W W W. P E R U S S U O M A L A I S E T. F I • K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T !

PERUSSUOMALAINEN
9-10/2013

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

Tuoreet varapuheenjohtajat:

HYVÄÄ KESÄÄ!

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄ Ä KI R J O IT US

Taidoista ja
tehtävistä
HISTORIALLINEN PUOLUEKOKOUS. Vai tulevaisuudellinen? Valitse itse. Perussuomalaiset järjesti Joensuussa Suomen
historian ensimmäisen sähköisen puoluekokousäänestyksen.
Kommelluksitta. Sekä valitsi itselleen ensimmäisen naispuolisen puoluesihteerin - kymmenen miespuolisen ehdokkaan sijasta. Sähköinen äänestysjärjestelmä piirsi ruuduille kahdentoista puheenjohtajapaikasta kisailleen nimet. Heistä viisi oli
naisia.
TÄLLAINEN KEHITYS on perinteisesti äijävaltaiseksi mielletyssä puolueessa yksinomaan myönteistä. Rohkenen ennustaa, että puoluetta johtaa vielä jonain kauniina päivänä nainen.
Ei sukupuolensa takia, vaan siksi, että tämä henkilö sopii hoitamaan tehtävää paremmin kuin muut. Jos ajatus tuntuu kaukaiselta, niin kannattaa pitää mielessä, että perussuomalaista
eduskuntaryhmää johtaa jo nyt nainen.
OLEN USEIN kiinnittänyt huomiota erääseen naisia riivaavaan ajatustihulaiseen. Naiset hakeutuvat harvoin vaativiin
tehtäviin, jos he eivät ole aivan varmoja, että suoriutuvat niistä. Miehiä ei sama epävarmuus riivaa, pikemminkin päinvastoin. Äijäilyn ikiaikaisia peruskiviä on ajatus siitä, että tämä
jätkä pärjää aina – tulipa taivaalta sitten kissoja tai koiria. Naiset ovat olleet varovaisempia. Valinnat tehdään kuitenkin aina
vain niiden keskuudesta, jotka paikkoja hakevat. Niinpä maailmanhistoria onkin täyttänyt faaraoiden, kalifien ja keisareiden
tuolit miehillä. Enää ei tarvitse olla niin.
EN KUITENKAAN jaksa uskoa kiintiöihin. Enkä siihen, että
naisten asema yhteiskunnassa olennaisesti paranisi, vaikka
suuryhtiöiden hallitukset käskytettäisiin noudattamaan tiettyä
sukupuolijakaumaa. Verkkainen hallitustyö ei voi kuuna päivänä korvata kokemusta, joka naisille kertyisi, jos he työskentelisivät työpaikoillaan johtotehtävissä. Työssä oppii. Ja virheitä tekemällä oppii vielä nopeammin. Kunhan vain pitää huolen
siitä, ettei tee virheitä, joita ei voi korjata.
TOUKOKUUSSA 2014 järjestetään europarlamenttivaalit.
Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Molemmat
vaalit vedetään läpi Joensuun kokouksessa valittujen johtajien
voimin. Olen luottavaisella mielellä. Hyväntuulisuus ja yhdessä
tekemisen meininki näkyy.
HATUNNOSTO myös niille, jotka eivät näissä kisoissa tulleet
valituiksi. Kakkostila ei ole häpeäksi, mutta pyrkimättä jättäminen puolestaan on. Sama koskee niin naisia kuin perussuomalaisia puolueena. On pyrittävä vastuuseen. On luotettava siihen, että oma osaaminen kantaa.
VIELÄ LOPUKSI: Perussuomalaiset ja keskusta jättivät Ylen
puoluekokouksen alla julkaistussa gallupissa kaikki muut puolueet taakseen. Erityisen kylmän suihkun sai kokoomus, joka
vajosi kolmanneksi. Toisaalta tulos ei ollut suuri yllätys, sillä varsinkin puolueen Eurooppa-visio muistuttaa enemmän
Grimmin veljesten satuja kuin vastuullista politiikantekoa.
OLEN ITSE mukana perussuomalaisissa siksi, että puolueella on paras tarina ja tärkein tehtävä. Haluan olla mukana pitämässä yhteiskunnan rattaita pyörimässä ja silloin kun on tarpeen, olla vaihtamassa niitä rattaita uusiin. Tämä voidaan
tehdä ainoastaan siten, että pidämme oman tulevaisuutemme
ohjakset omissa käsissämme.
Me osaamme johtaa. Miesten ja naisten voimin.
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PS

JOENSUUN PUOLU

Joensuun
puoluekokouksesta
huima
jännitysnäytelmä
Perussuomalaisten 10. puoluekokous Joensuu Areenalla
oli mittakaavaltaan ja puitteiltaan ennennäkemättömän
hieno spektaakkeli. Kokousväkeä oli paikalla
parhaimmillaan noin 1 700.
KOKOUS ALKOI perinteisen toritapahtuman merkeissä Joensuun torilla, jonka avasi
joensuulainen kansanedustaja Osmo Kokko.
Torikokouksen otti haltuunsa puoluejohtaja Timo Soini totutun suvereenilla tyylillään.
- Meillä on aina ollut esittää vaihtoehtoja,
mutta Suomessa vallitsee merkillinen ohipuhumisen kulttuuri, jossa yksi puhuu yhtä
ja toinen omiaan. Kun me puhumme asiasta,
toiset puolueet alkavat puhua perussuomalaisista.

Menestystä ei saa pilata
rahalla
Varsinainen puoluekokous päästiin aloittamaan klo 12. Avauspuheenvuorot pitivät Joensuun Perussuomalaisten puheenjohtaja
Eero Bogdanoff, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, tanskalainen europarlamentaarikko Morten Messerschmidt Vapaa
ja demokraattinen Eurooppa –ryhmästä sekä
perussuomalaisten oma euroedustaja Sampo
Terho, joiden jälkeen estradille asteli Rockytunnusmusiikin tahdissa ja suuren jännityk-

sen saattelemana puoluejohtaja Timo Soini,
joka viimein paljasti kauan odotetun ratkaisunsa.
- Presidentinvaaleissa tein velvollisuuteni, vaikka monet kannattajistani eivät halunneet minua presidentiksi. Tulevien eurovaalien kohdalla tilanne on sama. Kentän palaute
sai minut kysymään itseltäni: mitä itse haluan? Päätös ei ollut helppo, mutta itsensä kampeaminen raskaan työpäivän päätteeksi hikeä
valuen Ikea-kalustettuun Brysselin kämppään jäi hopealle. Olisin voinut lähteä, olisin
saanut lähteä – mutta päätin jäädä Suomeen.
Tämä päätös otettiin vastaan raikuvien ja
silminnähden helpottuneiden aplodien saattelemana. Oli puheenjohtajalla kuitenkin paljon muutakin painavaa asiaa:
- Puolue nousi pienellä rahalla, suurella sydämellä ja omalla ohjelmalla. Menestystä ei
saavutettu rahalla, enkä aio antaa sitä myöskään rahalla pilata. Meidän on nyt kestettävä
menestys ja sen paine.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

EKOKOUS

Etelä-Savon
piirisihteeri Outi
Virtanen ja kansanedustaja Kike
Elomaa riehaantuivat äänestystuloksista.
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Soinin päätös
oli helpotus

Soile Suursoho, Kotka
- Olen sen verran uusi, että tämä on minulla
vasta kolmas puoluekokous. Timon jääminen
kotimaahan oli tosi ihana yllätys. Vaikka minulla
oli jo Kotkassa vahva aavistus, että Timo jää, niin
jännitti se silti.

Timo Soinin puheen jälkeen tunnelma Joensuu Areenalla oli käsinkosketeltavan iloinen ja helpottunut. Ihmisten kommenteista kuuli, että valtaosalle
puolueväestä puheenjohtajan päätös
Suomeen jäämisestä oli se oikea.

Petra Ahvenainen, Kotka
- Tunnelmat on tosi mahtavat. Tosi hieno päätös
Timolta jäädä Suomeen, mutta silti se tuli iloisena yllätyksenä, kun päätöksen kuulemista oli niin
odottanut ja jännittänyt etukäteen.

PS

JOENSUUN PUOLUEKOKOUS

Puheenjohtaja Timo Soini
seurasi kokousta
vaimonsa Tiinan
kanssa. Seurassa
viihtyivät europarlamentaarikot
Morten Messerschmidt ja Sampo
Terho.

Yksi Joensuun puoluekokouksen
kohokohdista oli puheenjohtaja
Timo Soinin puhe, jossa hän paljasti ratkaisunsa eurovaaliehdokkuudesta. - Kuusitoista vuotta
perussuomalaisten peräsimessä
jättää jälkensä. Puheenjohtajuutta en jätä kahdesta syystä: ei ole
varaa eikä halua!
TÄMÄ ILMOITUS otettiin vastaan raikuvin suosionosoituksin.
Timo Soinin perusteltua päätöksensä Suomeen jäämisestä
kääntyi puhe muihin asioihin.
- Perussuomalaisten EU-linjassa ei ole mitään epäselvää.
Emme ole sitoutuneet Euroopan
unioniin emmekä euroon, olemme sitoutuneet Suomen kansaan
ja valtiolliseen itsemääräämisoikeuteen. Myös kunta- ja soteuudistus sai pyyhkeitä.
- Perussuomalaisilla ja keskustalla on yhdessä enemmistö suuressa osassa Suomen kunnista. Tätä ihmisten valtuuttamaa
voimaa ei hallitus voi ohittaa sanelupolitiikalla. Koko kuntauudistus nykymuodossaan on
pyyhkäistävä pois pöydältä ja
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Persoonien
väriloistossa

aloitettava asian parlamentaarinen valmistelu.

Sydän ja sielu täytyy
säilyttää
Joensuun
puoluekokouksen
teema oli suomalainen työ ja
yrittäminen. Puoluejohtajan puheessa kosketeltiin myös näitä
aiheita.
- Menestys ilman työtä löytyy vain sanakirjasta. Kyllä seitsemän miljardin ihmisen maailmassa viiden miljoonan ihmisen
työlle aina markkinat löytyy.
Puoluekokouksen
varsinainen jännitysnäytelmä Timo Soinin päätöksen jälkeen oli uuden puoluesihteerin valinta Ossi
Sandvikin jättäessä tehtävänsä
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kolmen menestyksekkään kauden jälkeen.
- Olen ollut puoluesihteerinä
itsekin, ja se on politiikassa kaikkein epäkiitollisin homma – silti
menijöitä tuntuu riittävän. Kun
asiat menevät hyvin, se on normaalitila, mutta kun asiat menevät huonosti, se on puoluesihteerin vika. Joku saa pian ansionsa
mukaan.
- Politiikan teko parhaimmillaan on yhteisten asioiden hoitamista persoonien väriloistossa
– ja meiltähän niitä löytyy! Puolueemme on saunassa syntynyt,
syvällä Sisä-Suomessa synnytetty. Pienestä olemme ponnistaneet, sydän ja sielu täytyy säilyttää. Nyt meidän on kestettävä
menestys ja sen paine.

Suoraäänestyksen
voima
Äänestysten jälkeen Timo Soini kertoi Perussuomalaiselle, ettei päätös Suomeen jäämisestä
ollut hänelle helppo. Tarjous europarlamentista ei kenties koskaan enää toistu.
- Keskustelin tästä asiasta vielä eilen hyvän ystäväni Morten
Messerschmidtin kanssa. Vaikka hän oli päätöksestä pahoillaan, hän kertoi myös ymmärtävänsä sen syyt. Kenttäväki antoi
minulle niin valtavan palautteen,
että ymmärsin Suomeen jäämisen olevan oikea ratkaisu. Onhan se Brysselissä tarpominen
toisaalta myös hyvin yksinäistä

hommaa, kun lapsetkin ovat vielä pieniä, Soini pohti.
Pienoisena yllätyksenä Soinille oli tullut se, miten valtavalla
määrällä ihmisiä oli todella kova
halu puolueen johtopaikoille.
Puoluekokouksessa saatiin tuta
suoraäänestyksen voima.
- Halu vastuupaikoille on sinänsä ymmärrettävä, mutta jokaisen tulisi ymmärtää myös se,
ettei kahden ihmisen kannatusta kannata lähteä julkisesti mittauttamaan. Muuten kokous on
mennyt hyvin ja väki näyttää
tyytyväiseltä. Näin suuren kokouksen järjestäminen ei ole mikään helppo juttu.
■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Sakari Linden,
Espoo
- Hieno juttu, että
Timo Soini jatkaa
puolueen puheenjohtajana. Hänen
johdollaan perussuomalaisista voi tulla
pääministeripuolue,
kunhan muistamme
jatkossakin puhaltaa
yhteen hiileen.

Kari Salo, Muhos
- Ensimmäistä
kertaa näen näin
paljon nuorisoa
perussuomalaisten
puoluekokouksessa. Keskusteluissa
on noussut esille,
että puolueessa
on päästy jo eroon
lastentaudeista ja
pystytään keskittymään itse asiaan.
Pikkuisen löimme
vetoa eilen, mikä
Timon päätös
tulee olemaan, ja
minähän sen taisin
voittaa. Olen todella
hyvilläni siitä, että
hän päätti jäädä
Suomeen.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■
Pekka Vennamo, Helsinki
- Perussuomalaisten kasvu on
ihan mielenkiintoinen ilmiö.
Gallupkannatus ei vielä ole todellista kannatusta, mutta kertoo
se ihmisten sympatioista ja siitä,
että mahdollisuuksia on. Vaikka
omasta mielestäni oppositiopuolueiden kannatuksen kasvu
nykytilanteessa kertoo enemmän hallituspolitiikan epäonnistumisesta kuin opposition
onnistumisesta.

KO LUMN I

Hieno
puoluekokous
TEIN RATKAISUN jäädä Suomeen ja keskittyä Suomen politiikkaan. Ratkaisu oli oikea henkilökohtaiselta kannalta ja se
oli puolueväen mieleen. Olen toiminut puheenjohtajana nyt 16
vuotta, olen otettu saamastani tuesta.
NÄLKÄÄ ON JÄLJELLÄ. Perussuomalaiset on Suomen tärkein
puolue. Meillä on kosketus kansaan ja omaan kenttään. Jokainen
jäsen on äänioikeutettu vaikuttaja. Tämä pitää säilyttää. Puoluekokouksen järjestäminen oli valtava voimanponnistus sekä
puoluetoimistolle että Pohjois-Karjalan piirin talkooväelle. Upea
onnistuminen. Kympin työtä. Molemmilta! Kokouksen johtaminen onnistui niin ikään hyvin, puheenjohtajat, sihteerit, ääntenlaskijat, yhteistyökumppanit. Hyvää työtä!
ITSE SAIN puoluekokouksesta lisää voimaa sekä tahtoa. Tätä
voimaa on käytettävä vastuullisesti. Perussuomalaisten vaikutusvalta, kun pysymme linjallamme, on valtava. Voimme vaikuttaa
jopa Paavo Väyryseen!

Tanja Hartonen-Pulkka, Mäntyharju
- Perussuomalaiset on kovassa nosteessa ja vielä meistä
tulee ykköspuolue. Itse olisin toisaalta toivonut näkeväni
Timon vielä Brysselissäkin, mutta se oli kuitenkin hänen
oma, harkittu päätöksensä. Kunnioitan sitä.

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS onnistui. Seitsemän ja puolen tunnin valintarumba oli kova haaste. Täydellä varmuudella voi sanoa, että ne valittiin, joita äänestettiin. Paperilippuäänestys sekä
varapuheenjohtajista että puoluesihteeristä olisi tukkinut koko
kokouksen. Se kävi myös selväksi, että päästäkseen vaaliin pitää
kokousväen mielestä jatkossa olla enemmän kannatusta kuin yksi
esittäjä ja yksi kannattaja.
ENSI VUONNA meillä on puolueneuvosto, jossa on enemmän
aikaa ohjelmakysymyksille. Ne ovat tärkeitä. Eduskuntaryhmä,
ajatuspajamme, työryhmät ja puoluehallitus työstävät koko ajan
puolueen kantoja. Suorilla vaaleilla valituilla puolueen johtohenkilöillä on myös valtaa ja vastuuta puolueen linjasta.
AINA JÄÄ kuitenkin parantamisen varaa, puoluevaltuuston vaali pitää mennä niin, että muut piirit eivät joudu päättämään
jonkin (Helsingin) piirin edustajista. Tiedätte, mitä tarkoitan.
Seuraavaksi voi käydä niin, että muut jakavat potin keskenään.
Sitä en toivo, eikä siihen pidä ajautua. Sellaista jupinaa kuitenkin
kuulin.

Joensuun Areenalla pidettiin perussuomalaisten toistaiseksi suurin puoluekokous.

PUOLUEKOKOUKSEN iltajuhla oli ikimuistoinen. Kokousväki
nautti hyvistä pöydän antimista, hyvästä ohjelmasta ja toisistaan.
Kansanjuhlaa käytännössä. Iltajuhlassa puolueen pöytästandaari
jalustoineen ja kaiverruksineen kaikkineen luovutettiin kolmelle
puolueen uskolliselle ja uutteralle palvelijalle; Ossi Sandvik,
Auli Kangasmäki ja Toivo Mäkelä ovat perussuomalaisia, joista
on opiksi otettavaa. Työtä porukan eteen puolueen linjalla. Sovitusti ja suunnitellusti. Heillä on ollut myös jatkuva kova äänestäjien luottamus omilla paikkakunnillaan. Otetaan esimerkkiä.
HYVÄ PUOLUEVÄKI. Kiitän teitä kaikkia onnistuneesta puoluekokouksesta ja tuesta, josta löydän kipinän painaa täysillä.
YHTÄ ASIAA TOIVON. Kun meillä on nyt sekä eduskunta
että kuntavaltaa, älkäämme sortuko siihen luuloon, että politiikka ratkeaa sisätiloissa ja kokoushuoneissa. Ne ovat tärkeä osa
tulosta, täysi tulos syntyy kansan keskuudessa. Siksi, olkaamme
turuilla ja toreilla myös jatkossa. Se on kentän ja äänestäjien
arvostamista. Järjestötyö on tärkeätä työtä!
RIIKALLA on puoluesihteerinä ja puoluetoimiston johdossa
suuri työ edessä, ennen kaikkea tukekaa, ja tarpeen tullen kohtuudella, tukistakaa häntä.

Toivo Mäkelä, Auli Kangasmäki ja Ossi Sandvik palkittiin puolueen pöytästandaarilla
uutterasta työstä perussuomalaisten hyväksi.

Hyvää kesää Perussuomalaiset!
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Kokousväki hyrisi
tyytyväisenä

Jarkko Leiniö ,
Ilmajoki
- Kokouksesta jäi
hyvä maku, koska
järjestelyt toimivat hyvin. Parasta
oli se, että saimme
laadukasta EUinformaatiota. Se
yllätti, että oli niin
paljon väkeä ja
kaikki toimi.

Puoluekokoukseen osallistunut
kenttäväki oli mielissään kokouksen
onnistumisesta.
■ TEKSTI SEPPO HUHTA • KUVAT MIKA MÄNNISTÖ

PS

Laura Huhtasaari, Pori
- Tunnelma oli kauhean
hyvä ja sai tavata suuren
määrän puoluetovereita.
Henkilövalinnat olivat
myös hyviä. Parasta kokouksessa oli yhteishenki.
Oli yllättävää, että Timo
Soinilla oli vastaehdokas
puolueen puheenjohtajan vaalissa.

JOENSUUN PUOLUEKOKOUS

Vastavalitulla
puoluesihteerillä oli syytä
riemuun: Riikka
kahmi toisella
kierroksella peräti 69 prosenttia
kaikista äänistä.
Lue Riikan kolumni sivulta 15.

Osmo Kokon ja
Juho Eerolan
kisa 3. varapuheenjohtajan
paikasta meni
täpärästi Juholle.

Suuret saappaat
täytettävänä
Puoluesihteerin virkaa haki yksitoista
ehdokasta. Toisella kierroksella voiton
vei lohjalainen Riikka Slunga-Poutsalo
kirkkaalla äänten enemmistöllä.
ETELÄ-SUOMEN järjestösihteerin tehtäviä tähän saakka hoitanut Riikka Slunga-Poutsalo
oli paitsi ainoa virkaan hakenut
naishdokas, myös perussuomalaisten historiassa ensimmäinen
puoluesihteeriksi valittu nainen.
- Naiskysymys ei kuitenkaan
minulle ole sellainen asia, johon mitenkään erityisesti haluan keskittyä. Minusta ei telaketjufeministiä saa tekemälläkään
– sen tyyppinen ajattelu on minulle vierasta. Puoluesihteerin
tehtävä on puolueen kehittäminen. Organisaatiota on kehitettävä ja toimenkuvia järjesteltävä
uudelleen.
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- Erityistä panostusta tarvitaan
myös medianäkyvyyden ja median kanssa tehtävän yhteistyön
kehittämiseksi.
Riikka kertoo saamansa suuren
kannatuksen tulleen hänelle pienoisena yllätyksenä, vaikka totta
kai hänellä oli luja usko itseensä ja mahdollisuuksiinsa alusta
saakka.
- Pakkohan se on itseensä uskoa, sillä ei kai kukaan huvikseen lähde mittauttamaan omaa
kannatustaan kenttäväen keskuudessa. Mielestäni johtopaikoille tuli nyt valituksi todella
hyvä, perussuomalaisen näköinen porukka. Ossi Sandvik jätti

www.perussuomalaiset.fi

minulle isot kengät täytettäväksi, on hän sen verran suuren työn
tehnyt pitkän pestinsä aikana.

Voittajat iloisissa
tunnelmissa
Joensuun puoluekokouksessa valittiin myös uudet varapuheenjohtajat.
Äänestysten
jälkeen tavoitetut varapuheenjohtajat kommentoivat mietteitään iloisissa tunnelmissa.
- Varapuheenjohtajissa ei oikeastaan ole muita uusia kuin
minä, mutta saimme uuden puoluesihteerin. Tunnen Riikan entuudestaan ja uskon että uusi
organisaatio tulee toimimaan.
Puoluesihteerivaali oli erityisen
jännittävä, virkaan oli monia hyviä ehdokkaita, oli tehty hyviä
kampanjoita ja pidettiin hienoja, punnittuja puheita. Riikkaan

päädyttiin, ja hyvä niin. Kokous
antaa varmasti aihetta myös
pohtia puolueen sääntöjä uudelleen. Olemme kasvaneet jo hyvin suureksi puolueeksi. Kokouksen antia on hyvä analysoida
ja tehdä siitä tarvittavat johtopäätökset, kertoo 1. varapuheenjohtajaksi valittu kansanedustaja
Jussi Niinistö.
2. varapuheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Hanna Mäntylä oli valinnastaan liikuttunut
ja kiitollinen.
- Olen todella iloinen saadessani jatkaa tätä työtä, jossa olen ilmeisesti myös kohtalaisen hyvin
onnistunut, kun siihen kerran
annettiin mahdollisuus. Vastaehdokkaat olivat niin hyviä, että
äänestystulos jännitti kovasti.
Olen todella kiitollinen saamastani luottamuksesta ja aion jatkaa omalla tutulla tyylilläni, kuten tähänkin saakka.

Samanlaisissa tunnelmissa tavoitettiin myös 3. varapuheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Juho Eerola.
- Minulla ei alun perin edes ollut tarkoitus osallistua 3. varapuheenjohtajan vaaliin, mutta ihmisten painostuksesta tuli
osallistuttua ja tässä kohtaa se
näköjään kannatti. Uusi varapuheenjohtajisto on mielettömän
hyvä, yhteen hiileen puhaltava porukka, jossa on kaksi vanhaa nimeä ja yksi uusi, jonka sinne halusinkin. Hirmuinen kiitos
kaikille, jotka ovat minua tukeneet ja painostaneet, perussuomalaiset ovat pitäneet minusta. Ylen gallupin jälkeen vierähti
pieni liikutuksen kyynel poskelleni, kun näin miten paljon kansa on työtäni arvostanut.
■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Timo Laihinen,
Turku
- Tämä oli onnistunut
ja yhteen hiileen puhaltava puoluekokous.
Parasta oli, kun Timo
Soini ilmoitti, että
hän ei lähde EU-ehdokkaaksi. Yllätyksiä
oli paljonkin, mutta
se täytyy sanoa, että
järjestelyt pelasivat
yllättävän hyvin.

Erik Johansson,
Helsinki
- Tunnelma oli hyvä
ja valinnat menivät
odotusten mukaisesti. Puoluesihteerin vaali oli parasta
koko kokouksessa.
Yllätyksenä tuli eri
tehtäviin ehdokkaaksi asettautuneiden suuri määrä.

PS
VAALITULOKSET
PUHEENJOHTAJAN VAALIT
Ensimmäinen äänestyskierros, annetut äänet:
Timo Soini
627 kpl
95,9 %
Kristiina Ilmarinen
25 kpl
3,8 %
Tyhjiä
2 kpl
0,3 %
Annetut äänet yhteensä
654 kpl
100,0 %
				
Timo Soini valittiin puolueen puheenjohtajaksi.		
		
ENSIMMÄISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALIT
Ensimmäinen äänestyskierros, annetut äänet:
Jussi Niinistö
560 kpl
74,3 %
Hanna Mäntylä
194 kpl
25,7 %
Annetut äänet yhteensä
754 kpl
100,0 %
					
Jussi Niinistö valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.
TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALIT

Olli Kekkonen, Kotka
- Hyvä tunnelma ja
hyvät järjestelyt täyttivät
odotukset. Parasta oli
kokoontuminen yhteen,
hyvät ruuat ja uudet
tuttavuudet. Kokouksen
vapaamuotoisuus oli
yllätys.

Ensimmäinen äänestyskierros, annetut äänet:

Sirpa Kulin, Kuopio
- Mahtava tunnelma, koska oli niin hyvähenkinen kokous. Parasta oli
Timon ilmoitus jäädä Suomeen ja tapahtuman erinomaiset järjestelyt.
Minun täytyy sanoa, ettei suuria yllätyksiä nähty.

Hanna Mäntylä
417 kpl
56,7 %
Juho Eerola
159 kpl
21,6 %
Pirita Nenonen
38 kpl
5,2 %
Kaj Turunen
37 kpl
5,0 %
Terhi Kiemunki
30 kpl
4,1 %
Marko Kulpakko
27 kpl
3,7 %
Ari Jalonen
27 kpl
3,7 %
Tyhjiä
1
kpl
0,1 %
Annetut äänet yhteensä
736 kpl
100,0 %
			
Hanna Mäntylä valittiin toiseksi varapuheenjohtajaksi. 		
KOLMANNEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALIT

Juhani Keinänen, Tornio
- Kokouksessa oli lämmin tunnelma, koska sää ja ihmiset olivat yhtä
hyvällä tuulella. Se oli myös meiltä voimannäyttö, koska pystyimme
esimerkiksi äänestyksissä hyödyntämään uusinta tekniikkaa juohevasti.
Yllättävää oli puoluesihteerin valinta. Koska varapuheenjohtajistoon tuli
valituksi nuoria, olisi olettanut, että puoluekokousväki olisi valinnut puoluesihteeriksi kokeneemman ja varttuneemman henkilön. Mutta yleisesti
ottaen valinnat olivat hyviä.

Sähköinen äänestys
sai kiitosta
PUOLUEKOKOUKSEN ääntenlaskijoiden puheenjohtajana
toiminut Petri Kokko piti sähköistä äänestystä onnistuneena. Hänen mukaansa ääntenlaskenta sujui nopeasti, eikä
teknisiä ongelmia esiintynyt.
Monessa äänestyksessä paperilappuja laskenut Kokko antaa
sähköisen äänestykselle kouluarvosanaksi yhdeksikön. Hän

suosittelee, että sähköistä äänestystapaa käytettäisiin myös
jatkossa. Nopeutta ja sujuvuutta voidaan hänen mukaansa parantaa vielä sillä, että ihmiset
saataisiin nopeammin äänestysalueelle.
Hän kuvaa äänestysten kulkua
seuraavasti:
- Yksi äänestys kesti noin 3040 minuuttia. Äänestysalueen

HÄME: Lulu Riikonen, Matti
Mäntylä, Mira Nieminen ja Onni
Hiltunen. ETELÄ-POHJANMAA:
Marja-Liisa Riihimäki, Juha Poutanen ja Lasse Lähdesluoma.
KAINUU: Eija Hakkarainen, Seppo Romppainen ja Maarit Nurmi. KESKI-POHJANMAA: Irma
Kemppainen, Aleksi Hernesniemi
ja Marko Kulpakko. KESKI-SUOMI: Viktoria Räty, Tapani Mäki,

Marko Manninen ja Marke Tuominen. POHJOIS-SAVO: Mika
Wallius, Sirpa Kulin ja Risto Simonen. KYMI: Jani Mäkelä, Päivi Sivenius ja Erkki Saarimäki.
LAPPI: Kaisa Juuso, Terho Korpikoski ja Ismo Manninen. ETELÄ-SAVO: Pekka Leskinen, Outi
Virtanen ja Seppo Kosonen.
OULU: Ahti Moilanen, Aimo Remes ja Raimo Puolakanaho. PIRKANMAA: Terhi Kiemunki, Timo
Tukia ja Veijo Niemi. POHJOISKARJALA: Juhani Vuorela, Jaana
Meriläinen ja Sami Palviainen.
SATAKUNTA: Laura Huhtasaari,

Juho Eerola
203 kpl
29,3 %
Osmo Kokko
195 kpl
28,1 %
Outi Virtanen
93 kpl
13,4 %
Marko Kulpakko
53 kpl
7,6 %
Terhi Kiemunki
43 kpl
6,2 %
Pirita Nenonen
36 kpl
5,2 %
Kaj Turunen
36 kpl
5,2 %
Ari Jalonen
34 kpl
4,9 %
Tyhjiä
1
kpl
0,1 %
Annetut äänet yhteensä
694 kpl
100,0 %
			
Kukaan ehdokkaista ei saanut yksinkertaista enemmistöä.
Juho Eerola ja Osmo Kokko jatkoivat toiselle kierrokselle.
Toinen äänestyskierros, annetut äänet:

portit olivat auki noin 20 minuuttia, sen jälkeinen alustava
ääntenlaskenta ja tarkastuslaskenta kesti noin 10 minuuttia.
Ihmiset oppivat käyttämään
järjestelmää ja äänestykset nopeutuivat koko ajan. Saimme
paljon positiivista palautetta.

Juho Eerola
316 kpl
51,6 %
Osmo Kokko
293 kpl
47,9 %
Tyhjiä
3 kpl
0,5 %
Annetut äänet yhteensä
612 kpl
100,0 %
			
Juho Eerola valittiin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.
PUOLUESIHTEERIVAALIT
Ensimmäinen äänestyskierros, annetut äänet:

Puoluevaltuuston vaalit
PUOLUEVALTUUSTON vaaleissa
äänestettiin kahden listan välillä. Seuraavat henkilöt tulivat
valituksi:

Ensimmäinen äänestyskierros, annetut äänet:

Simo Riuttamäki ja Pauli Saarinen. UUSIMAA: Pentti Sittnikow, Saara Lång ja Petri Palin.
VARSINAIS-SUOMI: Ilpo Haalisto, Vilhelm Junnila ja Iiris
Peltomaa. HELSINKI: Tuula Kuusinen, Kristiina Ljunqvist ja Pekka Tiusanen.
Vaihtoehtoista listaa esitettiin. Se oli muuten sama kuin
yllä oleva, mutta poikkesi Helsingin henkilöiden osalta: Maria
Landén, Jussi Halla-Aho ja Juha
Väätäinen. Ensin mainittu lista
voitti äänin 204-163. Tyhjiä ääniä annettiin 4.

Riikka Slunga-Poutsalo
257 kpl
36,6 %
Joukamo Kortesalmi
102 kpl
14,5 %
Jari Lindström
84 kpl
12,0 %
Ari Korhonen
75 kpl
10,7 %
Niilo Kärki
63 kpl
9,0 %
Seppo Huhta
42 kpl
6,0 %
Erkki Valtamäki
39 kpl
5,6 %
Harri Lindell
21 kpl
3,0 %
Ilpo Haalisto
10 kpl
1,4 %
Pentti Helin
7 kpl
1,0 %
Olli Sademies
2 kpl
0,3 %
Annetut äänet yhteensä
702 kpl
100,0 %
				
Kukaan ehdokkaista ei saanut yksinkertaista enemmistöä.
Riikka Slunga-Poutsalo ja Joukamo Kortesalmi jatkoivat
toiselle kierrokselle. 							
		
Toinen äänestyskierros, annetut äänet:
Riikka Slunga-Poutsalo
447 kpl
69,0
Joukamo Kortesalmi
198 kpl
30,6
Tyhjiä
3 kpl
0,5
Annetut äänet yhteensä
648 kpl
100,0
			
Riikka Slunga-Poutsalo valittiin puoluesihteeriksi.

%
%
%
%
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Mattila ja
Turunen
viettivät
yön eduskunnassa

PS

PERUSSUOMALAISET kansanedustajat
Pirkko Mattila ja Kaj Turunen valvoivat
yön eduskunnassa saadakseen ensimmäiset
puheenvuorot kuntauudistuskeskusteluun.
- Halusimme ensimmäisen puheenvuoron
siksi, että halusimme esittää ensimmäisenä hallituksen esityksen hylkäystä. Perussuomalaiset on myös kuntapuolue. Me
kannamme syvää huolta palveluiden saatavuudesta. Me perussuomalaiset vaadimme,
että asia palautetaan parlamentaariseen

valmisteluun, Mattila perusteli.
Mattila muistuttaa, että kunnat joutuvat nyt kamppailemaan olemassaolostaan.
- Pallo on nyt heitetty kunnille. Eli niille
tulee lain mukaan selvitysvelvollisuus palvelujen järjestämisestä, yksin tai yhdessä
muiden kuntien kanssa. Kuntien on myös
otettava kantaa mahdollisiin kuntaliitoksiin. Kunnat laitettiin nyt töihin. Sekä
luottamushenkilöillä, että virkamiehillä on
tällä valtuustokaudella paljon tehtävää.

E D U S K U N TA

PS ja keskusta
yhdistivät voimansa

Pysäytetään
hallituksen
kunta- ja
sotesekoilu
Perussuomalaisten ja keskustan
eduskuntaryhmät vetoavat vakavasti
omiin valtuutettuihinsa, että nämä
pitäisivät kuntien ja kuntalaisten puolta
omilla paikkakunnillaan, vaikka hallitus
painostaa yhdistymisiin ja pakkoliitoksiin.
Puolueilla on erinomainen mahdollisuus
onnistua yhteisessä hankkeessaan, koska
niillä on yhdessä enemmistö 161 kunnassa
Suomen 320 kunnasta.

PERUSSUOMALAISTEN kuntatyöryhmän puuhamies Reijo
Tossavainen kehottaa hallituksen pakkoliitoshuumassa perussuomalaisia ja keskustalaisia
malttiin.
- Perussuomalaiset ja keskusta julkistivat juhannuksen alla
eduskuntaryhmien
yhteisen
vetoomuksen, koska lähidemokratian, lähipalvelujen ja oman
kunnan itsenäisyyden puolustaminen ovat erittäin tärkeitä asioita. Siksi päätöksenteon kanssa

Kreikassa menivät
ministerit vaihtoon
KREIKAN pääministeri Antonis Samaras on kierrättänyt hallituksensa ministerisalkkuja ja nimittänyt
Evangelos Venizelosin ulkoministeriksi ja pääministeriksi. Samaras
joutuu mylläämään hallitustaan
demokraattisen
vasemmiston vetäydyttyä hal-
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lituksesta vastalauseena Kreikan
yleisradion sulkemiselle.
Demokraattisen vasemmiston lähtö hallituksesta merkitsee hallituksen enemmistön kapenemista kolmestasadasta
edustajasta 153:een. Hallitukseen jäivät Samarasin Uusi demokratia –
puolue ja sosialistinen
Pasok.

www.perussuomalaiset.fi

ei saa hötkyillä eikä sortua ulkopuolisen painostuksen alla.

Pakkoliitokset
poliittinen itsemurha
Hallituksen sote-laki valmistuu
noin vuoden kuluttua. Sen jälkeen on puolisen vuotta lisäaikaa
kunnissa tehtäville päätöksille.
Kuntien täytyy määrittää oma
kantansa hallituksen ajamiin
ratkaisuihin vasta vuoden 2014
lopulla. Silloin kunta voi ottaa

oman kunnan itsenäisyyttä ja
kuntien välistä yhteistyötä puoltavan kannan.
- Tietenkin hallitus voi teoriassa lähteä pakkoliitosten tielle.
En usko, että se on käytännössä
mahdollista eduskuntavaalien
alla. Pakkoliitokset olisivat hallitukselle poliittinen ”itsemurha”,
sillä kannatus vaaleissa romahtaisi. Ja kun gallupit ovat jo muutoinkin demareille ja kokoomukselle murheellista luettavaa.
  - Erilaisissa asioita selvittämis-

Renesas irtisanoo 800 Suomessa
ENTISIÄ nokialaisia työllistänyt japanilaisyhtiö Renesas Mobile irtisanoo kaikki työntekijänsä Suomessa. Yhteensä 808
työntekijää Oulussa, Salossa, Helsingissä
ja Tampereella joutuu kilometritehtaalle yhtiön ajaessa alas toimintansa vuoden
loppuun mennessä, ellei uutta ostajaa yllättäen löydy.
Pahiten irtisanomiset vaikuttavat Oulussa, jossa työttömäksi joutuu 566 henkilöä. Salossa potkut saa 94, Helsingissä 82
ja Tampereella 66 työntekijää. Yle Uutisten mukaan Renesas Mobilen yt-neuvottelujen tulos on raju isku Suomelle.

Vetoomus
kuntapäättäjille

HALLITUS ajaa sote- ja kuntauudistusta jääräpäisesti eteenpäin.
Hallituksesta riippumattomat asiantuntijat tyrmäävät hankkeet.
Perusteluna tälle on kunnallisen
itsehallinnon, valtion ja kuntien
talouden sekä kansalaisten tasavertaisten palvelujen saannin kannalta haitalliset ratkaisut.
Hallituksen esittämät ratkaisut
johtavat palvelujen karsimiseen,
toimintojen monimutkaistumiseen

ja hallintobyrokratian kasvuun.
Tämä aiheuttaa kustannusten
nousua. Päätöksenteko etääntyy
yhä kauemmaksi kuntalaisilta pienen piirin käsiin.
Sote- ja kuntauudistus on suomalaisten kannalta poikkeuksellisen kattava asiakokonaisuus.
Tämän vuoksi ei pidä tehdä hätiköityjä tai pakotettuja ratkaisuja.
Kuntalaisten kannalta keskeisimpinä tavoitteina on oltava tasa-ar-

teistä. Nähdään, että nyt on kyse
poikkeuksellisen tärkeästä asiasta kysymys. Siksi puolueiden
on kyettävä yhteistyöhön tämän
asian osalta. Toki tilanne on erilainen eri paikkakunnilla. Jossakin kunnissa yhteistyö on tähän
saakka ollut hyvinkin kivuliasta,
mutta siitä huolimatta on puhallettava yhteen hiileen, Tossavainen muistuttaa.

Molempien puolueiden
tavoitteena on säilyttää
peruskunnat

Keskustan
Juha Rehula ja
perussuomalaisten Reijo
Tossavainen
kiittelevät
puolueiden
yhteistyötä.

sä työryhmissä tietenkin kannattaa olla mukana, sillä pitäähän
tietää missä mennään. Samalla
on oleellista muistaa, että päätöksiä ehditään tehdä vielä ensi
vuoden lopulla. Uskon, että hallituksen sote-sekoilu saadaan torpattua. Vaalien jälkeen voidaan
jatkaa asian valmistelua puhtaalta pöydältä ja niin, että mukana ovat kaikki poliittiset tahot.
Meillä on oma palvelukunnatohjelmamme, joka on hyvä pohja
tulevalle valmistelutyölle, Tossa-

vainen muistuttaa.

Vanhat kaunat
unohdettava
Kansanedustaja Tossavainen
vaatii, että kaunat on unohdettava - kuntien yhteisen asian on
oltava etusijalla.
- Saamani palaute keskustan ja
perussuomalaisten eduskuntaryhmien vetoomuksesta on ollut
sekä keskustalaisilta että perussuomalaisilta pelkästään myön-

- Kun päätöksenteko on peruskunnissa, silloin päätöksenteko
on joustavaa ja lähellä. Olosuhteet tunnetaan hyvin, joten silloin pystytään tekemään parempia päätöksiä. Tilastot osoittavat,
että isoimmat kunnat tuottavat
palvelut per asukas noin 20 %
kalliimmalla kuin pienet kunnat. Tämä on kiistaton tosiasia,
siksi on käsittämätöntä ajaa kuntia pakolla yhteen, Tossavainen
huomauttaa ja myöntää, että
maaseutukunnissa on vanhuksia
enemmän kuin muualla.
- On myös erittäin tärkeää huomata mitä siitä seuraa, jos suurkuntia muodostetaan. Uusi Kouvola on ikävä esimerkki. Lähes
kaikki palvelut entisten maaseutukuntien alueelta on lopetettu,
kaupunki on velkaantunut rajusti, veroprosentti on nyt kaupungeista korkein ja kaikkia maksuja
on korotettu. Silti nykyinen iso
Kouvola on lähes konkurssikypsä, talous on rajusti alijäämäinen.
Samaa onnettomuutta ei saa toistaa koko maassa.
■ TEKSTI SEPPO HUHTA
KUVAT LEHTIKUVA

voiset ja palvelut turvaavat ratkaisut.
Keskustan ja Perussuomalaisten
eduskuntaryhmien näkemyksen
mukaan laaja palvelu- ja hallintouudistus on valmisteltava kaikkien puolueiden yhteistyönä. On
kuultava ja kuunneltava parhaita
asiantuntijoita. Tämä työ on aloitettava viimeistään 2015 eduskuntavaalien jälkeen.
Eduskuntaryhmät vetoavat kun-

tapäättäjiin: Nyt tulee päättää
kuntien oman päätöksenteon puolesta. On korostettava palvelujen
säilyttämisen tärkeyttä sekä kuntien välistä yhteistyötä.
Tässä vaiheessa ei ole tarvetta
tehdä päätöksiä hallituksen esittämällä tavalla.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Keskustan eduskuntaryhmä

Hallitus on sekaisin
kuin seinäkello
Halllituksen esitys kuntajakolain
muuttamiseksi sai perussuomalaiset
kansanedustajat takajaloilleen eduskunnan
viimeisessä kevätistunnossa.
- Hallitus on sekaisin kuin seinäkello ja vasemmisto murjottaa.
Eikö nyt olisi aika ottaa lusikka
kauniiseen käteen ja tehdä yhdessä isänmaallinen päätös ja tehdä
koko eduskunnan voimin palvelut
turvaava laki?
Timo Soini
- Eivät perussuomalaiset vastusta
kuntaliitoksia, vaan ylhäältä tulevaa pakkoa.
Jari Lindström
- Uudistukselle annettu aikataulu
ei ole juridisesti sitova, koska selvitysalueet voivat vielä muuttua.
Vesa-Matti Saarakkala

distettäisiin, niin ei se tuo yhtään
uutta lääkäriä.
Maria Tolppanen
- Hallituksen kaukoputkessa näkyy kyläkoulujen lakkauttaminen.
Tämä on huppu päässä -politiikkaa, niin kuin olivat Kreikan tukipaketitkin.
Ari Jalonen
Asian käsittelyn lopuksi äänestettiin ja hallituksen esitys voitti äänin 96 - 63. Tyhjää ei äänestänyt kukaan, mutta peräti 40
edustajaa oli päättänyt olla tulematta kevätkauden viimeiseen istuntoon.

- Tämä hallituksen selvitys olisi
pistettävä roskakoriin ja aloitettava puhtaalta pöydältä.
Kaj Turunen
- Hallituksen ei pidä arvostella
perussuomalaisten ohjelmaa, kun
teillä itsellänne on pallo hukassa.
Jos olisi tehty tämä parlamentaarisesti niin oltaisiin jo pitkällä.
Lea Mäkipää
- Esimerkiksi Punkalaitumen kunta
olisi pitänyt säilyttää museokuntana. Euroopan unionikin suosittelee, että perinnekunnat on säilytettävä.
Martti Mölsä
- Yksi menetetty työpaikka vie tutkimusten mukaan - kaksi muuta työpaikkaa. Vaikka kuntia yh-

Keskipisteessä ihminen
MITÄ LÄHEMPÄNÄ toisiaan palvelun tarvitsija, palvelu ja palvelusta päättävä ovat, sitä paremmin
pystytään tyydyttämään kansalaisten tarpeet. Samalla vältetään
kansalaisten pompottelua luukulta toiselle ja estetään turhaa byrokratiaa ja kustannuksia. Siksi
perussuomalaiset haluavat kehittää lähipalveluja ja lähidemokratiaa säilyttämällä peruskunnat.
Lisäksi tutkimusten ja tilastojen
mukaan lähellä tuotetut palvelut
ovat edullisia, sillä pienissä kunnissa palvelut per asukas tuote-

taan noin 20 % halvemmalla kuin
isoimmissa kunnissa.
Perussuomalaiset kannattavat
kuntien välistä yhteistyötä silloin,
kun jonkin palvelun tuottamiseen
tarvitaan peruskuntaa
laajempi alue. Jos kunta
katsoo tarpeelliseksi liittyä toiseen kuntaan, sen
on voitava tehdä se täysin oman harkintansa tuloksena. Kuntia ei saa
millään tavalla pakottaa
kuntaliitoksiin, sillä se
on myös demokraattisen

päätöksenteon vastaista.
Nykyisen terveydenhoidon toimivin osa ovat erikoissairaanhoidon kuntayhtymät. Siksi ne on
säilytettävä. Suurimmat ongelmat
ovat perusterveydenhoidossa, joten perussuomalaiset kannattavat perusterveydenhoidon ja
erikoissairaanhoidon yhdistämistä mahdollisimman pikaisella aikataululla. Näin saadaan
henkilöstön osaaminen
sekä tekniset ja talou-

delliset voimavarat tehokkaaseen
käyttöön ja hoidetaan kuntalaisten terveyspalvelut nykyistä paremmin. Tämä on myös nopein ja
kustannustehokkain tapa saada
palvelut toimimaan. Yliopistolliset
sairaalat ja HUS hoitaisivat kaikkein vaativimmat tehtävät.
Terveyspalveluiden uudistamisen
jälkeen selvitetään peruskuntaa
laajemman alueen vaativien palvelujen tuottaminen. Tavoitteena
on erilaisten ylikunnallisten organisaatioiden yhdistäminen yhden nykyistä toimivamman ja de-

mokraattisemman piirikunnan
tehtäväksi, joka on esim. talousalueen tai laajemman alueen kokoinen. Piirikunnalle voisivat kuulua esimerkiksi työvoimapalvelut,
erilaiset lupa-asiat, ammatillinen
koulutus, pelastustoimi ja maankäytön suunnittelu.
Lisää Suomen palvelukunnat
-ohjelmasta:
www.perussuomalaiset.fi/
suomen-palvelukunnat-ohjelma
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
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Katainen
tyrmäsi
Heinäluoman
vetoomuksen

PS

OPPOSITIOTA ei pääministerin mukaan oteta mukaan kuntauudistuksen valmisteluun, koska asialla on
niin kiire, ettei sitä ehdi valmistella
parlamentaarisesti. Näin uutisoi aiheesta Yle Uutiset.
- Siinä on oikeastaan kaikkein suurimpana uhkana se, että tämä uudistusprosessi uhkaisi venyä niin
pitkälle, että monessa kunnassa
kuntalaiset jäisivät jo ilman palvelu-

ja, pääministeri Jyrki Katainen perusteli hallituksen kantaa Yle Uutisille myöntämässään haastattelussa.
Puhemies Eero Heinäluoma vetosi viikonloppuna hallitukseen, että
oppositio otettaisiin mukaan asian
valmisteluun. Heinäluoman mukaan
hallituksen ja opposition välit ovat
jo niin kireät, että kunnat ja kuntalaiset kärsivät.

E D U S K U N TA

Stora Enson
irtisanomiset
Stora Enson toiminta ei täytä vastuullisen yrityksen kriteereitä. Vaikka markkinatilanne on vaikea, pitäisi suuryrityksillä olla muitakin vaihtoehtoja kuin irtisanomiset.
METSÄYHTIÖ Stora Enso vähentää palkkalistoiltaan 2 500
työntekijää. Yhtiö perustelee
saneerausta
kannattavuuden
parantamisella. Suomesta yhtiö vähentää 650, Ruotsista 750
ja muista Euroopan maista 850
työntekijää ja muista maista 250
työntekijää. Tehostamisohjelma
on ollut tiedossa jonkin aikaa,
200 miljoonan säätötavoite ilmoitettiin huhtikuussa. Julkisuuteen on saatu kovin vähän
faktaa, joihin tehdyt ratkaisut
perustuvat. Onko viimeinenkin
kivi käännetty?
Stora Enson vähennykset eivät
kohdistu yksittäisille paikkakunnille. Tämä on positiivista,
mutta 650 työntekijää Suomessa
joka tapauksessa jää ilman työtä

” Onko valtiolla
omistajana mitään
vaikutusta yrityksissä ja
millä strategialla valtio
oikeasti on omistustaan
hoitamassa? ”
- Stora Enson kohdalla on täysin tuomittavaa, että pääjohtaja Jouko Karviselle maksettiin miljoonan euron peruspalkan lisäksi kahden miljoonan euron kannustinraha,
Jari Lindström huomauttaa.

ja tulevaisuutta. Olen peräänkuuluttanut isänmaallista

Hallituksen kehysriihi aiheuttaa
sisäistä eripuraa demareissa
SDP:N ay-siipi jatkaa puolueensa johdon
ja hallituspolitiikan arvostelua. Hallituksen
veroratkaisut, listaamattomien yritysten
lievä osinkovero ja yhteisöveron alentaminen kahteenkymmeneen prosenttiin on
vaikea pala niellä, kun yrityksiltä ei vastineeksi vaadittu keskitettyä tuloratkaisua.
Uusimmassa Suomen Kuvalehdessä toimi-
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henkilöjärjestö Pron puheenjohtaja Antti Rinne sanoo Jutta Urpilaisen tehneen
yhteisöveropäätöksen omin päin, kuuntelematta muita. Rinne kertoo myös SDP:n
talousasiantuntijoiden suositelleen veroprosentiksi Ruotsin mallin mukaan 22 prosenttia, eikä alle 21 olisi missään nimessä
pitänyt suostua.

yrittäjyyttä,
yhteiskuntasopimukseen tähtäävän keskustelun
avaamista. Suomi tarvitsee pitkäjänteisen työllistämis- ja teollisuuspoliittisen ohjelman, johon
eri osapuolet ovat valmiita sitoutumaan.
Voisimme ottaa oppia työllisyyden hoitoon myös Saksasta.
Siellä työttömyysuhan alaisilla
on mahdollisuus työskennellä
oppisopimuksen turvin entisessä yrityksessään, opiskella uutta ammattia/pätevöitymistä ja
samalla tehdä työtä yrityksessä.
Työttömyyden ja työllistymisen
välissä on työntekijälle yrityksessä
jatkokouluttautumisen
malli, joka voisi joillakin aloilla
toimia hyvänä väylänä työmarkkinoille uudelleen sijoittumiseksi.
Valtion keinoina
on
omistajaohjauksen,
takuiden,
investointien
rahoituspakettien ja koulutusjärjestelmien kehittäminen verotuksen ohella.
Pitää muistaa, että suljetun
tehtaan tai tuotantolinjan
uudelleen käynnistäminen
on yleensä mahdotonta,
toimenpideohjelmat pitää
laatia pitkäjänteisesti ja ennakoivasti yhteistyössä sopien.

Yritysten vastuullisuuteen kuuluu olennaisena osana niin, johdon palkkioiden kuin omistajien
voitonjaon säätely todellisen
maksukyvyn mukaan, yhteiskuntavastuu siinä huomioiden. Stora
Enson kohdalla on täysin tuomittavaa, että pääjohtaja Jouko Karviselle maksettiin miljoonan euron peruspalkan lisäksi kahden
miljoonan euron kannustinraha.
Nyt työntekijät maksavat kovaa
hintaa
joukkoirtisanomisten
muodossa.
Toinen iso kysymys on valtionohjauksen tila ja vaikuttavuus.
Onko valtiolla omistajana mitään vaikutusta yrityksissä ja
millä strategialla valtio oikeasti on omistustaan hoitamassa?
Strategia ei ainakaan vaikuta onnistuneelta. Valtion on jatkossa
terävöitettävä omaa teollisuuspolitiikkaansa myös omistajana. Vastuullisen, isänmaallisen
yrityspolitiikan aika on nyt ja
keskustelu siitä on avattava heti
laajalla rintamalla – tavoitteena
pitkäjänteinen Suomi nousuun
yhteiskuntasopimus.
Jari Lindström
kansanedustaja

Hallituksen suosio romahti
alimmilleen
HALLITUKSEN suosio putosi alimmilleen
sen vallassa olon aikana, kertoo Helsingin
Sanomien TNS Gallupilla teettämä tutkimus. Kokoomuksen ja demarien suosio romahti ja myös pääministeri Jyrki Kataisen
kansalta saama arvosana putosi roimasti. Kesäkuisen kyselyn perusteella vain 22
prosenttia haastatelluista oli sitä mieltä,
että hallitus oli onnistunut melko tai erit-

täin hyvin. Viime vuoden toukokuussa sitä
mieltä oli vielä 38 prosenttia vastanneista.
Melko tai erittäin huonoksi hallituspolitiikan onnistuneisuuden arvioi nyt jo 35
prosenttia vastanneista, kun viime vuoden
toukokuussa hallitukseen pettyneitä oli
vain 19 prosenttia. Pääministeri Katainen
arvioi romahduksen syyksi taloudellista tilannetta ja euroalueen vaikeuksia.

Soinilta
täyslaidallinen
EU:n huippujohtajille

YLE UUTISTEN julkaisemassa uutisessa Timo Soinin kerrotaan antaneen tylyn arvion
EU:n nykyjohdosta politiikan
toimittajien lounaalla. Soinin
mukaan mukaan unioni on täysin kyvyttömissä käsissä.
- EU:ta johtavat Barroso ja
van Rompuy, jotka eivät pystyisi pyörittämään edes grillikioskia Kalliossa. Jos Eurooppa

on tällaisissa käsissä, niin ei
ole mitään järkeä, Soini arvioi.
Soinin mukaan Suomi joutuu ensi talvena EU:ssa kovaan
paikkaan, kun pöydälle nousee
muun muassa Kreikan velkasaneeraus.
- En ymmärrä tätä itsepetoksen määrää. Jatkuva julkinen valehtelu syö EU:n uskottavuuden.

Tolppanen
tuomitsee kettutytöt

Metsäyhtiö Stora
Enso vähentää
palkkalistoiltaan
2 500 työntekijää.
Suomessa lopputilin saa 650 ihmistä.

TARHOILLA käyneet salakuvaajat ovat saattaneet kansanedustaja Maria Tolppasen mukaan levittää tauteja tarhoilla.
- Sairaat eläimet kaatavat koko
elinkeinon. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että eläimiä hoidetaan mahdollisimman hyvin.
Esimerkiksi penikkatauti olisi
hoidettavissa rokotuksella, edellyttäen tietenkin, ettei tautia levitetä eläinten hyvinvoinnin
varjolla, Tolppanen kommentoi
eduskuntapuheessaan.
- Tänään on nähty lehdissä erilaisia salakuvia tarhoilta. Salakuvauksen mitalin toinen puoli on se, että kuvaajat saattavat

omalla toiminnallaan viedä tauteja, mm. penikkatautia tarhalta
toiselle. Toivottavasti kuvaajat
olivat tietoisia siitä, että kuvien ottoaikaan eli nyt on menossa
penikoimisaika.

Tolppanen toteaa, että kuvaajien aikaansaannokset saattavat
tulla muutaman viikon sisällä
esiin penikkataudin mahdollisen räjähdysmäisen kasvun takia.

PS-nuorten tukikiista oikeuteen
Perussuomalaiset Nuoret valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen (KHO) opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM)
antamasta tukipäätöksestä. Nuorisojärjestö oli aikaisemmin vaatinut, että OKM
muuttaisi tekemäänsä päätöstä siten, että järjestön hakema
summa 55 000 euroa myönnetään täysimääräisesti. Ministeriö hylkäsi vaatimuksen.
Nuorisojärjestön mielestä
OKM ei ole perustellut tekemäänsä tukipäätöstä lainkaan,
vaikka hallintolaki tätä edellyttäisi.
- Tukipäätöksestä on mahdoton arvioida, minkä perusteella Perussuomalaisille Nuorille ei ole myönnetty
haettua avustusta kokonaisuu-

dessaan ja minkä perusteella
muut nuorisojärjestöt saavat
moninkertaisia avustussummia, perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja Jenna
Simula tiedotteessaan toteaa
ja jatkaa:
- Kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja
päätösten tulee olla kontrolloitavissa ja arvioitavissa perusteluiden kautta. Perustelematon päätös ei mahdollista
asian saattamista kunnolla
edes tuomioistuimen arvioitavaksi, mikä loukkaa valittajan
oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin.
Perussuomalaisten nuorten mukaan OKM näyttäisi viranomaisena pyrkivän puuttumaan Perussuomalaisten

Nuorten poliittiseen toimintaan ilmaisemalla, mitä nuorisojärjestö saa tai ei saa tehdä
saadakseen valtionapua toimintaansa.
- Tällainen menettely on
erittäin tuomittavaa eikä se
kuulu opetusministeriön tehtäviin ja toimivaltaan. Poliittisille toimijoille ja järjestöille
kuuluu mielipiteen- ja sananvapaus, Simula toteaa.
Perussuomalaiset Nuoret on
esittänyt poliittisten nuorisojärjestöjen saaman valtiontuen puolittamista, kuntatason
tuen lopettamista kokonaan ja
parlamentaarisuuden eli kansanedustajien määrän ottamista keskeiseksi arviointiperusteeksi.

Oinoselta huutia Himas-päätökselle
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA totesi keskiviikkona
yksimielisesti, että pääministeri Jyrki Katainen ei
toiminut laittomasti tilatessaan professori Pekka
Himaselta 700 000 euroa maksaneen tutkimuksen.
Kansanedustaja Pentti Oinonen ei hyväksy valiokunnan päätöstä. Hänen mukaansa perustuslakivaliokunta jätti käsittelemättä asian periaatteellisen puolen.

- Valiokunta teki nyt ennakkopäätöksen. Tällä
päätöksellä se nimittäin hyväksyi hyvä veli -verkostot. Nyt ne voivat tilata vapaasti mitä vaan, mihin
vaan, maksaa mitä vaan, Oinonen suomii ja jatkaa:
- Miten eduskunta tai hallitus voi tämän jälkeen
vaatia muilta yhteiskunnallisilta toimijoilta kilpailulainsäädännön noudattamista, kun itse parlamentti toimii huonona esimerkkinä?
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Perussuomalaiset
tyrmistyivät

PERUSSUOMALAISET arvostelivat
voimakkaasti hallituksen menettelytapaa, kun energiatodistusta vaativaa lakia valmisteltiin. Ympäristövaliokunnan perussuomalaisten
jäsenten Juha Väätäisen, Jari Lindströmin ja Martti Mölsän mukaan
laki tehtiin hosuen ja väärillä argumenteilla, minkä lisäksi eduskunnalta pimitettiin siihen liittyvää olennaista tietoa.
- Ympäristövaliokunnan jäsenil-
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le ei kerrottu lakiesityksen valiokuntakäsittelyn aikana, että energiatehokkuusluokka olisi lain mukaan
soveltuva peruste kiinteistöveron
porrastamiselle. Asiaa ei tuotu esille myöskään lain ensimmäisessä salikäsittelyssä, kansanedustajat moittivat.
Ympäristövaliokunnan perussuomalaisten mukaan lain ensimmäisen
käsittelyn jälkeen ilmeni, että lain
valmisteluun osallistuneet asiantun-

tija ja konsultti ovat olleet jäävejä
toimimaan valmistelijoina asiassa.
- Olemme tyrmistyneitä siitä, että
lakien valmistelu eduskunnassa on
tätä luokkaa. Tässä tilanteessa ainoa oikea vaihtoehto olisi ollut lakiesityksen hylkääminen ja valmistelun aloittaminen alusta, puhtaalta
pöydältä.
Eduskunta äänesti joulukuussa asiasta ja lakiesitys hyväksyttiin hallituspuolueiden äänin 111–71.

PS
Energiatodistus
■ TEKSTI MARTTI LINNA • KUVAT LEHTIKUVA

– arvopaperi vai turhake?
Eduskunta hyväksyi
viime joulukuussa lain,
jonka nojalla rakennusten
energiatodistuspakko
laajenee kesäkuun alusta
lähtien vähitellen
koskemaan kaikkia
myytäviä ja vuokrattavia
pientaloja. Uudistus
herättää ristiriitaisia
tunteita.
ENERGIATODISTUS toimii suurin piirtein samaan tapaan kuin kodinkoneiden
energiankulutusta mittaava luokitus. Todistuksesta selviää talon energialuokka,
ja arvioija kirjaa siihen suosituksia siitä,
kuinka talon energiatehokkuutta voidaan
parantaa. Jatkossa energialuokka tulee
olemaan pakollinen tieto pientalojen
myynti- ja vuokrausilmoituksissa.
Uudistettuja energiatodistuksia laaditaan heti kesäkuusta lähtien kaikkiin
uudisrakennuksiin sekä asuinkerrostaloihin ja uudehkoihin pientaloihin. Ennen
vuotta 1980 rakennetuille pientaloille on
annettu kuitenkin siirtymäaikaa. Niitä
myytäessä ja vuokrattaessa energiatodistus täytyy löytyä vasta 1. heinäkuuta 2017
lähtien. Todistus on voimassa 10 vuotta
laadintahetkestä.
Todistuksessa talon energiatehokkuus
määritellään rakennuksen laskennallisen,
eikä sen toteutuneen energiankulutuksen
mukaan.
- Energiatodistuksen on oltava luotettava ja oikeudenmukainen työkalu energiatehokkuuden vertailemiseen rakennuksen uudelle omistajalle tai vuokralaiselle,
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- Päteväkään tarkastaja ei voi pintapuolisella tarkastuksella sanoa
varmuudella, mitä seinien sisällä on.
Jos on varaa suurempiin energiaremontteihin, ilmalämpöpumpulla tai
aurinkopaneeleilla voi säästää energialaskussa, kansanedustaja Jussi
Niinistö huomauttaa.

sanoo yli-insinööri Maarit Haakana ympäristöministeriöstä.
- Todistuksessa verrataan rakennuksia,
ei niiden käyttäjiä. Todistus on luotettava perustuessaan rakennuksen teknisiin
ominaisuuksiin.

Vaarana liian kalliit
remontit
Käyttäjät vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon rakennuksessa kuluu
energiaa. Maarit Haakana kertoo esimerkin:
- Uudehko omakotitalo vaihtoi Hämeessä omistajaa muutama vuosi sitten. Edellisen omistajan todellinen sähkönkulutus
oli 18 000 kilowattituntia vuodessa. Nykyisellä omistajalla vuotuinen kulutus on
39 000 kilowattituntia, lisäksi puuta pol-
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tetaan 8 500 kilowattitunnin edestä. Todellinen energiankulutus siis yli kaksinkertaistui, kun asukkaiden määrä kasvoi
ja talossa asutaan ympäri vuoden. Rakennus on kuitenkin teknisiltä ominaisuuksiltaan aivan sama.
Kansanedustaja Jussi Niinistö pitää laskennallisen kulutuksen esittämistä todistuksessa älyttömänä. Sen laskemista hän
pitää sekä hankalana että epätarkkana.
- Laskennallista energiankulutusta painotetaan vielä talon lämmitysmuodon
mukaan. Esimerkiksi sähkölämmitteisen
talon laskettu energiankulutus kerrotaan
luvulla 1,7, jolloin saadaan todistukseen
pyntättävä kulutuslukema. Todistus rankaisee erityisesti sähkölämmittäjiä.
- Yksinkertaisinta olisi ollut, jos meilläkin olisi päädytty laatimaan energiatodistus toteutuneen kulutuksen mukaan, ku-

ten naapurissamme Ruotsissa.

Kesäkuussa tuhat
tarkastajaa
Niinistö pelkää, että energiatodistuksista voi hyvinkin tulla seuraaja taannoiselle
jätevesiasetusfiaskolle. Hän epäilee myös
lain voimaantulon kiireistä aikataulua.
- Laki hyväksyttiin joulukuussa. Herää
kysymys, ehditäänkö ennen kesäkuun alkua kouluttaa riittävästi päteviä todistusten laatijoita.
Perustason energiatodistuksen laatijalla on oltava esimerkiksi rakennus-,
talotekniikka- tai energia-alan ylempi
korkeakoulututkinto, amk-tutkinto tai
aikaisempi alan insinöörin, teknikon tai
rakennusmestarin tutkinto taskussaan.
Taustatutkinnon voi korvata myös riit-

Mikä energiatodistus on?
ENERGIATODISTUS on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun
myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tietoa ostopäätöksessä. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten
laatimia säästösuosituksia, joiden avulla
voi parantaa energiatehokkuutta.
Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uu-

disrakentamisessa sekä vuodesta 2009
myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa
rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa.
Nyt energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen
yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Laki astui voimaan 1.6.2013.
Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin

ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017
alkaen. Lisäksi muutamille muille rakennustyypeille on siirtymäaikoja: rivi- ja
ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014
alkaen ja hoitoalan rakennuksia sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia 1.7.2015
alkaen. Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai kohdetta

ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin
kutsutun kevennetyn menettelyn kautta.
Energiatodistusta ei tarvita muun muassa
loma-asunnoille, suojelluille tai pienille,
alle 50 m2 kokoisille rakennuksille.
(Lähde: Ympäristöministeriö)

Ei kahta samanlaista. Tilastojen
mukaan pientalot
kuluttavat noin neljänneksen kaikesta
lämmitykseen käytettävästä energiasta Suomessa.

tävällä työkokemuksella, mutta kaikkien
laatijoiden on läpäistävä laatijakoe.
Yli-insinööri Maarit Haakana kertoo,
että vanhan lain mukaan pätevöityneitä
tarkastajia on listoilla yli 800, ja lisää on
pätevöitymässä. Kesäkuun alussa saavutetaan 1 000 pätevän tarkastajan määrä.
Sopivan ammattitaidon omaava henkilö
voi pätevöityä tarkastajaksi nopeastikin,
eli vähimmillään osallistumalla vain pätevyyskokeeseen.

Rahalla järkevämpääkin
käyttöä
Uusimuotoisen todistuksen hintahaarukaksi on arvioitu 500-700 euroa. Se voi
olla iso raha monelle vanhassa omakotitalossa asuvalle, ja sen myyntiä ja vuokrausta harkitsevalle ruokakunnalle. Maarit
Haakana uskoo investoinnin olevan silti
kannattava.
- Kaikkia myyjiä koskee sama vaatimus,
eli todistus on tehtävä myyntitilanteessa.
Samaa suuruusluokkaa olevat kustannukset tulevat kaikille myyjille. Jatkossa ostajien asenteet ja käytännön päätökset sanelevat sen, saako myyjä kustannuksensa
takaisin korkeampana myyntihintana, jos
rakennus on muita tarjolla olevia rakennuksia energiatehokkaampi. Energiatehokkuus nousee asiana aiempaa enemmän
esille, ja tieto rakennusten ominaisuuksista kasvaa. Tällä voi olla merkitystä myös
ostajien asenteille.
Kansanedustaja Niinistö löytää rakennusten omistajien rahoille järkevämpääkin käyttöä.
- Sekä sähkö että öljy maksavat tällä hetkellä Suomessa paljon. Harva tuskin tuhlaa ehdoin tahdoin energiaa. Konsulttien
taskuihin rahaa keräävän todistuspakon
sijaan maalaisjärjellä pääsee pitkälle: jokainen voi esimerkiksi pohtia sitä, voisiko
oman kodin sisälämpötilaa hieman laskea,
pitäisikö vetävät ikkunat ja ovet tiivistää ja
onko yläpohjassa riittävästi eristettä.
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Vuokra-asunnoista
sijoitustuotteita

Yritysten usko tulevaisuuteen
edelleen heikkoa

SEKÄ vuokranantajat että vuokralaiset
toivottavat tervetulleeksi markkinoille
asuntoihin sijoittavat sijoitusrahastot,
kertoo STT. Vuokranantajien järjestö
uskoo rahastojen alentavan pienten sijoittajien kynnystä sijoittaa asuntoihin
ja kasvattavan tarjontaa.

ELINKEINOELÄMÄN keskusliiton luottamusindikaattorin
mukaan elinkeinoelämän luottamus tulevaan oli kesäkuussa
edelleen keskimääräistä heikompaa. Päätoimialoja ovat
teollisuus, rakentaminen, pal-

Vuokralaisjärjestössä uskotaan, että
rahastot voivat tarjota vakaita ja pitkäaikaisia vuokra-asuntoja. Huolenaiheena on ulkomailla nähty ilmiö, että
rahastosijoittavat keskittyvät tuottojen maksimointiin ja laiminlyövät asuntojen kunnossapidon.

velut ja vähittäiskauppa. Näistä toimialoista rakentamisen
luottamus palautui toukokuun
notkahduksesta, muiden kohdalla tilanne pysyi ennallaan.
Tilastokeskuksen luottamusbarometrin mukaan kuluttaji-

en luottamus sitä vastoin yllättäen vahvistui hieman.
Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna kuluttajienkin luottamus on kuitenkin selvästi keskimääräistä alhaisempi.
Asiasta kertoi Yle Uutiset.
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PS Yrittäjät muistuttavat päättäjiä
Kotitalousvähennys
luo työpaikkoja
Jenni Toikkanen ja
Melina Lankila siivoavat
lapsiperheen
kotia Jyväskylässä.

Kotitalousvähennyksen avulla voidaan
luoda Suomeen lisää työpaikkoja, mutta
toistuvat muutokset haittaavat yrittäjien
pitkäjänteistä toimintaa ja vaikeuttavat
ihmisten työllistämistä.
KEVÄÄN ikkunanpesusesonki
on takanapäin, mutta silti puhelin soi tasaiseen tahtiin Jyväskylässä sijaitsevan Kotileenanimisen siivousalan yrityksen
toimistossa. Toimiston esimies
Tarja Krook kertoo, että kotisiivouspalvelua käyttävien asiakkaiden viikkomäärä on Jyväskylässä keskimäärin 80-100.
- Asiakkaina on lapsiperheitä,
yrittäjiä ja vanhuksia. Suurin osa
heistä on vakioasiakkaita ja siivoamme heidän kotinsa kahden
tai neljän viikon välein, Krook

sanoo.
Krookin mukaan ihmiset ovat
hyvin tietoisia kotitalousvähennyksestä ja sen suuruus vaikuttaa
siivouspalvelun käyttöön. Nyt
vähennys on tänä vuonna enintään 2 000 euroa.
- Jos vähennys ei olisi näinkään
hyvä, ei palvelua käytettäisi. Silloin kun vähennys laski, niin
meiltä hävisi asiakkaita, mutta ei
niin paljon kun pelättiin. Mikäli vähennys nousisi, niin meillä
olisi mahdollista työllistää lisää
ihmisiä, Krook kertoo.

Kotitalousvähennys
sahaa edestakaisin
Nykymuotoisena kotitalousvähennys on ollut voimassa vuodesta 2001 lähtien. Voimaantulon
jälkeen vähennystä on kuitenkin muutettu useaan otteeseen.
Vielä vuonna 2011 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä oli 3
000 euroa, mutta hallitus alensi
vähennyksen enimmäismäärän 2
000 euroon viime vuoden alusta
alkaen.
Yhä synkkenevien työllisyyslukujen kanssa painiskeleva
hallitus sopi maaliskuussa pitämässään kehysriihessä, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 400 eurolla
eli 2 400 euroon vuoden 2014
alussa.

Myös kotitalousvähennyksen
myöntämisperusteita on muutettu.
Tämän vuoden alusta alkaen
vähennyskelpoista on enää 45
prosenttia
ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle
maksetusta
työkorvauksesta,
kun vuoteen 2011 asti vähennyskelpoista oli vielä 60 prosenttia
työkorvauksesta.
Kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita tarjoavia yrityksiä on yli 50 000. Yksi niistä
on Kuopiossa siivouspalveluja
tarjoava Kotileena, jonka hallituksen puheenjohtaja Seppo
Pennanen arvostelee jatkuvia
veromuutoksia.
- Tempoileva veropolitiikka tuo
mukanaan jatkuvia muutoksia,
joka aiheuttaa meille yrittäjille
epävarmuutta. Kun vähennyksiä

nostetaan ja lasketaan, niin silloin ei tiedetä mitä ensi vuonna
tapahtuu ja mitä tehdään esimerkiksi poistoille. Valtion pitäisi pitää pelisäännöt ennallaan,
koska yrityksen pitäisi pystyä
suunnittelemaan toimintaa pitkälle eteenpäin, Pennanen toteaa.
Pennasen luotsaamalla yrityksellä on toimintaa useissa eri
kaupungeissa. Yritys työllistää
noin 150 ihmistä. Koko Suomessa kotisiivouksella on yhteensä noin sadan miljoonan euron
markkinat.
- Kotitalousverovähennys on
meille oleellinen asia. Se on luonut noin kotisiivoukseen 3 000
työpaikkaa. Kotitalousvähennyksen nostaminen on vähentänyt
harmaata taloutta, mutta toisaalta se lisääntyi kun vähennystä ti-

Asumistuen saajia ennätysmäärä
KELAN mukaan yleistä asumistukea saavien määrä nousi viime vuonna edellisvuosia enemmän, kerrotaan HS:n
julkaisemassa STT:n uutisessa. Yleisen asumistuen saajia oli enemmän kuin koskaan
2000-luvulla ja 30 prosenttia
enemmän kuin ennen vuon-
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na 2008 alkanutta taloustaantumaa. Tukea saaneiden
lapsiperheiden määrä kasvoi
neljässä vuodessa 13 prosenttia ja yksin asuvien määrä 40
prosenttia.
Yleisen asumistuen saajissa
yksin asuvien osuus on kasvanut merkittävästi yleistä ke-

hitystä nopeammin. Vuonna
2000 osuus oli 47 prosenttia
ja viime vuonna 58 prosenttia. Tilastokeskuksen tietojen
mukaan vuonna 2000 yksin
asuvien osuus asuntokunnista oli 37 prosenttia ja viime
vuonna 41 prosenttia.

Lasten kanssa toimivien taustat syyniin
LASTEN kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voitaneen tulevaisuudessa selvittää nykyistä useammin, uskoo STT. Oikeusministeriön
työryhmä ehdottaa, että rikosrekisteriote voitaisiin pyytää suoraan ja
säännöllisesti lasten kanssa toimivista.
Rikosrekisterin tarkistaminen olisi vapaaehtoista ja toiminnan jär-

jestäjän vastuulla. Sen voisi pyytää
vain kohteen suostumuksella.
Nykyisin lasten kanssa toimivien
vapaaehtoisten taustat
selvitetään vain aamu- ja
iltapäivätoiminnassa
sekä yksityisissä sosiaalija terveydenhuoltopalveluissa.

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Perussuomalaiset
kokoontumisajot
PUOLUEEMME kymmenes puoluekokous Joensuussa oli
vaikuttava kokemus, kaikin puolin. Puoluetoimiston väki siirtyi
Joensuuhun jo torstaina valmistelemaan kokousta, ja olikin mukava seurata kaupungin täyttymistä perussuomalaisilla useamman päivän aikana. Monta linja-autollista aktiivejamme saapui
jo perjantaina kauniiseen kesäkaupunkiin. Lauantaina tuttuja
kasvoja vilisi jo joka puolella. Ilmassa oli todellisen kansanjuhlan tuntua.

Tarja Krook
arvioi, että
siivoustyötä
olisi nykyistä
enemmän, jos
kotitalousvähennys olisi
parempi.

POHJOIS-KARJALAN piirille ja paikallisille perussuomalaisille syvä kiitos hienosti tehdystä työstä. Teidän ahkeralla
uurastuksella todistimme sen, että me pystymme järjestämään
näyttävän puoluekokouksen, vaikka osallistujamäärät nousevat
vuosi vuodelta. Suorajäsenyys on puolueemme mittava voima,
josta en itse haluaisi luopua. Viikonlopun kokemukset osoittivat
sen, että ei tarvitsekaan.

Kotitalousvähennys
KOTITALOUSVÄHENNYKSEN
enimmäismäärä vuonna 2013 on 2 000 euroa.
Summa voi koostua kotitalous-, remontti- ja
tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista.
Vähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa.
Maksimivähennyksen saa, jos yritykseltä
ostamien palveluiden työn osuus on yhteensä noin 4 665 euroa [(4 665 x 45 %) - 100)
= 1 999,25].

putettiin, Pennanen sanoo.

Iäkkäät ahkeria
vähennyksen käyttäjiä
Verohallinnon mukaan kotitalousvähennyksen käyttö on
yleistynyt. Esimerkiksi vuonna 2011 sitä sai noin 400 000
veronmaksajaa ja vähennystä
myönnettiin yhteensä vajaat
puoli miljardia euroa. Keskimääräinen vähennys oli 1 179
euroa.
Kotitalousvähennystä hyödynnetään eniten remonteissa. Niitä on vähennykseen

oikeuttavista kustannuksista
noin 80 prosenttia, kotitalopalveluita noin 15 prosenttia ja
hoito- ja hoivapalveluita muutama prosentti.
Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan iäkkäät
henkilöt käyttävät kotitalousvähennystä eniten ja nuoret
vähiten.
Hyvätuloiset käyttävät kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluja enemmän kuin
pienituloiset, mutta euromäärissä ei ole huomattavia eroja
pieni- ja suurituloisten välillä.
Asiantuntijoiden
mukaan

Väyrynen
empii
eurovaaleja
Soinin
vetäydyttyä

?

Myönnettyjen kotitalousvähennysten määrä
verotuksessa
2001 33 miljoonaa euroa
2011 476 miljoonaa euroa
Kotitalousvähennyksen saajien lukumäärä
2001 72 000 kpl, 2011 401 630 kpl
(Lähteet: Verohallinto, Veronmaksajain
Keskusliitto ry, VATT)

kotitalousvähennyksen käyttöä on lisännyt ansiotulojen
kasvu. Siivousyrityksen esimies Tarja Krook arvioi, että
vähennyksen käytön yleistymisen taustalla on myös asennemuutos.
- Aikaisemmin ei kehdattu
pyytää siivouspalvelua, kun
ajateltiin, että oma koti pitää siivota itse. Asenteet ovat
muuttuneet viime vuosina ja
myös vanhempikin väki suo
itselleen avun entistä useammin, Krook toteaa.
■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

KESKUSTAN kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen empii blogissaan eurovaaliehdokkuutta. Mieltä
kääntää perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin ilmoitus
jättää eurovaalit väliin. Väyrynen
oli lupautunut euroehdokkaaksi
tammikuun lopussa. Häntä kiehtoi
haastaa vaaleissa Soini, joka tahtoi eurovaaleissa perussuomalaiset
suurimmaksi puolueeksi.
- Timon jättäytyminen sivuun panee minutkin vielä uudelleen har-

kitsemaan ehdokkuuttani. Osa
vaalien viehätyksestä meni, Väyrynen murehtii.
Toisaalta Keskustan vaalivalmisteluihin liittyy suunnitelmia, jotka
arveluttavat Väyrystä.
- Niiden pohjalta emme kykenisi suurimman puolueen asemasta
kamppailemaan. Jotkut puolueessa kaavailevat, että Keskusta solmisi vaaliliiton RKP:n kanssa. Meille
siitä ei olisi mitään hyötyä, mutta se voisi aika tavalla vaikeuttaa

SIITÄ HUOLIMATTA sääntömme vaativat hienosäätöä.
Tuntuu jotenkin hassulta, että halutessaan kolme ihmistä voi
juoksuttaa tuhatpäisen osallistujajoukon äänestämään aina niin
halutessaan. Ehkä meidän pitäisi vaatia kuitenkin enemmän
kannatusta äänestettäville henkilövalinnoille?
KANSANEDUSTAJA Osmo Kokko lupaili alkukeväästä, että
hän oli tilannut Joensuuhun hellekelit ja +30 astetta lämmintä
puoluekokousviikonlopuksi. Ja näinhän siinä kävi! Aurinko helli
kokousväkeä koko viikonlopun ja kuumensi myös tunnelman
Areenalla. Onneksi kokouksemme puheenjohtajisto ei nääntynyt
pöytänsä taakse, vahvoja naisia meiltä löytyy.
ENSIMMÄISENÄ puolueena koko maassa käytössämme oli
sähköinen äänestys. Kokoomuksessa on tehty aikaisemmin joitain koeäänestyksiä kapuloilla, mutta tässä mittakaavassa - kuin
meillä - ei kukaan. Omasta mielestäni äänestys sujui mallikkaasti
ja joutuisasti, vaikka henkilökorttien jatkuva esiin kaivelu saattoi
jotakuta hivenen ärsyttää. Mutta jos toinen vaihtoehto olisi ollut
se, että joku olisi päässyt riitauttamaan henkilövaalit vaalivilppiä
epäillen, olisi koko kokouksesta tullut farssi, jonka jälkilöylyjä
olisi heruteltu mediassa pitkin kesää.
NAUTITAAN kaikki kesästä. Syksyllä pistetään sitten uusi vaihde päälle ja aletaan yhdessä valmistautua tuleviin EU-vaaleihin.
Moni suhtautuu turhan kriittisesti EU-vaalien merkitykseen
ajatellen, ettei pari meppiä Brysselissä saa mitään aikaiseksi.
Mitä useampi Suomesta Brysseliin lähtevistä mepeistä kantaa
mukanaan puolueemme jäsenkirjaa, sitä merkittävämpi on
poliittisen EU-kriittisen linjamme vaikutus. Emme ole nimittäin
Brysselissä yksin. Eurooppa alkaa herätä, ja onkin aika yhdistää
koko mantereen EU-kriittiset voimat yhteen. Yksin ei pärjää
kukaan, yhdessä olemme vahvoja.

vaalityötämme. Uskoin, että Soini lähtisi ehdokkaaksi. Hän esiintyi
jo eurovaalien merkeissä yhdessä
kanssani sekä radion että television haastattelussa. Timo kertoi ajavansa lämmitysöljyjä koneeseen.
- Perussuomalaiset on varteenotettava kilpailija muille puolueille ilmankin Soinin ehdokkuutta. He
saavat aikaan vahvan ehdokaslistan, ja puolueen puheenjohtajana Timo tukee kaikin voimin heidän
vaalityötään, Väyrynen kehuu.
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Työttömyys
nousi

TALOUSSANOMIEN mukaan
Suomen työttömyysaste hyppäsi toukokuussa 10,8 prosenttiin,
nousten vuotta aiemmasta 1,3
prosenttiyksikköä. Myös työllisten määrä laski selvästi.
Tilastokeskuksen mukaan
työttömiä oli 300 000, mikä
on 34 000 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Huhti-

10,8

prosenttiin

kuussa työttömyysaste oli 8,8
prosenttia.
Nuorten eli 15-24-vuotiaiden
työttömyysaste oli toukokuussa
35,2 prosenttia, 4,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta
aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20.9 prosenttia.
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PS
Yle-vero
tuntuu
pienituloisen
kukkarossa
Vuoden vaihteessa voimaan tullut Yle-vero iskee kovimmin pienituloisiin. Regressiivinen vero tarkoittaa sitä, että
eläkeläinen maksaa Yleisradion palveluksista suhteessa
enemmän kuin suuren yhtiön toimitusjohtaja.
SOSIAALIDEMOKRAATIT
ovat profiloituneet tasaverojen
vastustajana. SDP:n viestintäministeri Krista Kiuruun henkilöityvä, Yleisradion lupamaksun
korvaava Yle-vero toteuttaa erikoisella tavalla demareiden tasaverokriittisyyttä. Yle-vero ei ole
kuin pienillä tuloilla tasavero. Se
on kokoaikaisissa töissä käyville
huomattavan regressiivinen.
Regressiivinen vero on veronkantotapa, jossa veroprosentti
pienenee verotettavan tulon kas-

vaessa.
Keskipalkkainen siivooja saa
oikotie.fi-palvelun mukaan 1 963
euroa kuussa, ja kiinteistöalan
huonoimmin palkattu ryhmä
vartijat keskimäärin 1814 euroa.
Yle-veron sosiaalinen oikeudenmukaisuus on viritetty näitä pienemmille tuloille, siis työttömille, pätkätyöläisille, osa-aikaisille
ja opiskelijoille.
Suomalainen maksaa Yle-veroa
täydet 140 euroa, jos ansio- ja
pääomatulot ovat vuodessa vä-

Pankkipomo tukitarpeen
arviosta:

Vedetty takapuolesta
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hintään 20 588 euroa – mihin
siivoojan tai vartijan keskituloilla juuri ja juuri pääsee. Jos tulot
jäävät alle 7 352 euron, Yle-veroa
ei tarvitse maksaa lainkaan. Tällä välillä Yle-vero on tasavero, eli
kaikki täysi-ikäiset suomalaiset
ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta maksavat Ylen rahoittamisesta 0,68 prosenttia.
Koska Yle-veron katto on 140
euroa, kokopäivätyössä käyvistä
kaikkein pienituloisimpien Yleveroprosentti on korkein 0,68.

ANGLO IRISH BANKIN vanhempi johtaja John Bowe harrasti omalaatuisia arvioita pankin taloudellisesta tilasta vuonna 2008. Bowe oli kertonut
Irlannin keskuspankille yrityksen tarvitsevan 7 miljardia euroa seuraavaksi viikoksi. Bowe kertoi tästä yrityksen sisäisellä puhelimella toiselle
vanhemmalle johtajalle, Peter Fitzgeraldille. Fitzgerald ei ollut yhteyksissä keskuspankkiin, joten Independent.ie:n käsiinsä saamissa puheluissa
Bowe kertoo suunnitelmistaan.

Jos vartija tai siivooja saa vuodessa hieman yli alansa keskiarvon, vaikkapa 24 000 euroa, on
hänen veroprosenttinsa 0,58.

Pienillä tuloilla
isompi vero
Suomalaisten keskieläke oli
viime vuonna 1 486 euroa.
Useimmat eläkeläiset siis saavat eläkettä hieman alle 20 000
euroa vuodessa eli he maksavat
täyttä 0,68 prosentin Yle-veroa

Bowe kertoi aivan avoimesti tietävänsä, ettei 7 miljardia euroa tule
riittämään. Kun Fitzgerald kysyi, että
mistä Bowe oli päätynyt seitsemään
miljardiin, oli Bowe vastannut, että
aivan kuten toimitusjohtaja on tavannut sanoa: vedin sen takapuolestani. Ilmaisu huvitti miehiä varsin paljon. AIB on tullut toistaiseksi
maksamaan veronmaksajille 30 miljardia euroa.
Ideana oli, ettei todellista tukitarvetta haluttu ilmoittaa suoraan, kos-

pienistä tuloistaan.
Suomessa kokoaikaiset kuukausipalkkaiset työntekijät ansaitsevat noin kolme tuhatta euroa kuukaudessa. Naiset saavat
vähän vähemmän kuin miehet.
Pienimmät palkat ovat kunnissa,
korkeimmat yksityisellä sektorilla. Vuosipalkassa keskiluokka
asettuu 30 000 - 45 000 euron
haarukkaan.
Jos vuosiansiot ovat 30 000 euroa, Yle-veroksi tulee 0,47 prosenttia ja 45 000 euron tuloilla

ka silloin keskuspankki ja Irlannin
hallitus olisi saattanut pitää pankin
pelastamista liian kalliina. Tukimäärä
ei saanut myöskään olla liian pieni,
ettei raha olisi jäänyt saamatta.
7 miljardia euroa arvioitiin sellaiseksi määräksi, että tämän jälkeen
julkinen sektori joutuisi turvaamaan
saataviaan lisälaskujen ilmaantuessa esiin.
Bowe on aiemmin kiistänyt Irlannin
keskuspankin tarkoituksellisen harhauttamisen.

Paperilaskujen maksut närkästyttävät
OPERAATTORIT veloittavat asiakkaitaan paperilaskuista entistä enemmän. Sonera perii ensi
kuun alusta jokaisesta lähettämästään paperilaskusta 2,90 euroa, euron enemmän kuin aikaisemmin. Myös Elisa ja DNA ovat alkaneet hiljattain veloittaa paperilaskuista 1,90 euron
maksua.

Operaattorit perustelevat päätöksiään ympäristösyillä ja paperilaskuihin liittyvillä kuluilla.
Kuluttaja-asiamies on haastanut Elisan markkinaoikeuteen paperilaskun lisämaksusta. Oikeudesta haetaan ennakkopäätöstä sille, saako puhelinliittymän paperisesta laskusta veloittaa
erikseen.

tuttaa, että Yle yhä enemmän
kilpailee sanoma- ja aikakauslehtien kanssa verkkouutisilla
samalla kun printtimedia pyristelee kohti digitaalisuutta.
- Siinä mennään kohti valtiollista mediaa, Wiklund pelkää.

Yle pysyköön
lestissään

se painuu jo 0,31 prosenttiin.
Isokenkäisten osuus Yleisradion rahoittamisesta jää pyöristysvirheen suuruusluokkaan.
Esimerkiksi Finnairin uudeksi
toimitusjohtajaksi valittu Pekka
Vauramo saa kiinteää kuukausipalkkaa 51 500 euroa. Hän maksaa Yle-veroa 0,02 prosenttia.

Mitkä ovat julkisia
palveluita?
Nelonen Median yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklundin mielestä keskustelu niin sanotusta julkisesta palvelusta on
keskittynyt asiaan, jonka pitäisi
olla tärkeysjärjestyksessä vasta
kolmantena.
Tärkein kysymys on Wiklundin
mielestä se, mitä julkisella palvelulla tarkoitetaan. Kun tiedetään,
mitä halutaan, toiseksi tärkein
kysymys on, kuka sitä voisi parhaiten tuottaa. Myös yksityiset
voisivat tuottaa niitä palveluita,
joilla Ylen olemassaoloa perustellaan.
Julkisen palvelun erityispiirteitä ovat Ylen itsensä mukaan
kotimainen tarjonta sekä pien- ja
erityisyleisöjen palvelu. Tällaista
toimintaa määrittää se, että ne
ovat yleishyödyllistä ja tärkeää
mutta usein kaupallisesti kannattamatonta. Käytännössä julkisena palveluna pidetään mitä

tahansa, mitä Yle tekee.
- Kun julkinen palvelu määriteltiin, Suomessa oli kaksi televisiokanavaa. Nyt kanavia on yli 30,
Wiklund muistuttaa.
- Modernissa yhteiskunnassa
Yleisradion tehtävät pitäisi suhteuttaa kokonaistarjontaan, siihen mitä kaupallisesti ei pystytä
tuottamaan.

Kilpailua lehtien
kanssa
Ylen budjetti on nyt noin 500
miljoonaa, ja sillä syntyy 11 kanavaa televisioon ja radioon.
Kaupallisella puolella samalla
summalla tehdään 180 kanavaa,
Wiklund vertaa.
Wiklundin mielestä Yle tekee
parhaimmillaan
äärimmäisen
arvokasta työtä, jota muut eivät
tekisi.
- Mutta jo 250 miljoonaa olisi
aika paljon julkiseen palveluun.
Koko radiokanava Yle X:n voisi myydä kaupalliselle toimijalle
ilman että viestinnän moniarvoisuus siitä kärsisi, Wiklund sanoo.
HBO:n sarjat eivät myöskään
kuulu julkiseen palveluun. Urheilussa Wiklund jättäisi ainakin
olympialaiset Ylelle.
Televisio- ja radiopuolella kaupalliset toimijat ovat kuitenkin
jo tottuneet kilpailuasetelmaan
Ylen kanssa. Wiklundia huoles-

Wiklundin mielestä Ylen tehtävät pitäisi rajata niin, että se saisi
tehdä julkisen palvelun radio- ja
televisio-ohjelmia ja kertoa niistä verkossa, mutta ei muuta.
- Miten paljon rahaa Ylellä pitäisi olla riippuu täysin sen tehtävästä. Mielestämme Ylen pitää
keskittyä sellaisiin sisältöihin,
jotka eivät ole mahdollisia kaupallisen television puolella, MTV
Median yhteiskuntasuhdejohtaja
Petra Wikström sanoo.
Tällaisia puhtaasti julkisen
palvelun tehtäviä ovat Wikströmin mukaan esimerkiksi uutiset,
ajankohtaisohjelmat, dokumentit ja vähemmistöille tarkoitetut
ohjelmat.
- Toki Ylellä pitää olla myös
urheilua ja viihdettä, Wikström
myöntää.
- On esimerkiksi paljon sellaisia urheilulajeja jotka eivät sovi
kaupalliselle puolelle ja viihteen
osalta Ylen pitäisi olla mukana
kehittämässä markkinaa, eli lähinnä hankkia Suomessa kehitettyjä ideoita, ei kilpailla ulkomaisista formaateista.
MTV Median kanta on, että
Ylen tulisi kokonaisuudessaan
olla viestintäviraston valvottavana, sekä ennakkoarvioinnin että
jälkivalvonnan osalta. Hallintoneuvosto ei ole yhtiön mielestä
tarpeeksi riippumaton elin tällaiseen tehtävään.
■ TEKSTI MARKO HAMILO
KUVAT LEHTIKUVA

Vero paras
vaihtoehdoista
VAASALAISEN perussuomalaisen kansanedustajan Maria
Tolppasen mukaan Ylen rahoitusmalli ei mennyt pieleen eikä
Yle saa liikaa.
- Kyse oli siitä, että saatiin
salamatkustajat pois. Meillä on aina ollut maksullinen radio ja tv. Ensin oli radiolupa,
sitten radio- ja tv-lupa. Viimeisimmäksi tv-lupa. Yleisradio on nyt parlamentaarisessa
valvonnassa. Jos kansalaiset eivät maksaisi ohjelmien tekemisestä, joutuisi valtio maksumieheksi, Tolppanen epäilee.
- Se tarkoittaisi sitä, että
Yle olisi hallituksen sylikoira
ja hallitus päättäisi, mitä uutisoidaan ja mikä jätetään uutisten ulkopuolelle. Tieto olisi
silloin varsin tarkoituksenmukaista ja Yle menettäisi objektiivisuutensa.
Yleisradiossa 30 vuotta työskennelleen Tolppasen mukaan
Yle on nyt objektiivinen, luotettava tiedotuskanava.
- On muistettava, että esi-

merkiksi kriisin sattuessa Yle
on ainoa media, joka tavoittaa
kaikki televisionkatsojat samanaikaisesti kanavasta riippumatta. Lisäksi kyse ei ole verosta vaan palvelumaksusta,
joka peritään veronomaisesti
suoraan tuloista.
Toisen toimittajataustaisen
perussuomalaisen kansanedustajan Reijo Tossavaisen mielestä Yle-vero oli puutteistaan
huolimatta paras vaihtoehto.
- Parempi siitä olisi tullut, jos
veron porrastus olisi ollut jyrkempi ja useampiportainen.
Veron kokonaismäärä olisi voinut olla noin 10 prosenttia nykytasoa alempi.
Tossavaisen mielestä Yle tuottaa liikaa hömppää.
- Sen tuottamisen voisi huoletta jättää kaupallisille toimijoille. Yle voisi keskittyä katvealueisiin eli niihin katsojien
kannalta tärkeisiin asioihin ja
aiheisiin, jotka eivät kaupallisia yhtiöitä kiinnosta.

Naisten kokopäivätyö Suomessa yleistä
KOKOPÄIVÄTYÖ on Suomessa yleisempää kuin
OECD-maissa keskimäärin, kertoo Helsingin Sanomat.
Erityisesti suomalaiset naiset loistavat OECD:n tiistaina julkistamassa koulutusvertailussa, jossa tarkastellaan erityisesti koulutustason ja työllisyyden suhdetta.
Työllisyys ja myös kokopäivätyö on OECD-maissa
yleisesti sitä parempi, mitä enemmän koulutusta on

hankkinut. Suomi on järjestön mukaan edelleen yksi
parhaiten koulutetuista kansakunnista, vaikka monet
maat ovatkin kirimässä meistä ohi.
Aikuisista 84 prosentilla suomalaisista on vähintään
lukiota tai ammattikoulua vastaava toisen asteen
tutkinto, OECD-maissa keskimäärin 75 prosentilla.
Korkeakoulututkinto suomalaisilla 25-64-vuotiailla
on 39 prosentilla, OECD-maissa keskiarvo on 32.
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Suomi elää
satamillaan
Usein kuulee sanottavan, että Suomi on
ulkomaankauppansa suhteen saari. Pääosa
maamme tarvitsemasta tuonnista ja viennistä kulkee noin 60 kaupallisen sataman kautta. Valtion harrastama elinkeinopolitiikka
on niille elämän ja kuoleman kysymys.
SATAMAT tarvitsevat ennustettavan
toimintaympäristön,
jossa ne voivat kehittää palvelutoimintojaan sekä suunnitella
investointejaan, sanoo Suomen
Satamaliiton toiminnanjohtaja
Annaleena Mäkilä.
- Julkisen rahoituksen turvin
toteutettavat väyläinvestoinnit
niin raide-, maa- kuin vesiväyliinkin ovat tärkeitä. Toimivat
maayhteydet luovat satamille
toimintaedellytyksiä. Vesiväylien kunnossapito ja kehittäminen
nousee entistä tärkeämmäksi,
kun aluskoot jatkavat kasvuaan
kustannustehokkuuden takia.
Vappuna 2011 aloitti Suomen
kaakkoisella kulmalla toimintansa HaminaKotka Satama Oy. Se
yhdisti kahden naapurikaupungin, eli Haminan ja Kotkan omistamat satamat yhden ja saman
yhtiön alle. Fuusion tuloksena
syntyi Suomen ylivoimaisesti
suurin satama. Sen kautta kulki
viime vuonna noin 18 prosenttia
Suomen yleisten satamien tavaraliikenteestä.
Satamayhtiön toimitusjohtaja
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- Satamabisnes on laji,
jossa tarvitaan isoja
fyysisiä investointeja,
toimitusjohtaja Kimmo
Naski muistuttaa.

Kimmo Naski vahvistaa Annaleena Mäkilän lausuman satamissa vierailevien alusten koon
kasvamisesta. Ala kehittyy muutenkin.
- Valtameriliikenteessä rahtien
kontittaminen yleistyy, kun yhä
halvempi tavara siirtyy konttikuljetukseen. Euroopan sisäisessä meriliikenteessä ro-ro-, eli
kumipyörien ja kasettien päällä
kulkeva liikenne pitää valta-asemansa.

Malttia,
kaupunginisät!
Satamabisnes on laji, jossa tarvitaan isoja fyysisiä investointeja
esimerkiksi laitureihin, kenttiin,
varastohalleihin, nostureihin ja
muuhun kalustoon. Kun Haminan ja Kotkan satamayhtiöiden
yhdistämistä alettiin suunnitella
vuonna 2009, asetettiin tärkeimmäksi päämääräksi päällekkäisten investointien karsiminen.
Keskinäisen varustelukilpailun
sijaan maaliksi asetettiin satamayhtiön taloudellisen aseman

www.perussuomalaiset.fi

“

Olemme voittoa
tuottava yritys,
tuloutamme
omistajillemme
vuosittain noin
10 miljoonaa euroa”

parantaminen, ja jo tehtyjen investointien täysimääräinen hyödyntäminen.
Kahden vuoden yhteisen taipaleen jälkeen fuusion hyödyt ovat
Kimmo Naskin mukaan jo nähtävissä.

- Olemme lyhentäneet yhtiön
velkoja viimeisten kolmen vuoden aikana noin 30 miljoonalla
eurolla. Viime vuodet on pärjätty
parin miljoonan euron vuotuisilla investoinneilla. Velkaa on
nyt jäljellä noin 120 miljoonaa
euroa. Viiden vuoden kuluttua
kilpailukykymme on ihan toinen
kuin nyt. Se on hyvä myös yhtiön
omistajakaupunkien kannalta.
Suomessa kaupalliset satamat
ovat pääosin kuntien omistuksessa. HaminaKotka Oy:stä Haminan kaupunki omistaa 40 pro-

senttia ja Kotkan kaupunki 60
prosenttia. Naski perää kaupungeilta malttia omistustensa hyödyntämisessä. Satama on hyvä
lypsylehmä – mutta vain jos se
voi hyvin.
- Olemme voittoa tuottava yritys, tuloutamme omistajillemme vuosittain noin 10 miljoonaa
euroa. Seutukunnalla voi laskea
olevan noin 7 000 satamasidonnaista työpaikkaa. Meillä ei ole
nyt laajempia lyhyen tähtäimen
investointitarpeita, ja pitkän
tähtäimen investoinnit on pantu

Ihmeellinen
rikkidirektiivi
EUROOPAN parlamentti hyväksyi viime syksynä Suomessa paljon keskustelua
herättäneen, laivojen polttoainetta koskevan niin sanotun rikkidirektiivin. Vuonna 2015 voimaan tulevan
direktiivin myötä Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa käytettävän
laivapolttoaineen rikkipitoisuus laskee yhdestä prosentista 0,1 prosenttiin.
Arviot rikkidirektiivin voimaantulon ja sitä seuraavan
rahtihintojen nousun kustannusvaikutuksista suomalaiselle vientiteollisuudelle vaihtelevat 200 – 1 000 miljoonan
euron välillä vuodessa. Eu-

roparlamentin jäsen Sampo
Terho ei näe direktiivin voimaantulossa mitään hyvää.
- Kustannukset ovat tietysti kielteinen asia Suomen
vientiteollisuudelle, mutta
vielä pahempi asia on direktiivin epäoikeudenmukaisuus.
Kustannukset, ja direktiivin haitat painottuvat toisille alueille toisia vahvemmin.
Kilpailuasetelma vääristyy ja
rasittaa Suomen vientiä. Sillä on jo ennestään pitkät yhteydet maailmanmarkkinoille.
Itämeren tiukempi päästörajoitus ei luo merkittävää
ekologista lisäarvoa, vaan lähinnä ekonomisen vääristymän.

Suomalaiset satamat
kilpailevat kuljetettavista tavaroista paitsi
keskenään, myös
Baltian ja Venäjän
satamien kanssa.

jonoon. Meillä on tilaa nykyistä
huomattavasti suuremmillekin
liikennemäärille. Haemme Haminan sataman alueelle sellaista
teollisuutta, joka hyötyy satamasta ja on kiinnostunut Venäjän markkinoista.

Kisa lasteista
on kovaa
Metsäteollisuuden rakennemuutos on pakottanut satamia
hakemaan uusia lasteja ja uusia asiakkuuksia. Esimerkiksi
Kymenlaaksosta on vajaassa
vuosikymmenessä kylmennyt
Voikkaan, Summan ja Myllykosken kaltaisia suuria paperikombinaatteja. Siihen nähden maakunnan satamissa on selvitty
yllättävänkin hyvin.
Suomalaiset satamat kilpailevat kuljetettavista tavaroista
paitsi keskenään, myös Baltian
ja Venäjän satamien kanssa. Kilpailu on kovaa – mutta onko se
reilua?
- Suomalaisten satamien kustannustaso on nyt kilpailukykyinen näiden satamien kanssa
kaikilta muilta osin, paitsi väylämaksujen osalta. Meillä ne ovat
korkeat, kilpailijoilla niitä ei ole
ollenkaan, Naski painottaa.
Toisin kuin Suomessa, ovat
Baltian ja Venäjän kaupalliset
satamat valtion omistuksessa.
Suomen kunnat ovat tunnetusti
taloudellisesti tiukoilla. Naski

PIRKKO
RUOHONEN-LERNER
KANSANEDUSTAJA,
PERUSSUOMALAISTEN
EDUSKUNTARYHMÄN PJ.

■

KO LUMN I

Ovatko kunnalliset
golf- ja lentokenttätuet nykyaikaa?
HYVÄ VELI – verkostot olivat jälleen tapetilla, kun Ylen
A-Studio käsitteli 10.6.2013 Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n
asioita. Lentokentän ylläpito läpi vuoden ei Suomessa ole
halpa harrastus, joten siksi johtavat poliitikot päättivät ottaa
kuntalaiset mukaan, mutta vain maksumiehiksi. Kentällä
on muutama käyttäjä, sillä lentoharrastus vaatii paksun
lompakon. Ohjelmasta sai kuvan, että kukaan ei oikein
halunnut tietää, miten Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asioita
hoidetaan, onko pidetty osakeyhtiölain vaatimat yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset ja onko yhtiöllä vastuullista
toimitusjohtajaa.
VAIKUTTI SILTÄ, että moni osakeyhtiölle kuuluva asia
oli jäänyt tekemättä. Lentokenttäyhtiön taustalla on joukko
merkittäviä keskustalaisia kuntapäättäjiä. Kunta maksoi
vuotuiset avustukset yhtiölle, mutta jostakin syystä se ei
vaatinut jälkeenpäin selvityksiä rahankäytöstä. Näinhän
yleensä tehdään, jos kunta maksaa avustuksia yhdistyksille, säätiöille ja vastaaville tahoille. Näppärä ja kekseliäs
järjestely Hyviltä Veljiltä aina siihen saakka kunnes kuvioihin tulivat mukaan naispäättäjät, jotka tuomitsivat selkeästi
menettelyt.

epäilee, että silloin kun valtio
harrastaa satamatoimintaa,
on selvää että se investoi siihen. Itse sataman toiminnan
tarvitse välttämättä olla kannattavaa, että sitä pidetään
yllä. Toisaalta, kunnallinen
omistus pakottaa Suomen
satamat ajattelemaan tehokkuutta.

Normit kuormittavat
satamia
Annaleena Mäkilä Suomen
Satamaliitosta sanoo, että
suomalaisten satamien osakeyhtiömuoto korostaa niiden
investointien ja muun kehittämisen taloudellisia lähtökohtia. Jatkossa korostuu
ajattelutapa, että asiakkailta
tulevilla tulovirroilla maksetaan kaikki tarvittavat laite-,
automaatio- ja muutkin investoinnit.
Mäkilä ei usko kuntien luopuvan kovinkaan helposti määräävästä asemastaan
satamien omistajina, mutta
itsenäisissä satamaosakeyhtiöissä niiden hallitusten rooli
korostuu. Hallitusten jäsenten osaaminen nousee aivan

toisenlaiseen asemaan kuin
aikaisemmin.
Julkisin varoin tuotettavat
palvelut ovat Satamaliiton toiminnanjohtajan mukaan tärkeitä satamille myös jatkossa.
Satamien asiakkaat odottavat,
että esimerkiksi jäänmurron ja luotsauksen kaltaisten
palvelujen saatavuus ja hinnoittelu on kohdallaan. Lähivuosien suuria haasteita ovat
myös lukuisat ympäristö- ja
ilmastoperusteiset
normit,
jotka satamien täytyy täyttää.
- Usein normit näyttäytyvät
satamissa kustannuksia nostavina toiminnan rajoituksina, eli esimerkiksi meluvallien rakentamisena ja alusten
pesuvesien säilöönottolaitteiden hankkimisena, Mäkilä
sanoo.
- Normien täytäntöönpanon
pitäisi olla järkiperäistä ja
joustavaa. Valitettavan usein
käy niin, että itse hyvä asia
hukkuu toteuttamisen hankaluuteen ja lisäkustannuksiin.
■ TEKSTI MARTTI LINNA
KUVAT MARTTI LINNA 		
JA LEHTIKUVA

VARMAAN Suomen kunnista löytyy lukuisia vastaavanlaisia esimerkkejä. Omassa kotikaupungissani Porvoossa
kaupunki on tukenut merkittävillä summilla esimerkiksi
golfin peluuta. Porvoo omistaa vanhan ja arvokkaan Virvikin kartanomiljöön, joka sijaitsee meren rannalla. noin 30
vuotta sitten Porvoo osti kartanon kaikkien kaupunkilaisten
virkistyskäyttöön. Miltei heti kuvioihin tuli mukaan Virvik
Golf ry, joka vuosien varrella on ottanut kartanon rakennukset ja pellot pala palalta haltuunsa. Virvik Golf ry:n puuhamiehinä on ollut joukko nimekkäitä paikallispoliitikkoja ja
virkamiehiä.
TAANNOIN lehdessä oli pieni uutinen, jossa kerrottiin,
kuinka liikuntapalveluiden päällikkö oli päättänyt vuokrata
kartanon 24 vuodeksi Virvik golfin käyttöön. Hintakaan ei
ollut päätähuimaava. Yhdistys maksaa 51 hehtaarin alueesta
vuokraa 4 138 euroa vuodessa. Vuokrasopimuksen pidennystä perustellaan viranhaltijapäätöksessä seuraavasti:
” Kiinteistön vuokraoikeuskiinnitystä tarvitaan lainojen
vakuudeksi. Seurassa tarvitaan myös varmuus vuokrasopimuksen jatkosta golfkentän kehittämiseksi suunnitelluista
investoinneista päättämistä varten…” Ilmeisesti viranhaltijapäätös on merkittävästä kiinnitysoikeudesta huolimatta
hyväksytty läpihuutojuttuna asianomaisessa toimielimessä.
SUOMESSA kunnallinen golf-tuki ei sinänsä ole ainutlaatuista. Golf on hyvä liikuntamuoto muiden joukossa, mutta
kohdistuuko kunnallinen golf-tuki juuri niihin ihmisryhmiin, joilla on suurin tuen ja avun tarve liikuntapalvelujen
puolella? Tällä hetkellä monet nuorten parissa toimivat
urheiluseurat kamppailevat kohonneiden hallimaksujen
kanssa. Niille ei ole turvattu 24 vuodeksi edullisia salihintoja. Ovatko kunnalliset golf- ja lentokenttätuet nykyaikaa vai
historiallisia jäänteitä aikakaudelta, joka perustui tasaiseen
talouskasvuun? Tätä on syytä pohtia kaikissa kunnissa.
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Helsingin
suurin
kaupunginosa

PS

VUOSAARI (ruotsiksi Nordsjö) on meren rannalla sijaitseva kaupunginosa Itä-Helsingissä. Se on pintaalaltaan (15,38 km²) Helsingin suurin kaupunginosa.
Vuosaaressa sijaitsevat laajat Uutelan, Meri-Rastilan,
Kallahdenniemen ja Mustavuoren ulkoilualueet. Se liitettiin Helsinkiin 1966 Helsingin maalaiskunnasta, jolloin Helsingin maalaiskunta menetti lähes koko rannikkonsa.
Vuosaaressa oli vuoden 2011 alussa asukkaita lähes
36 000. Vuosaaren asukkaista suomenkielisiä on 81 %,

ruotsinkielisiä 5,2 % ja muunkielisiä 13,8 %. Väestö on
hieman nuorempaa kuin kaupungissa keskimäärin; alle
16-vuotiaita on 20,1 % asukkaista. Vuokra-asuntojen
osuus Vuosaaressa on 43,1 % eli hieman pienempi kuin
koko kaupungissa (45,0 %).
Vuosaaren kaupunginosa jakaantuu yhdeksään osaalueeseen, joista viidellä ensiksi mainitulla on merkittävästi asutusta: Keski-Vuosaari, Kallahti, Meri-Rastila, Rastila, Aurinkolahti, Uutela, Niinisaari, Nordsjön
kartano ja Mustavuori. (Lähde:Wikipedia)

ILMIÖT

Vuosaareen
vetää asukkaita
sen merenläheisyys. Maisemia voi ihailla
myös kantapubin ikkunasta.

Onko tämä nyt se pahamaineinen asuinlähiö?
Ainakin päiväsaikaan
Vuosaaressa on hyvin
rauhallista.

Lauttasaarelainen
”Mogadishu Avenuella”
Miltä näyttää maahanmuuttotaustaisesta
väestöstään tunnettu Vuosaari toisenlaisesta ympäristöstä tulevan lauttasaarelaisen
silmin? Helsingin kaksi rantakaupunginosaa eroavat toisistaan yllättävän vähän.
MONI maahanmuuttokriittinen
verkkokeskustelija pääkaupunkiseudun ulkopuolella ihmettelee, miten kukaan haluaa asua
Helsingissä. Asumisen hinta on
pääkaupunkiseudulla noussut
yli kaiken kohtuuden, kehätiet
ja sisääntuloväylät ruuhkautuvat
aamuin illoin – ja sitten on vielä konflikti kantaväestön ja yhä
kasvavan maahanmuuttajaväestön välillä.
Maahanmuuttajien vaikutukset
eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti pääkaupunkiseudulla. On
alueita, joissa kaikkien maahanmuuttajien osuus on pieni, ja päiväkodit ja koulut lähes kokonaan
yksikulttuurisia. Tällaisia alueita
ovat esimerkiksi Pohjois-Helsingin pientaloalueet.
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Pääkaupunkiseudun keskiluokan myönteisiin asenteisiin maahanmuuttoa kohtaan vaikuttanee kuitenkin enemmän se, että
monissa kaupunginosissa maahanmuuttajia kyllä on – mutta se
on lähinnä työperäistä.
Esimerkiksi omassa kaupunginosassani, keskiluokkaisessa
ja merellisessä Lauttasaaressa,
monikulttuurisuus tarkoittaa lähinnä kiinalaisia ja nepalilaisia
ravintolayrittäjiä. Pyykkituvassa
törmää intialaisiin jotka käyvät
töissä. Muslimeista voi mainita
Egyptin suurlähettilään, jonka
residenssi on naapurustossani.
Kouluissa ulkomaalaistaustaiset lapset pärjäävät siinä missä
muutkin.
Koska tyypillinen etelä- tai

www.perussuomalaiset.fi

Etnisyys näkyy Vuosaaressa muutamana ruokapaikkana. Maahanmuuttajia näkyy
katukuvassa huomattavasti enemmän Itäkeskuksessa.

Tunnettuja vuosaarelaisia
VUOSAARESSA on asunut ja asuu
monia tunnettuja suomalaisia. Aikoinaan kaupunginosan lenkkipoluilla saattoi törmätä pääministeri Keijo Liinamaahan, kirjailija
Heikki Hietamieheen ja valtakunnansovittelija Jorma Reiniin.

Nykyisin Vuosaaressa asuvat muun muassa euroviisuvoittaja Tomi Putaansuu eli Mr Lordi, näyttelijä Maria Kuusiluoma,
muusikko Pete Parkkonen ja Miss
Suomi Sara Chafak.
(Lähde: Wikipedia)

V UO S A A RI

Kansainvälisessä Vuosaaressa puhutaan yli 40 kieltä. Tämä näkyy myös
lähiön kouluissa.

Maahanmuuttajat
istuvat katukuvaan
ainakin Itä-Helsingissä.

länsihelsinkiläinen kohtaa päivittäin maahanmuuttajia, mutta
näkee ainoastaan monikulttuurisuuden valoisan puolen, hän
ei voi ymmärtää toisten helsinkiläisten
maahanmuuttokriittisyyttä. Sitä on vaikea selittää
muulla kuin rasismilla.

Viihtyisä
Aurinkolahti
Olen tyypillinen keskiluokkainen länsihelsinkiläinen: minulla
on ennakkoluuloja itähelsinkiläisiä kohtaan. Otetaan siis mukaan
paikallisopas, ja katsotaan, miltä
Mogadishu Avenuella näyttää.
Mogadishu Avenueksi on kutsuttu 1990-luvulta alusta MeriRastilaa ja varsinkin sen pääkatua
Meri-Rastilantietä Vuosaaressa.
Kirjailija Timo Hännikäinen
asuu Mellunmäessä, metroradan pohjoisen haaran päässä.
Tapaamme metroradan toisen

haaran päässä Vuosaaressa.
Vuosaari on Jussi Halla-ahon
kannattajaksi tunnustautuneelle
Hännikäisellekin vähän syrjässä
tavallisimmilta reiteiltä.
Kävelemme ensin Aurinkolahden rantaan siistiin pubiin oluelle. Alue on kerrostalolähiöksi
harvinaisen viihtyisä, ja perillä
on sekä uimaranta että pienvenesatama. Sosiaalisista ongelmista
ei näy jälkeäkään. Rantaravintola
ei ilmapiiriltään poikkea vastaavista lauttasaarelaisista kapakoista.
Missä se pahoinvoinnin, rikollisuuden ja epäonnistuneen monikulttuurisuuden sävyttämä ItäHelsinki on, jota olemme tulleet
etsimään?

Missä kaikki
ulkomaalaiset?
Paitsi että monikulttuurisuus
on segregoitunut eli eriytynyt

eri kaupunginosiin, erot kaupunginosien sisällä näyttävät yhtä
suurilta kuin niiden välillä. Lähdemme etsimään värikkäämpää
elämää naapurista, edelleen Vuosaaren peruspiiriin kuuluvasta
Meri-Rastilasta.
Harmaana lauantai-iltapäivänä
Meri-Rastila näyttää ennemminkin lohduttomalta kuin millään
tavoin vaaralliselta. Otto-baari
mainostaa perinteistä humalahakuista alkoholikulttuuria. Yhtään
ulkomaalaista ei tule vastaan.
Meri-Rastilan ostoskeskuksessa pysähdymme toiselle oluelle.
Tämäkö on se Mogadishu Avenue? Olen käynyt Tukholman
Rinkebyssä ja Malmön Rosengårdissa, joihin saapuessaan
tuntee poistuneensa Ruotsista
kokonaan. Meri-Rastilan ostoskeskuksen kulmilla on muutama
halal-lihaa myyvä kauppa. Neljä
musliminaista kävelee metroasemaa kohti. Siinä kaikki.

Tilastot vastaavat tunnelmia:
olemme vielä paljon Ruotsia
jäljessä. Rinkebyssä ulkomaalaistaustaisten osuus on noin 90
prosenttia. Helsingin kaupungin
Tietokeskuksen mukaan MeriRastilassa vieraskielisten osuus
on vasta noin neljännes.
Hännikäinen ehdottaa, että
pistäytyisimme Itäkeskuksessa.
Siellä olisi kuulemma enemmän
nähtävää.
Vilkaisemme kuitenkin ensin
Rastilaa metroaseman toisella puolella. Alue näyttää paljon
viihtyisämmältä ja keskiluokkaisemmalta. Monet keskiluokkaiset perheet viihtyvät näillä
saarekkeilla maahanmuuttajaalueiden välissä aivan hyvin –
kunnes lapsi pitää saada kouluun, jossa eri naapurustojen
lapset sekoittuvat.

Kohtauspaikkana
Itäkeskus
Tutkijatuttavani kertoo muuttaneensa perheineen Länsi-Helsinkiin sinä vuonna, kun esikoinen täytti seitsemän.
- Päiväkodin osalta en muista
mitään ihmeellistä, meillä oli hyviä kokemuksia vanhan Rastilan
alueelta, hän kertoo.
Vuosaaren peruspiirin eri kaupunginosien sosiaaliset erot näkyvät kuitenkin yllättävän vähän
perussuomalaisten kannatuksessa. Vuosaari A:n eli Meri-Rastilan
äänestysalueella perussuomalaisten kannatus kunnallisvaa-

leissa oli 14,9 prosenttia, kun se
vanhan Rastilan puolellakin oli
sentään 10,8 prosenttia. Aurinkolahden viihtyisimmällä alueella
Vuosaari D:ssä kannatus oli 10,0
prosenttia.
Vaikka somalit ja muut muslimimaahanmuuttajat
asuvat
eri puolilla Itä-Helsinkiä, vain
Itäkeskuksen liepeillä heitä kokoontuu niin suurissa määrin,
että se todella vaikuttaa katukuvaan. Kulttuurikeskus Stoan
kulmilla ja Itäkeskuksen vanhalla ostarilla näyttää jo vähän siltä
kuin Tukholman Rinkebyssä.
Lauttasaarelaiselle seudun betoninharmaa lohduttomuus tulee yllätyksenä. Vaikka Itäkeskus
on hieman värikkäämpi kauppakeskus kuin Kamppi tai Iso
Omena, kyllä sieltäkin on tullut
joskus halpa televisio ostettua.
Kauppakeskuksessa
vierailija
saa kuitenkin aivan väärän kuvan
alueesta, ellei uskaltaudu ulos
Tallinnanaukiolta lähikortteleihin.
Lauttasaarelaisen vaikutelmaksi monikulttuurisesta Itä-Helsingistä jää se, ettei tänne haluaisi kouluikäisten lasten kanssa
muuttaa. Mutta illan hämärtyessäkään missään ei pelota.
- Enemmän täällä pelkää humalaisia kantaväestön edustajia,
Hännikäinen vahvistaa.
■ TEKSTI MARKO HAMILO
KUVAT MARKO HAMILO
JA LEHTIKUVA
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Liian hyvä hoito voi sairastuttaa lemmikin
VIIMEISINÄ vuosikymmeninä ovat lemmikkien allergiat yleistyneet kovasti,
kerrotaan Yle Uutisten artikkelissa. Lähivuosina
lemmikeillä on
todettu paljon sairauksia ja allergioita, joita

PS

parikymmentä vuotta sitten ei
juuri esiintynyt. Allergioiden
yleistymiseen voi
vaikuttaa perinnöllisyyden lisäksi myös elinolosuhteet ja liian
puhdas ruokavalio, sillä suoliston bakteerikannat voivat muuttua.

Eläinten allergiat oireilevat
yleensä kutinana. Allergioiden
hoitomenetelmänä yleensä
nuorille koirille sopii paremmin siedätyshoito, vanhemmille lääkkeet. Yksinkertaisin keino pitää allergiat kurissa on
antaa eläimen tehdä rodulleen
sopivia asioita, sillä stressaantuneena lemmikki on alttiimpi
sairastumaan.

TUOREEN australialaistutkimuksen
mukaan mielenterveyspotilaat elävät
usein muuta väestöä lyhyemmän elämän, kertoo Yle Uutiset. Tämä johtuu pääasiassa sydän- ja verisuonitaudeista, syövästä, muista fyysisistä
sairauksista sekä itsemurhista.
Suomessa mielenterveyspotilaat
kuolevat 10-20 vuotta nuorempina

kuin muu väestö. Mielenterveysongelmaiset eivät pääse tai hakeudu hoitoon yhtä hyvin kuin muut, ja heidän
fyysiset vaivansa jäävät usein mielenterveysongelmien vuoksi hoitohenkilökunnalta huomaamatta. Myös
epäterveellisillä elämäntavoilla ja
psyykenlääkkeiden sivuvaikutuksilla
on osuutta asiaan.

VA PA A S A N A

Urpilainen,
ne ovat
meidän
rahoja!

KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä!
Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain
toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää
kirjoituksia. Lähetä mielipiteesi osoitteella:
toimitus@perussuomalaiset.fi

Rengaslukot saavat
ohikulkijat hymyilemään
Suomi on ulkomaalaisten
virhepysäköijien toivottu
maa. Harvoin ulkomaalaiset
autoilijat kuitenkaan maksavat pysäköintisakkoja, koska
niitä ei heiltä tulla käytännössä koskaan perimään. Usein
näkee hyvinkin törkeästi
pysäköityjä autoja, jotka saavat suomalaisen autoilijan ja
jalankulkijan sapen kiehumaan.
Ratkaisu tähän villiin
menoon on rengaslukko, joka
kiinnitetään auton renkaan
ympärille ja irrotetaan vasta,
kun pysäköintirikesakko on
maksettu. Mielestäni näitä
lukkoja pitää käyttää kui-
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Mielenterveyspotilaat
kuolevat nuorempina

tenkin vasta, kun pysäköinti
on törkeää luokkaa. Niitä ei
pidä kiinnittää autoon sillä
perusteella, että parkkilappu
on puoli tuntia sitten mennyt
vanhaksi.
Suomessa voidaan uuden
lainsäädännön turvin (L
pysäköinninvalvonnasta
727/2011) toimia maailmalla
olevien suurten kaupunkien
tavoin ja asentaa virheellisesti pysäköityyn autoon
rengaslukko. Tulevana kesänä
nähdään ökyautoissakin renkaita koristamassa kirkkaan
keltaiset rengaslukot kalliin
merkkiliikkeen ulko-oven
edessä, jossa auto on haitaksi,

www.perussuomalaiset.fi

ja rengas lukittuna myös huvituksena kaikille sisään pyrkijöille. Rengaslukot saavat
jurommankin isännän suun
vahingoniloiseen hymyyn.
Hinnan väärästä pysäköinnistä ja rengaslukon käytön
kustannuksista tulee määräämään kunkin kaupungin
viranomainen. Toivottavasti
englannin kielellä koristeltuun rikesakkomääräykseen
on laitettu suolainen hinta.
Harri Lindell (ps.)
Helsingin
kaupunginvaltuutettu

VALTIOVARAINMINISTERI Jutta Urpilaisen koolle kutsumassa kansainvälisessä
keskustelutilaisuudessa kiirehdittiin uusia toimia veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan.
Urpilainen vaati eettistä markkinataloutta, jossa ei ole sijaa
veroparatiiseille.
Veropakoilu maksaa EUmaille vuosittain tuhat miljardia euroa menetettyinä verovaroina. Tarvitaan halua muuttaa
asioita. Toivon, että voimme
EU:n valtiovarainministereiden
kokouksessa toukokuussa yhteisesti todeta veroparatiiseille: ”We want our money back.”,

kuten Urpilainen esitti.
Mielenkiintoista, että Urpilainen pitää rahoja ominaan.
Itse olen ajatellut, että ne ovat
pääasiassa suomalaisten työmiesten ja yrittäjien työllään
ansaitsemia rahoja. Mutta näin
kait se on, että suomalaisella työllä ansaitut rahat on kierrätettävä urpilaisten kautta
Kreikkaan, Kyprokselle, Brysseliin ja rippeet kotimaisen byrokratian kasvun ruokkimiseen.
Kim Lindblom
Helsinki

Järjenvastaista todistelua
suomenruotsalaisista
MATTI PIETILÄ (Perussuomalainen 7/2013) on tavallaan oikeassa, että suomenruotsalaisten esi-isät eivät puhuneet
ruotsia 4 500 vuotta sitten,
minkä lyhennysmielessä kirjoitin lehden numerossa 5/2013.
Tiedämme vain, että he tulivat
Ruotsista. Tieto perustuu siihen, että nykyisiltä ruotsinkielisiltä alueilta on löytynyt samanlaista kivikauden esineistöä
kuin Ruotsista. Näillä alueilla
asuu myös paljon ruotsalaisten
näköisiä ihmisiä. Heidän ulkonäkönsä poikkeaa suomalaisten
saman verran kuin hämäläisten
karjalaisten. Valitsen puhuttelukieleni kaksikielisillä alueilla
vastapuolen ulkonäön mukaan hyvällä osumatarkkuudella!
Kielet muuttuvat alati ja mikä
on ruotsia ja mikä ei, on veteen piirretty viiva. Kaverini
Eirik Granqvist syntyi ja kasvoi pientilalla Uusikaarlepyyn
maalaiskunnassa ja hänen äidinkielensä on alueen ruotsin kielen murre. Minun, uusimaalaisen,
on vaikea ymmärtää sitä, mut-

ta Eirik pärjää sillä mainiosti Islannissa ja Färsaarilla. Kielitieteilijät pitävät sitä 1200-luvun
ruotsina.
Pietilä väittää järjenvastaisesti, että Eirikin esi-isät, kalastajat ja maanviljelijät, olisivat puhuneet suomen kielen esiastetta
kunnes vaihtoivat äidinkielensä ruotsiksi 1200-luvulla ruotsinkielisen valtakoneiston takia.
Heidän ainoa kontaktinsa valtakoneistoon oli verovuodin vierailut ja myöhemmin pakolliset
kirkossa käynnit ja rippikoulu.
Niillä eväillä ei vaihdeta äidinkieltä eikä säilytetä sitä lähes
muuttumattomana 800 vuotta.
On masentavaa lukea absurdin
älytöntä todistelua, että ruotsin kieli olisi tullut Suomeen
ruotsalaisen valloittajan mukana 1100-luvun jälkeen. Halu riistää suomenruotsalaisilta oikeuden äidinkieleensä näyttää
syrjäyttävän järjen.
Magnus Hagelstam
toimitusjohtaja

Syöpäpotilas joutuu jonottamaan viikkoja
SUOMESSA sädehoidon jonotusajoissa on suuria eroja, mutta kattavia ja ajantasaisia tilastoja ei ole olemassa.
A-Studio pyysi tiedot keskimääräisistä sädehoitojonojen
pituuksista viiden yliopistosairaalan syöpähoidoista vastaavilta ylilääkäreiltä tai toimi-

aluejohtajilta. Tiedot kuvaavat
tilannetta kesäkuun puolivälissä. Pisimmät hoitojonot ovat
Turun ja Oulun yliopistosairaaloissa, joissa osa potilaista voi
joutua odottamaan yli kaksi
kuukautta, kerrotaan Yle Uutisten tiedotteessa 24.6.
Helsingissä jonotusaika on

neljästä kuuteen viikkoa, Tampereella ja Kuopiossa neljä
viikkoa. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan
sädehoitoon pitäisi päästä neljässä viikossa leikkauksesta.

Pienituloisten
eläkeläisten ahdinko
ELÄKEKATON säätäminen on puhuttanut niin lehdistössä kuin politiikassakin. Mahdollisen eläkekaton vaikutuksia on arvioitu
Eläketurvakeskuksen katsauksessa.
Kansanedusta Pirkko RuohonenLerner sanoi taannoin eduskunnan kyselytunnilla, että Suomessa
on joukko eläkeläisiä, jotka joutuvat selviämään 700 euron kuukausituloilla. Lisäksi hän mainitsi, että
Belgia, Espanja, Itävalta ja Ranska
ovat maita, joissa eläkekatto on
kuukaudessa 2 000 euron molemmin puolin. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko vastasi, ettei
meillä ole syytä ottaa eläkekattoa
käyttöön ja hän mainitsi samalla takuueläkkeen, joka on Risikon
mukaan parantanut merkittävästi pienituloisimpien eläkkeensaajien asemaa.
Risikon vastausta voi vain ihmetellä. Kansaneläkkeen täysi määrä on 558-630 euroa kuussa. Siihen sisältyy omavastuu vuokrasta.
Täysi takuueläke on 738,82 euroa.
Miten nämä summat voivat parantaa pieneläkeläisten toimeentuloa? Suomessa päättäjät luulevat
edelleen, ettei köyhillä ole muita
vaatimuksia kuin sänky ja perunakuppi. Vain harva on oikeasti köyhien ja vähäosaisten asialla. Yksi
on Heikki Hursti, joka auttaa monia pieneläkeläisiä.
Eläkeläisiä kauhistuttavat hintojen nousu ja alv: ruoka, vuokra, sähkö, puhelinlasku, liikkumisen
hinta, vaatteet ja kengät, lääkkeet ja terveydenhoito. Kaikki tuo
ja paljon muuta pitäisi jakaa muutamaan kymmeneen euroon. Ei ole
ihme, että joka toinen päivä joku
yli 65-vuotias suomalainen päättää päivänsä oman käden kautta.
Lehdistä on voinut lukea, miten
rekisteröityä lisäeläkettä nostaa

EU-vaalit on
mahdollisuus profiloitua

yli 90 000 suomalaista, enimmäkseen johtajia ja ylempiä toimihenkilöitä, sekä miten johtajille
maksetaan yli puolen miljoonan eläkkeitä vuodessa. Tavalliset
suomalaiset työntekijät maksavat vuosittain 100 miljoonaa euroa pelkästään pomoeläkkeitä, ja
johtajien ja ylempien toimihenki-

löiden ostoeläkkeitä rahoitetaan
yleisistä työeläkevaroista.
Niinpä meille olisi kiireesti saatava eläkekatto, joka on jo melkein kaikissa muissa EU:n maissa.
Maria-Lisa Rodhin
Helsinki

Mihin sotea tarvitaan?
EIKÖ paikkakunnallasi pääse lääkäriin? Tulkaa asumaan Pielavedelle. Nou broplem.
Aina on saatu lääkäreitä ja päivystykseenkin on päässyt jopa
heti, kun on ennättänyt paikan
päälle, tai ainakin samana päivänä.
Tietysti pitää koputtaa puuta, mutta saattanee tämä hyvä ti-

lanne johtua pitkälti etevistä,
supliikkikykyisistä johtavista lääkäreistä. Lääkäreitä olisi varmasti
tulossa terveyskeskuksiin, jos kela-korvaus poistettaisiin yksityisiltä lääkärikäynneiltä.
Liisa Salmi (ps.)
Pielavesi

+

PERUSSUOMALAISILLA on
selkeä linja EU-kysymyksissä
koskien mm. euroa, Kreikka-takauksia ja liittovaltiokehitystä.
Näihin suhtaudumme kriittisesti ja sen tuomme selkeästi esille.
On tosiasia, että olemme osa
Eurooppaa ja kriittisyydestä
huolimatta nyt olisi järkevää
poimia EU:sta ne hyödyt, joita
sieltä on saatavissa. Maataloudella on ollut EU:ssa lobbarinsa,
samoin energia- ja ympäristökysymyksissä tai kaupan alalla jne.
Mutta meillä ei ole ollut yhtään
EU-edustajaa Suomesta, joka
olisi profiloitunut pitämään
huolta suomalaisten terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta Euroopan tasolla. EU on laatinut
kannanottoja ja suosituksia
jäsenmailleen terveydenhuollon
ja sosiaalisen tuen kehittämisestä, ja se panostaa näihin asioihin
rahallisesti suuriakin summia
kehittämisen ja tutkimuksen
nimissä. Mutta meillä Suomessa
on tämä mahdollisuus jäänyt
taka-alalle. Meiltä on puuttunut
asiantuntemusta.
Väestö ikääntyy Suomessa Euroopan kärkitahtia ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa tulevina 20
vuotena yli 50%. Vuonna 2030
väestöstä 26% on 65 vuotta täyttäneitä. Vaikka tulevaisuuden
vanhusten kunto ja varallisuus
onkin parempaa kuin nykyään,
tuo ikä tullessaan ongelmia
joihin yhteiskunnan on varauduttava. Tulevaisuudessa myös
yksinäisyys on sairauksien ohella iso ongelma. Tulevaisuudessa

meidän olisi turvattava kaikille
hyvä vanhuus, johon kuuluu
asianmukainen terveydenhoito,
toimivat sosiaaliset tuet ja arvokas vanheneminen.
Olisimme erinomainen maa
tutkimaan ja kehittämään EU:n
laajuisia ohjelmia joilla turvaamme seniorikansalaisille
hyvät palvelut. Nykymallilla,
jossa ulkoistamme vanhuspalvelut yksityisille kansainvälisille
toimijoille menetämme rahan
vallan puhuessa palveluista
inhimillisyyden ja ihmisläheisyyden. Lisäksi verorahamme
menevät veroparatiisien kautta
lähinnä amerikkalaisten pääomasijoittajien taskuihin.
Kansantautien ennaltaehkäisyyn ja vanhustenhuollon
tutkimukseen ja kehittämiseen
olisi saatavissa suuriakin rahoituksia, mikäli osaisimme lobata.
Etelä- ja Keski-Euroopan maat
osaavat tämän ja nuo maat
vievätkin mansikat kupista. Nyt
tulevissa EU-vaaleissa voisimme profiloitua puolueeksi, joka
EU-kriittisyydestään huolimatta
haluaa ohjata kehitystä inhimillisempään suuntaan pitämällä
muiden muassa huolta tulevista
seniorikansalaisista viemällä
sanoman EU-tasolle ja edistämällä EU-rahoituksen saantia
tälle sektorille.
Mauno Vanhala,
yleislääketieteen professori,
Jyväskylän perusturvalautakunnan
pj (ps.)
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Kokoukset &
tapahtumat

- Usein viranhaltijoiden esityslistaan
kirjaamat päätösesitykset ovat hyvin lyhyitä, eivätkä
kerro asioista kuntalaisille yhtään
mitään. Eriävä
mielipide, ja sen
perustelut sen
sijaan kertovat,
Haminan kaupunginhallituksen
jäsen Peter Muurman muistuttaa.

Nurmes
Dosentti Silvo Hietanen
esitelmöi Veikko Vennamosta
siirtoväen asutustoiminnan
näkökulmasta lauantaina 20.7.
klo 14 Nurmeksen Haikolassa.
Paikalla myös kansanedustaja
Kimmo Kivelä, kunnallispoliitikko Hannu Meriläinen sekä Meri
Vennamo, joka kertoo isästään.
Tervetuloa!

Orimattila
Orimattilan Perussuomalaiset
ry tavattavissa sunnuntaina
11.8. klo 9-15 Elomarkkinoilla.
Tervetuloa teltallemme!

Eriävä mielipide
ei ole populismia
Kunnanhallituksen jäsen pääsee varmasti
seuraavan päivän lehteen, jos hän kirjauttaa
hallituksen tekemään päätökseen eriävän
mielipiteensä. Haminan kaupunginhallituksen
perussuomalainen jäsen Peter Muurman
muistuttaa, ettei kirjaus ole julkisuudenkipeyttä vaan tärkeä osa kunnallisdemokratiaa.
PETER MUURMANILLA on
menossa 25. vuosi kunnanvaltuutettuna. Hän istui aikanaan
viisi kautta Vantaan valtuustossa. Nyt on menossa toinen
kausi nykyisen kotikaupungin
Haminan valtuustossa. Yhdeksänjäsenisessä kaupunginhallituksessa hän on ainoa perussuomalainen. Muurman on
kirjauttanut eriävän mielipiteensä jo useampaankin päätökseen tämän vuoden aikana.
- Voi vaikuttaa siltä, että haluan vain julkisuutta. Kysymyksessä on kuitenkin juridisesti
tärkeä teko: jos teen päätösehdotuksen, jota kukaan ei kannata ja olen sen jälkeen hiljaa,
olen kannattanut tehtyä päätöstä. Kun jätän päätökseen eriävän mielipiteen ja kirjautan
sen pöytäkirjaan, on mielipiteeni samalla myös dokumentoitu,
hän painottaa.
Peter Muurmanin eriävä mielipide kirjattiin pöytäkirjaan
esimerkiksi Haminan kaupungin huhtikuun kokouksessa. Silloin käsiteltiin kaupungin erään
tehdashallin
rakentamiseen
myöntämiä takauksia. Muurman piti viranhaltijoiden asiasta antamia selvityksiä riittämättöminä, ja vaati lisätietoa.
Hänen ehdotuksensa ei kuitenkaan saanut kokouksessa kannatusta, joten se raukesi.
- Eriävän mielipiteen kirjaa-
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minen liittyy myös kunnallishallinnon julkisuuteen, kokenut
kunnallispoliitikko muistuttaa.
- Usein viranhaltijoiden esityslistaan kirjaamat päätösesitykset ovat hyvin lyhyitä, eivätkä kerro asioista kuntalaisille
yhtään mitään. Eriävä mielipide, ja sen perustelut sen sijaan
kertovat. Kuntalaisilla on oikeus tehdä kaikista päätöksistä
vähintäänkin oikaisuvaatimus.
Niiden tekemiseen eriävän mielipide antaa lisää pohjaa.

Vastuu koko
konsernista
Virkavastuulla toimivan viranhaltijan - eli esimerkiksi esittelijänä toimivan kaupunginjohtajan - ja poliittisella vastuulla
toimivien luottamushenkilöiden välille syntyy usein kaverisuhde. Muurman muistuttaa,
että hallituksen jäsen ei saa
tehdä päätöksiä muun porukan perässä eikä kaveriporukan
paineessa. Jäsen edustaa kokouksessa omia äänestäjiään.
- On erotettava virkamiehen
ja hallituksen poliittisen jäsenen rooli, hän sanoo. - Eriävään
mielipiteeseen sisältyy koko
kunnallisen hallintomenettelyn
periaate. Sitä käytetään aivan
liian vähän tämän ”kaveripiirin” paineen vuoksi. Asioiden

www.perussuomalaiset.fi

julkisuus on koko kunnallisen
hallinnon ydin. Äänestäjäkunnalla on oikeus tietää, mitä kunnanhallituksessa tehdään.
Nykyisten kuntien organisaatio
on usein monimutkainen konserni, jossa on sekaisin toisaalta kunnallishallintoa koskevien
säädösten alaista toimintaa, toisaalta osakeyhtiölainsäädäntöön
pohjautuvaa toimintaa. Kaupunginhallituksen jäseneltä ei saa
salata asioita, vaikka ne koskisivat osakeyhtiötä jossa kaupunki
on omistajana.
- Kaupunginhallituksen jäsen

on myös kaupungin konsernijohdon jäsen. Laki ei määrittele sitä kuka on konsernin johdon
johtaja. Kaikilla johdon jäsenillä on siis yhdenvertainen oikeus
saada tietoonsa kaikki konsernia koskeva tieto. Se luo vastuun,
joka yltää myös konserniin kuuluviin yhtiöihin. Eriävän mielipiteen kirjaamisella on siis merkitystä myös konsernijohdon
kannalta, Muurman muistuttaa.
TEKSTI JA KUVA MARTTI LINNA

Heti eikä hetken päästä
PÄÄTÖKSENTEKOON osallistuneella kunnallisen toimielimen
jäsenellä ja asian esittelijällä on
oikeus ilmoittaa tehdystä päätöksestä eriävä mielipiteensä,
jos hän on ollut käsiteltävästä
asiasta eri mieltä.
Päätöksentekoon osallistuneelta jäseneltä edellytetään,
että hän on asiaa käsiteltäessä ilmaissut olevansa siitä eri

Kainuun
PerusNaiset

mieltä, joko tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan.
Eriävä mielipide on ilmoitettava heti sen jälkeen, kun päätös
on tehty. Eriävän mielipiteen ilmoittanut vapautuu päätöksen
tuottamasta oikeudellisesta vastuusta.
(Lähde: kunnat.net)

Kainuun PerusNaiset tavattavissa lauantaina 6.7. klo 8-11
Kajaanin kauppatorilla. Teltallamme kansanedustaja Pirkko
Mattila sekä Perussuomalaiset
Naiset ry:n varapj. Pirita
Nenonen. Klo 12-14 Kajaanin
kaupungintalon valtuustosalissa sote-keskustelu, jossa
edellisten lisäksi on puhumassa
Kainuun PerusNaiset ry:n puheenjohtaja Eila Aavakare.

Perussuomalaiset
Nuoret
Perussuomalaiset Nuoret ry
järjestää yleisen kokouksen ja
kesäpäivät 2.-4.8. klo 19 alkaen
Saarijärvellä lomakeskus Rauhalassa, Saprantie 6, Kalmari.
Yleinen kokous koskien sääntömuutoksia pidetään lauantaina
3.8. klo 10. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan nykyisen
yhdistyksen sääntöjen mukaan
kokouksessa 2/3 enemmistön
päätös. Kokouksessa käsitellään myös muita mahdollisesti
esille tulevia asioita. Kokouksen lisäksi ohjelmassa on
mukavaa ja rentoa yhdessäoloa. Ohjelma päättyy sunnuntaina 4.8. klo 15. Osallistuminen kesäpäiville maksaa 20€
sisältäen majoituksen kahdeksi
yöksi ja ateriat. Järjestö järjestää yhteiskuljetuksen Jyväskylän keskustasta Saarijärvelle
ja takaisin.
Sitovat ilmoittautumiset
majoitukseen sekä lisätiedot
23.7. mennessä:
sihteeri@ps-nuoret.fi

Kipsi jalassa lehtiä jakamaan
AURASTA lähti Leafin mukana väkilukuun nähden suuri työllistäjä, mutta eivätpä
vieneet henkistä ”sisua” tavaramerkin mukana. Perussuomalaisten varavaltuutettu
ja rakennuslautakunnan jäsen Ilkka Soukka jakaa tärkeää postia kuntalaisille ja toteaa
kipsijalan vain hiukan hidas-

tavan miehen tahtia. Hän on
vaalikauden alusta asti jakanut
säännöllisesti ja oma-aloitteisesti Perussuomalainen-lehteä
kunnan postilaatikkoihin. Jalka kipsissäkin postilaatikoihin
kolahti 600 lehteä.
Auran Perussuomalaiset

ESKO

PS-foorumi on yhdistystoimintaa
parhaimmillaan
PERUSSUOMALAISTEN
puoluekokouksessa valitaan
uusi puoluesihteeri tehtävästä luopuvan Ossi Sandvikin
tilalle. Olemme PS-foorumissa ja
kenttäväki on tilaisuudessa kuin
joukko ammattirekrytoijia ja
sen ymmärtää, sillä uusi puoluesihteeri on keskeinen henkilö
kentän toimintaa ajatellen.
Paikalle saapuneet ehdokkaat
vastaavat kukin vuorollaan ja tapahtuman tunnelmasta huokuu,
että tilaisuus on mieluinen niin
jäsenistölle kuin ehdokkaillekin.
Helsinkiläiset aktiivit tenttaavat
ehdokkaita.
- Miten hoitaisit ongelmatilanteet, osaatko esiintyä medialle,
mikä on mielestäsi puoluesihteerin tärkein tehtävä, entä kuinka organisoisit puoluetoimiston
toimintaa?
Kentän tulevaisuus ja puoluesihteeriehdokkaiden esittäytyminen tuntuvat kiinnostavan
helsinkiläisiä perusaktiiveja, sillä heitä on paikalla runsaat kolmekymmentä, joille ehdokkaat
kertovat itsestään ja vastaavat
esitettyihin kysymyksiin. Kuulemme ehdokkaiden kertomuksia siitä, miten itse kukin liittyi
puolueen jäseneksi ja miksi juuri
he omasta mielestään olisivat
parhain valinta puoluesihteerin
tehtävään.
- Hyviä vastauksia ja vahvoja
ehdokkaita, Kallion seudun Perussuomalaisten puheenjohtaja
J-P Kangas toteaa tilaisuuden
päätteeksi.
Kontulan PS-foorumi on
kerännyt vuosien varrella
suuren joukon uskollisia ystäviä
helsinkiläisistä perusaktiiveista
ja monille tapahtuma edustaa
perussuomalaista yhdistystoimintaa parhaimmillaan.
- Tällaiset tapahtumat ovat

yhteisöllisiä. Täällä keskustellaan perussuomalaisille tärkeistä
asioista, jäsenet viihtyvät keskenään ja tapaavat toisia perussuomalaisia, summaa foorumin
perustaja, KPS:n toiminnanjohtaja Petri Haapanen.
KPS:n puheenjohtaja Jaana Vesterinen-Prähky pitää
myös kaupunginosatapahtumia
tärkeinä.
- KPS on yhdessä Kallion seudun Perussuomalaisten kanssa
tehnyt hyvää työtä tapahtumia
järjestäessään. PS-foorumin
lisäksi olisi kuitenkin tärkeää
järjestää jäsenistölle tulevaisuudessa myös muunlaista tekemistä, kuten koulutusta sekä lisää
vaikuttamismahdollisuuksia

kentän toimintaan ja paikallispolitiikkaan.
Alkuvuoden viimeinen PSfoorumi järjestettiin torstaina
6. kesäkuuta. Mukana olivat
puoluesihteeriehdokkaiden ja
ps-aktiivien lisäksi kansanedustaja Jari Lindström ja perussuomalaisten ajatuspajan toiminnanjohtaja Simo Grönroos,
joka esitteli tapahtumassa juuri
julkaistua Euro vai ei? –kirjaa.
Miikka Ahonen toi puolestaan
PerusNuorten kesätervehdyksen
nuorten Oulun kokoustapahtumasta.
Kiitos kaikille osallistumisesta!
Kontulan Perussuomalaiset ry

Turun
joukkoliikenne
TEIN Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan kokouksessa muutosesityksen, jonka mukaan joukkoliikenteessä saisivat maksutta matkustaa
pyörätuolimatkustaja ja tämän
saattaja sekä rollaattorin käyttäjät.
Suoritetussa äänestyksessä kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton sekä
vihreiden edustajat äänestivät muutosesitystä vastaan. Vain
keskustan edustaja oli kanssani
samaa mieltä.
Rollaattoria käyttävien korvauksettomasta matkustamisesta
on tehty vuosien saatossa Turun
kaupunginvaltuustossa ehkä eni-

ten yksittäisiä aloitteita. Aktiivisimpia ovat olleet sosiaalidemokraatit. Tuskin on puoluetta,
joka ei olisi kannattanut kyseistä aloitetta.
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti kuitenkin lopullisesti, että rollaattoria käyttävät maksavat
jatkossakin Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä tariffien
mukaiset maksut.
Mikael Miikkola
Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan
jäsen

Päätöksentekoon tarvitaan muutosta
VUOSIEN ajan ovat kaikki
puolueet luvanneet parannuksia terveyden- ja vanhusten
hoitoon. Nyt on ryhdyttävä sanoista ja lupauksista tekoihin.
Kaikki vaadittavat toimenpiteet on toteutettava, että
jokainen vanhus saa arvokkaan
ja inhimillisen elämän loppuun
asti, joko kotona tai laitoshoidossa. Inhimilliseen hoitoon
kuuluu esimerkiksi se, että
vaippoja vaihdetaan tarvittaessa ja vuorokausimäärän mukaan. Säästötoimiin ei pitäisi
kuulua myöskään se, että mehu
on janojuomana liian kallista.
Vanhuksille, varsinkin
dementoituneille, on erittäin
tärkeää, että häntä hoitavat
mahdollisimman paljon samat,
tutut hoitajat. Suurista muutoksista on vakavat seuraukset.

Tästä on esimerkkinä Luolavuoren vanhainkodin lakkauttaminen. Tällaisia päätöksiä ei
Turussa enää pidä hyväksyä.
Omaisten tuskaa ja murhetta ei
voi kuin kuvitella.
Perusterveydenhoidossa ja
myös erikoissairaanhoidossa
joudutaan tekemään aivan
liikaa säästöjä. Henkilökunnan
määrästä säästäminen johtaa
lisääntyneisiin hoitovirheisiin
ja valitettavasti toisinaan myös
potilaiden huonoon kohteluun.
Hoitohenkilökunta on väsynyttä eikä potilaan tarpeiden
huomioimiseen jää riittävästi
aikaa.
Varhaiskasvatuksesta ei pidä
määrärahoja enää vähentää,
koska se on eräs syy lisääntyneeseen lasten ja nuorten
syrjäytymiseen. Peruskoulun

jälkeen nuorelle olisi taattava
joko jatko-opiskelun mahdollisuus tai jonkin asteen työpaikka. Kunnalliseen päivähoitoon
pitää saada enemmän joustoa
niin, että se vastaa nykyisiä
työelämän vaatimuksia.
Turun kunnallispolitiikkaan

tarvitaan selkeästi muutosta.
Tiukan rahanjaon takia on
entistä tärkeämpää laittaa asiat
tärkeysjärjestykseen.
Pirjo Lampi (ps.)
kaupunginvaltuutettu
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PS
PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10 B 25, 6. kerros
00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi

PUOLUETOIMISTO
Puoluesihteeri
Riikka Slunga
Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@
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

E D U S TA J AT
KAINUU
Toivo Kyllönen
Pirttikatu 9, 87150 Kajaani
Puh: 050 522 4404
topi.kyllonen@hotmail.com
KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa
Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400 167 832
arto.pihlajamaa@luukku.com
KESKI-SUOMI
Pentti Tuomi
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040 765 7846, 014 439 166
pentti.tuomi@saarijarvi.fi
KYMI
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti
Puh: 0400 479 869
raul.lehto@luukku.com
LAPPI

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

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

Toimistotyöntekijä
Heidi Ronkainen
Puh: 040 647 2331
heidi.ronkainen@perussuomalaiset.fi

OULU

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

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

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 PUHEENJOHTAJAT
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
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POHJOIS-SAVO
Pauli Ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net
SATAKUNTA
Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh: (02) 822 1250 , 050 517 2810
seppo.toriseva@luukku.com
UUSIMAA
Pekka M. Sinisalo
Testamenttitie 14, 028810 Veikkola
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Juhani Pilpola
Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

PERUSSUOMALAISET
NAISET RY HALLITUS
Puheenjohtaja
Marja-Leena
Leppänen
Puh: 040 775 1757
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi
1. Varapuheenjohtaja
Kike Elomaa
Puh: (09) 432 3022
ritva.elomaa@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja
Pirita Nenonen
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@perusnaiset.fi

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400
sihteeri@perusnaiset.fi
Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
puh: 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com
Vaili Jämsä-Uusitalo
Puh: 040 777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi
Kirsi Kallio
Puh: 0400 917 353
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi
Tuula Kuusinen
Puh: 040 504 5808
tuulak_67@hotmail.com
Anne Louhelainen
Puh: (09) 432 3096
anne.louhelainen@eduskunta.fi
Sari Martniku
Puh: 044 272 4763
sari.martniku@gmail.com
Helena Ojennus
Puh: 0400 236 154
paakari@jippii.fi
Minna Mäkinen
Puh: 044 070 8338
minna.makinen@jyvaskylalainen.com
Pia Pentikäinen
Puh: 040 669 3661
pia.pentikainen@perusnaiset.fi
Marja-Liisa Riihimäki
Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi
Jaana Sankilampi
Puh: 040 513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi
Outi Virtanen
Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi
www.perusnaiset.fi

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

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

www.ps-nuoret.fi

EUROPARLAMENTTI-RYHMÄ
Sampo Terho
Työpuhelin Bryssel:
+ 32 228 45757
Työpuhelin
Strasbourg:
+33 3881 75757
GSM Bryssel: +32 471 552 923
GSM Suomi: 050 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu
AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ:
Eeva Katri
Puh: +32 228 47757
katri.eeva@europarl.europa.eu
Hanne Ristevirta
Puh: +32 47 6055 037
hanne.ristevirta
@europarl.europa.eu

Reijo Hongisto • (09) 432 3046
Olli Immonen • (09) 432 3049
Ari Jalonen • (09) 432 3050

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

Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
Johanna Jurva • (09) 432 3054
Arja Juvonen • (09) 432 3060
Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027
Kimmo Kivelä • (09) 432 3075
Osmo Kokko • (09) 432 3078
Laila Koskela • (09) 432 3083

1. Varapuheenjohtaja
Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

Maria Lohela • (09) 432 3092
Anne Louhelainen • (09) 432 3096
Pirkko Mattila • (09) 432 3102
Lea Mäkipää • (09) 432 3120
Hanna Mäntylä • (09) 432 3126
Martti Mölsä • (09) 432 3128
Mika Niikko • (09) 432 3129

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

Jussi Niinistö • (09) 432 3134

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

Vesa-Matti Saarakkala • (09) 432 3150

MUUT JÄSENET:
Martti Eskola
Puh: 040 512 5427
martti.eskola@luukku.com
Pirita Nenonen
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@pp.inet.fi
Mikko Nurmo
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com
Juhani Pilpola
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Seppo Toriseva
Puh: 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com
Raimo Vistbacka
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
Tom Packalén • (09) 432 3136
Timo Soini • (09) 432 3163
Ismo Soukola • (09) 432 3168
Maria Tolppanen • (09) 432 3179
Reijo Tossavainen • (09) 432 3185
Kaj Turunen • (09) 432 3187
Kauko Tuupainen • (09) 432 3190
Pertti Virtanen • (09) 432 3111
Ville Vähämäki • (09) 432 3195
Juha Väätäinen • (09) 432 3196

PERUSSUOMALAISTEN
RYHMÄKANSLIA
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

Pekka M. Sinisalo
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com

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

EDUSKUNTARYHMÄ

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

Vt. toiminnanjohtaja
Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri
Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi

James Hirvisaari • (09) 432 3045

Puh: (09) 4321,
fax (09) 432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi
Kansanedustajien
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Pirkko
Ruohonen-Lerner
Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3165

Pentti Kettunen
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh: (09) 432 3070
Jari Lindström
Eduskuntaryhmän 2. vpj.
Puh: (09) 432 3088
Juho Eerola • (09) 432 3013
Ritva Elomaa • (09) 432 3022
Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040
Jussi Halla-aho • (09) 432 3042
Lauri Heikkilä • (09) 432 3043

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

Perussuomalaisten puoluetoimisto ja
Perussuomalainen-lehti ovat kiinni 26.6.-31.7. 2013.
Jäsenasiat ja lehtitilaukset myös loma-aikana:
020 743 0803 tai 0400 917 354.

Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä voi tilata
tapahtumiin ja yleiseen jakeluun
uudesta osoitteesta:
lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
Ilmoita tilattavien lehtien määrä ja mihin
tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan
myös vastaanottajan puhelinnumero.

Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä. Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.
Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kolmen viikon välein.
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Eduskuntatoimittaja: Seppo Huhta
Puh. 040 172 7535 • seppo.huhta@perussuomalaiset.fi
Taitto: Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: Puh. 020 743 0803,
0400 917 354 • jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Perussuomalainen
11/13 ilmestyy 6.9.2013
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 28.8.2013.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot
KOTIKUNTA

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

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

I RROITA TÄYTE T T Y LOMAK E. SUL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI MAKS U O N MAKS E T T U P U O L E STA SI .

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

Lue kiinnostavimmat aiheet
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!
uutiset.perussuomalaiset.fi

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I

✁
POSTIMAKSU
MAKSETTU

PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS

IRROI TA TÄYT E T T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI MAKS U O N MA K SE T T U P U O L E STA SI .

