei säätele tvmainontaa, vaan mainostamisen
yleiset periaatteet on kirjattu
kuluttajansuojalakiin (38/1978).
Kuluttajansuojalain 2 §:n mukaan alaikäisiä yleisesti tavoittavaa markkinointia voidaan pitää
hyvän tavan vastaisena, jos se
on omiaan haitallisesti vaikuttamaan alaikäisen tasapainoiseen
kehitykseen. Tämänkaltaisissa

mainoksissa katsotaan olevan
esimerkiksi pelottavia tai väkivaltaan liittyviä elementtejä.
- Ylen olisi verorahoitteisena
mediayhtiönä toimittava pioneerina ja pidättäydyttävä lapsia
mahdollisesti järkyttävien ohjelmamainosten näyttämiseltä,
vaikka nämä mainokset eivät
kuluttajansuojalain hyvän tavan
vastaisen markkinoinnin määritelmää täyttäisikään. Tällöin voisi
tulla harkittavaksi kuvaohjelmalain 3 §:n laajentaminen, jolloin
kuvaohjelmaksi tulkittaisiin myös
ohjelmamainokset, Saarakkala
linjaa.
- Tämän muutoksen myötä kuvaohjelmaluetteloon olisi
merkittävä se ajankohta, jolloin muun muassa väkivaltaista tai seksististä sisältöä
omaavien populaarikulttuurisarjojen ohjelmamainoksia
aiotaan esittää. Myös yleis-

radionlain
(1380/1993)
12 §:n muuttaminen, jolloin
mainonnan kielto ulotettaisiin
myös lasten kehitykseen haitallisesti vaikuttavan ohjelmatuotannon mainostamiseen, olisi
mahdollinen ratkaisu alaikäisen tv-katselijan suojelemiseen
tämän kehitykseen haitallisesti
vaikuttavilta ohjelmamainoksilta.
- Onko hallitus tietoinen
riskeistä, mitä yleisradiolla
esitettävien amerikkalaisten
populaarikulttuurisarjojen
ohjelmamainokset aiheuttavat
lasten tasapainoiselle kehitykselle ja onko hallituksella valmiutta muuttaa kuvaohjelmatai yleisradiolakia alaikäisten
suojelemiseksi
esimerkiksi
väkivaltaisilta tai seksistisiltä
ohjelmainoksilta? Saarakkala
kysyy.
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Välikysymys Kyproksesta:

KOKOOMUSLAISET
KAHDELLA PALLILLA

E

duskunta
äänesti
perussuomalaisten
esittämästä välikysymyksestä Kyproksen
tukemisesta. Viimeisessä äänestyksessä olivat vastakkain
luottamuslause hallitukselle
ja Timo Soinin esittämä epäluottamuslause, joka olisi läpi mennessään kaatanut Jyrki
Kataisen hallituksen.
“Kuuden kopla” säilytti
ministerin pallinsa äänin 86
– 65. Äänestyksestä oli poissa
48 edustajaa. Jos kaikki opposition edustajat olisivat osallistuneet äänestykseen, hallitus
olisi pysynyt pystyssä vain 10
äänen turvin.
Keskusta äänesti tavallaan
itseään vastaan. Nimittäin
Soinin esittämän epäluottamusehdotuksen yksi kantavista ajatuksista oli se, että
koska hallitus jatkaa edeltäjänsä tukipakettipolitiikkaa
ja rikkoo tietoisesti ja toistuvasti EU:n sääntöjä Suomen
kansan vahingoksi, se ei nauti eduskunnan luottamusta.

Kannatettuaan Soinin esitystä, keskusta tuomitsi edellisen
hallituksen toimet, jossa se oli
pääministeripuolueena.
Ennen
Kypros-paketin
luottamuslauseäänestystä kokoomusedustajat Pia Kauma,
Sanna Lauslahti, Eero Lehti
ja Kari Tolvanen antoivat julkisuuteen tiedotteen, jossa he
tuomitsivat Kyproksen tukemisen Suomen valtion varoista
suorastaan rikolliseksi toiminnaksi.
- Äänestämme hallituksen
luottamuksen puolesta, vaikka edelleen olemme sitä mieltä,
että Kyproksen tukeminen on
väärin, sekä Lehti että Tolvanen myönsivät ennen äänestystä.
- Luottamuslause hallitukselle ja Kyproksen tukipaketin
tuomitseminen ovat kaksi eri
asiaa, herrat painottivat.
Myös Lauslahti äänesti kokoomuksen linjan mukaisesti.
Kauma ei osallistunut äänestykseen.

U

ISIEN PUOLESTA

seat perussuomalaiset kansanedustajat osallistuivat eduskunnan portailla järjestettyyn vieraannuttamispäivään. Tilaisuudessa kiinnitettiin huomiota vieraannuttamisen estämiseen
eli lapsen ja vanhemman suhteen turvaamiseen vanhempien eron jälkeen.
- On ollut hämmästyttävää havaita, että Suomen oikeusistuimissa työskentelee tuomareita, jotka säännönmukaisesti ratkaisevat liki kaikki huoltajuuskiistat äidin eduksi, Juho Eerola
huomautti jo viime vuonna.
- Ei auta, vaikka isällä olisi tarjota lapselle toimeentulo ja turvaa. Äidit ovat jääneet toiseksi
ainoastaan niissä tapauksissa, kun ovat olleet narkomaaneja tai kodittomia – eivät aina silloinkaan.
Aihe on tuttu Eerolalle. Hänen oma tyttärensä vietiin lupaa kysymättä ulkomaille kahdeksi vuodeksi. Lapsen äiti tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lapsikaappauksesta.

Jari Lindström:

V

Halpatyövoimapula

ATT:n Juhana Vartiainen ja Ilmarisen
Jaakko
Kiander
sanoivat Ylen uutisille, että Suomeen tarvitaan
100 000 maahanmuuttajaa työvoimaksi.
Taloustutkija Vartiaisen tuore raportti “Työvoima tehokkaaseen käyttöön” väittää, että
työtä syntyy, jos työvoimaa on
tarjolla. Siksi työnteon pitää olla kannattavampaa kuin oleilun.

Koulutusta romanilapsille

E

uroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen täysistunnossa puhuneen Pirkko Mattilan mukaan romanilasten syrjäytymiseen tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Usealla
romanilapsella syrjintä alkaa jo ennen syntymää.
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Pirkko Mattila korosti
puheenvuorossaan koulutuksen sekä työllistymisen merkitystä. Avainasemassa ovat naiset.
- Naisten koulutus ja työllistyminen ovat keskeisiä tekijöitä omanarvontunnon ja perheiden hyvinvoinnin turvaamisessa. Tässä on monilla kolmannen sektorin toimijoilla ollut myös keskeinen rooli.
Päättäjien ja poliitikkojen tehtävänä olisi Mattilan mukaan tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa, jotta syrjäytymiseen johtava kierre voidaan katkaista.
Euroopan neuvostossa käsitellyn raportin mukaan noin puolet Euroopan romaniväestöstä on alaikäisiä. Syrjinnän torjumiseksi jäsenmaiden tulisi panostaa varhaisen lapsuuden palveluihin, helpottaa
romanilasten osallistumista koulutukseen sekä lopettaa lasten erottelu koulussa.
TEKSTIT PS VERKKOMEDIA/EDUSKUNTATOIMITUS
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA LEHTIKUVA
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On nostettava eläkeikää, lyhennettävä opiskeluaikoja ja hoitovapaita. Eivätkä nämäkään riitä.
- Olen ehkä hieman ilkeä,
jos tarkennan tuota Vartiaisen
väitettä näin: Työtä on tarjolla,
jos halpatyövoimaa on tarjolla,
kansanedustaja Juha Lindström
napauttaa.
Kiander otti kantaa hallituksen 200 000 uuden työpaikan tavoitteeseen toteamalla, että noin
100 000 maahanmuuttajaa aut-

taisi tämän tavoitteen saavuttamisessa. Yleensä ulkomaalaisten palkkataso on alempi
kuin kantaväestön ja tämä
pitäisi työvoimakustannukset
kurissa.
- Siinähän se on. Kun siis
seuraavan kerran kuulette
työvoimapulasta, suodattakaa se toiseen muotoon. Suomessa on halpatyövoimapula,
Lindström kuittaa kaksikon
ehdotukset.

EDUSKUNNASSA on avoinna
EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN
toimi nelivuotiskaudeksi 1.10.2013–30.9.2017
Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään
valittavan tulee olla etevä laintuntija. Oikeusasiamiehen tehtävistä säädetään perustuslaissa ja
eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa.
Apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin
voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään.
Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen tehtävään, pyydetään
ilmoittautumaan eduskunnan pääsihteerille
13.5.2013 kello 16.15 mennessä osoitteella eduskunnan hallinto-osaston kirjaamo, Eduskuntakatu 4,
00102 Eduskunta.
EDUSKUNNAN PUHEMIESNEUVOSTO
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- Aion jatkossakin kirjoittaa
värikkäästi. Sehän on minut politiikkaan tuonut, monessa kohussa
keitetty kansanedustaja lupaa.

J

ames Hirvisaari on oikeasti
rauhallinen, hillitty ja hiljaa
puhuva mies. Hän on myös
kansanedustaja, laki- ja talousvaliokunnan jäsen ja mm.
kotikuntansa Asikkalan valtuutettu ja Vääksyn Kanava Jazz
-tapahtuman taiteellinen johtaja.
Maahanmuuttokriitikkona
tunnettu mies tunnetaan myös
erikoisesta etunimestään, joka ei
ole perinteisen suomalainen.
- Nimestäni huolimatta olen
sataprosenttisesti hämäläinen.
Äiti on syntyisin Viljakkalasta ja
isä Asikkalasta. Ristimänimi on
Erkki, ja Ekiksi minua aikoinaan
kutsuttiin. Nykyinen nimeni on
musiikkipiireissä syntynyt taiteilijanimi, jonka otin viralliseksi
90-luvun alussa, James selventää.
Papiksi opiskeleva
veturinkuljettaja

James Hirvisaari

HILJAINEN
ÖYKKÄRI
Missä kansanedustaja James Hirvisaari, siellä kohu.
Siltä tuntuu, kun lukee miehen kärkkäimpiä
kirjoituksia ja kannanottoja. Todellisuudessa
Hirvisaari on hyvin rauhallinen ja hillitty mies.

Moni luulee, että papiksi lukenut
mies hurahti jostain syystä veturinkuljettajaksi, mutta ei siinä
niin käynyt.
- Päinvastoin, kirjoitin jo
7-vuotiaana kaverini ystäväkirjaan, että minusta tulee veturinkuljettaja, ja niin sitten tulikin.
Työni ohessa olen sitten opiskellut teologiaa. Suunnittelin niin,
että olisin sopivan hitaalla aikataululla saanut opinnot valmiiksi,
kun pääsen rautateiltä eläkkeelle.
Koska matkaan tuli suuria elämänmuutoksia, opinnot jäivät
sikseen, James naurahtaa.
- Olen kuitenkin edelleen yliopiston kirjoilla. Metafysiikka
on aina ollut intohimoni, ja teologian opiskelu on ollut kaiken
kaikkiaan hyvin mielekästä. Olen
hurahtanut erityisesti kirkkohistoriaan ja muinaiskreikkaan.
Veturi ei tuonut James Hirvisaarta eikä usko johdattanut, kun
hän lähti mukaan politiikkaan.
- Politiikkaan vei huoli Suomen tulevaisuudesta, ja halusin
lähteä tukemaan hienoa kansanliikettä eli perussuomalaisia.
Tarkoituksenani ei kuitenkaan
ollut upota näin syvälle politiikan syövereihin kuin nyt olen. Eli
ei työ eikä kristinusko mitenkään
valintoihini vaikuttanut, hän painottaa.
- En ollut koskaan aiemmin
kiinnostunut politiikasta, mutta
perussuomalaisista löysin puolueen, jonka ohjelmaan voin
täydellisesti yhtyä. Iloitsen siitä,
että esimerkiksi eduskuntavaaliohjelmassamme ei ole yhtäkään
lausetta, jota en voisi sataprosenttisesti allekirjoittaa. Perussuomalaiset on kristillissosiaaliseen
arvopohjaan perustuva kansallismielinen puolue, mikä sopii
minulle kuin nenä päähän.
Erotettiin
eduskuntaryhmästä
Hirvisaari on saanut matkan varrella lunta tupaan myös omiltaan,
kuten esimerkiksi silloin, kun hänet erotettiin eduskuntaryhmästä
kahdeksan kuukauden ajaksi.
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Välirikon syynä oli Hirvisaaren
haluttomuus erottaa eduskuntaavustajansa, kun tämä joutui keskelle ”hihamerkkikohua”.
- En erottanut avustajaani,
koska olisin joutunut erottamaan
hänet toimittajien valehtelun
takia. Sellaista oikeudentuntoni
ei tietenkään sallinut. Lahjakas
avustajani ei ole koskaan ehdottanut kenellekään hihamerkkejä,
vaan hän kirjoitti tyylinsä mukaista satiiria. Pidin eduskuntaryhmän reagointia hätiköintinä,
mutta se on nyt ollutta ja mennyttä, Hirvisaari painottaa.
Naisten puolesta
vihaa vastaan
Usein monikulttuurisuuden arvostelijoita pidetään nimenomaan
muslimivihamielisinä. Näin ei ole
aina, sanoo James Hirvisaari.
Hirvisaari sai kuitenkin hovioikeudelta sakkotuomion muslimien arvostelusta. Ja edelleen häntä
suututtaa monien – ei kaikkien
– muslimimiesten suhtautuminen
tyttöihin ja naisiin.
- Eniten minua ärsyttää naista monin tavoin alistava kulttuuriympäristö, jossa myös islam
majailee. Eli ei itse uskomisessa
välttämättä mikään häiritse,
mutta islamin ääriuskonnollinen
tulkinta on toki suuri ongelma.
Ei kuitenkaan pidä yleistää, sillä esimerkiksi sisareni mies on
muslimi, eikä hänessä ole yhtään
mitään moitittavaa. Ajattelen
niin, että islam kaipaa valistusta,
Hirvisaari perustelee.
Väitteet, joiden mukaan omat
koirat olisivat purreet ja pakottaneet hänen eroamaan Suomen
Sisu -järjestöstä, ovat Hirvisaaren
mukaan pötypuhetta.
- Luovuin nuorisojärjestöstä
jo ikänikin takia, mutta painostuksena olen todellakin kokenut
sen, kun poliittinen vastapuoli
on lyönyt Suomen Sisun jäsenyydellä perussuomalaisia. Esimerkiksi ministeri Tuomioja on
syytellyt puolueen puheenjohtajaa sen takia erittäin ilkeästi,
Hirvisaari huomauttaa.
- Oman puolueen jäsenet
eivät tietenkään painostaneet
minua, koska he ilmeisestikin
tietävät, että Suomen Sisu ei ole
mikään epämääräinen äärijärjestö vaan Suomalaisuuden liittoon
verrattava, kansallismielinen ja
varsin kunniallinen yhdistys.
Kirjoitan kärkevästi
Kansanedustaja James Hirvisaarta voi – ainakin ulkoisesti
ja käyttäytymisen perusteella luonnehtia vakaaksi ja tyyneksi henkilöksi, mutta häntä on
arvosteltu lujastikin poliittisten
vastustajien toimesta.
- Olen rauhallinen mies, mutta kirjoitan aika kärkevästi. Olen
varmasti sanonut suoria sanoja
vihreistä ja muistakin poliittisista kilpailijoista. Heitä en moiti
harmistumisesta, mutta mediaa
kritisoin. Väitän, että kansalais-
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KOLUMNI

Realistista
pohjoismaista
puolustusyhteistyötä

James ja Merja Hirvisaari linnan juhlissa. (Kuva: Matias Turkkila)

ten ja perussuomalaisten välissä on valehteleva media. Tosin
olen havaitsevinani, että vihdoin
ollaan jo menossa parempaan
suuntaan, Hirvisaari lataa.
Hirvisaari kirjoitti maaliskuun alussa Uuden Suomen blogissaan ”Ketut ja konnat” mm.
seuraavasti: ”Pahanpuhujia en
voi arvostaa. Pahanpuhujilla on
musta sydän. Pahanpuhujilla on
paha tahto. Pahanpuhujat myös
kirjoittavat. Pahanpuhujat eivät
rakenna vaan hajottavat”.
- Käytän toki värikästä kieltä, mutta en koskaan kirjoita
vihan vallassa. Demonisointi on
poliittisen vastustajan käyttämä
lyömäase, jolla pyritään leimaamaan erityisesti niitä, joiden
mielestä monikulttuurisuus ei
ole ihanaa. Pikemminkin vastustajien kynästä irtoaa jatkuvasti
silkkaa vihapuhetta perussuomalaisia vastaan, vihapuhujaksi
leimattu Hirvisaari muistuttaa.
Valittu linja pitää
James Hirvisaari ei suostu kantamaan ”vastarannan kiisken”
manttelia. Hänen mielestään syyllisiä hänestä piirrettyyn kuvaan
ovat toimittajat.
- Kohut syntyvät toimituksissa. Toisaalta on hyvä, että on
vauhtia, vaarallisia tilanteita ja

säpinää, sillä keskeinen tavoitteeni on keskustelun synnyttäminen.
Se ei aina onnistu ilman ravistelua. Minusta on pääasia, että
omien piirissä jokaista tuetaan
eikä erehdytä median ansoihin.
Vastapuolihan yrittää meitä hajottaa kaikin mahdollisin keinoin.
Kiilaa yritetään lyödä milloin kenenkin väliin, Hirvisaari uskoo.
Kohuista huolimatta Hirvisaari aikoo pitäytyä omassa linjassaan.
- Eihän koira karvoistaan
pääse. Luulen, että kohutoimittajatkin vähitellen oivaltavat jutun
jujun. Näet ei jokaisesta Twitterviestistä kannattaisi otsikoita
repiä. Eli aion toki jatkossakin
kirjoittaa värikkäästi. Sehän on
minut politiikkaan tuonut. Minkä olen ennen vaaleja luvannut,
se pitää myös vaalien jälkeen, hän
huomauttaa.
- Olen suora ja lahjomaton
kanava kansalaismielipiteelle EUkriittisyydessä, maahanmuuton
järkiperäistämisessä, suomalaisuuden puolustamisessa, vallan
väärinkäytön tuomitsemisessa ja
totuudenmukaisen tiedonvälityksen vaatimisessa. Siinä lienee yhdelle miehelle perussuomalaista
linjaa ihan riittävästi.

KUKA?
Nimi: James Hirvisaari
Syntymäaika: 2.7.1960
Ammatti: veturinkuljettaja,
teologian ylioppilas
Puoliso: Merja Hirvisaari
Kotikunta: Asikkala
Vaalipiiri: Hämeen
vaalipiiri 2011Eduskuntatoiminta:
lakivaliokunta 2011-, talousvaliokunta (2011-2013)
Kunnalliset
luottamustehtävät:
Asikkalan kunnanvaltuusto,
Asikkalan
vapaa-aikalautakunta
Muut luottamustehtävät:
Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ohjausryhmä,
Kotouttaminen ja etnisten
suhteiden edistäminen -työryhmä, Vääksyn Kanava Jazz
-tapahtuman hallitus
(taiteellinen johtaja)

SEPPO HUHTA
KUVAT MERJA HIRVISAARI

Pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä kohkattiin jo 1930-luvulla, mutta kaikki muuttui Neuvostoliiton hyökättyä. Talvija jatkosota – unohtamatta kylmää sotaa – opettivat suomalaisille realismia: toiveajattelun varaan emme maanpuolustusta
voi rakentaa, ja oman maan etu tulee kaikilla kansakunnilla
ensin.
Nyky-Suomessa pohjoismaisen puolustusyhteistyön syventämiselle on laaja kannatus, myös perussuomalaisten
keskuudessa. Edelleen pitää kuitenkin olla realisti ja nähdä
mahdollisen rajat. Nimittäin Pohjoismailla on olennaisia eroja
turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa ratkaisuissaan.
Koska Norja, Tanska ja Islanti ovat Nato-maita, voivat
käytännössä vain sotilaallisesti liittoutumattomat maat Suomi ja Ruotsi tehdä syvemmälle menevää puolustusyhteistyötä.
Ruotsille on toistaiseksi riittänyt sen transatlanttinen erityisyhteys ja omintakeinen solidaarisuusjulistus – nähtäväksi jää,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

EU:sta on tosipaikan tullen
meille tarjolla vain sympatiaa,
ei kättä pidempää.

Realisti pitää olla silloinkin, kun puhutaan Nato- ja EUmuotitermeillä ”smart defence” sekä ”pooling and sharing”.
Aseiden yhteisomistus kun ei tunnu luonnistuvan edes Natossa. Se on kuitenkin puolustusliitto, mutta EU:sta on tosipaikan
tullen meille tarjolla vain sympatiaa, ei kättä pidempää.
Pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä on hyötyä etenkin
yhteisten harjoitusten, koulutuksen ja hankintojen saralla. Yhteistyö ei kuitenkaan ratkaise puolustusvoimiemme rahoitusongelmia eikä tulle tulevaisuudessakaan sisältämään turvatakuita, mutta sitä kannattaa harjoittaa realistiselta ”win-win”
-pohjalta – siis siten, että kaikki osapuolet hyötyvät. Esimerkki
tällaisesta toiminnasta on Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien säännölliset, rajat ylittävät harjoitukset pohjoisessa.
Ensi vuonna Suomi ja Ruotsi osallistuvat Norjan johtaman Islannin ilmavalvontaoperaation yhteydessä harjoitustoimintaan aseettomilla koneilla. Perussuomalaiset suhtautuu
kielteisesti Nato-maan ilmavalvontaan osallistumiseen, mutta
pelkästään tästä ei enää ole kyse. Kansainvälistä harjoitusta,
josta ilmavoimamme hyötyvät, ei puolueemme vastusta.
Perussuomalaisten vaatimuksesta Islannissa tullaan nimittäin harjoittelemaan ilmatankkausta. Se on olennainen taito
Hornet-lentäjillemme. Saimme siis ripauksen realismia tapaukseen Islanti. Se olikin alkanut muistuttaa farssia.
Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspoliittisten perusratkaisujen eroista huolimatta yhteistyön kehittämisen
tavoitteena olkoon kansallisen puolustuksen vahvistaminen.
Meidän kannattaa avoimin mielin tutkia yhteistyön tarjoamia
synergiaetuja ja mahdollistaa toimivat sekä kustannustehokkaat ratkaisut. Kukin maa päättää jatkossakin tapauskohtaisesti yhteistyöhankkeisiin osallistumisesta, ja pienemmässäkin
ryhmässä voidaan edetä.

Jussi Niinistö

kansanedustaja ja
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja

Hirvisaari sai sakkotuomion muslimien arvostelusta. - Ei kuitenkaan pidä yleistää, sillä esimerkiksi sisareni
mies on muslimi, eikä hänessä ole mitään moitittavaa, mies painottaa.
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VAPAA SANA

TERVEISIÄ
”RYSSELISTÄ”

O

lin muutama viikko sitten Brysselissä Sampo Terhon
kutsumana tutustumassa EU:n hallintoon. Tällainen opintokerhomatka olisi
kaikille suomalaisille tervetullut silmiä aukaiseva elämys.
Vuosittain tuolla pimeyden
ytimessä vierailee 82 940 vierasta. Eli kaikki 754 meppiä
voivat kutsua 110 vierasta.
Nämä käynnit maksetaan varmaan maiden jäsenmaksuilla,
koska itselleni ei tullut kuluja

matkasta kuin 50 euron omavastuu.
Me täällä Suomessa tuskailemme useasti byrokratiaa. Se on
kuitenkin pientä verrattuna EU:n
hallintoon. Siksi ei ole ihme, että
näistä EU:n byrokratiarattaista
tulevat direktiivit ovat todellakin syvältä. Olisiko suomalaisten
vihdoin ja viimein opittava, että
direktiivit ovat vain tavoitetaso,
eivät ukaaseja, joita on sokeasti
noudatettava? Direktiivit on aina
sovellettava kansallisesti sopivaksi, eikä sellaisenaan kansalliseen

lainsäädäntöön kopioitavaksi.
Näinhän toimivat kaikki muutkin
EU-maat paitsi Suomi.
Olen miettinyt mitä me hyödymme, kun pyrimme olemaan sinisilmäisiä mallioppilaita. Mielestäni emme mitään, vaan päinvastoin. Meiltä leikataan jatkuvasti
esimerkiksi EU:n rakennerahastoista ja maatalouden rahoista.
Sen lisäksi maksamme noin 300
miljoonaa euroa muiden EU-maiden jäsenmaksukompensaatiota
esimerkiksi Isoon-Britanniaan.
Onko tässä mitään järkeä?

Olemme noudattaneet tinkimättä kaikkia EU:n säännöksiä.
Eikö meidän pitäisi saada silloin
muita maita parempia EU-maksujen palautuksia esim. rakennerahaston kautta? Olisiko syytä
vaihtaa neuvottelijat, joilla olisi
kanttia vaatia oikeutettua osuuttamme EU:n kakunjaosta? Vähintä, mitä pitäisi tehdä, olisi lopettaa muiden EU-maiden jäsenmaksujen maksamiset. Siitä saataisiin
välittömästi 300 miljoona euroa
vuodessa oman kotimaan kehittämiseen. Tällä summalla voitai-

siin rakentaa esimerkiksi vaikka
kaksi lastensairaalaa! Onhan
hävytöntä, että hyvinvointivaltioksi itseään markkinoivassa
Suomessa jätetään lastensairaalan rakentaminen kansan karttuisan käden varaan.
Palatakseni itse matkaan:
Sampo Terho kertoi esimerkiksi,
että hän on kahden vuoden aikana äänestänyt lukuisia kertoja
enemmän tai vähemmän pilkun
paikasta tai sanamuodosta.
Sampo oli tehnyt valiokunnassa
kaksi ja puoli sivua sisältävän
esityksen korttimaksujen edistämisestä Euroopassa. Esitykseen
tuli 155 muutosesitystä. Lopullinen esitys turposi kolmentoista
sivun paketiksi.
Jäin miettimään mikä ajaa
ihmistä mepiksi. Tulin siihen tulokseen, että se on varmaankin
palkka.
Meppi ansaitsee kuukaudessa 8 000 € josta otetaan verot pois. Toinen noin 8 000 €
kuukaudesta koostuu kulukorvauksista ja päivärahoista,
joista ei peritä veroa. Matkat
kotimaasta parlamenttiin ei tietenkään maksa mitään. Toki ei
sovi unohtaa lomia. Mepillä on
vuodessa seitsemän viikkoa lomaa ja tämän lisäksi seitsemän
ns. vihreää viikkoa, joiden tarkoituksena on se, että meppi voi
kierrellä oman maansa toreja ja
tapahtumia.
Timo Tukia (ps.)
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen pj.

Ruotsin kielen vapaaehtoisuuden puolesta

T

oimitusjohtaja Magnus
Hagelstam perusteli
tunteikkaasti ruotsin
kielen murteen virallista asemaa Suomessa (PS 5/13).
Puolustaessaan ruotsalaisen kielipelin politiikkaa, hän ei näe
aitaa seipäiltä. Missään muualla
läntisessä maailmassa enemmistö
ei suostu elämään vähemmistön
ehdoin, on epätasa-arvon syy mikä tahansa.
Suomessa 4-6% väestöstä
puhuu ruotsia äidinkielenään.
Se heille vähemmistön kielenä
suotakoon. Pienessä kielivähemmistössä riidellään keitä jouk-

P

koon kuuluu. Identiteettiongelma perustuu kieleen, sillä moni
"suomenruotsalainen" polveutuu suomenkielisestä rahvaasta.
Lisäksi Ahvenanmaan maakunta
on julistautunut virallisesti vain
ruotsia suvaitsevaksi reservaatiksi, jossa ruotsin kielen asemaa korostetaan kaikin tavoin
Suomen kansan ja maan perustuslaillisen yhtenäisyyden vastaisesti. Vähemmistössä kiistellään
jopa nimestä. Joku haluaa olla
"en finne", toiselle ei "finlandssvensk" käy, joku kavahtaa olla
"finländare", suomenmaalainen,
jollekin ainoa vaihtoehto on

"itäruotsalaisuus", jota 1920 ja
-30 käytettiin rasistisena ilmauksena verrattaessa väestönosien
geeniperimää ja sosiaaliluokkaa
(IL 30.7.2012).
Tuttu suomalainen Wenzel
Hagelstam vastaa syntymäpäivähaastattelussaan Magnuksenkin
kysymykseen laajemmin kielestä
ja alkuperästä. "Kannatatteko
pakkoruotsia suomenruotsalaisena?
-Hyvä, että tämä tuli puheeksi, sillä minua harmittaa, että
puhutaan suomenruotsalaisista.
Olen suomalainen, vain äidinkieleni on ruotsi. Ruotsin kieltä pitää

olla mahdollisuus oppia, mutta ei
siihen ketään voi pakottaa. Nyt
jo puhutaan paljon eri kieliä,
tulevaisuudessa vielä enemmän.
Itse opin suomen kielen vasta aikuisena. Se on kiva kieli puhua,
mitä ei tule ajatelleeksi, jos se on
äidinkielenä, Hagelstam totesi
Ilta-Sanomissa (8.1.2011). Asiantuntijana hän tietää, että ruotsi
jaksaa hyvin vähemmistökielenäkin ilman virallista statusta.
Ruotsin kielen vapaaehtoisuuden, jopa maamme kehityksen, tiellä on perustuslakimme
kirjatut kolonialistiset jäänteet
ruotsin kielen virallisesta asemas-

ta ja Ahvenanmaan itsehallinnosta. Kun tätä laskua maksetaan
yhä, on syytä muuttaa perustavia lakejamme aikaan sopiviksi.
Niin tehtiin liittymisessä Euroopan unioniin, miksei nyt. Suomen kansainvälistyessä olemme
muuten yhä suurempien kielivaatimusten edessä. Esimerkiksi,
Aalto-yliopistossa kaavaillaan
suomen kielen sijasta tieteen opetuskieliksi englantia ja - ruotsia
(!) maamme virallisen kaksikielisyyden vuoksi.
Matti Reuna
mainosjohtaja

Ruotsi vapaaehtoiseksi ja ruotsi kansalliskielenä

erussuomalainenlehden
huhtikuun
numerossa kerrottiin Ruotsi vapaaehtoiseksi -kansalaisaloitteen
vireillepanosta. Samassa lehdessä oli metsänhoitaja Magnus Hagelstamin kirjoitus
”Äidinkieli on kullan kallis”,
joka korosti ruotsinkielisten
oikeutta omaan äidinkieleen
ja ruotsin asemaa Suomen

toisena kansalliskielenä. Hagelstam viittasi Sveitsin esimerkkiin.
Niinpä saksa, italia ja ranska
ovat Sveitsissä virallisia kieliä,
eivätkä ne kuitenkaan ole kaikille pakollisia kieliä. Magnus
Hagelstam teki asiasta viisaan
yhteenvedon: ”olisi järkevää siirtää pakkoruotsi historian roskalaatikkoon”.
Ruotsi vapaaehtoiseksi -kansalaisaloite ei pyri ottamaan

ruotsin kieleltä pois kansalliskielen asemaa. Aloitteella tähdätään siihen, että ruotsin kieli
saataisiin valinnaiseksi oppiaineeksi kouluissa. Ruotsinkielisten palvelut voidaan turvata
ilman, että koko ikäluokka opiskelee ruotsia. Jos hyvää tahtoa
riittää, on täysin mahdollista yhdistää ruotsin opiskelun vapaaehtoisuus ja ruotsin asema toisena kansalliskielenä. Eduskunnan

tulee säätää lait siten, että tämä
kansalaisten enemmistön toivoma ratkaisu onnistuu.
Perussuomalaisilla onkin historiallinen tehtävä siirtää koko
ikävä sana ”pakkoruotsi” historian roskatynnyriin. 50 000
kannattajan saaminen aloitteen
taakse ei kuitenkaan käy helposti. Alkuinnostuksen jälkeen
kannattajien kertyminen on hidastunut. Nyt vaaditaan aktiivi-

suutta ja kovaa työtä meiltä
perussuomalaisilta. Aineistoa
ja ohjeita työhön, sekä kannatusilmoituslomakkeita saa
ruotsivapaaehtoiseksi.fi nettisivuilta.
Ilmari Rostila
Tampereen
PS-valtuustoryhmän pj,
Vapaa kielivalinta ry:n pj
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Mitä tapahtui Suomelle?

S

uomalainen yhteiskunta kärsii liberalismi-taudista, joka leviää noroviruksen lailla kuin kulovalkea. Taudinkuva on diagnosoitavissa ilman verikoetta ja kansalaisten perusturva on
vaarassa, jos oikeaa lääkitystä ei löydy. Kuvailen muutamia
oireita, joista jokainen voi tehdä omat johtopäätökset.
Opettajakuntamme on oikeudettomia kukkahattutätejä ja -setiä,
joiden on katsottava sivusta, kun lapsi riehuu ja provosoi opetuksen aikana, sekä kuvaa videolle toruvan opettajan. Liikkuva poliisi
on peltinen linnunpönttö tienvarsilla, jossa ei välttämättä ole ketään
pesimässä. Seksuaaliset vähemmistöryhmät, jotka olivat ennen kaapissa, ovat nykyään kaapinpäällä ja vieläpä parrasvaloissa. Se, että
suden salakaadosta napsahtaa kovempi tuomio kuin ihmisen murhasta, on hälyttävä signaali oikeusturvan järjettömyydestä. Talvivaaralle
ei löydy suitsia valtiontaholta, ELY-keskuksesta puhumattakaan.
Esimerkeistä voisi kirjoittaa kirjan, joten jätän viimeiseksi huolestuttavimman epäkohdan ja pyydän kaikkia hiljentymään, sekä
ajattelemaan nykymenoa ihan oikeasti. Kuinka pitkälle olemme valmiit menemään holtittomien EU-maiden tukemisessa suomalaisten
veronmaksajien kustannuksella? Kuka kantaa vastuun hyvinvointiyhteiskuntamme rapauttamisesta, ja miksi itsenäinen valtio sallii silmiinpistävän liittovaltiokehityksen, kysymättä kansan mielipidettä?
EU toimii kuin käki pesiessään toisten pesällä, jos emme reagoi
ajoissa. Annammeko käenpoikasten pudottaa meidät kotipesästä,
sillä työvoiman vapaa liikkuvuus EU:n sisällä on suurin uhka kotimaiselle työvoimalle varsinkin matalapalkka aloilla? Kaikki työ on
arvokasta eikä työllisyysastetta ole varaa alentaa. Pidetään työpaikat ja päätäntävalta omassa ohjauksessa.

K
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Kuka kertoisi kuntalaiselle
kuntaliitoksen muutoksista?

untaliitoksessa muuttuu muutakin kuin
kunnan nimi. Usein
tiedottaminen liitoksien tuomista muutoksista ontuu.
Liian moni asia tulee yllätyksenä
kuntalaiselle. Tarvitaan selkeää
panostamista muuttuvien asioiden
kertomiseen.
Liitosprosessin yhteydessä tulisi nimetä tiedottamisesta vastaavat henkilöt. Nämä henkilöt tulisi
olla liittyvän ja liitettävän kunnan
viranhaltijoita omilta erikoisalueiltaan. Vertailemalla näitä viranhaltijoiden tietotaitoa omien
kuntiensa osalta muuttuvat asiat
olisi helppo selvittää kuntalaisille.
Pelkkä kuntaliitosselvitys ei
välttämättä kerro kaikkia käytännön muutoksia. Yllätyksiä
tulee. Omaishoidontuki ja lääkäripalvelut vaihtelee. Hallinto
muuttuu. Taksat ja maksut sekä
veroprosentti yhtenäistetään.
Tulisi sopia myös, kuinka tiedottaminen kuntalaisille

hoidetaan. Avoimuus on merkittävän tärkeää. Paikallislehdet ja
kuntalaistilaisuudet ovat asiallisia
viestinnän keinoja. Selkeä ja ajoissa hoidettu tiedottaminen ovat aina parempi vaihtoehto kuin yllätyksenä tulevat muutokset.
Vastuuhenkilöiden nimeäminen ei lisäisi merkittävästi rahallisia kustannuksia. Mielestäni tämä
voisi olla huomioitu paremmin

jopa kuntajakolaissakin. Kuntaliitos on suurin päätös, jonka
valtuusto voi tehdä. Luonnollisesti isoilla päätöksillä on iso
vaikutus kuntalaisiin.
Minna Reijonen
Kuopion
kaupunginvaltuutettu

Ville Kuivalainen
kunnanvaltuutettu (ps.),
Siilinjärvi

Keskustelua työryhmäni teeseistä

H

yvä Ulla Länsiharju,
kiitokset rakentavista kommenteistasi ja
kysymyksistäsi viime
lehdessä. Yritän vastata niihin
alla.
Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen ei ole ristiriidassa pienen ihmisen etujen kanssa, päinvastoin. Ilman kilpailukykyistä
taloutta nimenomaan pieni ihminen joutuu hätään, kun työpaikka
uhkaa lähteä alta ja yhteiskunnan
tukiverkosto jäädä ilman rahoitusta. Varakkaat sen sijaan pärjäävät kyllä, jollei muuten niin
sijoittamalla varojaan ulkomaille
kilpailukykyisiin talouksiin – tai

I

han aluksi haluan kiittää
kaikkia perussuomalaisia
siitä, ettemme ole viime
vaaleissa äänestäneet kokoomusta, demareita emmekä
pakkoruotsalaisia. Kannatuksemme ei ihan vielä riitä päätöksien tekoon, vaan järkeä
täytyy levittää epävarmoina
roikkuvien äänestäjien keskuuteen.
Alkujaan paratiisi tarkoitti paikkaa tai tilaa, jossa sielu
voi elää ihanteellisissa olosuhteissa. Sittemmin raha on
muokannut paratiisin omiin
tarkoitusperiinsä sopivammaksi ja nykyään se onkin
veroparatiisi. Siellä verosielut voivat elää ihanteellisissa

muuttamalla sinne itse.
Valittelit maahanmuuttokysymyksen unohtumista puolueessamme. Työryhmäni ei sitä kuitenkaan unohtanut, vaan teimme
selkeän esityksen, että ns. humanitaarista maahanmuuttoa tulisi
vähentää. Samalla tulisi luoda
maahanmuuttoa valikoiva pisteytysjärjestelmä, joka perustuisi aidosti toteennäytetylle työvoiman
tarpeelle, eikä tyhjille puheille tulevaisuuden vielä kuvitteellisesta
työvoimapulasta.
Taloustyöryhmäni ei ottanut
kantaa kysymyksiisi osingonjaosta tai alennettujen viikkotuntien työsopimuksista. Esitimme

työvoiman palkkaamisen helpottamiseksi muun muassa työnantajan eläke- ja sosiaalimaksujen
progressiota.
Miksi juuri yksityissektori
sitten on paras vaihtoehto työllisyysasteen nostamiselle? Vastasit
itsekin jo puoliksi, kun totesit että
julkissektorilla (jossa palkat maksetaan verovaroin) on jo nyt liiaksi
työvoimaa. Vaihtoehdoksi työllistämiseen nostit valtionyhtiöt.
Totta kai työllistyminen valtionyhtiöön on hyvä vaihtoehto,
mutta niidenkin olisi pystyttävä
toimimaan markkinaehtoisesti
ilman veronmaksajien tukea. Nykyiset valtionyhtiöt tuskin tulevat

jatkossa siis työllistämään mainittavasti enempää ihmisiä.
Meidän on siten pakko pelastaa perusteollisuutemme ja lisäksi
yrittäjyyttä helpottamalla saatava
ihmisille paremmat mahdollisuudet työllistää itse itsensä. Totesit
"viisaiden" yritysten kyllä säilyttävän täällä toimintonsa ja investoivan tänne jatkossakin, mutta
yritysmaailmassa suurin viisaus
on kannattavuus.
Jollei yritys voi toimia kannattavasti, se kuihtuu, halusi tai
ei. Yleensä yritys kuitenkin mieluummin muuttaa pois kuin kuolee pois, kuten niin monen suomalaisen työpaikalle onkin jo käynyt.

Suomella ei siis ole muuta
vaihtoehtoa kuin laittaa kilpailukykynsä kuntoon. Muuten
lähtee teollisuus, työpaikat ja
verotulot. Tällä hetkellä Suomi
paikkaa budjettivajettaan valtavalla velanotolla, mutta tämä
voi jatkua vain aikansa, kuten
monessa Euroopan maassa on
viime vuosina opittu.
Lopulta luottokelpoisuuden
mentyä ei jää jäljelle kuin maksukyvyttömyys ja hyvinvointipalvelujen romahdus. Ja silloin
nimenomaan pieni ihminen joutuu kärsimään eniten.
Sampo Terho

PARATIISI
olosuhteissa. Veroparatiiseja on
perustettu sinne ja sinne, mutta
ei tänne. Miksi näin? Eikös me
suomalaisetkin voitaisi perustaa
omia veroparatiiseja vaikkapa
suurten järvien saarille tai tunturialueille. Saimaalla on saaria
vaikka kuinka, ja Hailuotokin
Oulun edustalla olisi oivallinen
paikka veroparatiisille. Sillä tavalla saataisiin sijoituksia tänne
lähemmäksi, ja monet lähiseutujen asukkaat voisivat elättää
itsensä vaikkapa matkailulla tai
tarjoamalla järjettömän kalliita
palveluja ökyrikkaille, jotka vierailisivat pankeissaan.
Niin, mikäs meitä suomalaisia
estää tekemästä sellaista? Lainsäädäntö? No onhan meillä lain-

laatijoita, jotka voivat muuttaa
lait siten, että toiminta olisi mahdollista. Vai eikö muka ole? Mitäs ne lainlaatijat sitten tekevät,
jos eivät lakeja? Entä moraali?
Eihän meidän kaikilla päättäjillä
ole muutenkaan moraalia, ja sen
he ovat tuloksellisesti oppineet
isoilta päättäjiltä. Jos isot päättäjät oikeasti haluaisivat, veroparatiisin voisi helposti perustaa
Hailuotoon tai Korvatunturille.
Pohjoismainen oikeustaju? No
sen on raha aika päiviä sitten
ostanut rauhoittaviksi otsikoiksi
omaatuntoaan varten. Jos rahalla nyt ylipäätään on omaatuntoa.
Tähän väliin haluan lausua
kiitokset perussuomaisille äänestäjille moraalisesta kannanotosta

olla äänestämättä isoa rahaa, ja
sen sijaan äänestää tervettä suomaisuutta.
Bumerangia käytetään jossain
päin maailmaa metsästykseen.
Jos osaa heittää bumerangin oikein, se joko osuu kohteeseensa
tai palaa takaisin heittäjän käteen. Isojen päättäjien bumerangina on raha, jota he heittelevät
osuen sillä joko toisen ison päättäjän pankkitilille tai sitten niin
että raha palautuu takaisin omalle tilille. Mutta perin taitavasti
heitot menevät, koska eivät ikinä
osu vahingossakaan vääriin kohteisiin eli tavalliseen kansaan. Sillä mitäs kansa nyt rahalla tekisi?
Tuhlaisi sen vain jonninjoutaviin
turhuuksiin, kuten asumiseen tai

ruokaan. Suomi on kooltaan
suhteellisen pieni maa, ja muutamien tänne perustettujen veroparatiisien välillä raha lentelisi bumerangin lailla. Ja tavallinenkin kansa hyötyisi.
No höpöpuhettahan tällainen on. Ei tavallisen ihmisen
oikeustaju eikä moraali anna
periksi lähteä mukaan moiseen
vouhotukseen. Se on vain öykkärimäisen EK:n haihattelua.
Oikea ihminen luottaa terveellä tavalla tuottavaan työhön, ei
mihinkään sijoitusbisnekseen.
Tervettä olisi lakkauttaa pörssit
koko maailmasta, ja keskittyä
oikean työn tekemiseen.
Vesa Männikkö
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En ole petovihaaja

M

aria-Lisa Rodhin leimaa perusteetta allekirjoittaneen ja kansanedustaja Pentti Oinosen petoaiheiset kirjoitukset Perussuomalainen-lehdessä(2/13) "primitiivisiksi petovihakirjoituksiksi.” En ole petovihaaja, enkä usko
Pentti Oinosenkaan olevan.
Rodhinin kirjoitus on siinä mielessä hyvä,
että siitä näkyy lukijoille kouluesimerkin tavoin
petojen ylisuojelun kannattajille tyypillinen tapa käsitellä aihetta, voimakkaasti liioitellen.
Todellisuudessa mikään peto ei ole uhanalainen
Suomessa. Päinvastoin, petomäärätkin ovat tarkoitushakuisesti ilmoitettu huomattavasti liian
pieniksi. Perhon laskenta sen jo paljasti: virallisesti kaksi sutta, laskenta osoitti niitä olevan 12.
Laillisen turkistarhauksen lopettamista vaatinut kirjoittaja haluaa maaseudulle kymmeniätuhansia uusia työttömiä. Rodhin vääristelee
perusteetta minun ja Pentti Oinosen kirjoituksia, jopa valheellisesti, sanoen: "Sormusen ja
Oinosen mielestä metsän eläimet voidaan tappaa sukupuuttoon, pois ihmisten tieltä.” En ole
tietenkään tällaista vaatinut!
Rodhin viittaa metsän eläimiin ja sanoo:
"Näitä metsän eläimiä tulee suojella kaikin keinoin.” Petoja ei tule suojella ihmisten kustannuksella siten, että petojen aiheuttamat ongelmat kipataan maaseudun ihmisten syliin, vaan
petoja tulee suojella ihminen huomioiden ja
ihmisen ehdoilla. Köyliön susi-illassa kyseltiin,
kuka korvaa menetetyn lapsuuden, kun lapset
eivät voi susipelossaan mennä edes pulkkamäkeen. Ei ole vastausta kuulunut tähän äärimmäisen tärkeään kysymykseen.
Kirjoittaja ratkaisee peto-ongelman susiaidalla ja sysää hallitsemattoman petopolitiikan
tulokset yksittäisen maaseudun asukkaan kontolle. Aita ei tietenkään ole asian kokonaisrat-

Turkistarhaus
säilytettävä Suomessa

E

kaisu, karjaa sillä voitaneen osin suojella. En
olisi muuttamassa petojen takia maaseudun ihmisten koteja keskitysleirejä muistuttaviksi aitakyliksi, eikä siihen ole maaseudun asukkailla
mitään velvollisuutta. Suomen perustuslaki suojelee ihmisen perusoikeuksia, mm. turvallisuuteen, myös maaseudulla. Miten kirjoittaja aitaisi pienen koululaisen koulumatkareitin? Olisin
äärimmäisen kiinnostunut tästä innovaatiosta.
Petoasiassa on minua ihmetyttänyt sen täydellinen epäloogisuus. Viherterroristit eivät antaisi kaataa ensimmäistäkään petoa. Kun petopolitiikan takia sitten on saatu aikaan ongelmat
ihmisille, valitetaan salakaadoista. Mitä järkeä
tässä on? Ei haluta ymmärtää, että salakaadot
ovat petopolitiikan äärimmilleen kiusaamien
maaseudun asukkaiden vastaus ongelmaan,
jota virallinen taho ei halua hoitaa kuntoon.
Jopa EU:n komissio on käsittänyt, että petoja
voidaan suojella vain maaseudun asukkaiden
asenteiden pohjalta.
Tällä hetkellä petojen ylisuojelulla ihmisten
pinnaa halutaan tietoisesti venyttää katkeamispisteeseen ja samalla suorastaan pakotetaan
ihmiset salakaatoihin, kuten Perhossa tapahtui
ja jonka jahtiin liittyneen viranomaistoiminnan
tuloksena Halsuan kirkkomaalla lepää 43-vuotias maanviljelijä. Jäljelle jäi lesken ja lukiolaispojan, sekä monen muun syvä suru.
Rodhin vähättelee viittaustani Raamattuun,
jonka ensimmäisessä luvussa Jumala käskee
ihmistä vallitsemaan (ts. hallitsemaan) kaikki
eläimet. Ei olisi mitään peto-ongelmaa, jos päättäjämme toimisivat Jumalan käskyn mukaan,
koska petokantaa säädeltäisiin järkevästi, se
kohtuullisesti säilyttäen.

n käytä turkiksia. En pidä siitä, että villieläimiä pidetään
vangittuina pienissä häkeissä. En näe turkistarhausta ihmisen kannalta tarpeellisena. En haluaisi, että turkistarhausta harjoitettaisiin maailmassa.
Kielletään turkistarhaus Suomessa. Turkistarhauksen kiellon
jälkeen turkiseläimet ovat onnellisia, kun ovat päässeet ”paremmille metsästysmaille”. Suomalaiset eläinaktivistit ovat tyytyväisiä,
kun turkiseläinten kärsimykset eivät enää jatku. Eläinaktivisteilta
vapautuu aikaan muiden tuotantoeläinten hyvinvoinnin tarkkailuun. Edellisen perusteella luulisi kaiken olevan paremmin. Mutta
kun ei vaan ole.
Kieltämällä Suomessa turkistarhaus, se ei lopu koko maailmassa. Maailmassa on maita, joissa turkistarhausta tällä hetkellä harjoitetaan ja uskon, että eläinten olot eivät ole paremmat ulkomailla
kuin Suomessa. Vaikka suurimmassa osassa maailmaa turkistarhaus kiellettäisiin, niin kuitenkin jää maita, joissa elinkeinoa harjoitetaan. Mikäli tuottajamaat vähenevät, niin varmasti on tulossa
uusia tulijoita markkinoille. Turkistarhauksen kielto Suomessa ei
ole mikään ratkaisu eläinten elinolosuhteiden ongelmiin.
Turkistalouden tuotteet ovat pääosin vientituotteita. Turkisten
vienti ulkomaille tuo Suomelle vientituloja, joita todella tarvitaan
nykypäivän Suomessa. Vientitulojen säilyttäminen ja lisääminen
ovat tärkeitä Suomelle. Turkistarhauksen lopettaminen Suomesta
olisi sama kuin antaisimme lahjoituksena ulkomaille tuottavan elinkeinon ja sen tuomat tulot.
Tarhauksen lopettamisella kurjistamme oman maamme taloutta, aiheutamme työttömyyttä ja jatkamme sitä naiiviuden perinnettä, mihin suomalaiset ovat kautta vuosikymmenten sortuneet.
Jatkamalla turkistarhausta Suomessa edesautamme turkiseläinten
elinolosuhteiden parantamisen mahdollisuuksia sekä Suomessa että
maailmalla.
Turkiseläinten paremman huomisen puolesta,

Sakari Sormunen
ruiskumestari evp., yrittäjä Hollola

Nykyinen kunnallisverotus
on tullut tiensä päähän

Teemu Mattila
kunnanvaltuutettu,
Ylivieska
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erotuksen ainoa
tarkoitushan on
huolehtia kansalaisten perustarpeiden tyydyttämisestä ja siten
taata meidän kaikkien suomalaisten elämän edellytykset. En
tiedä syytä siihen, miksi aikanaan lainsäädännössä merkittävin osuus tästä vastuusta jätettiin paikallisten asukkaiden
eli kuntien vastuulle, kuten peruskoulutus, terveydenhoito ja
sosiaalipalvelut.
Tämä maksujärjestely toimi
vielä hyvin 1930-luvulla, jolloin 70 % kansasta eli maanviljelyksestä tai paikallisesta
pienteollisuudesta,
asuivat
talon syytinkitiloissa ja heistä
huolehdittiin. Joka kunnassa
oli kunnanlääkäri, isommissa
kunnan pikku sairaala ja kävelymatkan päässä oleva kansakoulu. Osasta kunnan tuloja
huolehti teollisuus, joku sellutehdas, saha tai maanviljelyskoneita tekevä perheyritys.
Tässä samassa maailmassa
elävät kuntatalouden osalta
edelleen Katainen ja Urpilainen, vailla kontaktia nykypäivään. Kotimaamme on ajettu
ahneen markkinatalouden ja

valtion ehdoilla aivan toiseen
olotilaan. Vaikka samaa kuntien maksukykyä ei käytännössä
enää Ruuhka-Suomen ulkopuolella ole, niin sitä edelleen ajetaan kuin käärmettä piippuun
erilaisin hankkein.
Nyt olisi aika tehdä maan
taloudenpidossa samoin kuin on
tehty Länsi-Euroopan kaikissa
muissa maissa jo vuosikymmeniä sitten, eli siirtää kaikki nämä
perusmenot pois kuntabudjetista
osaksi valtion budjettia ja progressiivista verotusta. Kuntalaisten vastuulle jäisi vain kunnan
välttämättömän paikallishallinnon ylläpito. Ikävä kyllä, siihen
ei riitä kykyä nykyhallituksella
eikä varmaan seuraavallakaan.
Haluaisin kysyä nykyiseltä
hallitukselta, erityisesti ministeri
Virkkuselta, että miten eräs Euroopan parhaiten menestyvistä
maista eli Ranska pärjää, kun
heillä on 66 miljoonaa eli 11
kertaa enemmän asukkaita kuin
Suomessa ja 36 685 kuntaa (Wikipedia 2012)? Minäpä tiedän:
heillä kansa pitää yhtä ja kaikki
huutavat "Vive la France!"
Erkki Myllys
Järvenpään Perussuomalaiset
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MIHIN JÄIVÄT VAMMAISTEN OIKEUDET?

S

anotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen.
Katson, että sanonta
ei tarkoita vammaista
henkilöä, joka syntyy tai asuu
Laukaan kunnassa. Kerta toisensa jälkeen tietooni on tullut
lukuisia viranhaltija/perusturvalautakunnan päätöksiä, joissa
jätetään noudattamatta lakia ja
asiakkaan itsemääräämisoikeutta.
Asiakaslain 8§:n soveltaminen vammaispalveluissa merkitsee mm. sitä, että vammaiselle
henkilölle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
siihen, millaisia palveluita ja tukitoimia hänelle järjestetään ja
millä tavoin ne toteutetaan. Siis
siten, että ne parhaiten edistävät
hänen itsemääräämisoikeuden
toteutumista ja lisäävät hänen
mahdollisuuksiaan toimia ja
osallistua yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Laukaan kunnassa yleisin tapa toimia vammaisia henkilöitä
koskevassa päätöksenteossa on
hyvin yksinkertainen; päätökset
tehdään kuulematta vammaista
henkilöä, hänen mielipiteitään
ei oteta huomioon ja päätökset
tehdään asiakkaan puolesta asiakkaan edun vastaisesti.
Vammaisella henkilöllä on
subjektiivinen oikeus tiettyihin
palveluihin, esim. asunnon muutostöihin, henkilökohtaiseen
apuun sekä kuljetuspalveluihin
ja moneen muuhun palveluun.

Tämä tarkoittaa siis ehdotonta
oikeutta näihin palveluihin, joita
ei voida kieltää esim. vetoamalla määrärahojen puutteeseen.
Kuitenkin Laukaan kunnan viranhaltijat ja perusturvalautakunta tekee jatkuvasti kielteisiä
päätöksiä, kun vammaiset henkilöt hakevat heille kuuluvia ja
tarpeellisia palveluita, jotka kuuluvat tämän subjektiivisen oikeuden piiriin.
Otetaan tuore esimerkki:
Hain lapselleni (16 vuotta) henkilökohtaista apua hänen lomamatkalleen. Viranhaltija teki
viime hetkellä asiasta kielteisen
päätöksen, vaikka suullisesti oli
sovittu jotain muuta. Perusturvalautakunta piti voimassa viran-

haltijapäätöksen, molemmissa
oli sama peruste: lomamatkaa
ulkomaille ei voida pitää tavanomaisena harrastustoimintana.
Laki sanoo asiasta seuraavaa:
tavanomaisena harrastustoimintana käsitetään lomamatkat ulko- ja kotimaassa.
Vammaisella henkilöllä on
oikeus henkilökohtaiseen apuun
lomamatkoillaan. Asiassa ei ole
merkitystä sillä, onko lomamatka tarpeellinen tai tarkoituksenmukainen. Laki on hyvin
selkeä, eikä jätä tulkinnanvaraa.
Viranhaltija luki läsnä ollessani
lainkohdan, päätöstä ei oikaistu.
Perusturvalautakunnassa johtava viranhaltija jätti lukematta
lainkohdan, jonka perusteella

valitus olisi tullut hyväksyä. Kukaan lautakunnan jäsenestä ei
kysynyt kokouksessa, mitä laki
sanoo asiasta.
Toinen esimerkki otetaan
asunnonmuutostöistä. 2012 toukokuussa hallinto-oikeus palautti kuntaan asunnonmuutostyöpäätöksen, jossa kunta velvoitettiin tekemään valittajalle tarpeelliset asunnonmuutostyöt. Asia
otettiin kunnassa käsiteltäväksi
vasta marras-joulukuulla 2012,
ja taas tehtiin kielteinen päätös
asiasta. Päätöksestä on tehty uusi valitus hallinto-oikeuteen.
Ymmärtääkseni kun viranhaltija tekee tietoisesti lainvastaisen päätöksen, kyseessä on
virkavirhe. Myös lautakunnat

tekevät päätöksensä virkavastuulla. Virkavirheeksi voidaan
myös katsoa, jos asian esittelijä
tietoisesti johtaa lautakuntaa
harhaan päätöksenteon perusteluissa.
Kuntalaisten, ja varsinkin
vammaisten henkilöiden oikeusturva on olematon, joudumme tyytymään täysin mielivaltaisiin ja lainvastaisiin päätöksiin, meidät laitetaan loputtomaan valituskierteeseen joka
kestää vuosia, ja se maksaa
todella paljon veronmaksajille.
Suurin osa ei jaksa eikä osaa
valittaa, he luovuttavat ensimmäisen kielteisen päätöksen
saatuaan. Ne, jotka jaksavat
valittaa ja vaatia oikeutta itselleen tai läheiselleen, leimataan
ammattivalittajiksi.
Lautakunnat eivät saa toimia viranhaltijoiden tekemien
päätösten kumileimasimena,
vaan niiden tehtävänä on valvoa viranhaltijoiden toimien
ja päätösten lainmukaisuutta,
ja myöskin varmistaa omien
päätöstensä lainmukaisuus.
Koskahan tämä Laukaassa toteutuu, koska esim. perusturvalautakunnan jäsenet alkavat
perehtyä esillä oleviin asioihin
ja ottavat itse selvää mitä laki
sanoo esillä olevien asioiden
suhteen.
Tuija Takala
ammattivalittaja,
Laukaa

Sako- ja umpijätelietteen kuljetus

H

allitus jatkaa edellisen, keskustavetoisen hallituksen
viitoittamalla tiellä.
Ylitiukoilla EU -direktiivien
kansallisilla soveltamisilla aiheutetaan tavallisille ihmisille
tuntuvia kustannuksia. Tällä
kertaa surullisen kuuluisa jätevesiasetus täydentyy uudella
jätelailla. Muutos on ajettu läpi
hiljaisuudessa.
Luottamuselinten ympäri
Suomea on täytynyt 1. toukokuuta mennessä tehdä päätös,
miten sako- ja umpikaivolietteen kuljetus tulevaisuudessa
järjestetään.
Hallituksen poliittisen linjauksen mukaisesti uusi jätelaki edellyttää, että vanhan lain
mukainen yrittäjävetoinen, ns.
sopimusperusteinen jätteenkuljetus muutetaan ensisijaisesti
kunnan järjestämäksi.
Sopimusperusteinen kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus on kuitenkin ollut sekä
asukkaiden, yritysten, kuntien
että jätehuollon kokonaisuu-

den kannalta toimiva. Esimerkiksi Pirkanmaalla Tampereen
seudun alueellisen jätehuoltoviranomaisen eli jätehuoltojaoston
toimialueen 17 kunnasta suurin
osa arvioi, että hyvin kilpailluilla alueilla kiinteistöhaltijan
järjestämät kuljetukset toteutuvat nykykäytännössä kattavasti
ja luetettavasti, kohtuullisin ja
syrjimättömin ehdoin. Yrittäjät
tuntevat paikalliset olot ja asiakaskunnan.
Asukas ainoana pystyy ennakoimaan tyhjennystarpeen.
Nykymallissa tyhjennys on mahdollista tilata huomioiden paikalliset olosuhteet, kuten teiden
kunto. Iso etu on sekin, että se
on mahdollista saada asukkaalle sopivana ajankohtana. Myös
kuljetusyrittäjän vaihtaminen on
mahdollista, mikäli hinta tai palvelu ei tyydytä. Siinä tapauksessa
uudella yrittäjällä on jatkossa hyvä menestymisen mahdollisuus.
Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta ja
tukee sen alueellista kehittämis-

tä. Kun lisäksi alueelliset lietteen
vastaanottoasemat toimivat hyvin eikä lietteen jatkokäytössä
ole ilmennyt ongelmia, ei toimivaa nykykäytäntöä ole kyseisten
kuntien käsityksen mukaan syytä
muuttaa.
Uudessa kunnan järjestämäksi ja kilpailuttamaksi kutsutussa
mallissa esimerkiksi Tampereen
seudulla Pirkanmaan Jätehuolto
Oy valitsee ja jakaa alueet yksityisille jätteenkuljetusyrittäjille.
Kaivojen tyhjennykset ja ajot tilattaisiin alueen ainoaksi jätteenkuljettajaksi valitulta yrittäjältä
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.
Tämän kaltaisessa monopoliin
perustuvassa järjestelmässä suurena vaarana on hintojen nousu
ja palvelun heikkeneminen. Jätelaitosten tilaamissa tutkimuksissa on tosin todettu, että yhden
toimijan markkinat tehostaisivat
kuljetuksia ja näin alentaisivat
maksuja. Lietteen kuljetusjärjestelmän nykytilanteesta on kuitenkin laadittu hyvin ristiriitaisia
raportteja. Ratkaisun valmistelu
on ollut yksipuolista. Yrittäjäve-

toinen malli on tuotu esiin kielteisessä sävyssä, on jopa vihjailtu
sen olevan lainvastainen.
Kaivojen tyhjennystä on kokeiltu jätehuoltoyhtiön järjestämänä vain muutamassa kunnassa, huonolla menestyksellä.
Kustannukset ovat nousseet.
Uuteen malliin osallistuminen
voi olla monelle nykyisin hyvin
toimivalle pienemmälle yrittäjälle ylivoimaista. Suurin osa toimialalla toimivista yrittäjistä ei
voisi jatkaa. Maanviljelyn sivuelinkeinoista kaivojen tyhjennys
ja lietekuljetus poistuisi, samoin
lietteiden sisältämien ravinteiden
tehokas hyötykäyttö.
Haja-asutusalueiden kiinteistöjen kurittamiseen keskittyvät
ympäristöhallinnon virkamiehet
voisivat käyttää resursseja esimerkiksi Sotkamon Talvivaaran
kaivoksen toiminnan arvioimiseen. Valtakunnallisesti olisi tärkeämpää nostaa muutaman desin luonnonmukaisten päästöjen
sijaa tarkastelun mittayksiköiksi
muun muassa raskasmetalleja
sisältävät kuutiot ja tonnit. Oli-

siko lupaehtoja syytä kiristää
vesistöjä virkistyksestä lietealtaiksi muuttavassa toiminnassa?
Vesistöjen kannalta ongelmia eivät ole kuivanmaan kiinteistöt.
Jätevesiasetuksen jopa miljardiluokan hukkainvestointi kasvaa
nyt uuden lain vaikutuksesta.
Uuden jätelain vaatimat
muutokset, kuten tarvittavien
tietojen rekisteröinti, on mahdollista toteuttaa täydentämällä
nykyistä hyvin toimivaa järjestelmää. Ei ole mitään tarvetta
luopua kiinteistöhaltijan järjestämästä kuljetuksesta. Hajaasutuksen kustannuksia ei pidä
hallinnollisesti lisätä eikä mahdollisuuksia entisestään kaventaa.
Ylipäätään, EU-direktiivien
kansallisessa soveltamisessa on
vaikutusarvioinnin lisäksi mietittävä myös kansalaisten oikeusturvaa.
Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu,
Tampereen seudun alueellisen
jätehuoltojaoston jäsen
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Huoli EU:n liittovaltiokehityksestä
Perussuomalaisten Hämeen piirin kevätvuosikokous järjestettiin
Asikkalassa. Sitä edelsi yleisötilaisuus, jota värittivät Euroopan
parlamentin jäsen Sampo Terho ja viisi kansanedustajaa.

Euroopan parlamentin jäsen Sampo Terho sanoo jatkuvan EU-määräysten tulvan haittaavan sekä päättäjiä että kansalaisia.

Y

leisötilaisuus kokosi
yli 150 kuulijaa. Tilaisuuden avasi järjestävän yhdistyksen
edustajana kansanedustaja James
Hirvisaari soittaen pianolla ensimmäisen säkeistön Finlandiasta.
Kunnan tervehdyksen toi
kunnanjohtaja Juri Nieminen,
joka tunnetaan urheilukentiltä
10-ottelijana ja kunnallisilta kentiltä värikkäänä henkilönä, joka
pitää kuntansa puolta kaikissa
tilanteissa. Hän kertoi kunnassa
olevan 8 000 asukasta ja kaksi
yli sadan hengen työpaikkaa sekä
useita yli 20 hengen työpaikkoja.
Maailmalla yrityksistä tunnetuin
on Rapalan uistintehdas, jonka
päätehtaat ovat tosin jo Virossa
ja Venäjällä.
- Hallitus toimii yksisuuntaisesti. Se ohittaa eduskunnan ja
unohtaa parlamentarismin, mainitsi Nieminen.
Perussuomalaisten Nuorten
Hämeen piirin puheenjohtaja
Janne Liukkonen painotti puheessaan henkistä tukea, opastusta ja
toimintapaikkoja nuorille. Tuki ja

kannustus ovat nuorille tärkeitä.

kennevalvontaan samalla tavoin
kuin liikkuvan poliisin välineet.
- Yksi poliisin edustaja totesi
taannoin, että talousrikoksia ei
tutkita tarpeeksi syvältä, koska
sieltä alkaa ennen pitkää tulla
esiin liian isokenkäisiä, Soukola
totesi.

lakon, josta ei ole vielä direktiivejä olemassa. Sellainen on muun
muassa sälekaihtimien naruista.
Maidosta on puolestaan yli 4300
asiakirjamääräystä. Kun tarkastelin tilannetta hieman myöhemmin, niin niitä oli tullut 24 lisää,
Terho hymähti.

Direktiivi puuttuu
enää vaatenaulakolta

Sata vastustaa liittovaltiota

Puolueen imu on vahva
Kansanedustaja Hanna Mäntylä
esitti katsauksen perussuomalaisen puolueen kasvusta. Hän
sanoi, että puolueen johdon tehtävänä on luoda puitteet, joissa
kenttäväen on helppo toimia.
- Puolueen imu on niin vahva,
että tavoitteena on suurimman
puolueen paikka vuoden 2014
EU-vaaleissa ja sen jälkeen pääministeripuolue vuoden 2015
eduskuntavaaleissa.
Kansanedustaja Johanna Jurva kertoi näkymistä eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunnan
suunnalta. Anne Louhelainen sanoi eduskuntaryhmän nostavan
asioita esiin haastamalla maan
hallitusta välikysymyksin. Hän
vakuutti, että kansanedustajilla
on jatkossakin tarkoitus näkyä ja
kuulua kentällä.
Kansanedustaja Ismo Soukola
pitää liikkuvan poliisin lakkauttamista virheenä. Järjestyspoliisin
kalusto ja laitteet eivät sovellu lii-

Tilaisuuden pääesiintyjä oli Euroopan parlamentin jäsen Sampo Terho. Hän totesi, että suuri
osa parlamentin jäsenistä pitää
Eurooppaa ikuisesti jakamattomana, maksoi se mitä tahansa.
Todelliset syyt tähän itsepintaisuuteen ovat poliittiset eikä taloudelliset.
- Euroopan parlamentissa on
jatkuvasti 15 uutta taloussäädöstä valmisteilla. Kansalliset päättäjät ja kansalaiset eivät voi pysyä
tässä vauhdissa ajan tasalla, Terho kertoi.
Hän pitää huolestuttavana
kehitystä, jonka mukaan kansallisia budjetteja säädellään yhä tiukemmin Euroopan parlamentin ja
komission kautta. Tällä hetkellä
Suomen budjettien valmisteluihin
annetaan vasta ohjeita, mutta yhtä määräävämpää säätelyä kohti
ollaan menossa.
- Tarkastelin taannoin mihin
kaikkiin EU-määräykset ulottuvat. Löysin ainoastaan vaatenau-

E

duskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja maa- ja
metsätalousvaliokunnan jäsen Pirkko Mattila innosti puheessaan järjestöväkeä
kamppailuun hallituspaikasta ja
pääministerin pestistä puheenjohtaja Timo Soinille. Mattila
ennakoi ensi kesänä pidettävästä perussuomalaisten puoluekokouksesta mielenkiintoista
tapahtumaa erityisesti henkilövalintojen suhteen. Myös metsäasioista kansanedustajalla oli
painavaa sanottavaa.
- Metsälain uudistusta ollaan jossain vaiheessa tätä hallituskautta tuomassa maa- ja
metsätalousvaliokunnan käsittelyyn. Toivon, ettei sitä pilata yltiövihreydellä. Metsien
suojelukohteet ovat hyvä asia,

mutta se ei saa hidastaa puun
saamista metsästä, mikä viime
kädessä heikentää aina metsänomistajan asemaa, Mattila
painotti.
- Metsä on niin tärkeä elinkeinoelämän kannalta, ettei
metsätalouttamme saa syyllistää suojelun varjolla. Kirves
on metsän hyvä hoitaja. Tai
jospa lain käsittely menisikin
seuraavalle hallitukselle, jolloin meillä voisi olla perussuomalainen maa- ja metsätalousministeri! edustaja innostui.
Kokouksessa keskusteltiin
vilkkaasti ajankohtaisista paikallisista asioista ja annettiin
tunnustus Taivalkosken perusvaltuutettujen toiminnalle
kyläkoulujen puolesta.
Taivalkosken Perussuomalaiset

Lasse Koskinen
			

Perussuomalaisten Hämeen piirin kevätvuosikokouksen puheenjohtajiston pöydän takana Lulu Riikonen, Jari Ronkainen, Anne Louhelainen ja
Matti Lintukorpi.

Turun Perussuomalaisilta
tukea kampushankkeelle

MATTILA VIIHTYI OMIENSA PARISSA
Taivalkosken Perussuomalaiset pitävät
kevätkokouksen, johon osallistui myös
kansanedustaja Pirkko Mattila.

Euroopan parlamentissa on 754
jäsentä. Sampo Terhon mukaan
heistä 650 hyväksyy liitovaltiokehityksen, siis vain sata ei niin
tee. Hän kuuluu vastustavaan
parlamenttiryhmään. Suomen
etu ei ole se, että EU päättää puolestamme, koska me edustamme
vain yhtä prosenttia äänivallasta,
joten emme itse voi vaikuttaa asioihimme, Terho korosti.
Suomi maksaa yli 600 miljoonaa euroa vuodessa EU:lle

enemmän kuin saa takaisin.
Terho ei pidä reiluna, että pieni
maa osallistuu näin suurella summalla muiden maiden laskujen
maksamiseen.
- EU voi uudistua. Ellei niin
tapahdu niin Suomelle jää vaihtoehdoksi vain eroaminen. Jos
nykyistä liittovaltiokehitystä vastustavat puolueet lisäävät kannatustaan jäsenmaissa, niin muutos
on mahdollinen, muuten ei.
Europarlamentaarikko Sampo Terho asettaa perussuomalaisten tavoitteeksi ensi vuoden
EU-vaaleissa kolme parlamenttipaikkaa. Näin Suomi voi lisätä
EU-kriittisten edustajien määrää
Euroopan parlamentissa. Sen jälkeen hänen mukaansa on tukeva
pohja lähteä sitä seuraavan vuoden eduskuntavaaleihin.

T

urun Perussuomalaisten paikallisyhdistys kävi tutustumassa puoluesihteeri Ossi Sandvikin isännöimään puoluetoimistoon. Kun yhdistyksen puheenjohtajaa
Timo Laihista pyydettiin kertomaan Turun perussuomalaisten toiminnasta, hän ei kehuja säästellyt:

- Jollei Suomen paras niin ainakin ihan kärkipäässä oleva paikallisyhdistys. Toimimme yhteistyössä muiden puolueiden kanssa ryhdikkäästi
yhteistyössä, ilman tappeluita ja rähjäämisiä ja
tästä olemme saaneet hyvää palautta. Yhteistyö
valtuustossa on erittäin tärkeää.
Turun valtuustoryhmälle
tärkeitä hankkeita ovat yliopiston kampushanke ja palloiluhalli – perussuomalaiset
tukevat molempia. Toriparkki
jakaa kaupunkilaisten mielipiteitä voimakkaasti, ja valtuustoryhmässä on otettu asiaan
neutraali kanta. Valtuutetuilla
on vapaus äänestää puolesta
tai vastaan.
Vapun aikaan paikallisyhdistyksen ihmisiä löytyy torilta, eikä politiikan teko ei lopu
kesälläkään. Turun perussuomalaiset tavoittaa kesäaikaan
helpoiten puheenjohtajan puhelinnumerosta.
- Aina on mahdollista soittaa, puheenjohtaja kehottaa.
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Toriparkki uuteen
tarkasteluun Lahdessa

L

ahden Perussuomalaiset katsoo Launeen koulun sisäilmatilanteen ja koko kiinteistön kunnon ajautuneen hätätilaan. Kiinteistöä on korjattu jo 13,7 miljoonalla eurolla
neljän vuoden aikana - turhaan, koska sisäilmaongelmat
eri puolilla koulua ovat jatkuneet niin että niillä on ollut terveydellisiä vaikutuksia sekä henkilöstöön että koululaisiin.
Saamiensa selvitysten perusteella perussuomalaiset edellyttävät, että koululle toimitetaan vielä tämän kevään aikana riittävät
väistötilat niille opettajille ja koululaisille, joiden terveydentila sitä
vaatii. Kesän aikana koulun tilat on korvattava kokonaan väistötiloilla ja valmistauduttava koulun täydelliseen peruskorjaukseen
Kannaksen, Lyseon ja Jalkarannan koulujen tapaan tai sitten Launeelle on rakennettava kokonaan uusi koulu, ottaen huomioon
myös Renkomäen kasvavan koululaismäärän.
Lahden Perussuomalaiset tukee ratkaisua, jonka mukaan Lahden Pysäköinti Oy:n ja Lahden kaupungin suunnitelmat kauppatorin alaisen kaksikerroksisen pysäköintihallin osalta otetaan uudelleen kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi, koska sekä taloudellinen
että toiminnallinen tilanne hankkeen osalta on muuttunut.
Lahden keskusta saa lähivuosina lisää pysäköintitalotilaa
kauppatorin lähistölle. Mariankadulle rakennettavaan kiinteistön
laajennusosaan tulee 190 autopaikkaa. Samoin tulevan RantaKartanon asuinalueen kiinteistöihin kuuluu pysäköintitalo. Lisäksi torin itäpuolella on runsaasti pysäköintitilaa entiseen tapaan.
Näin ollen kauppatorin alaisen pysäköintihallin edellytykset ovat
edelleen heikenneet.
Perussuomalaiset paheksuvat Lahden Messut Oy:lle kaavailtua
toriparkin pysäköintipaikkojen pakkohankintaa pysäköintivelvoitteiden lisäämiseksi, koska messuihin liittyvät pysäköinnit on toteutettavissa ja tulee toteuttaa Lahden messukeskuksen välittömässä
läheisyydessä.
Lahden Perussuomalaiset

Ei metropolihallintoa
pakkoliitoksilla

M

etropolialue on
vuosikymmeniä
muodostanut yhtenäisen työssäkäynti-, asumis- ja vapaa-ajanviettoalueen, joka on kansainvälisesti
kilpailukykyinen. Se on kunnallisen itsehallinnon ja kansanvallan
suuri saavutus. Kuitenkin Jyrki
Kataisen hallitus ajaa pääkaupunkiseudulle kuntien pakkoliitoksiin perustuvaa lakisääteistä
väliportaan metropolihallintoa.
Hallituksen asettamien selvityshenkilöiden ehdotukset
eivät vastaa alueen tarpeisiin,
eivätkä ne perustu vastuulliseen
ja inhimilliseen harkintaan. Perussuomalaisten vaatimia laskelmia kannattavuudesta ei ole
esitetty. Siksi perussuomalaiset
metropolialueen valtuutetut eivät hyväksy selvityshenkilöiden
ehdotuksia.
Selvityshenkilöiden suunnitelma sisältää myös vieraskielisen väestön osuuden huomattavan nousun. Tämä vaarantaa
metropolin eheyden. Yhteinen
kieli on perustava yhteisöä
koossa pitävä side. Jos tätä sidettä ei ole, yhteisön segregaatio
on väistämätön. Metropolin yhteisen kielen tulee olla kansalliskieli, vaikka monikulttuurisessa
kaupungissa käytettävien kotikielten kirjo olisikin laaja.
Kielen ohella koti on toi-

nen eheän yhteisön kulmakivi.
Nyt valtion asuntorahoitus on
ohjattu paisuttamaan markkinavuokria perivien niin sanottujen yleishyödyllisten kiinteistösijoittajien voittoja. Valtion
asuntopolitiikan seurauksena
metropolialueella on huutava
pula kohtuuhintaisista kodeista.
Itsenäisten kuntien välisellä
yhteistyöllä rakennettu metropolialue on jo nyt Suomen
vetovoimaisin yhdyskunta. Perussuomalainen metropolivaihtoehto säilyttää itsenäiset kunnat ja jatkaa niiden menestyksekkään yhteistyön kehittämistä
ja hallinnon päällekkäisyyksien
karsimista. Mahdollisten kuntaliitosten on perustuttava kuntalaisten tahtoon. Valtion asuntopolitiikkaan tarvitaan muutos
kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan lisäämiseksi.
Perussuomalainen
vaihtoehto on itsenäisten kuntien
elinvoimainen metropoli. Sen
keskeisiä tunnusmerkkejä ovat:
vain vapaaehtoisia kuntaliitoksia, vaaleilla valittu metropolivaltuuskunta edistämässä
kuntien ja valtion sopimusyhteistyötä, ei metropoliveroa ja
kunnille kuuluva maankäytöstä
päättäminen.
Jukka Kilpi
Pekka M. Sinisalo
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Pohjois-Karjalan piirikokouksessa
ennätysjoukko väkeä

L

ähes
viisikymmentä
Pohjois-Karjalan perussuomalaista kokoontui
kevään piirikokoukseensa Joensuussa Kerhotalo
Ruplassa. Kokouspaikka oli aikanaan kovien kommunistien
omistama tanssipaikka, jonka he saivat jossain vaiheessa
poliittisten lehmänkauppojen
seurauksena myytyä kovaan
hintaan Joensuun kaupungille.
Veronmaksajien rahoilla siis pelastettiin paikalliset kommunistit
konkurssilta.
Piirikokouksesta henki terveen ylpeä tyytyväisyys hyvin
menneisiin kunnallisvaaleihin.
Olihan perussuomalaisten kannatus Pohjois-Karjalassa peräti
16,2 % , mikä oli ylivoimaisesti
paras vaalipiirikohtainen tulos.

Tyytyväisiä oltiin myös siihen,
että perussuomalaisten ensi kesän puoluekokous pidetään 29.30.6. piirin pääkaupungissa Joensuussa.
Piirin puheenjohtaja Eero
Bogdanoff piti kattavan katsauksen menneeseen vuoteen ja
maalasi esiin tulevan vuoden
haasteita. Kansanedustaja Osmo
Kokko käsitteli puheessaan laajasti eduskunnan ajankohtaisia
asioita ja toivoi piiriltä aktiivista roolia myös puolueen eurovaaliehdokkaita nimettäessä.
Hän ehdotti, että puolueen ns.
”maakuntapiirit” voisivat yhdistyä jonkun ehdokkaan taakse ja
näin varmistaa maakuntien äänen kuulumisen myös ”Rysselin
lihapatojen ääressä”.
Kevätkokouksen lakisää-

teiset asiat ja tilit hyväksyttiin
yksimielisesti. Piirikokous antoi
seuraavan julkilausuman:
Suomen hallituksen toteuttamiskelpoisten päätösten puuttuessa sote- ja kuntaliitosasioissa,
kunnat käyvät tyhjäkäynnillä. Hallituksen tulee tehdä nyt
päätöksiä. Mikäli niitä ei saada
tehtyä, on koko sote- ja kuntarakenneuudistus haudattava.
Hallituksen veroratkaisut
kurittavat jälleen erityisesti meitä pohjoiskarjalaisia. Meillä ei
ole suuria pörssiyhtiöitä, joille
verohelpotukset kohdistuisivat.
Pohjoiskarjalaisia
erityisesti
työllistävät pienet yritykset ja
yrittäjät jäävät verouudistuksen
maksumiehiksi.
Pekka Kataja, järjestösihteeri

DEMOKRATIATELTTA
Maailma kylässä
-festivaalilla
25.5.-26.5. Rautatientori, Helsinki
Tervetuloa Demokratiatelttaan keskustelemaan poliitikkojen kanssa.
Perussuomalaisista tavattavissa la 25.5. klo 14.00 europarlamentaarikko
Sampo Terho ja su 26.5. klo 15.30 kansanedustaja Juha Väätäinen.
Mekong-lavalla keskustellaan la 25.5. klo 11.45 politiikasta ihmisoikeutena.
Perussuomalaisista keskustelussa mukana on Sampo Terho.
Nuoret poliitikot puhuvat Taiga-lavalla kehityspolitiikkaa
la 25.5. klo 17.30.
Perussuomalaisista Nuorista keskustelemassa
1
varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Tervetuloa!
Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö Demo ry
www.demoﬁnland.org
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Kaustisten
Perussuomalaiset Brysselissä

S

Kaustisten Perussuomalaisten ryhmä matkasi
tutustumiskäynnille europarlamenttiin Brysseliin.
Matkaa isännöi europarlamentaarikko Sampo Terho.

aimme monipuolisen
käsityksen Euroopan
päätöksenteosta ja siitä,
kuinka homma toimii
siellä käytännössä. Puoluejako
ja parlamentin työjärjestys avattiin meille suhteellisen selkeästi.
Käytiin läpi päätöksentekoprosessi ja muu oheistoiminta parlamentissa. EU-jäsenmaiden tilaakin käsiteltiin EU-asiantuntijan
taholta.
Tutustumiskäynnin anti oli
meille kaustislaisille mielenkiintoinen ja mieliin painuva kokemus. Oma europarlamentaarikkomme Sampo Terho avasi kuulijoilleen EU-koukerot selkeästi ja
ytimekkäästi. Hän avasi ryhmälle
asiat siltä näkökannalta, miltä ne

O

tulee Suomessa nähdä. Hän mm.
toi esiin karun totuuden selkeästä
liittovaltiokehityksestä.
Euroopan parlamentin puoluejakauma ja puolueiden tavoitteet ovat mielenkiintoisia
asioita. Ne saivatkin keskustelun
viriämään selventävän luennon
jälkeen. Meille valkeni, kuinka
puolueet ajavat asioitaan ja kuinka liittovaltiokehitystä ajaa 650
meppiä sataa vastustajaa vastaan.
Tämä on mielestämme äärimmäisen huolestuttava tieto ja se on
saanut Suomessa aivan liian vähän huomiota osakseen.
Erikoinen tieto oli myös se, että Euroopan parlamentti kokoontuu sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Tuo järjestely aiheuttaa

vuosittain noin 200 miljoonan
euron kulut Euroopan unionille
pelkästään meppien ja muiden
työntekijöiden matka- ym. kuluina. Onko tämä järkevää?
Sampo Terho avasi ryhmälle
työnkuvaansa suomalaisena meppinä. Suomella on tällä hetkellä
13 istuvaa europarlamentaarikkoa, joka on siis vain reilun prosentin verran kokonaismäärästä
eli 753 mepistä. Kun ottaa huomioon, että suomalaisista vain
perussuomalaisten edustaja istuu
sellaisessa parlamenttipuolueessa,
joka vastustaa liittovaltiokehitystä, voimme todeta tilanteen mahdottomaksi.
Perussuomalaisuus on tässäkin kohtaa suuri ylpeyden aihe.

Kaustisten Perussuomalaiset Brysselissä.

Meiltä löytyy se ainoa suomalainen europarlamentaarikko, joka
puhuu itsemääräämisoikeutemme
puolesta. Emmehän me suomalaiset voi hyväksyä sitä, että mahdollinen liittovaltio vie itsemääräämisoikeutemme ja mahdollisuutemme vaikuttaa omiin asioihin.
Meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin faktojen
esiin saattamiseksi. Liittovaltio

Mauri Peltokangas
Kaustisen Perussuomalaiset

Yritykset mukaan nuorisotakuun toteuttamiseksi

ulun piirin Perussuomalaiset Naiset ovat
huolissaan nuorisotakuun toteutumisesta ja varsinkin siitä, ettei ammattiin valmistuneille nuorille löydy
oikeita työpaikkoja. Kaupungin
työllisyysmäärärahoja tulee ohja-

ta ensisijaisesti pk-yrityksiin, eikä
tukea tempputyöllistymistä. Kaupunki tarvitsee veronmaksajia ja
nuoret motivoivaa palkkatyötä,
perusnaiset huomauttavat. Naiset haastavat pk-yrittäjät käyttämään työllisyys- ja muita tukia
hyväkseen ja rohkeasti palkkaa-

maan nuoria töihin.
Toinen naisia puhuttanut asia
on kovien huumeiden käytön kasvu nuorten keskuudessa. Puheenjohtaja Sirpa Ahola-Laurila oli
erityisen huolissaan Oulunsalon
tilanteesta. Siellä on muutaman
viime vuoden aikana kuollut useita

nuoria huumeiden käyttäjiä, mutta
jostain syystä asiaa ei ole julkisuudessa käsitelty. Tähän pitäisi nyt
kiireesti puuttua ja auttaa nuoria
ajoissa löytämään apua ja selviytymään takasin yhteiskuntaan.
Oulun PerusNaiset

Kokoomuksen ääniharava hyllytettiin Kirkkonummella

K

irkkonummen kunnanvaltuustossa käytiin 8.4.2013 kiihkeä keskustelu kokoomuksen valtuutettu Timo Haapaniemen pidättämisestä luottamustehtävistä toistaiseksi
kuntalain 40 pykälän mukaan. Tunnelma tiivistyi käsittelyn aikana käsin kosketeltavaksi ja lukemattomia nuijan kopautuksia tarvittiin palauttamaan valtuustosaliin työrauha. Paikallisen
netti-lehden Verkkonummen toimittaja uutisoi asiasta seuraavasti:
- Pekka Sinisalo toi esiin perussuomalaisten ja ilmeisesti myös
valtuuston enemmistön kannan. Hän totesi, että kokouksessa ei olla päättämässä syyllisyydestä vaan siitä, onko luottamushenkilöön
kohdistuvalla vakavalla rikosepäilyllä niin merkittävä vaikutus kirk-

K

kaikkine lisukkeineen luuraa kulman takana ja suomalaiset kärvistelevät päivä päivältä synkemmässä direktiiviviidakossa. Näin asiat
eivät voi jatkua.
Nyt nokka kohti EU-vaaleja! Ja
kiitokset Sampo Terholle ja muille
meitä matkalla hyysänneille.

konummelaisen poliittisen päätöksenteon luotettavuuteen ja uskottavuuteen, että luottamushenkilö tulisi pidättää kaikkien luottamustoimien hoitamisesta meneillään olevan rikostutkinnan ja mahdollisen
oikeudenkäynnin ajaksi.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo totesi lisäksi, että käsittelyä tulee pitää ennakkotapauksena,
joka ohjaa kirkkonummelalaista päätöksentekoa vastaavien tapausten varalta jatkossa. Äänestyksessä pidätysehdotus voitti selkeästi
äänin 38-13.
Kirkkonummen Perussuomalaiset

Onnea 5-vuotias Kirkkonummen PS!

irkkonummen Perussuomalaisten paikallisyhdistys perustettiin
18.4.2008. Perustajajäseneniä olivat Oskar Salakari,
Simo Grönroos, Ville Salmela ja
Viljo Savolainen. Paikalla yhdistyksen käyntiin polkaisemisessa
olivat myös Timo Soini ja Pietari
Jääskeläinen. Yhdistys tunnetaan
paikallisesti tuttavallisemmin nimellä KirPeä (Kirkkonummen
Perussuomalaisten ääni).
Perustamisestaan alkaen
Kirpeät ovat käyneet läpi viidet vaalit ja kasvaneet jäsenistöltään lähes kymmenkertaiseksi. Syksyn kunnallisvaalien
hieno kannatus kertoo aidosta

Kirkkonummella juhlittiin 5-vuotiasta yhdistystä. Kuvassa perustajajäsen
Viljo Savolainen, Jaana Manninen (vpj), Pekka M. Sinisalo (pj), perustajajäsen
Oskar Salakari ja perustajajäsen Ville Salmela.

paikallisesta kiinnostuksesta
perussuomalaisten politiikkaa
kohtaan, kaksikielisessä kunnassa jossa tuoreelle poliittiselle vaihtoehdolle on ollut selvä
tilaus. Kirpeät lisäsivät valtuutettujensa määrää kolmesta
viiteen ja luottamushenkilöiden lista on myös kasvanut
merkittävästi viime valtuustokaudelta.
Kirkkonummella
moni
"kunnan tapa" on joutunut
nimenomaan perussuomalaisten aktiivisen toiminnan kautta julkiseen keskusteluun ja
Kirpeät seisovatkin tukevasti
mottonsa takana, joka on: Kritiikkiä ja ratkaisuja!

Hausjärvellä
pyyhkii hyvin

H

ausjärven Perussuomalaiset ry:n
ensimmäinen kevätkokous pidettiin ravintola Villimintussa
Oitissa. Puheenjohtaja Timo
Ratilainen kertasi ensimmäisen vajaan vuoden tapahtumia.
Yhdistys perustettiin kesäkuussa 2012, juuri kunnallisvaalien kynnyksellä. Valmistautuminen vaaleihin jäi kiireisen aikataulun ja tietämättömyyden takia vajavaiseksi,
koska suurimmalla osalla
jäsenistä ei ollut aikaisempaa
kokemusta politiikasta. Saimme asetettua vaaleihin kuitenkin seitsemän ehdokasta.
Hyvän ja aktiivisen kampanjan avulla saimme äänestäjät erittäin hyvin liikkeelle
ja lopputulos oli loistava.
Seitsemästä ehdokkaasta viisi
valittiin suoraan valtuustoon
ja loput kaksi varalle. Lisäksi
saimme yhden hallituspaikan,
valtuuston 2. varapuheenjohtajan paikan sekä neljä lautakuntapaikkaa. Meidät on
otettu hyvin vastaan, olemme
tuoneet uusia virkistäviä tuulia Hausjärven kunnallispolitiikkaan.
Kai Reunanen
Hausjärven perussuomalaiset
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Perussuomalaisten puoluekokous Joensuussa
Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Joensuussa 29.-30.6.
Paikalle odotetaan jopa 2 000 kokousedustajaa.

P

erussuomalaisten
puoluekokous starttaa lauantaina 29.6.
Joensuun Areenalla
ja ovet avataan jo kahdeksalta
aamulla. Varsinainen kokous
alkaa klo 10.
Sitä ennen perussuomalaiset näyttäytyvät Joensuun

torilla, missä tunnelmaa nostattavat arvovaltaiset puhujat ja
esiintyjät. Torilla on myös perussuomalaisten teltta.
Kokous jatkuu sunnuntaina
30.6. ja se alkaa perinteisellä
aamuhartaudella klo 10. Ilmoittautuminen puoluekokoukseen
ja lisätietoja löytyy osoitteesta:

www.ps2013joensuu.fi
Jokainen hoitaa varauksensa itse, samoin maksut majoituksista. Seuraavat hotellit ja
majoitusliikkeet ovat täyttyneet
hurjaa vauhtia, mutta huoneita
voi tiedustella vielä perussuomalaisten kiintiöstä.

Majoitus
Siikasalmen toimintakeskus
Siikasalmen koulu
p. 044 569 53 88
jari.keronen@suomi24.fi
Sijainti: Liperissä 20 km Joensuusta
25,00 € / yö henkilö
Sisältää aamiaisen
Kesähotelli Joensuun Elli
Länsikatu 18, Joensuu
p.010 4215600
Sijainti: Hotelli sijaitsee Joensuun Areenaa vastapäätä
Majoitus 2 hh 59 € / vrk
Majoitus 3 hh 79 € / vrk
Majoitus 4 hh 99 € / vrk
Hintoihin sisältyy runsas aamiainen.
Varauskiintiö voimassa toukokuun loppuun.
Hotelli Cumulus Joensuu
Kirkkokatu 20, Joensuu
p.014 628 300
aluemyynti.jyvaskyla@restel.fi
1 hengen huone 110,00 € / vrk standard
2 hengen huone 128,00 € / vrk standard
1 hengen huone 123,00 € / vrk superior
2 hengen huone 141,00 € / vrk superior
Hintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna.

Hotel Aada
Kauppakatu 32, Joensuu
p. 013 256 2200
huonevaraukset@hotelaada.fi
1- hengen huone 88 € / vrk
2-hengen huone 105 € / vrk
3-heng3en huone 115 € / vrk
Lisävuode tarvittaessa 25 € / vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen noutopöydästä.
Hotel Green Star
Torikatu 16, Joensuu
p. 358 10 423 9390
info@greenstar.fi
Majoitus 1-3 hengen
huone 85,00 € / yhteensä
Aamiainen 7,00 € /per henkilö
Autopaikka 8,00 € / vrk

PUOLUEKOKOUSKUTSU
Perussuomalaiset ry:n varsinainen puoluekokous pidetään 29.-30.6. 2013
Joensuun Areenalla, Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu.
Ovet aukeavat molempina kokouspäivinä klo 8.
Puoluekokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus jokaisella puolueen jäseneksi hyväksytyllä
henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä siten, että jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai
sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan puoluekokouksessa, jos maksamatta
olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu puolueelle viimeistään 15.5.2013 mennessä
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja
puoluevaltuuston valitsemisasiat sekä puolueen ohjelmat

ukseen:

uekoko
Ilmoittaudu puol

u.fi
www.ps2013joensu

E

spoon Perussuomalaiset piti historiansa ensimmäisen
tupaillan Parkvillassa Espoon Leppävaarassa.
Tilaisuus oli tarkoitettu espoolaisille perussuomalaisten
jäsenille. Paikalla oli vajaa parikymmentä osallistujaa. Keskustelimme vapaamuotoisesti
muun muassa yhdistyksemme
toiminnasta, Espoon kaupungin päätöksentekoelimistä,
perussuomalaisen puolueen
rakenteesta sekä luonnollisesti
erilaisista ajankohtaisista poliittisista asioista kunnallispolitiikassa ja laajemminkin.

Timo Soini
puheenjohtaja
Hanna Mäntylä
1. varapj.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Juho Eerola
2. varapj.

Reijo Ojennus
3. varapj.

Hotel Julie
Valimontie 3, 80710 Lehmo
Sijainti: noin 5 km Joensuun keskustasta
p. 010 3221910
hoteljulie@telemail.fi
1 hengen huone 55 € / vrk
2 hengen huone 65 € / vrk
Premium näköala-parveke 1 hengen huone 65 € / vrk
Premium näköala-parveke 2 hengen huone 75 € / vrk
Standard 3-4 hengen huoneet 85 € / vrk
4 hengen huone 100 € / vrk.
Huoneissa, suihku, wc, tv ja jääkaappi
Lomakeskus Huhmari
Sijainti: noin 25 km Joensuusta
p.0207 69 1230
pirjo.kauhanen-kuikka@huhmarisvaaranloma.fi
55 € / hlö / vrk 4 henk. / huvila
50 € / hlö / 5 henk.huvila
40 € / hkö 6-8 hengen huvila
80 € /hlö / vrk 1 hengen huone / perheloma-asunto
55 € / hkl /vrk 2 henk. / perheloma-asunto
135 € / vrk (1-2 aikuista ja max. 2 lasta, 5-15-vuotiaita)
perheloma-asunto
Majoitushintoihin sisältyy aamiainen sekä
Vesimaailma-kylpylän vapaa käyttö.

Yhteiskuljetuksia Joensuuhun
Etelä-Pirkanmaa
Etelä-Pirkanmaalta järjestetään yhteiskuljetus, jonka aikataulu
ja matkareitti selviää ilmoittautumisten mukaan. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: Mikko Nurmo, p. 040 841 5980 tai
mikko.nurmo@delfortgroup.com
Etelä-Pohjanmaa
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri suunnittelee linjaautokuljetusta puoluekokoukseen, mikäli tulee riittävästi lähtijöitä.
Lähtö olisi perjantaina 28.6. puolen päivän aikaan reitillä IsojokiKarijoki-Teuva-Kauhajoki-Kurikka-Jalasjärvi-Seinäjoki-Alajärvi
jne. Reittiin voi tulla muutoksia. Paluu olisi sunnuntaina 30.6.
Kuljetuksen edestakainen hinta on 20 €/hlö. Kukin matkalainen
varaa ja maksaa itse mieleisensä majoituksen.
Soita ja varaa kyyti ennakkoon, viimeistään 15.5. mennessä:
Martti Alkula, p. 0400 662 500.
Kuljetus toteutuu vain, jos matkalle on tarpeeksi lähtijöitä.

Espoossa ensimmäinen tupailta
Perussuomalaisten espoolainen kaupunginvaltuutettu
Teemu Lahtinen kertoi perussuomalaisesta valtuustotyöstä
Espoossa. Tässä keskeinen arvo
on toiminnan avoimuus. Valtuustoryhmän päätöksenteko
on avointa ja ryhmäkurilla ei
rangaista ryhmän enemmistön
kannan vastaisesti äänestäneitä
kaupunginvaltuutettuja. Toki
se todettiin kokouksessa, että
valtuustoryhmässä kuitenkin
keskustellaan päätöksistä ja
ryhmästä poikkeavat mielipiteet tulee ilmaista etukäteen,
jotta valtuustoryhmä kokonaisuutena pysyy hallinnassa.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jarno Eerola kertoi laajemmin Espoon muista toimielimistä kaupunginvaltuuston lisäksi.
Näitä muita toimielimiä ovat
kaupunginhallitus, lautakunnat
ja johtokunnat sekä neuvottelukunnat ja neuvostot. Osa meistä
osallistujista ei ollut kovin hyvin
perillä kunnallispolitiikasta ja
meille tupailta olikin pienimuotoinen kunnallispolitiikan oppitunti.
Perussuomalaisen puolueen
organisaatiostakin keskusteltiin.
Organisaatiouudistus ja sääntömuutokset ovat asia, joista kaikkien organisaatioiden päälliköt

mieluusti pitävät 16 dian power
point -esityksen. Tällaista ei nähty, vaan tupaillassa puolueen organisaatiokin käytiin mutkattomasti läpi ja uudellekin jäsenelle
tuli selväksi perussuomalaisten
kevyt hallintokulttuuri.
Kunnallispolitiikassa keskustelua herätti kaavoitus ja maankäyttö. Myös pääkaupunkiseudun kuntarakennetta pohdiskeltiin ja mietittiin, mitä hyötyjä
ja haittoja on erilaisista kuntaliitoksista tai niistä pois jäämisestä. Valtakunnan politiikkaa
lähestyttiin perussuomalaisesta
tulokulmasta, jossa painopisteenä on suomalaisen yhteiskunnan

ja Suomen kansalaisen etu ennen
muun maailman pelastamista.
Paikalla oli jopa sotaveteraani,
joka toi oman isänmaallisen panoksensa keskusteluun.
Sovittiin, että järjestetään
jatkossakin tällaisia vapaamuotoisia tupailtoja, joissa välillä
voi olla etukäteen sovittu alustus
jostakin kiinnostavasta aiheesta
tai sitten joskus tupailta voi olla
ihan vaan vapaamuotoista keskustelua.
Seuraava tupailta järjestetään
4.6.2013 klo 18 alkaen osoitteessa Joupinrinne 4 C, kerhohuone.
Ari Ampuja
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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, PRH-asiat
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
Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa,
Helsinki, Kymi
Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme,
Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo
Pekka Kataja
Puh: 040 669 3586
pekka.kataja@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Lappi, Kainuu, Oulu,
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
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
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KYMI
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199,
49200 Heinlahti
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

Pia Pentikäinen
Puh: 040 669 3661
pia.pentikainen@perusnaiset.fi

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

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

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

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

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

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

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

www.perusnaiset.fi

Seppo Toriseva
Puh: 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com
Raimo Vistbacka
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.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

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

Puheenjohtaja
Marja-Leena
Leppänen
GSM Bryssel: +32 471 552 923
Puh: 040 775 1757
GSM Suomi: 050 538 1674
marja-leena.leppanen@ sampo.terho@europarl.europa.eu
perussuomalaiset.fi
AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ:

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

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

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

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

Pentti Kettunen
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh: (09) 432 3070
Jari Lindström
Eduskuntaryhmän 2. vpj.
Puh: (09) 432 3088

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

Pertti Virtanen
Puh: (09) 432 3111
Ville Vähämäki
Puh: (09) 432 3195
Juha Väätäinen
Puh: (09) 432 3196

Eduskuntaryhmä
Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274
(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmäkanslioiden kanssa)
perussuomalaiset@eduskunta.fi
Toni Kokko
Pääsihteeri
Puh: (09) 432 3282
toni.kokko@
eduskunta.fi

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

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

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

Lea Mäkipää
Puh: (09) 432 3120

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

Tom Packalén
Puh: (09) 432 3136

PERUSSUOMALAISTEN
RYHMÄKANSLIA

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

MUUT JÄSENET:

Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131

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

Anssi Joutsenlahti
Puh: (09) 432 3052

PUOLUEHALLITUS

Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134

Kauko Tuupainen
Puh: (09) 432 3190

www.ps-nuoret.fi

PERUSSUOMALAISET
NAISET RY HALLITUS

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

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

Mika Niikko
Puh: (09) 432 3129

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

Pirkko Mattila
Puh. (09) 432 3102

Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
Martti Mölsä
Puh: (09) 432 3128

www.perussuomalaiset.fi
Keltainen
12m68y
Pantone 123C

Haluttaessa kultaväriä Pantone 871
Sininen
100c56m18k
Pantone 294 C

Suomalainen
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Haapavesi
Haapaveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 5.5.
klo 13 Haapaveden kaupungintalolla. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Heinävesi
Heinäveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 11.5.
klo 15 kahvila Vanhassa Olkkarissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Paikalla piirisihteeri
Outi Virtanen. Kahvitarjoilu,
tervetuloa!
Hollola
Kansanedustajat Jussi Niinistö
ja Anne Louhelainen tavattavissa sunnuntaina 5.5. klo 15 Hollolan vanhalla kunnantuvalla,
Rantatie 918.
Kiuruvesi
Kiuruveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 18.5.
klo 12 Kiuruveden Kulkurissa.
Tervetuloa!
Kurikka
Kurikan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 19.5. klo
18 Jurvan entisessä kunnantalossa, Koulutie 8, Jurva. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lempäälä
Lempäälän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätko-

kous pidetään torstaina 9.5. klo
18 Vaihmalan hovissa, Augustin
kabinetissa (aikavaraus 2 h). Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Lieto
Liedossa järjestetään perinteinen
Drive in -messu lauantaina 11.5.
klo 15. Motoristikirkko pidetään
ulkona Liedon kirkon kupeessa.
Liedon Perussuomalaiset myyvät
hernekeittoa ja räiskäleitä Vanhalla Torilla.
Mustasaari
Mustasaaren Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.5.klo
16 UF hoppetin tiloissa, Karkkimalantie 164, Helsingby. Tervetuloa!
Vantaa
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi
Niinistö tavattavissa Tikkurilan
markkinoilla la 18.5. klo 11–12.
Koillismaa
Koillismaan alueen PS-koulutus-

tilaisuus puolueen paikallisille
luottamushenkilöille ja yhdistysten toimihenkilöille pidetään
sunnuntaina 19.5. klo 10 Kuusamossa kaupungintalon valtuustosalissa. Kouluttajina: Paula Juka,
Kari Laurila, Ahti Moilanen ja
Joukamo Kortesalmi. Aiheina:
järjestötoiminta, kokoustekniikka, yhdistyslainsäädäntö, tiedottaminen ja luottamushenkilöhallinto. Kahvitarjoilu ja suolaista
purtavaa.

räiset kevätkokousasiat. Tervetuloa!

Pohjois-Karjalan PerusNaiset
Pohjois-Karjalan PerusNaiset
ry:n perustamis- ja järjestäytymiskokous pidetään lauantaina
11.5. klo 12 piiritoimistolla,
Niskakatu 2 K 1, Joensuu. Paikalla Perussuomalaiset Naiset
ry:n edustajana Outi Virtanen.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri kutsuu alueensa luottamustoimiin valitut henkilöt
koulutustilaisuuteen, joka pidetään lauantaina 4.5. klo 10.3015.30 Seinäjoen kaupungintalon
valtuustosalissa, Koulukatu 6.
Kokouksen sisältö: Puolueen
säännöt ja kokoustekniikka, varatuomari Lasse Lehtinen. Valtuusto ja lautakuntatyöskentely,
puolueen varapuheenjohtaja
Reijo Ojennus. Järjestötoiminta,
järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 10 alkaen. Tilaisuus
on maksuton. Huom. kaupungintalon ovet suljetaan klo 11.

Varsinais-Suomen
PerusNaiset
Varsinais-Suomen PerusNaiset
ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina 12.5. klo 14 Raision
kaupungintalon valtuustosalissa,
Nallinkatu 2. Esillä sääntömää-

Satakunnan
Perussuomalaiset
Satakunnan Perussuomalaiset
järjestää vapaamuotoisen jäsentapaamisen lauantaina 18.5. klo
13 Satakunnan Perussuomalaisten piiritoimistolla, Satakunnan-
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katu 33-35, Pori. Paikalla kansanedustajat Hanna Mäntylä,
Jari Lindström, Arja Juvonen ja
Ari Jalonen. Tervetuloa kaikki
perussuomalaiset ja perussuomalaisuudesta kiinnostuneet!
Uudenmaan
Perussuomalaiset Nuoret
Uudenmaan Perussuomalaisten
Nuorten kevätkokous pidetään
keskiviikkona 8.5. klo 18 puoluetoimistolle, Yrjönkatu 8-10
B, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
keskustellaan piirin toiminnasta sekä ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä kuten EU- ja
talouspolitiikasta. Alustuspuhuja ilmoitetaan myöhemmin.
Piirijärjestö järjestää kokouksen jälkeen saunaillan Helsingissä. Saunailta on K-18.
Tarkemmat tiedot saunaillasta
ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja saa piirin puheenjohtajalta Sami Haukalta,
sami.haukka (at) ps-nuoret.fi,
p. 040 5300002.

Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 15.5.2013
toimitus@
perussuomalaiset.fi

IRROITA TÄYTETTY LOMAKE. SULJE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

PALVELUKORTTI
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy Perussuomalainenlehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa
1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot:

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SUKUNIMI

KOTIKUNTA

ETUNIMI

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

LÄHIOSOITE

PUHELIN

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

KANSALAISUUS

SÄHKÖPOSTI

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

LÄHIOSOITE

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

SOTU
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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?

MITEN
EUROALUE
KEHITTYY?
Pasi Holm • Janne Huovari • Markus Lahtinen

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

”Tuo tutkimus
kannattaa lukea.
Kannesta kanteen.”
– Timo Soini

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).
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Postimaksu
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