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Hyvästi yksityisyys - autoilijoille satelliittipaikantimet

Ketä pitäisi 
valvoa?



Kenen rahoilla? 

■  PÄÄKIRJOITUS

TerveTuloa jälleen Skalppilan yläasteelle. Edellisellä ker-
ralla teimme korkomatematiikan tehtäviä, tänään pähkäilem-
me etiikkaa ja hyvää hallintotapaa. Aloitetaan.  

Tehtävä 1: Olet viisi-ipanaisen lapsikatraan vanhin. Saat äidil-
täsi kymmenen euron sileän setelin sekä evästyksen: ”Osta täl-
lä rahalla itsellesi ja sisaruksillesi elokuvaliput.” Ostat hetken 
mielijohteesta lipun vain itsellesi ja käytät loput rahat karkkei-
hin, jotka syöt itse. Sisaruksesi jäävät ulos sateeseen itkua tu-
hertamaan.  Onko rahankäyttösi.. 

a) .. reilua ja ryhdikästä,
b) napakan nuorkokoomuslaista vai
c) eettisesti epäkestävää? 

Tehtävä 2: Toimit Suvi-nimisenä kulttuuriministerinä. Myön-
nät valtion kassasta tukun miljoonia golfkentälle, jonka osakas 
olet itse. Ne kentät, joille et pelireissuillasi ehdi, jäävät tieten-
kin avustuksetta ja rapautuvat pian kurjiksi kuralammikoiksi. 
Oletko ”kotikenttäetua” myöntäneenä ministerinä toiminut.. 

a) .. kaikkien taiteen sääntöjen mukaan,
b) postmodernin tekotaiteen sääntöjen mukaan vai
c) esteellisenä? 

Tehtävä 3: Toimit Kauko-nimisenä kauppa- ja teollisuusmi-
nisterinä. Juhan Talo -yritysryppääsi on pahoissa vaikeuksis-
sa, mutta voit pelastaa putiikkisi syytämällä sille säkkikaupalla 
valtionapua. Kannattaako näin tehdä? 

a) ”Tietysti. Talouden pyörät täytyy laittaa pyörimään” vai
b) ”Houkuttelevaa, mutta laitonta. Kiitos ei.”

Tehtävä 4: Olet Matti-niminen pääministeri, jolla on kaima 
kukkarossa. Haikailet presidentiksi, mutta kampanjointi on 
kallista, etkä voi myöntää valtion varoja suoraan itsellesi. Voit 
kuitenkin myöntää jokusen miljoonan tutulle säätiölle, joka 
puolestaan kanavoi rahat välikäden kautta sinulle. Säätiön pi-
täisi periaatteessa auttaa kaikkein heikoimpia ja köyhimpiä, 
mutta tyhjätaskuhan se sinäkin olet. Mitä teet? 

a) ”Rahat, on kotiin tulon aika!” vai 
b) ”Antaa olla. Moinen olisi laitonta.”

Tehtävä 5: Olet takapajuisen Suomi-nimisen valtion päämi-
nisteri. Puolueesi markkinoi itseään idearikkaana muutosvoi-
mana, mutta mieleesi ei juolahda yhtään tuoretta ideaa taikka 
muutosaatosta. Puolueellasi ei ole varaa ostaa tulevaisuustut-
kimuksia, mutta voit tehdä sinusta riippuvaiselle julkisyhtei-
sölle hienovaraisen ehdotuksen, että he hoitaisivat filosofoin-
nin viulut ja sinun puolueesi korjaisi hyödyn. Kuinka toimit? 

a) ”Luova ratkaisu, paras ratkaisu” vai 
b) ”Kannan vastuuni, maksan itse omat laskuni” 

PerussuomalaisTen verkkomedian äskettäin julkaise-
ma videoanimaatio ”Päivä gangsterin elämässä” aiheutti mel-
koisen mediamylläkän. Hetkellisesti Suomen suosituimmak-
si Youtube-videoksi noussut sarjakuva-aiheinen video keräsi 
pitkälti yli satatuhatta katselukertaa ja antoi vakuuttavan osoi-
tuksen sosiaalisen median voimasta. Pääministeri Jyrki Katai-
sen heppoisista hankinnoista kertova animaatio kertoi yhden 
tulkinnan siitä, miten Suomen poliittinen kerrostuma onnistui 
jälleen kerran kanavoimaan valtion yhteisiä rahoja tarkoituk-
siin, jotka palvelevat enemmän yksityistä kuin yleistä intressiä. 
Myös eduskunta käsitteli Himas-asiaa. Perussuomalaisten 
kansanedustajan Pentti Oinosen jättämän epäluottamusäänes-
tyksen taustoista ja tuloksesta lisää sivuilla 4-5. 

Matias turkkila
päätoimittaja
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Isoveli valvoo   liikenteessä
Tienkäyttö maksaa tulevaisuudessa ja liikenteen 
valvonta perustuu satelliitteihin. Miten käy yksityi-
syyden suojan, kun viranomaiset valvovat ja laskut-
tavat kansalaisia tien päällä?

ilmaisTen autoteiden aika alkaa olla 
ohi. Liikenne- ja viestintäministeriön työ-
ryhmä on selvittänyt tiemaksujärjestelmi-
en käyttöönottoa Suomessa. Lähes kaikissa 
EU-maissa on jo käytössä erilaisia tienkäyt-
tömaksuja, ja EU:n pitkän aikavälin tavoit-
teena on käyttömaksujen laajentaminen 
kaikkiin ajoneuvoihin koko liikenneverkos-
sa.

Monelle Yhdysvalloissa tai vaikka Espan-
jassa autoilleelle moottoriteiden tietullit 
ovat tulleet tutuiksi. Pysähtyminen puomilla 
ja maksaminen käteisellä kuitenkin hidastaa 
matkantekoa, joten virkamiehet etsivät nyt 
älykkääseen teknologiaan perustuvia ratkai-
suja tienkäytöstä veloittamiseen.

Nykyisen kertaluonteisen autoveron, vuo-

tuisen ajoneuvoveron ja polttoai-
neveron lisäksi työryhmä on yhdessä 

skenaariossaan pohtinut yksinkertaisia 
silta-, tunneli- tai ruuhkamaksuja. Toi-

sissa skenaarioissa verotus olisi mutkik-
kaampaa ja perustuisi pelkästään kilomet-
rimaksuun, jota perittäisiin ajan, paikan ja 

ajoneuvon tyypin, ja villeimmässä vaihtoeh-
dossa jopa ajotavan mukaan.

auto ottaa 
yhteyttä

Tällaisia mutkikkaampia veroja on käytän-
nössä mahdotonta periä ilman satelliittipai-
kannukseen perustuvaa tietojärjestelmää. 
Jokaiseen autoon tarvitaan lakisääteinen 
pieni laite, joka selvittää satelliittipaikan-
nuksella ajoneuvon sijainnin. Tällainen on-
board-unit eli OBU kertoisi reaaliaikaises-
ti kuljettajalle, paljonko tien tai esimerkiksi 
tunnelin käyttö maksaa, ja paljonko se mak-
saisi, jos vaikka lähtisi liikkeelle hieman 
myöhemmin.

Yksityisyyden suojan kannalta kuulostaa 
pelottavalta, että omassa autossa olisi laki-
sääteinen seurantalaite, jonka avulla viran-
omainen voisi koska tahansa seurata kansa-
laisten liikkeitä.

Tällainen laite on itse asiassa tulossa eu-
rooppalaisiin autoihin jo vuodesta 2015 al-
kaen, eikä sillä ole edes mitään tekemistä 
tiemaksujen kanssa. Vuoden 2015 jälkeen 
Euroopassa yleistyy eCall-palvelu, tietosuo-
javaltuutettu reijo aarnio huomauttaa. Sii-
nä onnettomuuteen joutunut auto ottaa itse 
yhteyden lähimpään hätäkeskukseen ja il-
moittaa onnettomuuspaikan ja muut tärkeät 
tiedot, jotta apu tulisi nopeasti paikalle.

Yksityisyys 
uhattuna

Tietosuojavaltuutetun toimisto on edustet-
tuna LVM:n työryhmässä. Aarnion mukaan 
tiemaksujen satelliittivalvontaan on olemas-

TienkäyTTömaksuja pohtinut työryhmä esittää, että auto- ja ajo-
neuvoverot korvattaisiin auton käyttöön liittyvillä maksuilla. Suomi ja-
ettaisiin kahteen maksuvyöhykkeeseen: suurimmassa osassa maata ajo-
kilometri maksaisi kuusi senttiä ja haja-asutusalueilla kolme senttiä.

kansallisTa identiteettiäkin ko-
etellut Nokian kännykäntuotannon 
lopettaminen liiketoimintakaupan 
kautta läpivalaistuu jatkuvasti li-
sää. Nokian toimitusjohtaja stephen 
elop kuittaa käsittämättömät lähes 
19 miljoonaa euroa kännykkäliiketoi-
minnan myynnistä Microsoftille. Sat-
tumaako? Microsoftin Stephen Elo-
pin  Nokiaan ujutti jorma Ollilla. Se, 
mitä kähmijäkaksikon salaisella La-
pin matkalla sovittiin, on toistaiseksi 
vain Ollilan ja Elopin tiedossa.

Onko puhdasta sattumaa, että 
Nokia keskittyy jatkossa Suomes-
sa kartta- ja verkkotoimintoihin? Ja 
onko sattumaa se, että liikenneminis-
teri merja kyllöselle saatiin vihrei-
den ajatusten sumuverholla – hieman 
aiemmin sopivasti höystettynä - syö-
tettyä ajatus muka oikeudenmukai-
sen ja älykkään liikennettä selvittä-
vän työryhmän asettamisesta? Onko 
sattumaa, että tämän työryhmän ve-
täjäksi saatiin vielä ujuttamalla kut-
sutuksi ikään kuin riippumattoma-
na asiantuntijana Nokian ex-johtaja 
ja suurta Nokian osakesalkkua hal-
linnoiva Jorma Ollilla? Näiden junail-
tujen tapahtumien valossa: mitähän 
kaikkea muuta salaisella Lapin ret-
kellä kähmijäveljekset oikein sopivat 
junailevansa valtakunnan hallituksen 
myötävaikutuksella? Olisikohan Lapin 
tulilta tullut kahvin tuoksun seassa 
voimakas rahan haju?

Fundamentalistivihreillä on val-
mis suunnitelma siitä, että jokaisel-
le kansalaiselle allakoidaan henkilö-
kohtaisten päästöoikeuksien kiintiö. 
Fundamentalistivihreillä on tästä jo 
pitkälle valmisteltu lakialoite ympä-
ristöministeriön kassakaapissa.

Ollilan työryhmän toimesta Nokial-
le junailtava miljardiluokan valtion-

tuki myydään eteenpäin fanaattisil-
le vihreille sillä, että se käytännössä 
mahdollistaisi vihreiden märän päi-
väunen.  Tämä merkitsisi käytännös-
sä sitä, että oikeudenmukaisen ja 
älykkään tiemaksujärjestelmän ni-
missä voitaisiin samalla seurata jo-
kaisen kansalaisen päästöoikeuksien 
käyttöä. Kun henkilökohtaiset pääs-
töoikeudet tulevat täyteen, niin kan-
salainen joutuu ostamaan sikamaisel-
la hinnalla lisäpäästöoikeutta, mikäli 
aikoo vielä päästöoikeusvuoden aika-
na ajaa omalla autolla. Mikäli kansa-
lainen ei lunasta lisäpäästöoikeutta, 
niin kansalaiselle rapsahtaa auto-
maattisesti postiluukusta ajokielto 
yhdistettynä mittaviin sakkoihin.   

Herää kysymys tehdäänkö koko 
projekti puhtaasti Nokian intres-
seistä? On sanomattakin selvää, että 
ajatus saadaan myytyä eteenpäin 
punavihreänä maailman parantamise-
na. Laskun maksaja on sopivasti ta-
vallinen suomalainen autoileva perhe.

Matti Putkonen
Työmies

Kallista lystiä

Hyvästi yksityisyys
Henkilökohtainen 
päästöoikeuskiintiö?

sa teknisiä ratkaisuja, jotka turvaavat yksi-
löiden perustuslaillisen yksityisyydensuo-
jan.

Jos auton pakollinen OBU-laite lähettäisi 
verottajalle tai muille viranomaisille tietoa 
auton liikkeistä, yksityisyydensuoja olisikin 
uhattuna. 

- Itse pitäisin sitä huonona ratkaisuna, Rei-
jo Aarnio sanoo.

Aarnion mukaan satelliittipaikannukseen 
perustuva järjestelmä olisi yksityisyyden-
suojan kannalta paremmin toteutettavissa 
ratkaisulla, jossa OBU-laite ei lähettäisi si-
jaintitietoja viranomaisille ollenkaan. Laite 
lähettäisi verottajalle vain maksettavan ve-
ron loppusumman esimerkiksi kuukausit-
tain.

Tällaisen laitteen tulisi tietysti olla sine-
töity niin, ettei auton omistaja pystyisi sitä 
hakkeroimaan. Se ei Aarnion mukaan olisi 
mitenkään tavatonta: samaan ideaanhan pe-
rustuvat esimerkiksi sähkömittarit.

Vain auton omistaja siis näkisi tiedot au-
ton kulkemista reiteistä. Jos omistaja katsoo, 
että veropäätöksessä on virhe, hän halutes-
saan avaisi sijaintitiedot viranomaisille.

Kyttääminen 
mahdollista

Yksityisyydensuojakysymyksiä pitkään 
seuranneen tietotekniikka-asiantuntija Pet-
teri Järvisen mielestä sinetöity laatik-
ko olisi periaatteessa yksityisyydensuojan 
kannalta parempi ratkaisu, mutta siinä on 
käytännön ongelmia.

- Entä jos omistaja sabotoi laatikon? Entä 
jos tulee kolari? Järvinen kysyy.

Gps-signaalia lähettävän häirintälaitteen 
hallussapidon voi sentään kriminalisoida 
kuten tutkanpaljastimet nyt. Häirintä on 
Järvisen mukaan helppo havaita jopa ohiaja-
vasta poliisiautosta. 

- Se on helpompaa kuin tutkanpaljastimen 
paljastaminen.

Jos auton omistaja voi lukea laitteen tie-
dot, hän voi selvittää myös esimerkiksi puo-

lisonsa tai autoaan lainaavien lastensa liik-
keet. Vaikka orwellilainen isoveli ei valvoisi 
autoilijoita, ihmisten mahdollisuudet kytätä 
toinen toisiaan kasvaisivat.

- Liikkumistiedot on pakko kuitenkin tal-
lentaa yksityiskohtaisesti, jotta maksaja nä-
kee ettei häntä veloiteta väärin. Laskun oi-
keellisuus on voitava tarkistaa, Järvinen 
huomauttaa.

- Tähän asti sijaintitiedot on tulkittu tele-
tunnistetiedoiksi, jotka ovat yhtä luottamuk-
sellisia. Esimerkiksi puoliso ei saa selvittää 
toisen liikkeitä.

moni kärkkyy 
tietoja

Järvinen ei usko ajatteluun, jonka mukaan 
kerätyt ajotiedot pysyisivät vain verotuksen 
käytössä.

- Tämä voi olla tilanne aluksi, mutta aikaa 
myöten vaatimukset hyödyntää tietoa muun 
muassa  rikostutkinnassa voimistuvat ja käy 
kuten kaikelle muullekin datalle, kuten esi-
merkiksi sähköpostille ja matkapuhelimille, 
on jo käynyt. Lakia muutetaan niin, että tie-
toja saadaan yhä helpommin erilaisiin tar-
koituksiin, Järvinen pelkää.

- Matkapuhelinten tietojen kohdalla laki 
on koko ajan lieventynyt, tietoja annetaan 
yhä pienemmistä rikosepäilyistä ja niitä saa 
myös tulli, ja puolustusvoimatkin on vaati-
nut oikeutta itselleen.

Liikenteen verotuksen uudistaminen on 
pitkän aikavälin hanke. Aarnion mukaan uu-
distus menee ensi vuosikymmenen puolelle. 
Nyt veroista suuri osa kerätään polttoneste-
veroina, eikä se lähde ole ikuinen.

- Valtiota kiinnostaa, miten se voi rahas-
taa liikenteestä nykyistä tasapuolisemmin ja 
niin, että se kattaa myös sähköautot, Järvi-
nen sanoo.

■ TEKSTI MARKO HAMILO
    KUVAT LEHTIKUVA

Autoilusta tulee 
kallista, mikäli tien-
käyttömaksuja poh-
tinut työryhmä saa 
tahtonsa läpi. Sadan 
kilometrin edestakai-
nen työmatka saattaa 
maksaa tulevaisuu-
dessa jopa 6 euroa 
päivässä.

” Yksityisyyden suojan 
kannalta kuulostaa
pelottavalta, että omassa 
autossa olisi lakisääteinen 
seurantalaite, jonka avulla 
viranomainen voisi koska 
tahansa seurata kansalaisten 
liikkeitä. ”
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■  KOLUMNI

tiMO sOiNi
pERUSSUomaLaiStEN
pUhEENjohtaja

Kysyttyä tavaraa 
Euroopassa
PerussuomalaiseT ovat Suomen tunnetuin puolue ulko-
mailla. Tämä selvästi kismittää vanhoja puolueita Suomessa.

Kävin viime viikonloppuna Lontoossa puhumassa. Kuulijoita 
oli noin 900. Minulla tuntuu olevan kausikortti Britannian Itse-
näisyyspuolueen puoluekokouksiin. Hyviä kontakteja kymmen-
määrin. Seuraavaksi lähden puhumaan brittikonservatiivien ko-
koukseen. Kutsuttuna, kuinkas muuten.

PerussuomalaiseT on esimerkkinä menestyneestä puolu-
eesta, joka haastaa vanhat puolueet. Meidän on myös oltava tuon 
luottamuksen arvoisia. Olen käynyt Euroopassa avaamassa puolu-
eelle ovia. Tämä ei merkitse sitä, että en kierrä kotimaassa. Menen 
Varsinais-Suomen piirikokoukseen viikon päästä. 

edellYTän jatkossa puolueemme kansanedustajilta parempaa 
panosta kentän kiertämisessä. Yli piirirajojen liikkuminen ei ole 
puoluejohdon yksinoikeus. Muutama edustaja on tämän jo oikein 
hyvin sisäistänyt.

Puolueemme kiinnostavuus ulkomailla luo painetta. Olemme 
suurennuslasin alla. Sitä ei pidä pelätä, se pitää ottaa huomioon.

Facebookin tyhmentämät

en ole facebookissa, enkä liity. Se ei merkitse sitä, ettei joku toi-
nen voi siellä olla ja sitä viisaasti käyttää. Tästä on paljon hyviä 
esimerkkejä.

silTi! Sanon suoraan, että moni näyttää tyhmenevän kottarais-
pöntön ääressä. On ikävää, että moni orastava poliittinen ura päät-
tyy harkitsemattomaan facebook-kirjoitteluun.

olen tästä varoittanut. Osa ottaa onkeensa, osa ei. Jos ei opi, 
opettelee oven ulkopuolella. Ulkona puolueesta.

Perussuomalaisille on sanottava suoraan. Viiden pisteen 
vihjeet eivät riitä. Johdan tätä puoluetta kentän tahdosta. Siksi pi-
dän huolta hiljaisesta enemmistöstä. En salli puolueen vahingoit-
tamista. Tämä on puheenjohtajan velvollisuus.

aJaTTele, mitä sanot. Meillä on täysi sananvapaus. Se merkit-
see, että todella vastaa sanoistaan.

PS
P O L I T I I K K A

Pääministerin eroa vaatinut Pentti Oinonen:

Halla-aho:

Saarakkala:

Kansa pettyi 
äänestys-
tulokseen
Pääministeri Jyrki Katainen sai eduskunnan luottamuksen 
ja tämä nyt siltä osin ohi, mutta rötösherrojen jahtaaminen 
jatkuu lupaa pääministerille epäluottamusta esittänyt kan-
sanedustaja Pentti oinonen.

KansanedusTaJaT Pent-
ti oinonen ja Teuvo Hakka-
rainen ovat olleet pääministeri 
Jyrki Kataisen kintereillä vii-
me keväästä lähtien. Katainen ti-
lasi surullisenkuuluisan tulevai-
suustutkimuksen tuttavaltaan 
filosofia Pekka Himaselta il-
man asianmukaista kilpailutusta 
ja sai perussuomalaiskaksikon 
esittämään itselleen eduskun-
nan epäluottamusta. 

 - Pääministeri Jyrki Katainen 

järjesti/koplasi Suomen Akate-
mialta hyvälle kaverilleen 700 
000 euron tulevaisuusselonte-
on ilman kilpailutusta. Tämä oli 
vallan väärinkäyttöä ja hyvän 
hallintotavan vastaista toimin-
taa, Oinonen muistuttaa. 

 - Otan esimerkin kunnallis-
politiikassa tehtävistä yleisistä 
hankinnoista ja urakoista, jois-
sa laki vaatii kilpailutusta. Miksi 
pääministerin, jonka aivan ensi-
sijaisesti pitäisi noudattaa samo-
ja periaatteita ja sääntöjä kuin 
kansalaistenkin, ei tarvitse ky-
seistä lakia noudattaa? 

 
Kataisen olisi pitänyt 
edes pyytää anteeksi 

Vaikka Katainen selvisi ns. Hi-
mas-gatesta vähin vammoin, Oi-
nonen on kohtuullisen tyytyväi-
nen asian saamaan käsittelyyn. 

 - Olen osapuilleen tyytyväinen, 
paitsi perustuslakivaliokunnan 
osalta, joka olisi voinut - vaikka 
rivien välistä - nuhdella päämi-
nisteri Kataista kilpailuttamatta 
jättämisestä, Oinonen nuhtelee.

 - Suomen akatemia sen sijaan 
oli pahassa välikädessä. Päämi-
nisteri Katainen antoi Akatemi-
an ymmärtää, että tulevaisuusse-
lonteko täytyisi antaa Himasen 
tehtäväksi ilman kilpailutusta, 
muuten tarvittavaa rahoitusta ei 
hankkeelle myönnettäisi. 

Oikeuskansleri Jaakko Jonk-
ka olisi Oinosen mukaan voinut 
olla myös tiukempi kannassaan. 

 - Oikeuskansleri olisi hyvin-
kin voinut kohdistaa antaman-
sa huomautukset hyvän hallinta-
van noudattamatta jättämisestä 
ja kilpailutuksen laiminlyönnis-
tä suoraan pääministeri Katai-
selle eikä virkamiehille. Päämi-

Ahneuden ja 
nepotismin kulttuuria

Pääministeri ei nauti luottamustani 

Kansanedustaja Jussi Halla-aho piti eduskunnassa tiukan pu-
heen sisäpiirikaupoista ja kähminnästä ennen pääministerin 
luottamusäänestystä. 

Nk. Himas-asian perustuslaillisuutta selvittä-
neen perustuslakivaliokunnan jäsen Vesa-Mat-
ti Saarakkala antoi pääministeri Jyrki Kataiselle 
epäluottamusäänen eduskunnan äänestyksessä. 

arvOisa herra puhemies! 
On perusteltua kysyä, onko 

epäluottamuslause liian jä-
reä toimenpide, onhan kyseessä 
sentään pääministeri. Näennäi-
sesti kyse on vain 700 000 eu-
ron tilauksen kilpailutuksesta. 
Mitä merkitystä tällä on? 

Minun mielestäni varsinai-
nen ongelma on se ahneuden, 
ulosmittaamisen, nepotismin ja 
röyhkeyden kulttuuri, joka tälle 
hallitukselle tuntuu olevan niin 
leimallista. Ministerit suhtautu-
vat rooteleihinsa kuin feodaali-
herra nautinta-alueisiinsa. Yksi 
vetää puolustusvoimauudistuk-
sessa kotiinpäin, väittää kirk-
kain silmin, ettei ole näin teh-
nyt, eikä kiinni jäätyäänkään 
ymmärrä hävetä. Toinen nimit-
tää puoluesisarensa kanslia-
päällikökseen ja väittää kirk-
kain silmin, ettei puoluekanta 
liity asiaan lainkaan. Kolmas va-
litsee itselleen keveimmän mi-
nisterisalkun, jossa ei juuri tar-
vitse vaivata päätään vastuulla 

mutta jonka puitteissa pääsee 
katselemaan pallopelejä, palk-
kaamaan kavereita suojatyö-
paikkoihin ja jakamaan rahaa 
aatetovereille. 

Tapaus Himanen sijoittuu tä-
hän jatkumoon. Olisiko Himasel-
ta tilattu työ pitänyt kilpailut-
taa, ei ole relevantti kysymys, 
koska mitä ilmeisimmin koko ti-
laus keksittiin, jotta pääminis-
terin kaverille saataisiin kevyttä 
mutta hyväpalkkaista askar-
reltavaa. Siis: jos työtä ei oli-
si tilattu Himaselta, sitä ei olisi 
tilattu lainkaan. Tämä on kau-
heaa, mutta kauheampaa on se, 
että pääministeri asemaansa 
käyttäen painosti Suomen Aka-
temiaa rahoittamaan hanketta, 
joka ei täyttänyt rahoitukselle 
asetettuja tieteellisiä ja laadul-
lisia kriteerejä. 

Oliko pääministeri kataisel-
la laillinen oikeus toimia näin? 
Epäilemättä, onhan hän saanut 
synninpäästön asianmukaisil-
ta tahoilta. Nyt emme kuiten-

kaan pui sitä, vaan puimme mo-
raalia. Toivoisin salissa istuvien 
ymmärtävän, millaista vahinkoa 
pääministeri Kataisen menet-
tely on aiheuttanut paitsi kan-
salaisten luottamukselle pää-
töksentekijöitä kohtaan, myös 
Suomen Akatemialle ja sen jul-
kisuuskuvalle. 

Perussuomalaisia haukutaan 
protestipuolueeksi, joka saa 
kannatusta pikemminkin muiden 
huonoudesta kuin omasta erin-
omaisuudestaan. Tässä on kyllä 
totuuden jyvä. Perussuomalai-
sia äänestää se kasvava joukko 
veronmaksajia, joka on kurkku-
aan myöten täynnä maan tapaa, 
sulle-mulle -kähmintää ja kor-
ruptiota. Koska siitähän tässä 
on kysymys. 

Tämä äänestäjäkunta mieles-
täni velvoittaa meitä. Meillä ei 
mielestäni ole oikeutta muuttua 
osaksi maan tapaa. Maan tapa 
ei nauti luottamustani. Sik-
si kannatan edustaja Oinosen 
epäluottamusesitystä. 

PerusTuslakivaliOkunTa tutki 
viime keväänä pääministeri jyrki 
kataisen toimet juridiselta kan-
nalta ja totesi, ettei asia anna 
aihetta juridiseen jatkokäsitte-
lyyn. Saarakkalan mukaan päätös 
ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, 
etteikö pääministerin luottamus-
ta asiassa voitaisi äänestyksellä 
mittauttaa eduskunnassa. 

- Aihetta tähän äänestykseen 

antoi se, että hallinnollinen pro-
sessi, joka Kataisen poliittisella 
myötävaikutuksella käynnistyi, ei 
ollut oikeuskanslerin mielestä hy-
vän hallinnon mukainen, saarak-
kala selventää. 

Pääministeri Katainen oli Saa-
rakkalan mukaan keskeisin hen-
kilö, mitä tulee tulevaisuus-
tutkimuksen tilaamiseen juuri 
Himasen johtamalta tutkijaryh-

nisteri on virkamiesten esimies, 
Oinonen huomauttaa. 

 - Ja Kataisen olisi välittömästi 
täytynyt kantaa vastuu tekemäs-
tään laiminlyönnistä, myöntää 
virhe ja pyytää anteeksi huoli-
mattomuuttaan. 

 
olen ylpeä 
ryhmätovereistani 

Oinonen jätti eduskunnal-
le epäluottamuslauseen päämi-
nisteriä kohtaan, josta äänestet-
tiin viime viikolla. Katainen sai 
eduskunnan luottamuksen ää-
nin 141-16. 

- Olen tyytyväinen lopputulok-
seen, vaikka näin kävi. Neljätois-
ta perussuomalaisten edustajaa 
ja koko vasenryhmä asettuivat 
kantani taakse. Olen ylpeä niistä 
ryhmätovereistani, jotka uskal-
sivat seisoa suoraselkäisesti pe-
riaatteidensa takana ja äänestää 
vallan väärinkäytöksiä vastaan.

Oinoselle tulleista, sadois-

ta viesteistä ja puhelinsoitois-
ta päätellen kansan syvät rivit 
pettyivät äänestystulokseen. Oi-
nonen kuitenkin tyytyy päätök-
seen, mutta vakuuttaa, että ”rö-
tösherrajahti” jatkuu. 

- Seison jatkossakin suorasel-
käisesti periaatteideni ja arvoje-
ni takana, myymättä sitä vallan-
janolle tai - himolle. 

Perussuomalaisista epäluot-
tamuksen puolesta äänestivät 
Pentti Oinosen ja Teuvo Hakka-
raisen lisäksi Juho eerola, Jus-
si Halla-aho, lauri Heikkilä, 
James Hirvisaari, ari Jalonen, 
Kimmo Kivelä, osmo Kokko, 
Jari lindström, anne louhe-
lainen, vesa-matti saarakkala, 
ismo soukola ja ville vähämä-
ki. Vasenryhmästä epäluottamu-
säänen antoivat markus musta-
järvi ja Jyrki Yrttiaho. 

 
■ TEKSTI PS TOIMITUS 
    KUVAT LEHTIKUVA 

Pääministeri Jyrki Ka-
taisen ja filosofi Pekka 
Himasen tuttavuus poiki 
Himaselle 700 000 euron 
tilin valtion varoista.

- Mitä ilmeisim-
min koko tilaus 
keksittiin, jotta 
pääministerin
kaverille saa-
taisiin kevyttä 
mutta hyväpalk-
kaista askarrel-
tavaa, Halla-aho 
sivalsi.

Vesa-Matti Saarakkala

Kansanedustaja 
Pentti Oinonen 
esitti pääminis-
terille epäluotta-
musta. Edus-
kunta äänesti 
luottamuksen 
puolesta.

mältä. 
- Pääministeri Katainen on se 

taho, joka omalla poliittisella vai-
kutusvallallaan saattoi hankkeen 
potentiaaliset rahoittajat ja Pek-
ka Himasen saman pöydän ääreen. 
Tätä työtä jatkoi Kataisen (silloi-
nen) poliittinen valtiosihteeri veli-
pekka nummikoski. 

- Pääministeri Katainen ei ole oi-
keuskanslerin antaman ratkaisun 
jälkeenkään pyytänyt toimintaansa 
anteeksi. Hän vetoaa siihen, ettei 
oikeuskansleri tutkinut asiassa hä-
nen eli pääministerin toimia, koska 
ne on jo perustuslakivaliokunnas-
sa tutkittu. 

Saarakkalan mielestä on valitet-
tavaa, että henkilö, joka on poliit-
tisesti vastuussa tästä hallinnol-
lisen prosessin käynnistämisestä, 
ei pyydä anteeksi ja myönnä vir-
hettään ja näin kanna asiasta po-
liittista vastuuta paremmasta hal-
linnosta vastaisuudessa eivät 
Saarakkalan mielestä riitä vastauk-
sena kritiikkiin. 

- Niin ei voi olla, että jatketaan, 
kuin mitään ei olisi tapahtunut-
kaan. En nähnyt itse muuta vaihto-
ehtoa kuin äänestää pääministeri 
Kataiselle epäluottamusta. 

” olen tyytyväinen 
lopputulokseen, vaikka 
näin kävi. neljätoista perus-
suomalaisten edustajaa ja 
koko vasen ryhmä asettuivat
kantani taakse. ”
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PS
P O L I T I I K K A

Hallitus on 
unohtanut 
lapsen edun

Kotihoidontuen 
uudistukset tyrmistyttävät

- on surullista seurata, kuinka hallituksen puheet ja lupauk-
set kerta toisensa jälkeen osoittautuvat katteettomiksi, ja kuin-
ka lapsiperheet ovat toistuvasti hallituksen hampaissa, kirjoittaa 
kansanedustaja Hanna mäntylä.

KoTiHoidonTuen leikka-
us jäi reilu vuosi sitten hallituk-
selta haaveeksi. Jotain jäi ham-
paankoloon ja hallitus keksikin 
uuden tavan viedä asia maa-
liin: kotihoidon tuki halutaan ns. 
korvamerkitä. Tätä tavoitetta tu-
kemaan ja totuutta peittämään 
keksittiin hieno taikasana, tasa-
arvo. Näin hallitus kaiketi toivoi 
kansalaisilta jäävän huomaamat-
ta, että kyseessä on puhdas leik-
kaus. 

Hallitukselle perheiden ta-
sa-arvo merkitsee aivan jotain 
muuta kuin perussuomalaisille. 
Me uskomme perheiden kykyyn 
tehdä itsenäisiä päätöksiä, halli-
tus ei. Meille aito tasa-arvo pe-
rustuu valinnanvapauteen, ei 
ylhäältä ohjattuihin käskyihin 
siitä, kuinka perheissä tulee asiat 

hoitaa. Me uskomme kestävään, 
pitkäjänteiseen perhepolitiik-
kaan - hallitus uskoo esimerkik-
si lapsilisien indeksikorotusten 
jäädyttämiseen.

Hallitus puuttuu nyt törkeäl-
lä tavalla perheiden itsemää-
räämisoikeuteen ja luo entistä 
suurempaa epätasa-arvoa per-
heiden välille unohtaen lapsen 
edun. Hallituspuolueiden sietäi-
si hävetä.

Perussuomalaiset katsovat, että 
hallitus antaa toimillaan perheil-
le viestin, että lapset on raahat-
tava mahdollisimman pieninä 
osaksi järjestelmää. Raadollisin-
ta tässä on se, että kyse on ni-
menomaan kaikista pienimmistä 
ihmistaimista eli alle kolmivuo-
tiaista. Päiväkodeissa ryhmäkoot 
ovat jo nykyisellään aivan liian 

suuria. Järjestelmä ei kestä täl-
laista muutosta ilman merkittä-
viä kustannuksia, jotka jäävät 
kuntien harteille.

Kotiäidit ansaitsevat 
arvostusta

Voin vakuuttaa, että kotihoi-
dontuella lapsiaan kotona hoi-
tavat äidit eivät ole ikeen ja sor-
ron alla. He kokevat olevansa 
etuoikeutettuja voidessaan hoi-
taa pienet lapset kotona ja anta-
essaan oman panoksensa yhteis-
kuntamme eteen. 

Hallituksen kannattaisi mennä 
kentälle kuuntelemaan ihmisten 
ajatuksia. Siellä ei tarjota kiitos-
ta ja ylistystä. Puuttumalla pe-
rinteisiksi koettuihin arvoihin 
hallitus saa monet naiset – koti-

äidit – tuntemaan itsensä kaik-
kea muuta kuin arvostetuiksi.  
Kotiäitiys ei ole, eikä saa tulevai-
suudessakaan olla halveksittua, 
mutta sellainen tunne teidän toi-
mistanne tulee. Perussuomalai-
sille kotiäitiys on valinta, jota 
kunnioitamme suuresti. 

Miksi väkisin pyritään rikko-
maan äitiyden kokemus ja vie-
mään mahdollisuus lastensa ko-
tona hoitamiseen niiltä äideiltä, 
jotka sitä haluavat? Iseillä on 
oma tärkeä paikkansa ja roolinsa 
lasten elämässä, sitä ei kiellä ku-
kaan, ja sitäkin perussuomalai-
set arvostavat. Osalle perheistä 
isien jääminen lasten kanssa ko-
tiin sopii hyvin, ja heillä on ollut 
siihen nytkin mahdollisuus. Vie-
lä on kuitenkin myös perheissä 
olemassa perinteisiksi koettuja 

rooleja, joita ei valtiovallan kuu-
lu lähteä säätelemään tai ohjaa-
maan haluttuun suuntaan. 

Hallituksen 
perustelut ontuvat

Ei ole lainkaan sanottua, että 
kaikilla kotihoidontukea saavil-
la äideillä olisi työpaikka odotta-
massa tai että kaikille olisi töitä. 
Onko hallitus lainkaan seuran-
nut viimeaikaisia irtisanomisaal-
toja? Onko kenties tarkoitus, 
että äidit siirtyvät yhä enene-
vässä määrin muiden tulonsiir-
tojen varaan, toimeentulotuelle 
tai työttömyyskortistoon ja sen 
kautta halpatyövoimaksi työl-
listämistoimiin? Perustelut hal-
lituksen esittämään muutok-
seen ontuvat kaikkineen. Se käy 

ilmi myös valtionvarainminis-
teriön omista arvioista, jois-
sa todetaan, että muutoksen 
työllisyysvaikutukset jäävät to-
dennäköisesti merkittävästikin 
toivottua pienemmiksi. 

Kaikki suomalaiset perheet ei-
vät ole yhdestä puusta veistetty-
jä. On yrittäjä- ja yksinhuoltaja-
perheitä, on perheitä, joissa äiti 
toimii omien lastensa hoidon 
ohessa perhepäivähoitajana, ja 
perheitä, joissa isovanhemmat 
hoitavat lapsenlapsiaan. Mitä 
sanottavaa hallituksella on heil-
le? 

Tarvitaan kestävää 
perhepolitiikkaa

Jokainen ymmärtää, että kai-
kissa perheissä ei ole mahdol-
lisuutta hoitaa pieniä lapsia ko-
tona. Siihen meidän kuitenkin 
tulisi perheitä kannustaa: luoda 
sellaista kestävää perhepolitiik-
kaa, joka antaa yhä useammal-
le mahdollisuuden tähän. Kysy-

myksessä on arvovalinta.
Hallitusohjelmassa sanotaan, 

että yksi keinoista korjata kes-
tävyysvajetta on syntyvyyden 
lisääminen. Onko hallitus nyt 
vakavissaan, jos se kuvittelee, 
että tällaisilla päätöksillä lisä-
tään perheiden luottamusta tu-
levaisuuteen? Jo nyt ensisyn-
nyttäjien keski-ikä on kohonnut 
ennennäkemättömän korkealle. 
Jos halutaan, että luottamus tu-
levaisuuteen lisääntyy, on myös 
perhepolitiikan oltava kestävää 
ja pitkäjänteistä – siis sitä, mitä 
perussuomalaiset ovat vaati-
neet. Kaikki elämänarvot eivät 
voi pohjautua siihen, kuinka 
tuottava ja tehokas ihminen on 
työelämässä, vaikka näin halli-
tus tuntuu ajattelevan. Perus-
suomalaiset eivät näin ajattele. 

■ TEKSTI HANNA MÄNTYLÄ
    KUVAT MATTI MATIKAINEN JA
    LEHTIKUVA

Lapsiperheet 
kärsivät jäl-
leen hallituk-
sen päätök-
sistä.

avunanTajamaaT ja kansainvä-
liset järjestöt kokoontuivat kor-
kean tason Somalia-konferens-
siin Brysselissä. Kehitysministeri 
Heidi Hautalalla oli Brysselin vie-
misinään lupaus Suomen tuen 
kaksinkertaistamisesta vuodes-
ta 2014 eteenpäin. Konferenssis-
sa hyväksyttiin yhteiset periaat-
teet eli poliittinen sopimus, joka 
määrittää Somalialle annettavan 
avun painopisteitä ja tavoitteita 
seuraavan kolmen vuoden ajan. 

– Erityistä kiinnostusta herät-
ti yhteistyömme Suomen somali-
en kanssa. Olemme voineet tukea 
Kansainvälisen maahanmuuttojär-
jestön IOM:n toteuttamaa kehi-
tysyhteistyötä, jossa terveysalan 
koulutuksen Suomessa saaneet 
somalit kouluttavat terveyden-
hoitohenkilöstöä Somalimaassa 
ja Puntmaassa, Hautala kirjoittaa 
blogissaan.

Suomella erityinen syy auttaa
Suomen tuki Somalialle on ol-

lut noin yhdeksän miljoonaa eu-
roa vuodessa, koostuen humani-
taarisesta avusta, kahdenvälisistä 
hankkeista ja kansalaisjärjestöil-
le annettavasta tuesta. Nyt Suo-
mi lähes kaksinkertaistaa tukensa 
Somalialle vuodesta 2014 eteen-
päin. Jos kansainväliset suunni-
telmat luotettavista rahoitus-
kanavista varmistuvat, Suomi voi 
lisätä apuaan nopeastikin.

- Somalia on Suomelle hauraista 

valtioista läheisin, sillä maamme 
väkilukuun suhteutettuna soma-
lidiaspora on kansainvälisestikin 
suuri, 14 000 ihmistä. Suomella 
on siis erityinen syy auttaa So-
maliaa, jossa 20 vuoden katkok-
sen jälkeen on pystytty aloitta-
maan valtion rakentaminen.

- Kansainvälinen yhteisö on nyt 
Brysselissä tehnyt Somalian hal-
lituksen kanssa sopimuksen, jolla 
kumpainenkin sitoutuu toimimaan 
uudella tavalla, pyrkien välttä-
mään perinteisen kehitysavun 
heikkoudet. Avunantajat lupaavat 
toimia hyvässä yhteistyössä kes-
kenään ja kanavoida apunsa So-
malian omien kehitystavoitteiden 
mukaisesti sen instituutioiden 
kautta. Tämä on omiaan rakenta-
maan somalien luottamusta hal-
lituksen kykyyn taata heidän 
tarpeensa. Somalia puolestaan 
sitoutuu toimimaan avun peril-
le saattamiseksi läpinäkyvästi ja 
keskittymään olennaisiin tehtä-
viin, Hautala uskoo.

Ministeri Hautala vieraili Soma-
liassa huhtikuussa 2013 yhdes-
sä ulkoministeri Erkki Tuomiojan 
kanssa. Vierailulla saatiin ensikä-
den tietoja Somalian tilantees-
ta ja tuettiin maan hallitusta sen 
työssä Somalian kehittämiseksi.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
    KUVA LEHTIKUVA

Tämä hallituksen esitys on sa-
nelupolitiikkaa ja sitä ei voi 
hyväksyä. Minun mielestäni 
demokratiassa suurin arvo on va-
linnanvapaus. Rahavasemmisto ja 
rahaoikeisto puhuvat lasten yli ja 
valinnan vapautta vastaan, täs-
sä välissä ovat valinnanvapauden 
puolesta keskustavoimat - laajasti 
ymmärrettynä.

Timo soini 

en Tiedä millä planeetalla halli-
tus asuu. Arvaatteko kuinka moni 
isä on lähtenyt tänäkin aamuna 
töihin paha mieli sydämessä, kun 
ei ole ollut mahdollisuus jäädä 
hoitamaan lapsia kotiin?

arja juvonen 

maassamme olevista yrittäjis-
tä 70 prosenttia on miehiä. Nyt 
tämä hallituksen esitys tarkoit-
taa sitä, että isän on lopetettava 
yrityksensä ja äidin on yritettävä 
mennä töihin ja lopputulos on se, 
että molemmat ovat kohta toi-
meentuloluukulla.

lea mäkipää
 

Tämä On kokoomukselle hanke, 
joka on säästöleikkaus ja valin-
nanvapaus. Siinä jää vapaaehtoi-
suus toiseksi.

kaj Turunen

Suomi kaksinkertaistaa 
tukensa Somalialle

Heidi Hautala Brysselissä:Perheet 
ajetaan 
toimeentulo-
luukulle

Kehitysministeri Heidi Hautalalle ei riitä 9 miljoonan 
euron tuki, jonka Suomi antaa vuosittain Somalialle.

Eduskunnassa käytiin tii-
vistunnelmainen keskustelu 
opposition välikysymyksestä. 
Välikysymyksen aiheena oli 
hallituksen esitys kotihoi-
dontuen muuttamiseksi. 
Perussuomalaiset vastusti-
vat äänekkäästi hallituksen 
suunnitelmia kotihoidontuen 
uudistamiseksi. 

Heidi Hautala on jälleen myrskyn silmässä. Ministerin 
Somalia-suunnitelmat ovat herättäneet kiivasta keskuste-
lua kansalaisten keskuudessa.

Yliopistosairaalakulut kasvussa Vaasassa

Haglund poistaisi aikuisten hammashuollon

Säännöllinen ateriarytmi suojaa nuoria lihomiselta

Syyrian pakolaisten taustoja lähes 
mahdotonta selvittää

erikOissairaanHOidOn kustannukset 
kunnille ovat kasvaneet rajusti Vaasan 
sairaanhoitopiirissä, ja ensi vuonna nii-
den ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Tänä 
vuonna ne joutuvat maksamaan yliopis-
tosairaaloissa hoidetuista potilaista noin 
30 miljoonaa euroa, noin viisi miljoonaa 
enemmän kuin aikaisemmin, kertoo Yle.

Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga 
uskoo tilanteen pahenevan ensi vuoden 
alusta, kun potilaan valinnanvapaus hoi-
topaikan suhteen astuu voimaan. Honga 
tulkitsee, että yliopistollisten sairaaloi-
den palveluihin hakeudutaan liian helpos-
ti. Yliopistosairaaloihin ohjataan yleen-
sä erikoisemmissa tapauksissa ja tietyissä 

erityisryhmissä.
Koska erityistason sairaanhoidon vuo-

sittainen tarve vaihtelee, on ostopalve-
lujen ennakoiminen sairaanhoitopiiris-
sä vaikeaa. Kustannuksia kasvattaa myös 
hoitotakuu, jonka vuoksi osa potilasvir-
rasta joudutaan ohjaamaan muihin sai-
raanhoitopiireihin.

rkP:n puheenjohtaja Carl Ha-
glund poistaisi aikuisten julki-
sen hammashuollon. Hän kertoi 
kannastaan Helsingin Sanomi-
en haastattelussa. Puolustusmi-
nisterinä toimiva Haglund arvioi, 
että hallituksen pitää löytää ensi 

keväänä miljardi euroa lisää lei-
kattavaa jo aiemmin esitettyjen 
leikkausten lisäksi. Hän ei tahto-
nut mainita tarkkoja esimerkke-
jä leikkausten kohteista, mutta 
mainitsi aikuisten hammashuollon 
yhtenä esimerkkinä, josta voi-

si leikata.
- Aikuisten hammashuolto on 

yksi hyvä esimerkki. Se on etuus, 
joka lisättiin korkeasuhdanteen 
aikana. Nyt olemme tilanteessa, 
jossa kaikkeen ei ole varaa, Hag-
lund sanoo.

iTä-suOmen yliopistossa tehdyn väi-
töskirjatutkimuksen mukaan säännöllinen 
ateriarytmi suojaa lihomiselta sellaisiakin 
nuoria, jotka perintötekijöidensä johdos-
ta ovat alttiita ylipainolle. Säännöllinen 
viiden aterian rytmi arkipäivisin suojaa 
ylipainolta ja lihavuudelta, poikia myös 
vyötärölihavuudelta, väittää tutkimus Yle 

Uutisten mukaan.
Tutkimustulosten perusteella isän ylipai-

no ja lihavuus ennen raskautta olivat niin 
tytöillä kuin pojillakin lähes yhtä suuri li-
homiselle ja ylipainolle altistava riski kuin 
äidinkin. Myös äidin runsas painonnou-
su raskauden alkuvaiheessa lisää lasten li-
homisriskiä.

Terveystieteiden maisteri Anne Jääske-
läisen väitöstutkimus kertoo, että edes 
perinnöllisesti lihomiselle alttiiden nuor-
ten paino ei nouse sen enempää kuin muil-
lakaan, jos päivään sisältyy viisi säännöl-
listä ateriaa. Tutkimus antaa paljon uutta 
tietoa suomalaisten nuorten ylipainoris-
kiin liittyvistä varhaisista tekijöistä.

kansanedusTaja Tom Packalén jät-
ti eduskuntaan kirjallisen kysymyksen 
koskien Syyrian pakolaisten taustojen 
selvittämistä.

- Syyrian sisällissodan takia maasta 
on lähes mahdotonta saada luotetta-

vaa tietoa pakolaisten ja heidän lähio-
maistensa taustoista. Suuri kysymys-
merkki on se, miten varmistetaan, ettei 
Suomeen tulevien pakolaisten tai hei-
dän lähiomaistensa joukossa ole henki-
löitä, jotka ovat kansalliselle turvalli-

suudelle vaarallisia, Packalén toteaa.
Packalén kysyy, onko Suomen järke-

vää ottaa maahan 500 pakolaista, vai 
samalla rahalla auttaa paikallisia toi-
mijoita?

- Hallitus-
puolueiden 
sietäisi hä-
vetä, Hanna 
Mäntylä 
sivaltaa.
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Saarakkala:

Vähämäki:

Immonen:

Niinistö:

Lindström:

Halla-aho ja Eerola: Hongisto:

Pakolais-
kiintiöitä 
ei saa nostaa 
syyrialaisten 
vuoksi
Perussuomalaisten kansanedustaja vesa-mat-
ti saarakkala jätti hallitukselle kirjallisen kysy-
myksen, jossa hän kyseenalaistaa pakolaiskiinti-
ön nostamisen järkevyyden syyrian konfliktista 
paenneiden henkilöiden vuoksi.

750 HenKilön kokonaismää-
rällä Suomella on tätä nykyä yksi 
maailman suurimmista pako-
laiskiintiöistä maan väkilukuun 
nähden. Hallitus on päätymässä 
pakolaiskiintiön paisuttamiseen 
sadoilla henkilöillä epäonnistut-
tuaan neuvotteluissa kiintiöpa-
kolaisten välittämisestä vastuul-
lisen UNHCR:n kanssa. Suomen 
hallituksella oli halua kohdistaa 
100 henkilön hätäkiintiö Syyrian 

kansalaisiin, mutta UNHCR tor-
jui ehdotuksen.

- Suomen kokemukset kiintiö-
pakolaisten vastaanottamisesta 
eivät ole näiden henkilöiden yh-
teiskuntaan kiinnittymisen kan-
nalta laajalti positiivisia. Muun 
muassa Afganistanista, Irakista 
ja Somaliasta vastaanotettujen 
kiintiöpakolaisten työttömyys-
aste on yhä yli 50 prosenttia. 
Tämä on omalta osaltaan vai-

kuttanut Suomessa kiintiöpako-
laisten kuntapaikkojen pulaan. 
Kunnat eivät selvästi ole halun-
neet ottaa vastuulleen henki-
löitä, joiden kuntataloudelle ai-
heuttama vaikutus voi pitkällä 
aikavälillä olla negatiivinen, ve-
sa-matti saarakkala huomaut-
taa.

- Hallituksen olisi kiintiöpako-
laispolitiikan kansalaisten kes-
kuudessa nauttiman hyväksyttä-

vyyden nimissä pidättäydyttävä 
kiintiön rajusta nostamisesta. 
Mahdolliset syyrialaisten uu-
delleensijoitukset Suomeen oli-
si tehtävä vallitsevan 750 hen-
kilön kiintiön sisällä. Useiden 
satojen syyrialaisten vastaanotto 
pakolaiskiintiön ulkopuolelta ei 
tule auttamaan Syyrian konflik-
tin ratkaisemisessa ja on omiaan 
edelleen kuormittamaan Suo-
men epäonnistunutta kotoutta-

mispolitiikkaa. 
Kansanedustaja kysyy hallituk-

selta: ”Onko hallitus tietoinen 
jo vastaanotettujen kiintiöpako-
laisryhmien huonosta kiinnitty-
misestä suomalaisille työmark-
kinoille ja onko hallituksella 
valmiutta harkita uudelleen ko-
touttamispoliittisten realiteet-
tien näkökulmasta syyrialaisten 
kiintiöpakolaisten huomattavan 
vastaanoton järkevyyttä? ”

Suomi tietää 
parhaiten 
oman tilansa

Sukupuolikiintiöt 
on lopetettava

Perussuomalaiset ovat nykyisen avioliittolain kannalla

Lentoturvallisuus on otettava vakavasti

Hallitus levittelee käsiään Raumalla

Kouvolan on pakko vähentää väkeä

Tuemme 
Urpilaisen puheen-
johtajuutta

Pedot 
koulutien 
uhkana

kansanedusTaja, valtiovarainvalio-
kunnan ja sen verojaoston jäsen ville 
vähämäki on tyytymätön hallituksen 
esitykseen vuoden 2014 valtion tulo- ja menoarvioksi. Häntä kauhis-
tuttaa erityisesti lisävelan ottaminen:

- Päällimmäisenä huolena on valtion velkaantumistahti ja se pysy-
nee samalla tasolla. Tänä vuonna on tähän mennessä annettu kolme 
lisäbudjettia, joissa on aina kasvatettu valtion velkaa. Ja niin ta-
pahtuu lokakuussa vuoden viimeisessä, neljännessä lisäbudjetissa, 
Vähämäki moittii.

- Ja jos meno jatkuu, niin ensi vuonna tulee taas lisää velkaa. Mei-
dän pitää päästä irti syömävelasta. Jos velkaa otetaan lisää, sen pi-
täisi kohdistua vastaisuudessa investointeihin, ohjastaa Vähämäki.

Vähämäki näkee hallituksen esityksessä vääriä veronkorotuskoh-
teita.

- Haitallisimpia ovat polttonesteiden ja sähkön hinnan kallistumi-
nen. Tämä hallituksen esitys on erityisen huono niille, jotka asuvat 
velkaisessa omakotitalossa, lämmittävät sähköllä, polttavat tupak-
kaa ja ottavat kopsun silloin tällöin.

Julkisen talouden velanotto hipoo 60 prosenttia Suomen brutto-
kansantuotteesta. Suomi ylittää pian EU:n vakaus- ja kasvusopimuk-
sen mukaisen julkista taloutta koskevan velvoitteen, ja ennen pitkää 
voidaan olla tilanteessa, jossa EU puutuu valtiontalouden hoitoon. 
Vähämäki ei hyväksy EU:n sekaantumista Suomen asioihin.

- No, kyllähän se on ongelmallista. Kuinka EU:ssa voisi olla sellais-
ta asiatuntemusta, jota Suomella itsellään ei ole? Jos EU:n menet-
tely tulevaisuudessa estää elvytyksen, niin se vie valtion talouden 
kannalta yhden keskeisen elementin pois, muistuttaa valtiovarainva-
liokunnan jäsen.

PerussuOmalaisTen kansanedus-
taja Olli immonen jätti kirjalli-
sen kysymyksen hallitukselle koskien 
tasa-arvolaissa määriteltyjä suku-
puolikiintiöitä. Laki muun muassa vel-
voittaa siihen, että tietyissä valtion 
ja kunnan toimielimissä on molempi-
en sukupuolen oltava edustettuna vä-
hintään 40 prosentilla. Immosen mukaan laki kuitenkin synnyttää on-
gelmia esimerkiksi kuntien luottamuspaikkaneuvotteluissa. Hän pitää 
ongelmallisena sitä, että sekä naiset että miehet joutuvat ottamaan 
vastaan sellaisia luottamustehtäviä, jotka eivät sovi heidän koulutus-
taustaansa tai kiinnostuksensa kohteisiin.

- Nykyinen lainsäädäntö johtaa tilanteisiin, joissa toimielimiin ei 
saada välttämättä pätevintä henkilöä, koska luottamushenkilön valin-
takriteerinä toimii sukupuoli, Immonen perustelee kysymystään.

Immonen korostaa tasa-arvon edistämisen olevan tärkeää, mutta 
se ei saa tapahtua jommankumman sukupuolen suosimisen tai syrjin-
nän keinoin.

- Ihmisten jaottelu sukupuolen perusteella ei ole enää tätä päivää, 
vaan jokaista ihmistä on ensisijaisesti kohdeltava yksilönä, Immonen 
toteaa.

PuOlusTusvaliOkunnan pu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
jussi niinistön mielestä liiken-
neministeri merja kyllönen väis-
telee vastuutaan Suomen alue-
lennonjohdon siirtosuunnitelmiin 
liittyen.

Niinistö jätti elokuussa edus-
kunnassa kirjallisen kysymyksen, 
jossa hän tiedusteli, mitä miel-
tä hallitus on turvallisuusuhista, 
joita valtionyhtiö Finavian suun-
nittelema aluelennonjohdon siir-
täminen Tampereen Aitovuoresta 
Helsinki-Vantaan lentokentälle 
aiheuttaa. Antamassaan vasta-
uksessa Kyllönen sysää vastuun 
Liikenteen turvallisuusviras-
ton Trafin harteille. Hän toteaa, 
että tämänkaltaisille keskeisil-

sTX:n Rauman telakka toiminta 
päättyy nykymuodossaan, ja toi-
minnot keskitetään Turun telakalle. 
Työpaikkojen määrä Turun ja Rau-
man telakoilla vähenee noin 700 
henkilötyövuodella ensi vuoden ke-
säkuun loppuun mennessä.

Seuraavaksi kameroiden eteen 
kiirehtivät hallituksen poliiti-
kot: Katainen pahoittelee vaka-
vanoloisesti. Vapaavuori luultavas-
ti hymähtelee, että kehitykselle ei 
voida mitään. Ihalainen on osaaot-
tavan näköinen ja kertoo, että val-
tio irrottaa rahaa jolla tilapäisesti 
helpotetaan tilannetta. Urpilai-
nen yrittää kiertää kamerat kau-
kaa, Tossavainen kirjoittaa kolum-
nissaan.

Minä kysyn ja suomalaiset kysy-
vät, mitä tämä hallitus on ihan oi-
keasti tehnyt yritystoiminnan 
edellytysten parantamiseksi? Siis 

Kataisen sanoin, miten “hallitus on 
puolustanut suomalaista työtä ja 
hyvinvointia”? Minä vastaan, että 
eipä juuri mitenkään. Brysselis-
sä reissatessa kotimaan asiat ovat 
jääneet mopen osalle.

Ja ikävä kyllä jälleen on todet-
tava, että miljardeja on löytynyt 
etelään.

Jotain on tehty yritystoiminnan 
eteen, mutta silti toiseen vaaka-
kuppiin on kasattu paljon enemmän 
rasitteita. Vaaka on heilahtanut 
kallelleen. Ei vain telakkateollisuu-
dessa, vaan koko maan tilanne on 
surkea.

Kataisen-Urpilaisen hallitus jää 
historiaan yhtenä heikoimmis-
ta. Puheet ovat olleet tekoja suu-
remmat.

Reijo Tossavainen

PerussuOmalaisTen kouvolalais-
kansanedustaja jari lindström pi-
tää kaupungin kaavailtua henkilös-
tön vähennystä välttämättömänä.

- Perussuomalaisten ryhmä on si-
toutunut laittamaan kaupungin ta-
louden kuntoon, eikä se onnistu il-
man henkilöstön vähennyksiä. 600 
henkilön vähennys on melko odo-
tettu, itse odotin noin 500 henki-
lön lukua, Lindström toteaa.

Uudesta Kouvolasta tuli poliitti-
nen sulatusuuni, kun kokoomuslai-
seen Kouvolaan liittyivät umpipu-

naiset Kuusankoski ja Anjalankoski 
ja ympäröivät keskustalaiset Jaa-
la, Elimäki ja Valkeala. Kuuden kun-
nan yhdistyminen vuonna 2009 
oli Lindströmin mukaan melkoi-
nen soppa. Jokaisessa kunnassa oli 
omat hallinnolliset tapansa, po-
liittinen päätöksentekokulttuuri ja 
erilainen tietotekniikka, mikä var-
sinkin aiheutti ongelmia.

- Ensimmäiset 1,5 vuotta oli tosi 
vaikeaa: kaupungin talouslukuja oli 
vaikeaa saada kohdalleen, kun kun-
tien erilaiset tietotekniset järjes-

telmät eivät antaneet lukuja ulos! 
Paljon rahaa kului uusien laitteiden 
hankintaan, Lindström kertoo.

- Kuntaministeri Henna virk-
kunen kehuu meitä aina hyväksi 
esimerkiksi. Olen pyytänyt häntä 
kertomaan myös meidän vaikeuk-
sistamme. Olemme yhteistyössä 
Salon kanssa, joilla on ihan samat 
vaikeudet. Mutta eivät he kerro, 
hyödyt kerrotaan vain. Haitois-
ta kertominen voisi vähentää intoa 
liitoksiin.

sdP:n kansanedustaja mikael 
jungner toivoo, että valtiovarain-
ministeri jutta urpilaisen jatkaa 
puolueen puheenjohtajana vie-
lä 2-5 vuotta. Perussuomalaisten 
kansanedustajat jussi Halla-aho 
ja juho eerola asettuvat jämäkästi 
Jungnerin linjoille. Kaksikko perus-
telee kantaansa tiedotteessa:

- Haluamme ilmaista tukemme 

neuvonantaja Jungnerin kannalle. 
Katsomme, että ministeri Urpilai-
nen ja neuvonantaja Jungner, työ-
kansan tuntojen tulkkeina, ovat 
parhaat henkilöt luotsaamaan pe-
rinteikkään Sosialidemokraattisen 
Puolueen kohti uusia torjuntavoit-
toja ainakin vuoden 2014 eurovaa-
leissa ja vuoden 2015 eduskunta-
vaaleissa.

kansanedusTaja reijo Hon-
gisto jätti kirjallisen kysymyk-
sen koulukuljetuksista. Kysymyk-
sessään Hongisto tuo esille että 
Perusopetuslain 32§ määritellyt 
kriteerit maksuttomalle koulukul-
jetukselle. Näitä kriteerejä laadit-
taessa on keskitytty pelkästään 
yli 5 kilometrin koulumatkaan ja 
matkan varrella mahdollisesti ole-

viin, liikenteestä johtuviin uhkiin.
- Viime vuosina on hallituksem-

me tarkoituksella lisännyt maa-
suurpetojemme määrää. Samalla 
on lisääntynyt riski suurpedon ja 
ihmisen kohtaamisesta. Kohtaami-
set eivät aina pääty onnellisesti. 
Jo pelkkö tietoisuus koulureittien 
varrella liikkuvista suurpedoista 
lisää turvattomuutta ja heijastuu 

oppilaan käyttäytymiseen, Hon-
gisto painottaa.

- Onko hallitus tietoinen maa-
suurpetojen lapsille aiheuttamista 
pelkotiloista ja pelkotilojen voi-
makkaasta lisääntymisestä, sekä 
aikooko hallitus osoittaa kunnil-
le resursseja petopelosta johtuvia 
koulukuljetuksia varten? kansan-
edustaja kysyy hallitukselta.

PS
E D U S K U N T A

PerussuOmalaiseT on ihmisen 
puolella, kansallismielinen ja kris-
tillissosiaalinen puolue.  Liittyes-
sämme puolueeseen, lähtökohta-
na on sitoutuminen puolueeseen. 
Kaikki jäsenet ovat toki tervetul-
leita joukkoomme, mutta heidän 
arvomaailmansa – silloin kun se on 
ristiriidassa puolueen arvomaail-
man kanssa - ei voi olla määritte-
lemässä jo olemassa olevia, kirjat-
tuja arvoja, saati puolueen linjaa. 
Eräs niistä on se, että avioliitto 
on miehen ja naisen välinen liitto.

Perussuomalaisten eduskunta-
vaaliohjelmassa todetaan, että 
perussuomalaiset eivät hyväk-
sy samaa sukupuolta olevien vih-
kimistä avioliittoon, eikä oikeutta 

adoptioon samaa sukupuolta ole-
ville pareille.

Puhuttaessa ”tasa-arvoisesta 
avioliittolaista” termiä tasa-arvo 
ei pelkästään ymmärretä väärin, 
vaan sitä myös käytetään väärin, 
provosoimaan lain vastustajia. Sa-
maa sukupuolta olevien avioliitos-
ta on tehty ihmisoikeuskysymys. 
Ihmisoikeudet toteutuvat Suomes-
sa erinomaisesti. On perusteeton-
ta väittää, että avioliiton suhteen 
jonkun ihmisoikeudet eivät toteu-
tuisi maassamme. Lainsäädäntö ei 
voi perustua kenenkään tunteisiin, 
vaikka tunteena olisi rakkaus.  

Yhden ihmisryhmän lisäoikeudet 
veisivät niitä toisaalta. Lapset ei-
vät voi äänestää siitä millaises-

sa perheessä he adoptiotilantees-
sa asuvat. Avioliittolain muutos 
mahdollistaisi homo –ja transsu-
kupuolisille pareille oikeuden las-
ten adoptioon. Lasten kannalta ei 
olisi oikein saattaa heitä elämään 
erityisryhmien perheessä, jos ja 
kun valtio voi suoda heille isän ja 
äidin muodostaman perheen. YK:n 
Lastenoikeuksien sopimus on vie-
läkin voimassa, eikä sen ylitse tule 
kävellä.

Emme saa antaa vihreiden arvo-
jen vallata ajatusmaailmaamme tai 
lainsäädäntöämme. Perussuoma-
laisina luottamushenkilöinä mei-
dän tulee vaalia sitä arvopohjaa, 
jota puolueemme edustaa. Edus-
kuntavaalien alla kansanedustaja-

ehdokas allekirjoituksellaan sitou-
tui perussuomalaisten puolueen 
vaaliohjelmaan. Omaksi vahingok-
seni itsekin pidin kiinni lupaukses-
tani ja jätin esimerkiksi turkistar-
hauksen kansalaislakialoitteessa 
äänestämättä oman mielipitee-
ni mukaisesti. Siksi minun olisi vai-
kea ymmärtää sitä, jos osa perus-
suomalaisista kansanedustajista 
ei noudattaisi tulevassa tasa-ar-
voisessa lakialoitteen käsittelyssä 
puolueen linjaa. Miksi näin? Sik-
si, koska perussuomaalaiset ovat 
vaa´ankieliasemassa, muuttuuko 
avioliittolaki vai ei. Vastuumme on 
suuri, olkaamme johdonmukaisia.

Mika Niikko

Olli Immonen

Ville Vähämäki

le muutoksille tarvitaan Trafin hy-
väksyntä.

- Kyllönen on liikenneministerinä 
vastuussa pakkosiirtoprojektista. 

Lentoturvallisuus on vakava asia. 
Hänellä pitää olla suurempi halu 
hankkia luotettavaa tietoa siir-
toon liittyvistä riskeistä ja tur-
vallisuusuhista, Niinistö toteaa.

Niinistön mielestä aluelennon-
johdon ja Helsinki-Vantaan lä-
hestymislennonjohdon hajasi-
joittaminen eri paikkakunnille 
tarjoaa turvallisuutta ja huol-
tovarmuutta lisäävän strategi-
sen edun. Siitä ei hevin kannata 
luopua marginaalisiin säästöihin 
saati EU:sta muka tuleviin sääs-
töpaineisiin vedoten. Koska Suo-
messa siviili- ja sotilasilmailu on 
integroitu, on toimintaympä-
ristömme erilainen kuin yleensä 
maailmalla.

■ TEKSTIT PS TOIMITUS
    KUVAT MATTI MATIKAINEN JA LEHTIKUVA
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ilkka matinpalo on hankkinut kannuk-
sensa vuodesta 1998 kansainvälisten 
keskisuurten teknologia- ja teollisuus-
yritysten toimitusjohtajana. sitä edel-
si kuuden vuoden kausi rengaskonserni 
Continentalin palveluksessa. 

ilKKa maTinPalon ase-
mapaikkoina ovat olleet Amster-
dam, Hampuri, Hannover, Hel-
sinki, Turku, Jyväskylä ja Ruhrin 
alue, joka on Saksan teollisuu-
den kehto: siellä hän oli toimi-
tusjohtajana Ruhr-Zinkissä, joka 
oli toinen saksalaisista sinkki-
sulatoista parhaimmillaan noin 
400 miljoonan euron liikevaih-
dolla.

- Halusimme sitä tai emme, 
EU:n piirissä tehdään erittäin 
tärkeitä Suomen asioihin vai-
kuttavia päätöksiä, joihin haluan 
päästä vaikuttamaan, muun mu-
assa purkamaan yritystoimin-
taa haittaavaa EU-byrokratiaa ja 
-päätöksiä, sanoo Matinpalo.

Matinpalo näkee europarla-
mentaarikoiden roolin eräänlai-
sina partisaaneina, selustajouk-
kona, jonka tehtävänä on pitää 
huolta, että asiat menevät alus-
ta alkaen oikeaan suuntaan. Suo-
malaiseen poliittiseen kulttuu-
riin kuuluu, että monista asioista 
keskustellaan vasta kun ne ovat 
eduskunnan käsittelyssä, vaikka 
tosiasiallisesti asioista on päätet-
ty jo paljon aikaisemmin.

- Tämän on muututtava, jot-
ta asioihin voidaan ottaa kan-

taa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, kun niille voidaan vie-
lä tehdä jotain.

eu imuroinut liikaa 
valtaa ja vastuuta

Yksin emme voi saada muutos-
ta aikaan, vaan perussuomalaisil-
lekin tärkeiden asioiden toteutu-
minen edellyttää laajamittaista 
yhteistyötä yli maa- ja puolue-
rajojen. Yksittäisen mepin muo-
dolliset vaikutusmahdollisuudet 
ovat tosiasiassa hyvin rajalliset. 
Vain ne mepit, jotka kykenevät 
aitoon kansainväiseen yhteistyö-
hön ja joilla on laaja tietämys sii-
tä miten päätöksiä oikeasti teh-
dään, voivat oikeasti vaikuttaa 
asioihin.

- Esimerkiksi Iso-Britannia, 
Ruotsi ja Tanska on otettava täy-
sillä mukaan ja luotava saman-
mielisten maiden konsortioita 
ajamaan muutosta. En hyväk-
sy esimerkiksi edellämainittujen 
maiden väheksymistä sillä pe-
rusteella, että ne vastustavat liit-
tovaltiokehitystä eivätkä kuulu 
euroalueeseen.

Matinpalo painottaa, että EU:n 

roolia on kavennettava ja terä-
vöitettävä. Läheisyysperiaate on 
nostettava kuolleen kirjaimen 
asemasta pääperiaatteeksi. Kaik-
ki sellaiset päätökset, joita ei pe-
rustellusta syystä ole syytä tehdä 
EU-tasolla, on tehtävä kansalli-
sesti. 

- EU:ssa tehdään paljon päätök-
siä myös asioista, jotka tulee siir-
tää globaalin yhteistyön tasolle, 
kuten ympäristöasiat, joissa Eu-
roopan sisäiset päätökset eivät 
riitä. Hyvä esimerkki on EU:n 
epäonnistunut päästökauppa, 
joka on aiheuttanut lähinnä tär-
keiden teollisuudenalojen siir-
tymisen Euroopan ulkopuolelle, 
seurauksena vain entistä suu-
remmat ympäristöhaitat. EU on 
imuroinut itselleen aivan liikaa 
valtaa ja vastuuta. Nyt on aika 
suorittaa tämän osalta uudel-
leentarkastelu sekä kansalliseen 
että globaaliin suuntaan.

aidolle kansainväliselle 
osaamiselle huutava tarve

Vapaa-ajallaan Ilkka Matinpalo 
harrastaa musiikkia, urheilua, 
mökkeilyä ja veneilyä. Hän on 

Yksin 
emme saa 
muutosta 
aikaan

PS
P O L I T I I K K A

Ilkka Matinpalo:

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Jussi Halla-aho Erkki Havansi Piritta PoikonenAnne LouhelainenLaura Huhtasaari Pirkko Mattila Mauno VanhalaPirkko Ruohonen-
Lerner

Ilkka Matinpalo Sampo Terho Juha Väätäinen

myös kiinnostunut poliittisista, 
sosiaalisista ja kulttuuriasioista. 
Hänellä on vaimo ja kaksi teini-
ikäistä lasta sekä kääpiösnautse-
ri. Vaalikampanjabudjetti on 50 
000 euroa.

- Olen kaikkina vuosina-
ni yrityselämässä aina luotta-
nut kasvokkain käytävään vuo-
rovaikutukseen, joten myös 
vaalityössäni tulee korostumaan 
kenttätyö. Kansalaisilta saatu 
palaute EU:hun liittyvissä kysy-
myksissä luo tärkeimmän poh-
jan tulevaan europarlamentti-
työhön.

Matinpalo haluaa tavoittaa sel-
laiset äänestäjät, jotka arvostavat 
hänen kakuntekijäkokemustaan 
verrattuna monien nykypoliitik-

kojen yksipuoliseen kakunjako-
kokemukseen. Äänestäjät, joille 
ovat tärkeitä Suomen ja Euroo-
pan saaminen takaisin talous-
kasvu-uralle, yritystoiminnan 
ymmärtäminen ja työnteon kan-
nustaminen; sekä äänestäjät, jot-
ka toivovat ehdokkaaltaan aitoa 
kansainvälistä kokemusta, jotta 
asiat saadaan oikeasti hoidetuk-
si, eivätkä jää pelkiksi puheiksi.

- Haluan kantaa vastuuta näi-
nä haasteellisina aikoina, jolloin 
todelliselle kansainvälisyydelle 
ja yrityselämän osaamiselle on 
huutava tarve erityisesti myös 
politiikassa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVA MATTI MATIKAINEN

kuka?  nimi: Pirkko Ruohonen-Lerner
  syntymäaika: 6.2.1957
  kotipaikka: Porvoo
ammatti: Toimittaja, varanotaari
Tehtävät eduskunnassa: Perustuslakivaliokunta (vj) 2011, tarkas-
tusvaliokunta2011-, ympäristövaliokunta (vj) 2011-, Pohjoismaiden 
neuvoston Suomen valtuuskunta (vj) 2011-, eduskunnan pankkival-
tuusto (vpj) 2011-, parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän 
johtokunta (vj) 2011–
kunnalliset luottamustehtävät: Porvoon kihlakunnanoikeuden 
lautamies 1985-1988, Myrskylän kunnanvaltuusto 1985-1988, Myrs-
kylän holhouslautakunta 1985-1988, Myrskylän vero- ja tutkijalau-
takunta 1985-1988, Loviisan sosiaalivakuutustoimikunta 1985-1988, 
Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta 1990-1992, 1997-2000, 
Porvoon henkilöstöjaosto 1996-2002, Porvoon tarkastuslautakunta 
2005-2009, Itä-Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto 2005-2010, 
Porvoon kaupunginvaltuusto 1996-, Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä (pj) 2009-2011, Porvoon kaupunginhallitus (vj) 1996-2002, 
2013-, Porvoon kaupunginhallitus 2011-2012.
muut luottamustehtävät: Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 
2008-2009, Perustuslain tarkistamiskomitea (vj) 2008-2010, Kansa-
laisaloitetyöryhmä 2010-2011, Päihde- ja raittiusasiain neuvottelu-
kunta 2010-, SITRA:n hallintoneuvosto.

EU-kriittisten 
voimien 
määrä tulee 
kasvamaan
P e r u s s u o m a l a i s T e n 
eduskuntaryhmän puheenjohta-
ja Pirkko ruohonen-lerneril-
lä on takanaan jo mittava, lähes 
kolmekymmentä vuotta kestänyt 
ura kunnallispolitiikassa sekä 
kuusi ja puoli vuotta kestänyt 
kausi kansanedustajana. Euro-
vaaliehdokkaaksi hänet veti halu 
päästä purkamaan EU:n mas-
siivista byrokratiaa ja vastusta-
maan liittovaltiokehitystä ja yh-
teisvastuita.

- Perussuomalaisten kannal-
ta tärkeää on se, että listallam-
me on mahdollisimman paljon 
hyviä ja tunnettuja ehdokkaita 
erityisesti nyt, kun Timo soini 
ei itse ole asettumassa ehdolle. 
Meillä tulee olla monipuolinen 
ja hyvä ehdokaslista, jotta sai-
simme vähintään kolme mutta 
mieluummin neljä perussuoma-
laista ehdokasta Brysseliin puo-
lustamaan Suomen itsenäisyyttä 
ja vastustamaan liittovaltiokehi-
tystä, mihin suuntaan EU:ta ol-
laan koko ajan enemmän aja-
massa.

Koska EU:sta annetaan Suo-
melle sitovaa lainsäädäntöä, on 
tärkeää saada europarlamenttiin 
niin Suomesta kuin muistakin 
maista eurokriittisiä edustajia 
vaikuttamaan myös kansalliseen 
lainsäädäntöön.

massiivista euro-
byrokratiaa purettava

Pirkko Ruohonen-Lerner ha-
luaisi myös päästä purkamaan 
EU:n liian massiiviseksi paisu-
nutta byrokratiaa. Kustannuksia 
on saatava alas.

- Meillä Suomessa on ollut 
käynnissä valtiollinen tuotta-
vuusohjelma, jolla valtionhallin-
nosta on karsittu virkoja, jolloin 
myös julkiset palvelut ovat hei-
kentyneet. Tuottavuusohjelma 

pitäisi ottaa käyttöön EU:ssa.
Lisäksi Ruohonen-Lerner ha-

luaa edistää kansalaisvaikutta-
mista ja todellista kansanval-
taa tuodakseen päätöksenteon 
mahdollisimman lähelle tavalli-
sia ihmisiä. Kansalaisilla on olta-
va tietoa, jotta he pystyvät osal-
listumaan keskusteluun heidän 
elämäänsä koskevasta päätök-
senteosta. Tämä koskee myös 
EU:ta. Suomessa olisi järjestettä-
vä EU-jäsenyydestä uusi kansan-
äänestys, sillä EU on nyt jotain 
aivan muuta kuin vuoden 1994 
kansanäänestyksen aikoihin. 

Myös puhdas ruoka ja lähi-
ruoka ovat Ruohonen-Lerneril-
le tärkeitä, samoin kansalaisten 
peruspalvelujen turvaaminen. 
EU:ta ei myöskään voida pitää 
pelkkänä pimeyden linnakkee-
na, vaan se on mahdollistanut 
eurooppalaista yhteistyötä esi-
merkiksi kaupan ja ympäristö-
ongelmien ratkaisemisessa.

- Mutta ennen kaikkea halu-
an puolustaa suomalaisia ja Suo-
men kansallisia etuja. Vastustan 
liittovaltiokehitystä ja yhteis-
vastuita muiden maiden velois-
ta. Vuonna 2010, keskustalaisen 
pääministeri matti vanhasen 
hallituskaudella, avattiin Krei-
kan tukipiikki, jota perussuo-
malaiset ovat johdonmukaisesti 
vastustaneet alusta saakka. Sii-
näkin asiassa olemme olleet oi-
keassa. 

- Tukipaketeilla ei Kreikan on-
gelmia ole ratkaistu. Kukaan ei 
tosissaan voi enää uskoa Krei-
kan selviävän veloistaan. To-
dennäköisesti varsin pian Sak-
san vaalien jälkeen suoritetaan 
jo ensimmäinen Kreikan velko-
jen anteeksianto. Toistaiseksi on 
tyytyminen siihen, että euro on 
ainoa laillinen valuutta, mutta 
meidän on myös valmistaudutta-
va siihen, että eurosta jonain päi-
vänä tulee ero.

Ruohonen-Lerner uskoo, että 
kritiikki EU:ta ja muutamien eu-
romaiden tukipakettipolitiikkaa 
kohtaan tulee kasvamaan ja EU-
kriittisten voimien määrä lisään-
tymään nimenomaan seuraavis-
sa eurovaaleissa.

Työ, harrastus ja 
intohimo

Politiikka on ollut Pirkko Ruo-
honen-Lernerille työ, harras-
tus ja intohimo jo vuosien ajan. 
Lisäksi hän harrastaa liikuntaa, 
kuten aerobicia, lenkkeilyä, uin-
tia ja talvella hiihtoa. Kun ai-
kaa jää, rentoutuu hän myös 
hyvän elokuvan parissa. Hä-
nellä on puoliso ja kaksi ai-
kuista lasta, jotka viettävät 
jo itsenäistä elämää. Vaali-
kampanjaansa hän ei vie-
lä ole ehtinyt kovin tark-
kaan suunnitella, mutta 
aikoo ainakin kiertää laa-
jalti ympäri Suomea.

- Keskityn kuitenkin mah-
dollisimman paljon varsinai-
seen päätyöhöni eduskunta-
ryhmän puheenjohtajana. Sen 
pestin hoitaminen kunnialla on 
minulle ykkösasia, Ruohonen-
Lerner toteaa.

Vaalibudjettiinsa hän on suun-
nitellut laittavansa 10 000 euroa 
omasta pussista. Lisäksi puolu-
een taholta on tiettävästi tulos-
sa pieni budjetti jokaisen ehdok-
kaan käyttöön.

- En ole koskaan kerännyt ra-
haa mihinkään vaalikampan-
jaan. Sellainen toiminta on mi-
nulle vierasta. Tähän saakka 
olen tullut toimeen omilla va-
roillani ja puolueen kautta tul-
leella pienellä tuella.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVA MATTI MATIKAINEN

kuka?
  nimi: Ilkka Matinpalo
  syntymäaika: 28.3.1966
  kotipaikka: Helsinki
koulutus: Kauppatieteiden maisteri
ammatti: ”Jätkäjohtaja Euroopasta”
Huomionarvoista: Toiminut vuodesta 1998 kansainvälisten keski-
suurten teknologia- ja teollisuusyhtiöiden toimitusjohtajana, sitä 
ennen kuusi vuotta rengaskonserni Continentalin palveluksessa. 
Ulkomaankokemusta lähes 20 vuotta.
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saMPO tErHO
KiRjoittaja oN pERUSSUomaLaiNEN
EURopaRLamENtaaRiKKo

■  KOLUMNI

EU tarvitsee 
uuden vision
Komission puheenjohtaja Barroso piti 11.9. Strasbourgis-
sa vuosittaisen unionin tilaa koskevan puheensa. Valitettavas-
ti Barroson puhe ei tuonut esiin juurikaan uusia näkökulmia tai 
avauksia. 

Barroso totesi EU:n yhä tarvitsevan lisää integraatiota on-
gelmiensa ratkaisemiseen ja korosti myös solidaarisuuden mer-
kitystä. Hän muistutti eurovaalien olevan enää 8 kuukauden 
päässä ja muistutti että ennen vaaleja on saavutettava vielä pal-
jon, mm. pankkiunioni.

eriTYisen huolissaan Barroso oli siitä, saavatko kansalai-
set EU:sta tällä hetkellä ”oikean vai populistisen kuvan”. Barro-
son mukaan esimerkiksi talouskriisi ei ole EU:n tai euron syytä, 
vaan jäsenmaiden ja rahoitusmarkkinoiden.

loPuKsi hän korosti, että kaikkien olisi vaalien alla puhutta-
va Euroopan puolesta ja muistutti, että ensi vuonna tulee kulu-
neeksi 100 vuotta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä. 
Tämä huomautus tarkoitti siis muistuttaa EU:n kriitikoita unio-
nin merkityksestä rauhamme ja hyvinvointimme turvaajana.

omasTa puolestani mietin puhetta kuunnellessani lähinnä 
sitä, kuinka monesti olen europarlamentissa kaiken tämän jo 
kuullut. EU-byrokratialle on peruuttamaton itsestäänselvyys, 
että jokainen joka kritisoi EU:ta, karsastaa koko Eurooppaa. To-
tuus tosin on juuri päinvastainen: EU-kriitikot yrittävät pelas-
taa Euroopan.

vuodesTa toiseen komission analyysi EU:n ongelmista on 
sama: yhdentymisen ongelmat ratkeavat yhdentymällä lisää. Sil-
tä tosiasialta, etteivät kansalaiset halua lisää yhdentymistä, sul-
jetaan silmät täysin. 

samoin federalistien juhlapuheissa unohtuu, ettei suurin osa 
EU:n nykyisistä toimista liity enää mitenkään alkuperäiseen 
rauhanprojektiin, eikä useimpia EU-säädöksiä siksi enää voida 
rauhan säilyttämisellä puolustella. Vai kuka todella uskoo, että 
Eurooppa ajautuisi väistämättä kolmanteen maailmansotaan, 
jos meillä ei olisi EU:n säätämää tunneliturvallisuusdirektiiviä, 
neljättä rautatiepakettia tai banaanien vakautusmekanismia? 

eu tarvitsee uusia ajatuksia ja uuden vision, joka uudistaa uni-
onin filosofian 1950-luvulta 2000-luvulle. Alankomaat näyttivät 
taannoin mallia julkistamalla 54 kohdan ohjelman, jossa EU:n 
ongelmiin haluttiin korjauksia ja unionin yhdentymiselle ase-
tettiin konkreettisia rajoja. 

alanKomaiden ohjelman perusperiaate oli, että loputto-
masti yhdentyvän unionin aika on nyt ohi. Iso-Britannia on jo 
antanut EU:lle saman viestin. 

suomen tulisi pian liittyä samaan uudistusrintamaan. Meidän 
perussuomalaisten vaalivoitot niin eurovaaleissa kuin eduskun-
tavaaleissa varmistaisivat tämän.

kuka?  nimi: Juha Väätäinen
  syntymäaika: 12.7.1941
  kotipaikka: Helsinki
koulutus: Ylioppilas 1961 (Haapaveden yhteiskoulu), kansakoulun-
opettaja 1964 - 1968 (Oulun yliopisto), liikuntakasvatusstipendi-
aatti 1967 (Adams State College, USA), elinkeinoasiamiehen tut-
kinto 1984 (Helsingin yliopisto), draamatutkinto 1994 (Pieksämäen 
ammattikorkeakoulu), saarnalupatutkinto 1994 (Helsingin hiip-
pakunta), organisaatiokonsultin tutkinto 1995 (Helsingin yliopis-
to), Englannin ja Saksan vienti- ja tuontikoulutus 1996 (Adulta), 
taidemaalari 2002 (yksityisoppilas).
ammatti: Opettaja, taidemaalari, liikuntaneuvos
Tehtävät eduskunnassa: Valtiovarainvaliokunta (vj) 2011 -, 
liikennejaosto 2011 -, työ- ja elinkeinojaosto 2011 -, asunto- ja 
ympäristöjaosto (pj) 2011 -, ympäristövaliokunta 2011 -, Itämeren 
parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta 2011 -
Muut luottamustehtävät: Tontinvuokralaiset ry (pj) 2010-, Asukas-
liitto ry:n hallitus 2010-, Asumisen Hinta Alas (AHA) ry:n hallitus 
2010-, Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto 2011-, Herttoniemen 
seurakuntaneuvosto 2011-

PS
P O L I T I I K K A

Kansanedustaja Juha väätäinen on mies joka ei lepää kos-
kaan, vaan janoaa alati uusia töitä ja haasteita. nyt hän on 
asettanut itselleen uudet tavoitteet ensi kevään europarla-
menttivaaleissa, koska haluaa parlamentista käsin päästä 
vaikuttamaan puolueelleen tärkeisiin asioihin.

JuHa vääTäinen kokee ole-
vansa ”mepiksi erittäin käyttö-
kelpoinen paitsi suomalaisten, 
myös eurooppalaisten kannalta”. 

- Olen puolueen hyvä työväli-
ne; Suomi-henkinen ja Euroop-
pa-myönteinen, mutta  vakaasti 
EU-kriittinen ja eurovastainen. 
En hyväksy unionia muodossa, 
millaiseksi se on kehittynyt. Vas-
tustan eurovaluuttaa, koska se 
on väline viedä EU liittovaltioon, 
joka on demokratian irvikuva. 
Vastustan yhteisvastuita, emme 
tarvitse pankkiunionia, emme 
yhteistä verotusta emmekä yh-
teistä sosiaalipolitiikkaa, Väätäi-
nen jyrisee.

Väätäinen uskoo vakaasti, että 
euro vielä tuhoaa Suomen talou-
den, kuten se on tehnyt jo mo-
nelle Etelä-Euroopan maalle.

- EU kiristää, euro kurjistaa, 

mutta lopulta perussuomalaiset 
vapauttaa, uskoo Väätäinen.

Budjettivalta kuuluu 
eduskunnalle

Väätäinen painottaa, että bud-
jettivallan tulee kuulua jokaisen 
itsenäisen valtion eduskunnalle. 
Liukumaa liittovaltion suuntaan 
on Suomessa jo tapahtunut, kun 
valtaa on siirretty Arkadianmä-
eltä Brysseliin. Tämä kehitys on 
pysäytettävä.

- Palkkoja ollaan ajamassa alas! 
Etelä-Euroopassa on lukuisia 
esimerkkejä siitä, mihin tämä 
kehitys johtaa. Se on tuhoisa 
EU:n tie, jota jyrkästi vastustan, 
varmasti omankin puolueeni jyr-
kimpänä eurokriitikkona. Unio-
ni pitää pitkälti purkaa ja euro 
uusia, sillä se ei tällaisenaan toi-

mi.
Väätäinen näkee EU:ssa myös 

myönteistä. EU:n alkuperäinen 
idea talous-,  vapaakauppa- ja 
tullialueesta EU-maiden kilpai-
lukyvyn ylläpitämiseksi on edel-
leen erinomainen ajatus, johon 
on palattava takaisin.

- Oma intressini Brysselissä on 
liikenneinframme kehittäminen. 
Pitkien etäisyyksien Suomessa 
on malmeja, mineraaleja ja puu-
ta, josta hyötyisi koko Euroop-
pa, mutta niiden saatavuuden 
varmistamiseksi EU:n liikenne-
rahoista tarvitaan Suomeen 300 
miljoonaa vuodessa, 1,8 prosen-
tin maksuosuutemme suhteessa. 
Tämä on kerrottava eurooppa-
laisille. Siinä työmaata minulle!

Maahanmuutto nykymuodos-
saan ei ratkaise työvoimapulaa 
eikä paranna huoltosuhdetta sen 

Euro tuhoaa 
Suomen 
talouden

Juha Väätäinen:

enempää Suomessa kuin muu-
allakaan Euroopassa. Päinvas-
toin, koska EU:ssa maahan-
muutto on karannut käsistä. 
Suomessa on valtava työttömi-
en ja eläkeläisten reservi, joka 
pidetään poissa työelämästä 
korkean ja jäykän verotusjär-
jestelmän vuoksi.

- Malleja toimivampiin vero-
järjestelmiin löytyy maailmal-
ta. Ne on hyödynnettävä niin 
Suomelle kuin muillekin EU-
maille.

Työlahjakas monitaituri

Juha Väätäinen ampaisi Eu-
roopan tietoisuuteen 70-luvul-
la Helsingissä juoksijana, joka 
voitti Euroopan mestaruuden 
sekä 5 000 että 10 000 metrin 
matkoilla ja on ainoana suoma-
laisena tullut äänestetyksi Eu-

roopan parhaaksi urheilijaksi. 
Ammatiltaan hän on kansa-
koulunopettaja, elinkeinoasia-
mies, kansainvälisen kaupan 
konsultti ja taidemaalari, jol-
la on draamatutkinto Pieksä-
mäen ammattikorkeakoulus-
ta. Hän on asunut Espanjassa 
kymmenen vuotta, opiskel-
lut Yhdysvalloissa ja viettänyt 
vuosia Keniassa, Portugalissa 
ja Etelä-Amerikassa.

- Mielenkiintoa monenlaisiin 
harrastuksiin olisi, mutta ei ai-
kaa. Olen työlahjakas, nousen 
aamulla puoli kuusi ja lopetan 
työt kymmenen aikaan illalla. 
Perheeni on henkireikäni, olen 
ollut liisani kanssa naimisis-
sa 40 vuotta ja meillä on kak-
si lasta ja kaksi lapsenlasta. Pu-
hun suomea, ruotsia, englantia, 
espanjaa ja saksaa. Nukun ja 
syön hyvin ja seurustelen per-

heeni kanssa silloin kun aikaa 
jää. Eurovaalikampanjansa ai-
kana Juha Väätäinen kiertää 
200 kuntaa, joista takana on jo 
kymmeniä. Hänellä on hyvin 
tarkkaan suunniteltu vaalibud-
jetti 50 000 euroa, joka ei vielä 
täysin ole kasassa. 

- Kiertueeni teen ihmisten, 
paikallisyhdistysten ja piirien 
ehdoilla. EU-vaalit ovat  puo-
luevaalit, joissa meidän pe-
russuomalaisten tulee saavut-
taa optimitulos, 3-4 edustajaa 
Brysseliin. Joka luulee euro-
vaaleja vain välivaaleiksi, ereh-
tyy karvaasti. Jos mielimme 
voittaa eduskuntavaalit, on nä-
mäkin vaalit voitettava rymi-
nällä.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVA PS TOIMITUS

Vaaliviiva lähestyyHaluatko eurovaaliehdokkaaksi?
PuOlueHalliTus on nimennyt 
yksitoista ehdokasta Euroopan 
parlamenttivaaleihin 2014. Yh-
deksän paikkaa on vielä aidosti 
jaossa. Saamme asettaa vaaleihin 
vain 20 ehdokasta, vaalipiirinä 
koko Suomi. Nyt asetamme eh-
dolle perussuomalaisten Suomen 
ehdokkaat. 

Mikäli mielit ehdokkaaksi, niin 

laita avoin hakemuksesi EU-vaa-
lipäällikölle. Ehdokkaat käy ensin 
läpi puoluehallituksen asettama 
EU-vaalityöryhmä ja vaalipäällik-
kö esittelee hakijat puoluehalli-
tukselle. Puoluehallitus päättää 
ketkä ehdokkaat vaalityöryhmä 
haastattelee. Haastattelujen jäl-
keen puoluehallitus haastattelee 
vaalityöryhmän esille nostamat 

PerussuOmalaisTen eurovaa-
liehdokkaaksi on valittu yksitois-
ta henkilöä. Yhdeksän paikkaa on 
vielä auki ja hakemuksia voi lähet-
tää vaalipäällikkö Pekka m. sini-
salolle.

- Ehdokkaaksi voi vielä ilmoit-
tautua. Viimeinen takaraja ehdok-
kaaksi haluaville on vuodenvaih-
teeseen mennessä, koska EU-vaalit 
käydään 25. toukokuuta, Sinisa-

lo opastaa.
Halukkaiden on täytettävä tar-

kat kriteerit ja lopullisen päätök-
sen ehdokkaaksi asettamisesta te-
kee puoluehallitus.   

- Tärkeää ovat muun muassa eh-
dokkaan tunnettavuus ja nuhteet-
tomuus. Taustojen pitää olla kun-
nossa. Ehdokkuus edellyttää myös 
hyvää kielitaitoa sekä riittävää 
rahoitusta. 

Ehdokkaalla on olta-
va tukiryhmä sekä puo-
lueen vaaliohjelman li-
säksi omia ideoita, joita 
haluaa ajaa europarla-
mentissa, Sinisalo painottaa.

Ehdokkaalta odotetaan pait-
si puolueen vaaliohjelman tunte-
musta, myös paljon vaativaa jal-
katyötä.

 - Toivon, että ehdokkaista kukin 

hakijat. Puoluehallitus tekee täy-
sin itsenäisesti päätöksensä ja voi 
nostaa ehdokkaaksi kenet haluaa.

Miksi nämä vaalit ovat erityisen 
tärkeät? Niin tärkeät, että komis-
sion puheenjohtaja Barroso puhuu 
kohtalon vaaleista. Nyt Suomella 
ja erityisesti meillä perussuoma-
laisilla on aito ja ainutlaatuinen 
tilaisuus vaikuttaa koko Euroo-
pan poliittiseen päätöksente-
koon. Tätä Euroopassa seurataan 
joko hyvillään tai huolestuneen, 
riippuen siitä miten hurahta-

nut seuraaja on EU:n liittovaltio 
ja tukipolitiikka hulluuteen. Muut 
puolueet voivat asettaa ehdol-
le ministereitä, komissaareja tai 
julkkiksia. Se kertoo ainoastaan 
heidän epätoivostaan, sillä vanhat 
puolueet tietävät, että me olem-
me ainoa todellinen ja uskottava 
vaihtoehto. Peli kovenee, EU-vaa-
lit lähenee. Me olemme aito kan-
sanpuolue ja sen tulemme vaaleis-
sa näyttämään.

Suomessa vaalipäivä on sunnun-
tai 25.5.2014. Ennakkoäänestys 

kotimaassa järjestetään keskivii-
kosta tiistaihin 14.- 20. 5. ja ul-
komailla keskiviikosta lauantaihin 
14.-17.5.2014.

Pekka M. 
Sinisalo, 
vaalipäällikkö
pekka.sinisalo@
perus-
suomalaiset.fi

saa aikaiseksi vähin-
tään kaksi tilaisuut-
ta viikossa, mutta 
mitä lähemmäk-
si vaaleja tullaan, 

niin sitä nopeammak-
si vauhti kiihtyy. Mie-

lellään jopa viiteen, kuu-
teen tilaisuuteen viikossa olisi 
ehdittävä.

 - Arvioisin, että ehdokkaam-
me ovat mukana tuhansissa vaali-
tilaisuuksissa ympäri maata. Tule-

vissa vaaleissa äänestäjillämme on 
nyt oikeasti mahdollisuus tavata 
ehdokkaitamme kasvotusten. Me 
olemme Suomen paras toripuolue 
ja sellaisena aiomme pysyä, vaali-
päällikkö vakuuttaa. 

Tiedustelut ja hakemukset: 
pekka.sinisalo@
perussuomalaiset.fi, 
p. 040 648 2110 
tai 040 567 3945.

CDU voitti Saksan liittopäivävaalitSoini uskoo eurokriittisten 
nousuun EU-vaaleissa angela merkelin johtama kristillisdemokraat-

tinen CDU-puolue voitti liittopäivävaalit Sak-
sassa yhdessä sisarpuolueensa CSU:n kanssa, 
muuta ei saanut ehdotonta enemmistöä. Kris-
tillisdemokraattien yhteinen äänisaalis oli 41,5 
prosenttia äänistä, joka tarkoittaa 49 % pai-
koista. CDU:n nykyinen hallituskumppani FDP 
sen sijaan putosi liittopäiviltä, sillä sen saa-
ma 4,8 % kannatus ei riittänyt rikkomaan vii-

den prosentin äänikynnystä. Hieman alle viiden 
prosentin kannatuksen jäi myös eurokriittinen 
Vaihtoehto Saksalle (AfD) –puolue.

Merkelin haastajan Peer Steinbrückin SDP sai 
25,7 % äänistä, sen liittolaispuolue vihreät 8,4 
%. Vasemmistopuolue Linke sai 8,6 % äänisaa-
liista. Liittopäivien ulkopuolelle jäivät myös pi-
raattipuolue 2,2 % sekä äärioikeistolainen NPD 
1,3 % äänillä.

TimO sOini harmittelee Vaihtoehto 
Saksalle (AfD) –puolueen jäämistä alle 
viiden prosentin äänikynnyksen Saksan 
liittopäivillä. 4,7 prosentin kannatuksella 
hallituspaikka ei jäänyt kauaksi. Yle Uu-
tisille antamassaan haastattelussa Soini 

uskoo heikon menestyksen taustalla ole-
van puolueen lyhyt historia.

- Tällaisten puolueiden vakiinnuttami-
nen ja nousukiitoon saaminen kestää. Se 
ei ole mikään helppo asia, puhun koke-
muksesta. Itse olen johtanut puoluetta 

16 vuotta ja ennen kuin se pääsi näihin 
lukemiin, niin piti tehdä pitkälti toista-
kymmentä vuotta töitä, Soini painot-
ti ja uskoi, että ensi kevään eurovaaleis-
sa myös Saksan eurokriittisten kannatus 
tulee olemaan aivan toista luokkaa.

- Kiertueeni teen ihmisten,
paikallisyhdistysten ja piiri-
en ehdoilla. eu-vaalit ovat 
puoluevaalit, joissa meidän 
perussuomalaisten tulee 
saavuttaa optimitulos, Juha 
väätäinen vakuuttaa.
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Haminan auto amicissa onnistuu vaikkapa 
auton sisätilojen puhdistus, palvelu, jota mi-
kään perinteinen autohuolto ei kaupungis-
sa tarjoa. Työt joutuvat ja asiakkaat saavat 
asiantuntevia neuvoja amicin työntekijöil-
tä. ainoa asia, joka erottaa paikan ”normaa-
lista” työpaikasta on se, että sen työntekijät 
ovat kehitysvammaisia. 

idea amici-toiminnasta tuli 
Italiasta Suomeen pastori, teolo-
gi ja tietokirjailija Jaakko Hei-
nimäen mukana, kertoo pal-
veluesimies Tarja uusitalo 
haminalaisesta Ravimäkiyhdis-
tyksestä. 

- Hän kävi Roomassa ravinto-
lassa, jonka henkilökunta koos-
tui kehitysvammaisista. Me 
tartuimme hänen eräässä lehti-
kolumnissaan esittämään ide-
aan. Suomeksi amici tarkoittaa 
ystävää, Uusitalo tarkentaa.

Ravimäkiyhdistyksen amici-
toiminta käynnistyi ravintola-
palveluista viime vuoden Ha-
mina Tattoo -tapahtumassa, ja 
Helsingin Messukeskuksessa 
järjestetyillä Viini, ruoka ja hyvä 
elämä -messuilla. 

Tänä vuonna neljä kehitysvam-
maista työllistyi Auto amiciin. 
Asiakkaiden antama palaute on 
ollut Tarja Uusitalon ja autopuo-
lesta ohjaajana vastaavan Janne 
ensolan mukaan hyvää. 

- Tavoitteena on nostaa esille 
kehitysvammaisten kyvykkyyttä 
ja potentiaalia. Perinteisesti ke-
hitysvammaiset on sijoitettu töi-
hin jonkin yrityksen nurkkaan 

tekemään yksinkertaisia töitä, 
Uusitalo tietää.

Toiminta 
laajenee

Amici-toiminnan ohjaajat ko-
rostavat sitä, että kehitysvam-
mainen voi olla paitsi avusta-
vissa töissä, myös asiantuntija 
omalla alallaan aivan ”normaa-
lin” työntekijän lailla. 

- Asiakaspalvelu höllentää ra-

jaa normaalin väestön ja 
kehitysvammaisten välillä, 
Tarja Uusitalo sanoo tyytyväi-

senä. 
- Kuinka moni meistä osaa, ja 

Järkevää 
työtä 
tekeville 
käsille

PS
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muistaa  olla ylpeä omasta am-
mattitaidostaan? Meidän poruk-
ka osaa, ja tuo sen esille. Se on se 
yksi sokeri tässä hommassa. 

Amicissa tehdään 
töitä korvausta vas-
taan, joten sen voisi 
kuvitella olevan kil-
pailija normaaleil-
le yrityksille. Janne 
Ensola sanoo, että 
haminalaisilta auto-
alan yrityksiltä ei ole 
tullut poikkipuolista 
sanaa amicin toimin-
nasta. Päinvastoin: 

yhteistyötä ollaan vi-
rittelemässä amicin ja viereises-
sä hallissa toimivan automaalaa-
mon välille. Kuvio menisi niin, 
että amicilaiset tekisivät maa-
lauksen viimeistelyä ja autojen 

kestovahausta. 
Toiminta voi olla periaatteessa 

mitä vain, ja haminalainen mal-
li on laajenemassa muuallekin 
Suomeen yhteistyössä Kehitys-
vammaliiton kanssa. Valtakun-
nallinen Ystävät-ravintolaketju 
on laajenemassa vielä kuluvan 
vuoden aikana ainakin Kristii-
nankaupunkiin, Mäntsälään ja 
Helsingin seudulle.

monta estettä 
työllistymiselle

Pienehkönä, sosiaalipalvelu-
ja tarjoavana yhdistyksenä Ravi-
mäkiyhdistys ry on ollut notkea 
toiminnan käynnistäjä. Päätök-
siä voidaan tehdä nopeasti, ja 
toiminta on innovatiivista. Tämä 

onkin tarpeen, sillä vajaakun-
toisten työllistämistä koskevassa 
lainsäädännössä ja toimintamal-
leissa on vielä kehittämistä. 

- Kehitysvammaisten työllis-
tymistä tutkitaan ja kehitetään 
nyt Kehitysvammaliitossa. Meil-
lä tämä on sosiaalipalvelua, ei-
vätkä amicilaiset ole tavallisessa 
työsuhteessa. Se vaikuttaa muun 
muassa palkkoihin, lomiin ja 
työsuhde-etuihin. 

Vammaisjärjestöt ovat viime 
vuosina käynnistäneet keskus-
telua vammaisten henkilöiden 
työllistymisen esteistä. Työnan-
tajilla ei aina ole riittävästi tietoa 
esimerkiksi niistä tukitoimenpi-
teistä, joita vammaisten työllis-
tymiseen on saatavilla. Monissa 
kunnissa näyttää toiminnan ta-
soksi riittävän kehitysvamma-

■  KOLUMNI

PirkkO 
ruOHONEN-lErNEr
KaNSaNEdUStaja,
pERUSSUomaLaiStEN 
EdUSKUNtaRyhmäN pj.

PerussuomalaiseT ovat tyrmistyneitä hallituksen esityk-
sestä, jonka mukaan kotihoidontuki jaetaan molempien van-
hempien kesken. Perussuomalaisten lisäksi uudistusta ovat kri-
tisoineet myös puolueettomat tahot kuten lapsiasiavaltuutettu ja 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Ongelmana on, ettei lasta ja 
perheen valinnanmahdollisuutta aseteta uudistuksessa etusijalle. 
Vääristä lähtökohdista ei synny hyviä lopputuloksia. 

laPsiPerHeiTä ei ole tehty yhdestä muotista. Useimmissa 
tapauksissa isät tienaavat äitejä enemmän. Osittain tämän vuoksi 
kotihoidontuen käyttäjistä 94% on tähän mennessä ollut äitejä. 

monissa perheissä toinen vanhempi on yrittäjä, joka ei voi jät-
tää työtään hetkeksikään. Myös toisen puolison opiskelu tai pät-
kätyö tuo esteitä tasamittaiseen kotihoidontuen jakamiseen. Pät-
kätöissä olevat ovat kritisoineet asemaansa työmarkkinoilla ja 
kyseinen uudistus ei tuo siihen helpotusta. Erilaisten arvioiden 
mukaan ilman vakituista työsuhdetta olevia kotihoidontuella ole-
via naisia olisi jopa 40 prosenttia äideistä. 

JoTKuT perheet kokevat, että äiti on soveliaampi pienen lapsen 
päätoimiseen hoitamiseen kuin isä. Olennaista tässä on se, että 
perheet tietävät hallitusta paremmin, mikä heille ja heidän lap-
silleen on parasta. 

KoTiHoidonTuKiuudisTuKsen ote on mekaaninen ja 
siinä määrätään ylhäältä päin tavalla, joka vaikeuttaa tai pahim-
millaan rikkoo pikkulapsivaiheessa olevien perheiden elämää. 
Muutosten pitäisi toimia päinvastaisesti, lapsiperheitä tukien.

HalliTus markkinoi esitystään tasa-arvon edistämisellä. Aja-
tus naisten lisätyövuosien karttumisesta ja tasa-arvoisemmas-
ta osallistumisesta työelämään on erittäin kannatettavaa. Tätä ei 
kuitenkaan saa edistää lasten ja perheiden hyvinvoinnin kustan-
nuksella. Ilmeisesti hallituspuolueet tavoittelevat myös säästöjä, 
mutta niihin en usko. Päivähoito maksaa yhteiskunnalle laskuta-
vasta riippuen 1,5-3 kertaa enemmän kuin kotihoito. Koko oppo-
sition tekemässä välikysymyksessä arvioimme, että kunnalliseen 
päivähoitoon tulisi jopa 24 000 uutta hoidettavaa. 
Kotihoidontuelta työelämään siirretyt eivät välttämättä löydä töi-
tä. Jos 5 000 vanhempaa jää työttömäksi niin työttömyysmenot 
kasvaisivat yli 40 miljoonaa vuodessa. Uudet hoidettavat tarvit-
sevat lisää päivähoitopaikkoja eli kuntien olisi rakennettava uusia 
päiväkoteja.  Monet kunnat ovat jo nyt ylivelkaantuneita, joten 
omaa rahaa uusiin päiväkoti-investointeihin niillä ei ole eikä lisä-
velkaa haluta ottaa. Tätä tilaisuutta hyödyntävät kiinteistösijoit-
tajat, jotka markkinoivat vuokrapäiväkoteja 20 vuoden vuokraso-
pimuksilla ympäri maata. Tämä vaihtoehto on kuitenkin kunnille 
pitkässä juoksussa se kaikista kallein ratkaisu. Pääomasijoitta-
jat haluavat maksimoida voittonsa ja sehän sopii kokoomukselle 
ja muille pääomapiirejä edustaville puolueille. Toivottavasti hal-
litus kuuntelee vielä perheitä ja muita asiantuntijoita sekä muut-
taa suunnitelmiaan!

Kotihoidontuen 
valinnaisuus 
turvattava perheille 

Tavoitteena 
itsenäinen elämä
nOin vuosi sitten perussuo-
malaisten kansanedustaja kau-
ko Tuupainen teki lakialoit-
teen vammaisvaltuutetun viran 
perustamiseksi Suomeen. Aloi-
te on tällä hetkellä eduskun-
nan sosiaali- ja terveysvalio-
kunnassa. Tuupainen toivoo, 
että se etenee eduskunnan kä-
sittelyyn vielä tällä eduskun-
takaudella. 

- Suomessa on suuri määrä 
eri tavoin vammautuneita ih-
misiä, joita pompotellaan luu-
kulta luukulle, kansanedustaja 
Tuupainen kertoo aloitteensa 
taustoista. 

- Tarvittava apu pitäisi saada 
yhdeltä ”luukulta”, sillä byro-
kratia ei saa haitata vammais-
ten elämää. 

Myös vammaiset ovat itse 
muuttumassa, sanoo erityis-
tutkija marika ahlsten Kehi-

tysvammaliitosta. 
- Meillä on nyt nuoria kehi-

tysvammaisia, jotka ovat kas-
vaneet nuoriksi tavallisissa 
päiväkodeissa ja peruskouluis-
sa. Heillä on myös usein toi-
sen asteen koulutus, ja eri-
laisia ajatuksia siitä mitä he 
haluavat opiskella ja tehdä 
työkseen. Ne ovat jotakin ihan 
muuta kuin ne perinteiset, yk-
sinkertaiset puu- ja käsityö-
alan alihankintatyöt kunnalli-
sessa toimintakeskuksessa.

Kauko Tuupainen pitää vali-
tettavana sitä, että kehitys-
vammaisille ei edelleenkään 
tarjota riittävästi koulutus-
vaihtoehtoja, eikä mahdol-
lisuuksia saada tutkintoon 
johtavaa koulutusta omal-
la asuinpaikkakunnallaan. Ha-
minasta liikkeelle lähtenyttä 
ajatusta kehitysvammaisten ja 

muiden vajaakuntoisten amici-
toiminnasta hän pitää hyvänä. 

- Kas kummaa, kun ajatus 
keksitään vasta nyt. Kehitys-
vammaisen nuoren elämänkaari 
on samanlainen kuin muillakin 
nuorilla. Vahvana tavoittee-
na tulee olla itsenäisen elämän 
tukeminen. 

lain ja sosiaalihuoltolain mukai-
sen työtoiminnan ulkoistaminen 
tavallisille työpaikoille. Myös 
vaikeus yhdistää järkevästi palk-
katuloja ja kansaneläkelain mu-
kaista työkyvyttömyyseläkettä 
on iso työllistymisen este. 

oma palkka – oma elämä 

Janne Ensola sanoo, että var-
sinkin nuoremmille, omillaan 
asuville vajaakuntoisille sillä 
on suuri henkinen merkitys, tu-
leeko elämiseen tarvittava raha 
eläkkeenä vaiko palkkana. Tie-
tenkään kaikista vajaakuntoisis-
ta ei ole töihin, mutta joka ta-
pauksessa puhutaan suuresta 
työvoimareservistä sitten kun 
sitä tarvitaan. 

Eikä asiassa ole kysymys vain 
kehitysvammaisista: vajaakun-
toisuutta ja normaalin työllisty-
misen vaikeutumista aiheuttavat 
myös mm. mielenterveyden häi-
riöt sekä alkoholiongelmat. 

- Toivomme avointa, uteliasta 
ja ennakkoluulotonta suhtautu-
mista näihin ihmisiin. Kysymyk-
sessä on melkoinen työvoima-
reservi, jota voitaisiin käyttää 
nykypäivän hektisessä työelä-
mässä vapauttamaan vaikkapa 
sosiaali- ja terveydenhoitopuo-
len asiantuntijoita muihin tär-
keisiin työtehtäviin, Tarja Uusi-
talo painottaa.

■ TEKSTI JA KUVAT 
    MARTTI LINNA

Ravimäkiyhdistys tuottaa ja kehittää Haminan alueel-
la vanhusväestön sekä kehitys- ja vaikeavammaisten 
tarvitsemia palveluita. Janne Ensolan ja Tarja Uusitalon 
mukaan amici-toiminta saa kiittävää asiakaspalautetta. 
Samanlaista toivotaan lisää muuallekin Suomeen. 

Kauko Tuupainen

Teppo Heikkilä on nimetty Auto amicin 
toimitilavastaavaksi. Hänen työtehtäviin-
sä kuuluvat muun muassa siisteydestä ja 
työvälineiden järjestyksestä huolehtimi-
nen. Neljän kehitysvammaisen toimijan 
tukena on yksi vakinainen palkattu ohjaa-
ja ja yksi määräaikainen avustaja.

”Vammaisjärjestöt ovat viime
vuosina käynnistäneet keskustelua
vammaisten henkilöiden työllistymi-
sen esteistä. Työnantajilla ei aina ole 
riittävästi tietoa esimerkiksi niistä 
tukitoimenpiteistä, joita vammais-
ten työllistymiseen on saatavilla.” 

Verohuojennushakemusten määrä nousussaPäihdehoitoon joutuu jo alle 14-vuotiaita lapsia
verOHallinnOsTa arvioidaan, että 
verohuojennushakemusten määrä nou-
see tänä vuonna pitkälti yli seitsemän-
sadan. Jos veron perintä olisi ilmeisen 
kohtuutonta, on Verohallinnolla oikeus 
antaa se anteeksi. Alkuvuonna huojen-
nushakemuksia tuli verottajalle kol-
misensataa, joista hyväksyttiin noin 

kuusikymmentä. Suurimmassa osassa 
hakemuksista kysymys on palkansaajan 
tai eläkeläisen tuloverosta.

Tavallisimmin anteeksi annetaan 
muutaman sadan tai tuhannen eu-
ron suuruisia jäännösveroja yleen-
sä verovelvollisen vakavaan sairauteen, 
työkyvyttömyyteen tai pitkäaikaistyöt-

tömyyteen perustuen. Vapautushake-
muksista hyväksytään keskimäärin vii-
tisentoista prosenttia. Muun muassa 
toimiville yrityksille ei verohuojennuk-
sia kilpailusyistä myönnetä ollenkaan. 
Asiasta kertoi Yle Uutiset.

kaTkaisuHOiTOOn voi jou-
tua jo alle 14-vuotiaita vakavas-
sa päihdekierteessä olevia lapsia. 
Koska paikoista on huutava pula 
ympäri maata, voi alaikäinen jou-
tua odottamaan katkaisuhoitoa 
viikkoja, kertoo Yle Uutiset.

Tämän vuoden huhtikuussa Hel-
singin Diakonissalaitos avasi 
päihdehoitoyksikkö Muuvin, jon-
ne ohjataan vakavasti oireilevia 
13-17 vuotiaita poikia ja tyttöjä 
lastensuojelun kautta. Muuvissa 
katkaistaan akuutti päihdekierre, 

hoidetaan vieroitusoireet ja yri-
tetään motivoida nuorta jatko-
hoitoon. Syitä lapsen juomiseen 
on paljon. Usein taustalta löytyy 
jokin tapahtuma, joka on suis-
tanut nuoren raiteiltaan, kuten 
läheisen kuolema, vanhempien 

avioero tai koulun vaihtuminen ja 
uuden kaveripiirin paineet. Syitä 
voivat olla myös rajojen puuttu-
minen ja perheen oma päihdeon-
gelma tai väkivaltaisuus.
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Jussi
NiiNistÖ
KiRjoittaja oN KaNSaNEdUStaja ja 
pERUSSUomaLaiStEN ENSimmäiNEN 
vaRapUhEENjohtaja.

edusKunTa saa tänä syksynä käsittelyynsä kansalaisaloit-
teen, jossa ehdotetaan ruotsin kielen opiskelun muuttamista 
vapaaehtoiseksi kouluissa. Aloite on jo etukäteen ennättänyt 
nostattaa koviakin äänenpainoja eri foorumeilla.
 
PaKollisen ruotsinopiskelun vastustajat leimataan helposti 
ruotsinvihaajiksi, vaikka tästä ei ole kyse. Päinvastoin, vapaa-
ehtoisuudesta olisi hyötyä ruotsin kielen elinvoimaisuudelle ja 
ruotsinkielisille.
 
vaPaaeHToisuus tunnetusti motivoi paremmin kuin pak-
ko, joten ruotsin kielen nykyisellään kehnot oppimistulokset 
todennäköisesti paranisivat. Pakon poistaminen edistäisi myös 
kielirauhaa parantaen suomen- ja ruotsinkielisten välejä. Suomi 
on kuitenkin yhteinen isänmaamme.
 
ruoTsinKieliseT palvelutkin voitaisiin turvata paremmin, 
kun keskityttäisiin itse palveluihin, eikä koko kansan pakko-
opettamiseen. Pakkoruotsi ei nimittäin palveluita turvaa: yli 
neljä vuosikymmentä pakkoruotsikokeilua on tästä todisteena.
 
mYös aloitteen eduskuntakäsittelyä on puitu julkisuudessa. 
On ollut aistittavissa, että hallituspuolueiden kansanedustajat 
saatetaan kansalaisaloitteesta äänestettäessä pakottaa puolue-
kurilla uhaten toimimaan vastoin vakaumustaan. Rivien suo-
ristamiseen viittaavat eräiden puolueiden nokkamiesten arviot 
siitä, että pakkoruotsin poistaminen ei ole hallitusohjelmassa ja 
että siksi aloitetta ei muka saa kannattaa.
 
Tällainen puhe pilkkaa kansanvaltaa. Mitä mieltä olisi teh-
dä kansalaisaloitteita hallitusohjelmaan lukeutuvista asioista? 
Eikö koko kansalaisaloiteinstituution ideana ollut tuoda asioita 
käsittelyyn eduskunnan ja hallituksen ulkopuolelta?
 
viime keväänä eduskunnassa käsiteltiin turkistarhauksen 
kieltämistä ehdottavaa kansalaisaloitetta. Se sai eduskunnassa 
asiallisen käsittelyn, ja kansanedustajien käsiä ei sidottu puo-
luekurilla uhkailemalla. Toivon, että pakkoruotsialoite käsitel-
lään vastaavalla arvokkuudella – muutoin vaarana on, että koko 
tuoreen kansalaisaloiteinstituution arvostus laskee kansan sil-
missä.
 
enemmisTö Suomen kansasta on lukuisissa mielipidemitta-
uksissa osoittanut tukensa kielivapaudelle. Vaalikonevastausten 
perusteella myös eduskunnan enemmistö kannattaa pakkoruot-
sin poistamista.
 
Toivon, että pakkoruotsin poistamisesta käydään rapsakka 
mutta asiallinen keskustelu ja ratkaisu tehdään järkiperustein. 
Perussuomalaisten kanta kysymykseen on selvä. Kannatamme 
kielivapautta eduskuntavaaliohjelmamme mukaisesti.

Pakkoruotsi-
aloite käsiteltävä 
asiallisesti

Suururakka 
vapaa-
ehtoisen 
ruotsin 
puolesta
Vapaa kielivalinta –yhdistyksen puheenjoh-
taja Ilmari Rostila on saanut talkooporuk-
kansa kanssa hurjan urakan päätökseen. He 
ovat keränneet reilusti yli 50 000 kanna-
tusilmoitusta vapaaehtoisen ruotsin kielen 
opetuksen puolesta. Nimien turvin tehdään 
eduskunnalle jätettävä lakialoite.

YHTeisKunTaTieTeiden 
tohtori ilmari rostila on juu-
ri työntänyt paperiset kanna-
tusilmoitukset väestörekisteri-
keskuksen aulaan. Paperipinon 
suuruusluokkaa kuvaa se, että 
kannatuslappujen työntämiseen 
tarvitaan kaksi aikuista miestä ja 
järeä elintarvikerullakko. 

Puolen vuoden savotta tuotti 
lopulta 62 158 kannatusilmoitus-
ta, joista 32 552 kerättiin netis-
sä. Loput kolmisenkymmentä-
tuhatta piti kerätä käsipelillä. 
Rostila on selvästi helpottunut 
pitkän urakan valmistuttua. 

ensin nettiin, sitten 
netistä pois

- Kun keräys puoli vuotta sit-
ten alkoi, saimme muutaman 
ensimmäisen viikon aikana ke-
rättyä netissä noin 15 000 ni-
meä. Valitettavasti tämän jäl-
keen netti meni ”jökkiin”, ja oli 
pakko alkaa kerätä nimiä käsi-
pelillä. 

Rostilan tiimi siirtyi kaduille, 
turuille ja toreille. Se oli alkuun 
tosi kovaa työtä. Aktiivien mää-
rä oli alussa riittämätön, mut-
ta porukka osoittautui Rostilan 

kuka?  ilmari rostila
  kolmen pojan isä
yhteiskuntatieteiden tohtori, professori, vapaa kielivalinta 
ry:n puheenjohtaja, Perussuomalaiset rp:n jäsen

Kansalaisaloitteen nimien julkisuus
TimO salOvaara, väestörekis-
terikeskuksen (VRK) tietopalve-
lupäällikkö toteaa, että kanna-
tusilmoitukset tulevat julkiseksi 
kun 50 000 kannatuksen raja on 
saavutettu. Kuka tahansa pääsee 
katselemaan tietoja kertomatta 
syytä. Mutta rajoituksiakin on. 
Tietoihin saa tutustua ainoastaan 

VRK:n tiloissa. 
- Skannaamme paperiset kan-

natusilmoitukset sähköisiksi valo-
kuviksi. Niitä voi sitten tietoko-
neen ruudulta tulla selailemaan 
näiden lomakkeiden kuvia. Tähän 
jokaisella on oikeus, Salovaa-
ra kertoo.  

VRK purkaa sähköiset ilmoituk-

set excel-taulukoksi, jonka sarak-
keina ovat etunimi, sukunimi ja 
syntymäaika ja kotikunta. Nimet 
ovat taulukossa siinä järjestyk-
sessä, missä ne ovat kerätty. 

- Kuuma kysymys on tietysti se, 
että annetaanko sähköisesti ke-
rättyjen luetteloa esimerkiksi 
PDF:nä, jonka joku voisi julkais-

ta netissä. Aineisto muodostai-
si henkilörekisterin, eikä tällaista 
rekisteriä voida meidän tulkin-
tamme mukaan voida luovuttaa 
kenellekään muulle. Jos sähköi-
sen rekisterin kerran luovuttaisi, 
sitä ei pystyisi enää mitenkään 
valvomaan. 

Salovaaran mukaan tietojen 

tekninen tallentaminen – esimer-
kiksi kaikkien kannatusilmoitus-
ten kuvaaminen – olisi kiellettyä. 

- Henkilörekisterin kopio-
ta emme anna. Tähän asti kaikki 
ovat tyytyneet selitykseen, että 
tänne voi tulla katsomaan. 

mukaan kesän aikana valioryh-
mäksi. 

- Siellä oli iäkkäämpiä naishen-
kilöitä, jotka olivat aivan usko-
mattomia. Jotkut ylsivät 3 000 
kannattajan yksilösuorituksiin, 
Rostila myhäilee. 

Keräys eteni kesän aikana, ja 
vähitellen, elokuun alkupuolella 
alkoi näyttää selvältä: tavoite oli 
tulossa täyteen.  

Rostilan porukka jatkoi samal-
la vauhdilla, ja ylitti lakialoit-
teeseen vaadittavan 50 000 kan-
natusilmoituksen rajan varsin 
selkein luvuin. 

- Kova homma ehdottomasti. 
Jokaisen kannattajan saaminen 

vaati keskimäärin viiden ihmi-
sen puhuttamista. 

ahdstelun pelko esti 
allekirjoittamisen 
monelta

Rostilan mukaan kannatusil-
moitus edellyttää kansalaisilta 
tiettyä valmiutta ja rohkeutta. 

- Siinä sitoutuu. Kun 50 000 
nimeä tulee täyteen, kannatuk-
sista tulee julkisia, eli tässä on 
tietyllä tavalla kyse myös kansa-
laisrohkeudesta.

Moni vapaaehtoisen ruotsin 
kannattaja ei kuitenkaan tohti-
nut allekirjoitustaan antaa. Ros-

tila kertaa kuulemiaan esteitä: 
- Jotkut puolestaan totesivat, 

että heille voi olla omalla työpai-
kalla haittaa siitä, jos he vaativat 
ruotsin valinnaisuutta. Tällaisia 
kantoja tuli niin yksityisten fir-
mojen kuin julkisen sektorinkin 
työntekijöiltä. Että suomenkie-
liset joutuvat jollain tavalla ah-
distelluksi vaatiessaan omia oi-
keuksiaan. 

Myös siihen vedottiin, että on 
vain liian kiire. 

Lisäksi Rostila mainitsee eri-
tyisen hidasteen, julkisuuden 
puutteen. Valtamedia – isot leh-
det ja tv – eivät noteeranneet 
aloitetta aluksi lainkaan.  

- Tiedotusvälineet eivät ole 
kertoneet mitään siitä, että täl-
lainen aloite on vireillä.  Vas-
ta sitten uutisoitiin kun kävi 
selväksi, että nimet saadaan. Ni-
mien keräystä varjosti margi-
naalissa olemisen ja lainsuo-
jattomuuden leima, Rostila 
harmittelee ja jatkaa:  

- Tiedotusvälineiden, siis va-
paan journalismin pitäisi ottaa 
kansalaisaloitteet omaan suo-
jelukseensa siten, että ihmisten 
omantunnon mukaisia mielipi-
teitä ei kohdeltaisi epätasa-ar-
voisesti tai epäkunnioittavas-
ti, niin kuin meidän kohdalla on 
valitettavasti käynyt. Ei ole oike-
astaan riviäkään kirjoitettu en-
nen kuin kävi selväksi, että on 
pakko kirjoittaa.

miten nimiä 
kerättiin? 

Puolen vuoden intensiivisen 
nimienkeruujakson läpikäynyt 
Rostila kuvailee nimien keruuta: 

- Ei ole yhden ihmisen homma. 
Meillä on ollut 30 aktiivia kerää-
mässä kannatusilmoituksia. Ja 
joukossa on oltava tulisieluja. 

Hän kertoo, että asennoitui ke-
räämiseen kuten palvelustehtä-
vään.

- Olen antamassa ihmiselle 
mahdollisuuden ilmaista oma 
mielipiteensä: ”Tällainen aloi-
te, oletko kuullut, haluatko kan-
nattaa?” Ihmisellä on jo valmiik-
si mielipide. Meillä oli sellainen 
periaate, että jos jonkun henki-
lön kohdalla meni vääntämisek-
si, niin siirryttiin heti seuraa-
vaan. Tämä toimi erittäin hyvin. 

mitä lakialoitteelle 
tapahtuu? 

Mikäli väestörekisterikeskuk-
sen tarkistuslaskennassa tode-
taan, että nimiä on vähintään 
50 000, voi Rostilan tiimi jättää 
lakialoitteen eduskunnan käsi-
teltäväksi. Rostila ei kuitenkaan 
ole huolissaan siitä, vaikka suu-
ren salin äänestys ei toisikaan 
toivottua lopputulosta. Eikä 

edes se ole varmaa, että edus-
kunta pääsee aloitteesta ää-
nestämään. Aloite saattaa hau-
tautua valiokuntakäsittelyyn. 

- Olen sillä tavalla kääntänyt 
asian, että tämä aloite on jo 
mennyt läpi. Ja jos ei vielä tä-
män eduskunnan aikana mene 
läpi, niin seuraavien vaalien 

alla. Puolueet joutuvat maksa-
maan siitä, että jääräpäisesti 
eivät kuuntele. Erityisesti ajat-
telen kokoomusta ja SDP:tä. 
He joutuvat maksamaan sen 
äänissä. 

■ TEKSTI JA KUVAT 
    MATIAS TURKKILA

STX työllistää suomalaisia RanskassaAsevelvollisuutta ei voi korvata millä tahansa

Mönkijä työllistää Rovaniemellä

laivanrakennusyHTiö STX:n Oasis 3 –risteili-
jän rakennushanke on tuonut tilauksia lähes pa-
rillekymmenelle suomalaisyritykselle, Kauppa-
lehdessä kerrotaan. Yli kaksikymmentä yritystä 
käy parhaillaan neuvotteluja uusista sopimuksis-
ta. STX:n Turun telakka menetti risteilijätilauk-
sen Ranskalle viime joulukuussa.

Suomalaisten yritysten kansainvälistymistä 
edistävä Finpro avasi viime viikolla työ- ja elin-
keinoministeriön rahoittamana toimiston suo-

malaisyritysten tueksi Saint-Nazairen telakan 
yhteyteen. Finpron meriteollisuusprojekteista 
vastaava johtava konsultti ulla lainio arvioi ke-
väällä Tekniikka & Talous –lehden haastattelussa, 
että suomalaisyritykset saavat Oasis 3:een ura-
koita kaikkiaan sadan miljoonan euron edestä. 
Lainio myöntää, että kaikki nyt hankitut tilauk-
set olisivat todennäköisesti toteutuneet, vaikka 
laiva olisi rakennettu Suomessakin.

PuOlusTusvOimain komenta-
ja, kenraali ari Puheloinen sanoi 
maanpuolustuskurssin avajaisis-
sa Helsingissä, ettei yleistä ase-
velvollisuutta voi korvata millä ta-
hansa järjestelmällä, jos tarkoitus 
on puolustaa koko maata sotilaal-
lisesti. Puheloinen huomautti, että 
tietoyhteiskuntaan kohdistuvat 

niin kutsutut kyberuhat eivät tee 
muita sotilaallisen voimankäytön 
menetelmiä vanhanaikaisiksi, sillä 
tietoyhteiskuntaa vastaan voidaan 
hyökätä myös perinteisillä mene-
telmillä ali aseilla.

Puolustusministeri Carl Haglund 
kertoi, että asevelvollisuuden lak-
kauttaminen noussee keskusteluun 

kohtapuoliin myös sen lakkautta-
misesta tehdyn kansalaisaloitteen 
pohjalta, joka on nyt kerännyt jo 
4 000 nimeä. Puheloisen mukaan 
palkka-armeija tulisi yleistä ase-
velvollisuutta kalliimmaksi, eli ase-
velvollisuus on yhteiskunnan kan-
nalta tehokkaampi tapa. Asiasta 
kirjoitti ensimmäisenä Demari.fi.

BrP Finland aloittaa kokonaan uu-
den mönkijämallin tuotannon maaliskuus-
sa. Uusi kuusipyöräinen ja kuusivetoinen 
mönkijämalli julkistettiin BRP:n Rovanie-
men tehtaalla, jossa se on kehitetty. Tähän 
saakka moottorikelkkoja tuottaneelle teh-
taalle huippu-uutuus merkitsee uusia työ-
paikkoja, samoin tehtaan alihankkijoille.

Jälleenmyyjäverkostolle ajoneuvo lan-
seerattiin Yhdysvaltain Floridassa. Kysyn-
nän odotetaan olevan suurta, koska tähän 
saakka mallin ainut kilpailija on Polariksen 
kuusipyöräinen mönkijä. Kuusipyöräisille 
mönkijöille on paljon hyötykäyttöä – esi-
merkiksi norjalaiset rauhanturvaajat ovat 
tarvinneet Polariksen mallia Afganistanissa. 

Moottorikelkkojen kausiluontoisuuden 
vuoksi BRP:n Rovaniemen tehdas on ai-
emmin kärsinyt jatkuvista lomautuksista. 
Outlander 6x6 –mönkijän tuotannon aloit-
tamisen oletetaan paitsi tasoittavan tuo-
tannon heilahtelua myös lisäävän työvoi-
man tarvetta.

Tässä kulkee 
kymmeniä 
tuhansia nimiä 
pakkoruotsin 
poistamiseksi.
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Kuvankauniita Perusnaisia luotsasi risteilyisäntänäkin tunnettu juontaja Petri Lehtinen.

Vau, mitä 
perusnaisia!
Perusnaiset osaavat totisesti yllättää. Poliittisista päättäjistä kuoriutui am-
mattitason mallikaunottaria Helsingissä järjestetyssä muotinäytöksessä.

PerusnaiseT juhlivat Hel-
singissä lauantaina ensimmäistä 
valtakunnallista tapaamistaan. 
Ensin he kahvittivat ja ruokkivat 
tuhansia uteliaita helsinkiläi-
siä Kampin keskuksen ja vanhan 
linja-autoaseman välissä oleval-
la Narinkka torilla ja iltajuhla 
pidettiin tyylikkäässä Radisson 
Blue - hotellissa.

Illan lämpimän tervetuliaispu-
heen ja jumalattaria käsitelleen 
esitelmän jälkeen päästiin syö-
mään erinomaista illallista ja il-
lan kohokohtana oli muotinäy-

tös. Muotinäytöksessä ihailtiin 
turkulaisen, täysin suomalai-
sen muotitalo Muotikuun luo-
muksia. Mannekiineina toimi-
vat muun muassa Perusnaisten 
puheenjohtaja marja-leena 
leppänen, eurovaaliehdok-
kaat anne louhelainen, laura 
Huhtasaari ja Pirkko ruoho-
nen-lerner sekä joukko perus-
suomalaisia naiskansanedusta-
jia.

 Yleisö oli haltioissaan, kun ar-
ki-vaatteistaan ja arki-ilmeis-
tään kuoriutuneet perussuoma-

laisten valtiopäiväkaunottaret 
esittelivät toinen toistaan hen-
keäsalpaavampia muotiluomuk-
sia. Paikalla olleiden mielestä 
perusnaisilla on - niin halutes-
saan - ura myös aikuismallina.

Illan päättivät karaoke ja rie-
hakkaat tanssit, vaikka miehiä 
olikin paikalla vain muutama. 
Perusnaiset totisesti osoittivat, 
että he osaavat pitää hauskaa 
keskenäänkin.

■ TEKSTI SEPPO HUHTA
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

Varkauden ja Leppävirran 
perussuomalaiset erkanevat

Perussuomalaisia Loviisan viimeisissä kesäraveissa: Immo 
Stenberg, Paula Järvinen, Saara Lång ja Asko Vilenius.

Yksi yhtenäinen kenttä?

sOisalOn perussuomalaiset ry:n 
toiminta-alueeseen tulee muutos, 
kun Leppävirta eriytyy omaksi it-
senäiseksi paikallisyhdistykseksi.

Toiminta molemmilla alueilla on 
kasvanut vuosien saatossa niin 

isoksi, että Leppävirta katsoi par-
haakseen eriytyä omaksi itsenäi-
seksi paikallisyhdistykseksi. Soi-
salon perussuomalaiset käsitteli 
asian kokouksessaan 17.9. Soisalon 
perussuomalaiset ry. jatkaa toi-

mintaansa normaalisti Varkauden 
alueella. 

Mikko Kähäri, sihteeri
Soisalon Perussuomalaiset

sen sijaan, että jokainen pai-
kallisyhdistys touhuaa omis-
sa pikku ympyröissään, kannat-
taa varmasti silloin tällöin lyödä 
hynttyyt yhteen ja vaikka vaan 
kutsua naapuriyhdistyksen vä-
keä mukaan omaan tapahtumaan. 
Näin tehtiin Itä-Uudellamaal-
la Loviisan viimeisissä kesäraveis-
sa ja tuloksena teltalle saapunut 
Pukkilan mies saatiin heti värvät-
tyä ilmapalloja täyttämään.

Kahden tai useamman pienen yh-
distyksen (tässä tapauksessa Lo-
viisa ja Askola-Myrskylä-Pukkila) 
kannattaa varmasti yhdistää voi-
mat tapahtumien järjestämises-
sä. Vaan miten tähän päästään? 
Jos ajatellaan, että piirihallituk-
sen kokouksissa käydessä luodaan 
ne suhteet ja verkostot oman pii-
rin muihin yhdistyksiin, niin siihen 
en ihan usko. Tällä hetkellä esi-
merkiksi Porvoo tuntuu Loviisas-
ta katsottuna todella etäiseltä, 
vaikka naapurikuntia ollaankin. 

Tarkoitukseni ei ole tässä men-
nä eri yhdistysten sisäisiä kärhä-
miä setvimään, vaan päinvastoin 
painottaa sitä, että huolimat-
ta vilkkaastakin keskustelusta 
oman yhdistyksen sisällä, asialin-
jalla pysymällä saadaan yhdistyk-
sen tehtävä hoidettua. Se perus-
tehtävä!

Kentälle olisi todella terve-
tullutta, jos piirit järjestäisivät 
vuosittain muutamia koulutus/
tiedotustilaisuuksia paikallisyh-
distysten väelle, joissa käsitel-
täisiin puolueen johdossa val-

Tampereen tunneli-hanke
TamPereen kaupunginvaltuusto 
päätti äänin 36-31 hylätä valtuus-
toaloitteen irtaantumisesta Ran-
taväylän tunneli-hankkeesta. Kyse 
on valtatie 12:lle rakennettavasta, 
Tammerkosken alittavasta 2,3 kilo-
metrin tunnelista. Maksajien mie-
lipidettä ei huomioitu. Pitkän lob-
bauksen jälkeen vain noin 30 % 
tamperelaisista kannattaa tunne-
lin rakentamista. Perussuomalaiset 
ovat johdonmukaisesti kuunnel-
leet asiassa kaupunkilaisten suurta 
enemmistöä.

 Tampereella laadittiin viime kun-
tavaalien seurauksena ns. Ranta-
väyläpuolueiden yhteinen kannan-
otto. Siinä vaadittiin irtautumista 
kalliista ja turhasta tunnelihank-
keesta. Valitettavasti neljä dema-
rivaltuutettua petti äänestäjille 
antamansa lupauksen. He siirtyi-
vät kokoomuksen, vihreiden ja kes-
kustan rintamaan kannattamaan 
tunnelia. Nyt odotamme mielen-
kiinnolla, moniko vaaleissa tunne-
livastaiseksi julistautunutta puo-
luetta ja valtuutettua äänestää 

valtuustossa hankkeen rahoituk-
sen puolesta. Tunnelille ei ole lii-
kenteellistä tarvetta, vaikka sitä 
alun perin sillä perusteltiin. Kyse 
on maapohjan jalostamisesta ra-
kennusliikkeiden käyttöön. Maksa-
jina toimivat veronmaksajat.

 Rantaväylän tunnelin rakenta-
mista on perusteltu myös työlli-
syydellä. Työllistävä vaikutus on 
kuitenkin vain 1 000 henkilötyö-
vuotta. Jos rakennustyöt kestä-
vät 4 vuotta, se tarkoittaa, että 
250 henkilöä on töissä 4 vuot-
ta. Tunnelin allianssihinta on noin 
180 miljoonaa, ja siihen on luvas-
sa valtiolta 60 miljoonaa. Sitovas-
sa urakkatarjouksessa hinta olisi 
lähes 400 miljoonaa. Tunnelin kus-
tannukset ovatkin täysin kohtuut-
tomat.

 On totta, että suomalaisil-
le rakentajille tarvitaan lisää töi-
tä. Alueelle voitaisiin rakentaa il-
man tunneliakin. Työllisyysvaikutus 
saataisiin heti, ei vasta 7-10 vuo-
den kuluttua, kuten tunnelivaih-
toehdossa todennäköisimmin tulee 

käymään. Perussuomalaiset esitti-
vät valtuustossa, että riippumat-
ta suunnitelmasta kaikki urakat 
ohjataan suomalaisille yrityksil-
le, jotka käyttävät vain suomalai-
sia työntekijöitä. Valitettavasti 
ehdotus ei mennyt läpi. Tahto suo-
malaisten työllistymisen edistämi-
seen puuttui.

 Edellisten vuosien tuhlailu yh-
dessä kuntien valtionosuuksien 
leikkausten ja yhteisöveron laske-
misen kanssa tarkoittaa, että Tam-
pere joutuu miettimään kunta- ja 
kiinteistöverojen sekä maksu-
jen korottamista. Uhkana on myös 
palveluiden supistaminen. Kaupun-
ki hoitaa jo nyt velkaa velalla, ja 
tunneli vain lisäisi kierrettä. Kuka 
tästä hyötyy? Valtiotasollakin 
Suomen velka hipoo jo kriisirajoja. 
Silti valtio osallistuu 60 miljoonal-
la Rantaväylän tunnelin kaltaiseen 
hankkeeseen. 

 
Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Tampere

miiksi läpi käytyjä asioita, joita 
toivotaan kentälle vietävän. Sa-
malla saataisiin yhdistysten väkeä 
saman katon alle tutustumaan toi-
siinsa ja pienen kannustuksen avul-
la jopa toimimaan yhdessä. Voi-
han olla, että muualla päin Suomea 
jossain piireissä röyhistellään, että 
”näinhän meillä on aina toimittu-
kin”, mutta jospa ajateltaisiin koko 
porukkaa yhdessä, ja yritettäi-
siin saada sama viesti perille koko 
maan joka kolkkaan? 

Perussuomalaiset ja perussuo-
malaisuus on ison haasteen edes-
sä. Meillä on kannattajia ja pal-
jon innokasta väkeä, joka on valmis 

tarttumaan toimeen. Jos haluam-
me suurimmaksi puolueeksi, vies-
tin kentälle on oltava ennen kaik-
kea selkeä ja sama kautta linjan. 
Mitä perussuomalaisuus on? Mitä 
me emme ole? Mitä asioita ajam-
me? Äänestäjien kannalta on tär-
keää erottua muista puolueista, 
ja siihen ei riitä listaus niistä asi-
oista, mitä kussakin kunnassa olisi 
pantava kuntoon.

Puoluetoimistoon terveisiä, hi-
hat on jo kääritty, nyt odotellaan 
ohjeita! 

Saara Lång

Kansanedustaja 
Kike Elomaa 
esiintyi ja juonsi 
Perusnaisten 
iltajuhlassa.

EU-vaalieh-
dokkaana oleva 
Laura Huhta-
saari oli yksi il-
lan kuvatuimpia 
kaunottaria.

Perusnaisten pu-
heenjohtaja Marja-
Leena Leppänen 
esitteli ylpeänä 
kotimaisen muotita-
lon luomuksia.

Kansanedustajat 
Juha Väätäinen 
ja Anne Louhe-
lainen nähtiin 
catwalkilla näin 
hilpeissä tunnel-
missa.
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syysmarkkinat salossa
Salon Seudun Perussuomalaiset tavat-
tavissa syysmarkkinoilla perjantaina 
27.9. klo 7-20 ja lauantaina 28.9. 
klo 7-16 Salon torilla. Lauantaina 
paikalla myös kansanedustajat Juha 
Väätäinen klo 8-13 ja Jussi Halla-aho 
klo 11-14. Tervetuloa!

maalaismarkkinat lopella
Perussuomalaiset mukana Lopen 
Maalaismarkkinoilla lauantaina 28.9. 
klo 9-14.

silakkamarkkinat klamilassa
Haminan ja Kaakonkulman Perussuo-
malaiset ovat mukana 29.9. klo 10-15 
Vironlahdessa Silakkamarkkinoilla 
Klamilan satamassa.

mikkelinmarkkinat liedossa
Perussuomalaisten teltta Mikkelin-
markkinoilla sunnuntaina 29.9. klo 11 
alkaen Liedon vanhalla torilla. Tavat-
tavissa puolueen kansanedustajia ja 
EU-ehdokkaita. Tervetuloa keskuste-
lemaan!

markkinat sipoossa
Sipoon Perussuomalaiset tavattavissa 
Sipoon markkinoilla sunnuntaina 29.9. 
klo 10-14. Paikalla myös kansanedus-
tajat Jussi Niinistö ja Pirkko Ruoho-
nen-Lerner. Tervetuloa!

mäntyharjun Perussuomalaiset
Mäntyharjun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 1.10. klo 18 Mäntyhar-
jun Kunnanviraston kokoushuoneessa 
Kalla, Asematie 3. Käsitellään sääntö-
määräiset syyskokous asiat. Tilaisuu-
dessa kahvitarjoilu, tervetuloa!
Mäntyharjun Perussuomalaiset ry:n 
hallitus.

Turun Perussuomalaiset
Turun Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään kes-
kiviikkona 2.10. klo 17 ravintola Gar-
deniassa, Hansa-kauppakeskuksessa, 
Eerikinkatu 17. Jos maksatte yhdis-
tyksen tai puolueen jäsenmaksun vä-
hän ennen kokousta, ottakaa kuitti 
mukaan. Tervetuloa!
Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus,

soisalon Perussuomalaiset
Soisalon Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 3.10. klo 17 Varkauden kau-
pungintalon kabinetissa. Käsiteltävä-
nä sääntömääräiset syyskokous asiat. 
Tervetuloa!
Soisalon Perussuomalaiset ry:n 
hallitus

maalaismarkkinat espoossa
Espoon Perussuomalaiset tavattavissa 
kauppakeskus Ison Omenan maalais-
markkinoilla lauantaina 5.10. klo 9-16 
Espoossa.

maalaismarkkinat vantaalla
Perussuomalaiset mukana Tikkurilan 
XXV maalaismarkkinoilla 5.-6.10. klo 
9-17. Tapahtumapaikkoina: Tikkurilan 
tori, Peltolantie, Tikkuraitti, Asema-
tie, Basaari ja Talvikkitie. Sunnuntaina 
markkinoilla mukana kansanedustaja 
Johanna Jurva. Tervetuloa!

kalamarkkinat valkeakoskella
Valkeakosken Perussuomalaiset tavat-
tavissa Valkeakosken kalamarkkinoil-
la lauantaina 5.10. klo 9-16 Koiton au-
kiolla. Mukana myös perussuomalaisia 
kansanedustajia. Tervetuloa! 

koulutustilaisuus kokkolassa
Kokkolan ja Pietarsaaren Seudun Pe-
russuomalaisten koulutustilaisuus jär-
jestetään sunnuntaina 06.10. klo 13 
Hotelli Kaarlessa,  Kokkolassa.

kuopion seudun Perussuomalaiset
Kuopion Seudun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 6.10. klo 16 piiritoi-
mistolla, Puistokatu 2, Kuopio. Koko-
uksen alussa kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Pyydämme ilmoittamaan mahdolliset 
ruoka-aineallergiat ja rajoitteet Petri 
Kaunistolle, p. 045 32 52 505 tai 
petri.kaunisto@saunalahti.fi.
 
syysmarkkinat kuopiossa
Kuopion Seudun Perussuomalaiset ry 
on edustettuna syysmarkkinoilla kes-
kiviikkona 9.10. ja torstaina 10.10. 
Kuopion torilla. Päivystämme teltalla 
molempina päivinä alustavasti 
klo 9-15. Tarjolla on jälleen hyviä 
keskusteluhetkiä, mehua, keksejä, 
karkkeja ja lukupaketteja. Tervetuloa 
tapaamaan perussuomalaisten 
aktiiveja, luottamushenkilöitä sekä 
valtuutettuja!

Pieksämäen Perussuomalaiset
Pieksämäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 11.10. klo 18 Piek-
sämäen ABC-asemalla, Vehkanotko 2. 
Käsitellään sääntömääräiset syysko-
kousasiat. Tilaisuudessa kahvitarjoi-
lu, tervetuloa!
Pieksämäen Perussuomalaiset ry:n 
hallitus.

kaskisten Perussuomalaiset
Kaskisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
perjantaina 11.10. klo 19 ravintola 
Sinisessä Hetkessä, Satamakatu 37. 
Kokouksessa kahvitarjoilu, tervetuloa!
Kaskisten Perussuomalaiset ry:n 
hallitus

silakkamarkkinat kaskisilla
Kaskisten Perussuomalaiset mukana 
Kaskisten Silakkamarkkinoilla lauan-
taina 12.10. ja sunnuntaina 13.10. 
klo 9-16. Sunnuntaina teltalla tavat-
tavissa myös kansanedustaja Maria 
Tolppanen. Tervetuloa!

makkaraa ja kahvia eurassa
Euran Perussuomalaiset tarjoavat 
makkaraa ja kahvia lauantaina 12.10. 
klo 10 alkaen Euran K-Market Vison 
pihassa, Satakunnankatu 30. 
Paikalla Euran Perussuomalaiset 
valtuutetut. Tervetuloa!

joensuun kalamarkkinat
Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset 
mukana Joensuun kalamarkkinoilla 
lauantaina 12.10. ja sunnuntaina 13.10. 
klo 10-16. matkustajasatamassa. 
 
Tampereen Perussuomalaiset
Tampereen Perussuomaisten sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lau-
antaina 12.10. klo 15 Vanhassa Kir-
jastotalossa, Keskustorilla. Esillä 
sääntömääräiset syyskokousasiat. 
Tervetuloa!

merikarvian Perussuomalaiset
Merikarvian Perussuomalaisten sään-
tömääräinen  syyskokous pidetään 
lauantaina 12.10. klo 19 Merikievaris-
sa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Tampereen Perussuomalaiset ry:n 
hallitus.

suurmarkkinat lohjalla
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ta-
vattavissa Lohjan Suurmarkkinoil-
la sunnuntaina 13.10. klo 10-15. Tavoi-
tat meidät ps-teltalta Lohjan Tähden 
torin puoleiselta edustalta (markki-
napaikka 114). Markkina-alueena toi-
mii Lohjan ydinkeskusta: Kauppatori, 
Kauppakatu ja Lohjantähden edusta. 
Tervetuloa!

iitin Perussuomalaiset
Iitin Perussuomalaisten sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään sunnuntai-
na 13.10. klo15 Kausalan ABC-asemalla, 
Hallitie 1. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat. Tervetuloa!
Iitin Perussuomalaiset ry:n hallitus

nakkilan Perussuomalaiset
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
keskiviikkona 16.10. klo 17 Nakkilan 
Eräpirtillä, Papintie 271. Käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! 
Hallitus

lopen Perussuomalaiset
Lopen Perussuomalaisten sääntömää-
räinen syyskokous pidetään keskiviik-
kona 16.10 klo 18 Lopen kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset syysko-
kousasiat. Tervetuloa!
Hallitus

lestijärven Perussuomalaiset
Lestijärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
perjantaina 18.10. klo 18 kunnanvi-
rastossa. Paikalla piirin puheenjohta-
ja Arto Pihlajamaa ja järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi. Käsitellään sään-
tömääräiset syyskokous asiat. Terve-
tuloa! 
Hallitus

Perusnaiset Turussa
Osaava Nainen -messut järjestetään 
18.-20.10. Turun messu- ja kongressi-
keskuksessa. Perussuomalaisilla Naisil-
la oma osasto. Lisätietoja: 
www.osaavanainen.fi

raahen Perussuomalaiset 
Raahen Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lau-
antaina 19.10. klo 16 teknisessä viras-
tossa, Ruskatie 1, Pattijoki. Käsitellään 
sääntömääräiset syyskokous asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Halsuan Perussuomalaiset
Halsuan Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinern syyskokous pidetään sun-
nuntaina 20.10. klo 12 Lomakylä Masa-
lassa, Lehtomaantie 151. Mukana piirin 
pj Arto Pihlajamaa ja järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset syyskoko-
us asiat.
Hallitus

Anssi Joutsenlahti juhli 
70-vuotissyntymäpäiviään 
lauantaina 14.9. Kankaan-
päässä. Samana päivänä 
julkistettiin myös oma-
kustanteinen Anssi Jout-
senlahti 2009-2011: Matka 
takaisin Arkadianmäelle, 
josta jokainen juhlavieras 
sai signeeratun kappaleen.

Kankaanpään kirkkoon oli saapunut satoja ihmisiä eri puolilta 
Suomea. Tilaisuudessa puhuivat myös piispa Kaarle Kalliala, 
metropoliitta Ambrosius, puheenjohtaja Timo Soini sekä puhe-
mies Eero Heinäluoma. Kauimpana oikealla eduskunta-avustaja 
Jari Koskela.

Anssi Joutsenlahti täytti 70 vuotta

Johdatus on ollut mukana 
vaikeinakin aikoina
eduskunnan 2. varapuhemies, rovasti ans-
si Joutsenlahti juhli 70-vuotispäiväänsä Kan-
kaanpäässä. Juhlaseurat pidettiin Kankaan-
pään kirkossa, jossa puheenvuoroja käyttivät 
puheenjohtaja Timo soini, puhemies eero 
Heinäluoma, metropoliitta ambrosius sekä 
piispa Kaarlo Kalliala.

anssi JouTsenlaHTi lähti 
politiikkaan jo nuorena miehenä 
ja on sen jälkeen pysynyt aatteel-
le uskollisena niin maineen ja 
kunnian päivinä kuin vaikeina-
kin aikoina jo neljä ja puoli vuo-
sikymmentä.

- Sen voin sanoa, että olen saa-
nut elää hyvää elämää ja johdatus 
on ollut mukana silloinkin, kun 
on tuntunut vaikealta. Siitä olen 
kiitollinen, samoin ihmisten tu-
esta ja kannatuksesta. Parhaim-
millani olen eduskuntavaaleissa 
saanut yli 16 000 äänen kanna-
tuksen 1983 ja Kankaanpäässä-
kin kuntavaaleissa yli 600 ääntä 
vuonna 2008.

läpi tyynten ja 
tuiskujen

Anssi Joutsenlahti liittyi SMP:n 
riveihin vuonna 1968, samana 

vuonna kun hänen veljestään 
Jouko Joutsenlahdesta tuli val-
tuutettu Kankaanpäässä.

- Sen jälkeen onkin todella 
koettu tyynet ja tuiskut, myötä- 
ja vastoinkäymiset, mutta näin 
kovasta ja pysyvästä kannatuk-
sesta ei kukaan osannut missään 
vaiheessa uneksiakaan. Se osoit-
taa että kansa on tervettä ja Suo-
mea puolustava isänmaallinen 
linja vahvoilla. Kansan syvissä 
riveissä muhii vielä valtava muu-
tostarve, sillä jopa 40 prosenttia 
ei ilmoita puoluekantaansa.

Perussuomalaisille on nyt tar-
vetta tavallisen kansan henki-
reikänä Suomen antauduttua 
EU:n vietäväksi ja tukemaan 
omat taloutensa kuralle ajaneita 
Etelä-Euroopan maita.

- Uskoa on monella riittänyt, 
siitä pitää antaa tunnustusta. It-
sekin olin aikoinani keräämässä 

satoja nimiä puolueen perusta-
miseksi, joten usko on ollut hor-
jumaton, että meitä vielä tarvi-
taan isänmaan pelastamiseksi.

läpimurtoja 
politiikassa

Perussuomalaisten tulevai-
suuteen Joutsenlahti suhtautuu 
toivorikkaasti. Edellisissä EU-
vaaleissa puolue teki läpimur-
ron saadessamme Brysseliin 
ensimmäisen mepin. Nyt meillä 
on kaikki mahdollisuudet use-
ampaankin paikkaan. EU-vaalit 
ovat puolueelle hyvin merkittä-
vät vaalit myös ja antavat hyvän 
pohjan tuleviin eduskuntavaalei-
hin. Vähemmän EU:ta, parempaa 
EU:ta ja ei EU:n liittovaltiokehi-
tykselle ovat perussuomalaiset 
teesit eurovaaleissa.

- Myös edelliset kuntavaalit 
olivat puolueelle läpimurto. Nyt 
meillä on runsaasti päteviä luot-
tamushenkilöitä joka puolella 
Suomea ja pystymme osoitta-
maan olevamme merkittävä vai-
kuttaja myös kuntatasolla, jossa 
nyt eletään todella vaikeita aiko-
ja.

Anssi Joutsenlahti on kankaan-
pääläinen jo seitsemännessätois-

Meriliedon virkistysalue 
säilytettävä!
liedOn kunta hankki jo nelisen-
kymmentä vuotta sitten 18 heh-
taarin merenrantapalstan Kemi-
östä virkistysalueeksi kaikkien 
kuntalaisten käyttöön. Alue on 
toki matkan päässä, mutta se on 
erinomaisella paikalla itäisellä 
Saaristomerellä lähellä ulkomerta. 
Alueelle pääsee autotietä myöten 
perille, vaikka se on saaressa.

Liedon kunnan sivuilla on var-
sin vähän Merilietoa esitelty. Alu-
eella on nelisenkymmentä paikkaa 
asuntovaunuille, myös vuosiso-
pimuksilla vuokrattavaksi. Sähkö 
on, samoin porakaivo. Likellä ran-
taa on kaksi saunaa ja ylempänä 
grillirakennus, joka sopii myös ko-
koontumistilaksi. Laituriin pääsee 
isollakin veneellä. Käyttö on hyvin 
halpaa, sillä hinnat ovat kohtuulli-
set. Esim. viikonlopun telttapaikan 
vuokra on vain 2 euroa.

Rahapulassa Liedon kunta suun-
nittelee nyt lohkovansa kuusi hu-
vilatonttia ja parhaimmilta pai-
koilta. Tällaista hanketta on syytä 
ankarasti vastustaa, koska ei Lie-
dossa ole edes uimahallia eikä ve-
sistöjäkään savista Aurajokea lu-
kuun ottamatta. Littoistenjärvikin 

on yleensä leväkasvuston takia 
käyttökelvoton.

Meriliedossa on mahdollisuus 
myös kalastaa ja meren takia isoa-
kin kalaa tulee. Metsässä voi mar-
jastaa ja sienestää. Tärkeätä on li-
sää kehittää aluetta pikku hiljaa 
kuntalaisille, eikä myydä! Teen Lie-
dossa valtuustoaloitteen muuta-
man vuokrattavan hirsimökin saa-
miseksi alueelle, koska kotimaiset 
kevythirsirakennukset ovat koh-
tuullisen halpoja ja yksinkertaisia 
kasata valmiista osista.

Hannes Heikkilä

Helsingin akateemiset 
perussuomalaiset 
Helsingin yliopiston perus-
suomalaiset järjestäytyvät ku-
luvan syksyn aikana. Olet sit-
ten perus- tai jatko-opiskelija 
tai henkilökunnan jäsen, tule 
mukaan! Myös muiden pää-
kaupunkiseudun yliopisto-
jen opiskelijat ovat tervetul-
leita. Annetaan toisellemme 
vertaistukea joskus niin ah-
dasmielisessä akateemisessa 
maailmassa ja valmistaudutaan 
vaikuttamaan opiskelijapoli-
tiikkaan.  Palautetaan yliop-

pilaskunta pilvien ja sateen-
kaarten tasolta takaisin maan 
pinnalle opiskelijoiden etujär-
jestöksi. Korkeakoulupolitiik-
kaa koordinoi Perussuomalais-
ten Nuorten toiminnanjohtaja 
sebastian Tynkkynen. 

Yhteydenotot: 
sebastian.tynkkynen@
ps-nuoret.fi

Teemu Lahtinen
kaupunginvaltuutettu
Espoo

ta polvessa. Hän muistaa lap-
suutensa olleen hyvin onnellista 
aikaa siitäkin huolimatta, että hä-
nen isänsä kuoli sota-aikana ja 
perheen maatila piti luovuttaa 
siirtolaisille. Seurakuntanuoret 
ja opiskeluvuodet heränneiden 
ylioppilaskodissa olivat nuoren 
miehen elämän kiinnekohtia, 
joilla oli ratkaiseva merkitys hä-
nen arvomaailmansa muotoutu-
miselle.

Politiikan lisäksi Joutsenlahti 
vaikuttaa muun muassa vete-

raanitoiminnassa kaikissa yh-
distyksissä, valtakunnallisen 
Israelin Ystävien puheenjohtaja-
na, urheilutoiminnassa sekä ak-
tiivina että järjestötoiminnassa 
ja vesiensuojelutyössä. Hän on 
juossut maratonin kahdeksan-
kymmentä kertaa ja vasta tänä 
vuonna joutui ensimmäistä ker-
taa keskeyttämään Helsinki City-
maratonin jalkavaivojen vuoksi.

■ TEKSTI JA KUVAT 
    MIKA MÄNNISTÖ

Tervolaan uusi 
paikallisyhdistys
TervOlaan perustettiin perus-
suomalaisten paikallisyhdistys. 
Tervolan Perussuomalaisten pe-
rustavaa kokousta olivat avusta-
massa puolueen Pohjois-Suomen 
järjestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi ja Perussuomalaisten La-
pin piirin puheenjohtaja jukka 
Paakki.

Tervolan Perussuomalaisten pu-
heenjohtajaksi valittiin maanvil-
jelijä, fil. kand. ja varavaltuutettu 
juha antinkaapo. Muiksi hallituk-

sen jäseniksi nimettiin yrittäjä, 
kunnanvaltuutettu kari kontio-
koski ja vartija sari Palokangas 
sekä varajäseniksi kaukolämpö-
asentaja jouni angeria ja eläke-
läinen arvo Peura.

Perussuomalaisten paikallisyh-
distyksiä alkaa olla ympäri Lap-
pia. Vain Enontekiöltä ja Muo-
niosta puuttuvat enää omat 
paikallisyhdistykset.

Kokoukset & 
tapahtumat

PS

varsinais-suomen piiri
Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piirin sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 5.10. 
klo 14.30 Prykissä, Vakka-Suomen-
katu 19, Uusikaupunki. Kahvitar-
joilu ja kokousosanottajien val-
takirjojen tarkistus alkaa klo 14. 
Puheenjohtaja Timo Soini pitää 
kokouksessa avauspuheenvuoron 
klo 14.30. Tervetuloa! Kokousjär-
jestelyjen vuoksi pyydämme ko-
kousosanottajia ilmoittautumaan 
30.9. mennessä Sirkku Saarisel-
le: sirkku71@gmail.com tai 050 
3773 961. Lisätietoja piirin inter-
net-sivuilla:
http://varsinais-suomi.perussuo-
malaiset.fi/tapahtumat
Piirihallitus

Hämeen piiri
Perussuomalaisten Hämeen pii-
rin sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 12.10. klo 
13 Heinolan valtuustotalossa, Rau-
hankatu 3. Kokouksessa piiriyhdis-
tyksen sääntöjen 12§ syyskokouk-
sen asiat. Tilaisuuteen on kutsuttu 
vieraiksi kansanedustajia sekä 
EU-vaaliehdokkaita. Kokouksen vi-
ralliset edustajat ovat ne, jotka 
paikallisyhdistykset ovat valinneet 
vuoden 2012 syyskokouksessaan 
tai heidän varajäsenensä oltava 
varustettuna pöytäkirjaotteella. 
Tervetuloa!
Hämeen piirin piirihallitus

Pohjois-savon piiri
Perussuomalaisten Pohjois-Savon 
piiri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 20.10. 
klo 12 Kuopion virastotalon val-
tuustosalissa. Käsittelyssä sään-
tömääräiset asiat. Mukana puo-
luesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo 
tutustumassa piirin alueen kent-
täväkeen.
Puheenjohtaja
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Puolueiden kannatus 
mitataan vaaleilla

Positiivista 
viestiä 
Kouvolasta

Tapahtumarikas 
kesä Pirkanmaalla

ylen viimeksi julkaiseman kanna-
tuskyselyn mukaan keskusta oli-
si suosituin puolue. Sitä seuraisi-
vat kokoomus ja perussuomalaiset. 
SDP:n kannatus olisi Ylen mukaan 
sen historian alhaisin. Kuinka tä-
hän on tultu?

Nykyinen monenkirjava hallitus 
räpiköi kaikissa toimissaan, laajan 
poliittisen kentän yli ulottuva hal-
lituspohja on luonnoton. Edesmen-
neen kalevi sorsan lanseeraama 
konsensus edellyttää suurta jous-
tavuutta, notkeita mielipiteitä ja 
johtaa vääjäämättä arvojen kaup-
paan ja julkeisiin takinkääntöihin. 

Hallitustyöskentelyä voi kuva-
ta sanalla: Hokkuspokkus! Loistava 
temppu, mutta jänö katosi jonne-
kin? Kokoomus vie ja hallituskump-
panit vuorollaan vikisevät. Halli-
tusohjelma nojaa illusionäärisiin 
laskelmiin.

Suurkatastrofin ainekset ovat il-
meiset, ja silti hallituksemme ko-
vapäisesti pitää kiinni linjastaan. 
Ensin vastataan Euroopan ongel-
miin ja toissijaisesti vahvistetaan 
eriarvoisuuden lisääntymistä ja 
perinteisen hyvinvointiyhteiskun-
nan alasajoa! Liittovaltiota aje-
taan määrätietoisesti. Liittovaltio 
on kuin Euroopan Yhdysvallat: jo-
kainen vakuuttakoon itsensä, muu-
toin olet ilman sosiaali- ja tervey-
denhuoltoturvaa! 

Federaatiosta tulee luokkayh-

teiskunta, jossa yhteisöllisyys ka-
toaa jokaisen joutuessa huoleh-
timaan vain itsestään. Siitä tulee 
feodaalirakennelma, joka kaikil-
la alueillaan ja kulmillaan on alati 
hallitsemattomassa kapinatilassa.

Tilanteessa valtionvarainministe-
rimme keksii huutaa apuun isän-
maallisuutta. Onko rahvas syy-
pää varakkaimpien kansalaisten 
keinoon siirtää valtavia varo-
ja veroparatiiseihin samaan ai-
kaan vientiteollisuutemme siirtä-
essä työpaikkoja ”halpojen pikku 
käsien”-maihin, joissa on helpom-
pi takoa parempia osinkoja osak-
keenomistajille. Hallitus sallii elin-
keinoelämän ja vientiteollisuuden 
jättää suomalaisen työväestön 
oman onnensa nojaan kaikkine ra-
kenneongelmineen! Suomalainen 
on isänmaallinen. Hallituksen it-
sensä tulisi olla isänmaallinen!

Lyhytmuistinen äänestäjä unoh-
taa, että tilanteeseen ovat meidät 
johdattaneet 2000-luvun hallitus-
vastaavat, kokoomus, SDP ja kes-
kusta. Ahon, Lipposen, Vanhasen 
ja Kiviniemen hallitukset saivat ai-
kaan Suomen pyörimisliikkeen yti-
men kupeessa. Silmätön Kataisen 
hallitus on kärjekkäästi jatkanut 
demareiden ja keskustalaisten eu-
ropolitiikkaa!

Keskustan nousu kannatuskyse-
lyiden kärkeen ei johdu sen omas-
ta toiminnasta oppositiossa tai 

sen omista saavutuksista. Suurin 
syy keskustan tämän hetkiseen ti-
lanteeseen on hallituspuolueiden 
kyvyttömyydestä johtuvassa ka-
dotetussa kansansuosiossa. Uusi 
puheenjohtaja Sipilä on toki me-
diaseksikäs ja erilainen kuin edel-
täjänsä, mutta on syytä muistaa 
keskustan poliittinen opportunis-
mi, ennen, nyt ja huomenna? 

Pelin politiikka ja pinnallinen 
esilläolo oman työn ”loistavine ar-
viointeineen” on ajanut hallitus-
puolueet kestämättömään tilaan. 
Kannatuksen laskiessa toimintaky-
ky, mikäli sitä olisi ollut tähänkään 
mennessä, laskee edelleen! Puhu-
taan naama vakavana arvoista ja 
räplätään pöydän alla älypuheli-
men mielenkiintoisia pelejä. Nyky-
poliitikot ovat kuin huonosti val-
mennettuja näyttelijöitä, jotka 
eivät parempaa aikaan saa. Huo-
noa improvisointia sekä surkeaa 
käsikirjoituksen osaamista.  

Huhhuh! Laitetaanpa koko Ka-
binetti työkalujen kanssa ”mot-
timetsään” ja odotetaan. Pian on 
seurattava perässä, sillä muuten 
jäävät talven halot lyömättä ja 
pilkkomatta. Muuten pirttimme tu-
levissa pakkasissa kylmenee!

Vesa Levonen, Jyrki Lohi
Perusäijät

kOuvOlassa, Elimäen Pestoo-
markkinoilla oli todella mahta-
va vastaanotto, jälleen kerran. 
Kahvi, pulla ja perussuomalainen 
aate kävivät hyvin kaupaksi. Ihmi-
set antoivat positiivista palautet-
ta perussuomalaisten toiminnasta. 
Tuore Ylen gallup puhutti paljon 
ja kerroimme pitävämme hyvästä 
tuloksesta huolimatta jalat tuke-
vasti maan pinnalla. 

Perussuomalaiset ovat parhaim-
millaan juuri näissä toritapah-
tumissa ja se tuli jälleen kerran 
toteen näytetyksi. Aktiivinen tal-
kooväki teki hiki hatussa töissä 
yhteisen asiamme eteen. Samal-
la kun tarjosimme pullakahvit, ja-
oimme PS-tavaraa ihmisille. Kes-

järjesTösiHTeeri Pekka kata-
ja ja Pirkanmaan piirisihteeri Ter-
hi kiemunki kiersivät kansanedus-
tajien ja kenttäväen kanssa lähes 
kolmekymmentä tapahtumaa Pir-
kanmaalla kesän aikana. Kunta-
vaaleissa lisääntynyt aktiivisten 
jäsenten joukko sai aikaan myller-
ryksen monessa niemessä ja not-
kossa. Oli hienoa huomata miten 
jokainen tilaisuus veti myös ylei-
söä torintäydeltä.

Euroasioiden ohella kylillä puhu-
taan sote-muutoksista ja kunta-
liitoksista. Paikallisemmin viestit 
eroavat maaseudun ja kaupunki-
en välillä. Maaseudulla puhuttaa 
enemmän tiestön rapautuminen, 
palveluiden katoaminen ja peto-
kannan kasvu, kun taas kaupun-
geissa ollaan huolestuneita työt-

tömyydestä, homekouluista ja 
maahanmuuttopolitiikasta. Kaikille 
yhteistä kuitenkin on se, että pe-
russuomalaiset tuntuu olevan kuin 
viimeinen oljenkorsi. Ei ole enää 
luottoa muuhun. 

Narvan torilta jäi mieleen rouva, 
joka teki mielipiteensä kuulijoille 
selväksi: Timo soini on maailman 
viisain mies. Paineita kansalaiset 
totisesti meille asettavat. Toreil-
la ei auta muu kuin kertoa että 
ihmeiden tekijöiksi ei ole meis-
täkään, mutta kaikkemme olem-
me valmiita tekemään. Äänestäjät 
päättävät vaaleissa saammeko sii-
hen mahdollisuuden.

Terhi Kiemunki
sihteeri
Pirkanmaan Perussuomalaiset

Perusteltalla kävi vipinä Kouvolan Elimäen Pestoo-markkinoilla.

Espoossa avattiin 
toimitila ja startattiin 
eurovaaleihin
esPOOn Perussuomalaiset 
avasivat uudet, uljaat toimi-
tilat Harakantielle.  Tiloihin 
kävi päivän aikana tutustu-
massa useita satoja espoo-
laisia.

  Samalla espoolaiset jär-
jestivät EU-vaalitapahtuman 

Leppävaaran Läkkitorilla. 
Puhujina nähtiin puheenjoh-
taja Timo soini sekä perus-
suomalaisten EU-ehdokkaat 
Pirkko ruohonen-lerner ja 
Piritta Poikonen. 

Seppo Huhta

Pilkka osuu lopulta 
omaan nilkkaan

Hyvinkäällä perussuomalaiset te-
kivät kuntavaaleissa syksyllä 2012 
paikallisen minijytkyn.  Saimme seit-
semän valtuutetun paikkaa enti-
sen kolmen sijaan. Se varmisti meil-
le kolmanneksi suurimman puolueen 
aseman kaupungissamme. Saimme 
ensimmäistä kertaa kaikkiin lauta-
kuntiin paikat, kulttuuri- ja vapaa-
ajan lautakunnan puheenjohtajuu-
den sekä kaupunginhallituksen 2. 
varapuheenjohtajuuden. Olemme siis 
näkyvänä ryhmänä Hyvinkään pai-
kallispolitiikassa. 

Itse olen uusi valtuutettu ja ke-
vään 2013 aikana olen huomannut 
mitä paikallinen politikointi on par-
haimmillaan ja pahimmillaan. Par-
haimmillaan tehdään hyvää yh-
teistyötä ja tunnetaan paikalliset 
olosuhteet. Se tuo päätöksentekoon 
lähidemokratiaa ja sitä, että päät-
täjät todella tuntevat kuntalaisten 
tilanteen ja voivat vaikuttaa niihin 
positiivisesti. Pahimmillaan se on ns. 
saunasopimuksia ja omien tuttujen 
asioiden edesauttamista tai vastus-
tamista riippuen siitä miten hyvät 
välit luottamusmiehellä päätöksen-
teon kohteena olevaan tahoon on.

Viime aikoina on pohdittu mik-
si oppositio nostaa kannatustaan? 
Kokoomuksen ja muiden itseään ns. 
vastuullisiksi poliitikoiksi nimeävien 

mielestä kysymys on siitä, että pe-
russuomalaiset vain kritisoivat hal-
litusta populistisesti ilman vaihto-
ehtoisia ratkaisuja. Tämähän ei pidä 
paikkaansa, kuten kaikki tiedämme. 
Meidän vaihtoehtoja ei vain haluta 
kuunnella. Olemme ns. vastuuttomia 
koska emme alistukaan vanhaan ta-
paan tehdä politiikkaa.

lltalehdessä (7.9.2013) julkais-
tiin lukijoiden kyselyn perusteel-
la yleisimpiä syitä hallituksen suo-
sion murenemiseen. Lehti mainitsi 
kaksi syytä, jotka nousivat ylitse 
muiden: ylimielisyys ja päätöksente-
on vaikeus. Olen täysin samaa miel-
tä omien kokemusteni perusteella. 
Ylimielisyyttä on ollut havaittavis-
sa valitettavasti myös kunnallispo-
litiikassa. Päätöksiä ei oikein saada 
tehtyä ja perusteltua, mutta oppo-
sitiopuolueilta ei haluttaisi kysyä 
neuvoa. Ei anna luonto periksi. Eikö 
yhteisten asioiden hoito pitäisi olla 
pääasia eikä herkkä oma itsetunto.

Olemme saaneet Hyvinkäällä ko-
kea miten perussuomalaisiin keskus-
telunavauksiin suhtaudutaan toisi-
naan joko leikkimällä järkyttynyttä 
tai vähättelemällä meidän osaa-
mistamme. Meidän pitäisi siis ensin 
opiskella tuo oikea politiikan teko. 
Olen itse kokenut sen niin, että mi-
nun pitäisi opiskella heidän tapansa 

ajatella ja alistua siihen, että asiat 
tulee Hyvinkäällä päättää kuten en-
nenkin. Onneksi kaikissa puolueissa 
on järkeviä sekä sivistyneitä henki-
löitä, jotka kuuntelevat myös meitä 
ja ymmärtävät, että meillä on kan-
san vahva tuki. Yhteistyötä on siis 
saatu onneksi tehtyä.

Kerron esimerkin. Meillä Hyvin-
käällä kaikki perussuomalaiset luot-
tamusmiehet ovat saaneet kiitosta 
hyvistä käytöstavoista. Eräs pitkän-
linjan vasemmistovaltuutettu kir-
joitti paikallisessa lehdessä vuolaas-
ti kuinka hyvin kaikki olisi mennyt, 
ellemme olisi tehneet keväällä 2013 
valtuustoaloitetta keskeyttää pako-
laisten ottamista Hyvinkäälle tois-
taiseksi. Kyseessä ei ollut syrjivä 
mielipide, vaan kyse on pääasiassa 
rahasta sekä suunnittelemattomasta 
pakolaispolitiikasta Suomessa. Hy-
vinkää on ottanut viime vuosina lä-
hes 400 pakolaista, kun esimerkik-
si naapurikuntamme Nurmijärvi on 
samaan aikaan ottanut vain kak-
si, joista toinen on jo palannut ko-
timaahansa.  Samaan aikaan meillä 
on Hyvinkäällä arviolta ainakin 300 
asunnotonta. Uusia vuokra-asunto-
ja vapautuu vuodessa vain muutamia 
ja kohtuuhintaisia vuokra-asunto-
ja ei rakenneta lainkaan. Ongelmak-
si muodostui siis meidän eriävä mie-

Terveisiä Joensuusta. Tilaisuus, 
josta kuvamme kertoo, on Pohjois-
Karjalan piirin perussuomalaisten 
puoluekokouksen talkooporukalle 
järjestetystä saunaillasta. 

Talkooilta oli suuri huomionosoi-
tus yhdessä tekemiselle, joka myös 
puolueenjohdossa huomioitiin. Pu-
heenjohtaja Timo soini osallistui 
iltaan ja kiitti kaikkia mukana ol-
leita. Pohjois-Karjalan ps-piiri on 
maantieteellisesti laaja alue ja vä-
limatkat pitkiä, mutta talkoisiin 
tultiin piirin laajuisesti hyvällä ja 
pyyteettömällä asenteella.

Kansanedustaja Osmo kokko eh-
dotti Joensuuta puoluekokouksen 
2013 paikaksi jo tammikuussa ja 
kun paikka varmistui, alkoi valmis-
telujen suunnittelu. Puoluekokouk-
sen suunnittelu ja järjestelytyöt 
jatkuivat pitkin kevättalvea aina 
kokousviikolle asti. Kokousta edel-
tävinä päivinä tehtiin talkoilla eri-
laisia töitä, mm. kalusteiden siir-
toa, lattiapintojen päällystystä ja 
monia muita kokoukseen liittyviä 
valmisteluita. 

Talkooväen kerääminen on aina 
haasteellista, koska ei voi olla etu-
käteen varma että tuleeko kaik-
ki paikalle ja tuleeko työt tehtyä. 
Kokouksen jälkeen voitiin todeta, 
että kaikki sujui erinomaisesti ja 
talkooväki, noin 30 henkilöä suo-
ritti kaikki työt vieläpä etuajassa. 
Puoluetoimiston suunnitteluryh-
mä teki Helsingin päässä työmies 

Talkooporukan saunailta sujui leppoisissa tunnelmissa Kennelmiesten metsästysmajalla Joensuun Heinävaarassa.

Talkooporukka saunoi Joensuussa

kusteluissa olivat niin valtakunnan 
kuin omankin kunnan asiat vah-
vasti esillä. Viiden vuoden irtisa-
nomissuojan loppuminen ensi vuo-
den alussa ja sen mukanaan tuomat 
toimenpiteet talouden kuntoon 
saattamisessa herättivät vilkasta 
keskustelua. Viesti oli kansan suus-
ta se, että vaikeatkin päätökset 

tunnutaan ymmärrettävän.
Luottamushenkilömme kuunteli-

vat ihmisten viestiä ja vaihtoivat 
ajatuksia. Kyllä se on niin, että pe-
russuomalaisuus on parasta pai-
kan päällä!

Jari Lindström
kansanedustaja

Kaksi kansan-
edustajaa Lapista?
PerussuOmalaisTen Lapin pii-
rihallituksen kaksipäiväinen koko-
usseminaari Karigasniemellä päätti 
aloittaa kansanedustajaehdok-
kaiden hankinnan vuoden 2015 
eduskuntavaaleja varten jo nyt. 
Tavoitteeksi asetettiin kahden pe-
ruskansanedustajan paikan saa-
vuttaminen, mikä on realistinen 
tavoite, sillä viime vaaleissa toi-
sesta paikasta jäi uupumaan vain 
kourallinen ääniä.

Lapin Perussuomalaisten tavoit-
teena on nyt saada istuvalle kan-
sanedustajalle Hanna mäntyläl-
le lappilainen kansanedustajapari 

uusille valtiopäiville.
Perussuomalaisten Lapin piirihal-

lituksen kokousseminaarissa hy-
väksyttiin piirin työkirja, jossa 
määritellään muun muassa toimi-
henkilöiden tehtävät, jäsennellään 
piirin työvaliokunnan kokoonpa-
no ja alueelliset valintaperusteet, 
sovitaan maakunnallisten ja yli-
kunnallisten luottamustehtävi-
en jakoperusteista sekä todetaan 
aluepoliittiset ja maakunnalliset 
poliittiset linjanvedot.

Kokous hyväksyi piirin uudeksi 
jäsenjärjestöksi Sallan Perussuo-
malaiset ry:n. 

Matti Putkosen johdolla suunnit-
telu- ja valmistelutyötä kokouk-
sen toteutumisen eteen ja häneltä 
saimmekin Pohjois-Karjalan piirin 
varapuheenjohtaja sami Palviaisen 
avustuksella paljon tukea, tietoa ja 
tehtäviä.

Puoluekokouksen talkooväen sau-
nailta oli puolueelta meille ko-
kouksen mahdollistaneille tal-
koolaisille oikeutettu ja hieno 
kädenojennus. Tämä lämminhenki-
nen tilaisuus ja mieltä lämmittävät 
kiitokset kokouksen järjestelyis-

tä antavat voimaa ja laittavat kää-
rimään hihat entistä korkeammalle 
yhteisen työmme eteen. Hyvä me! 
Ja kiitos. 

Eero Bogdanoff, 
piirin puheenjohtaja

Juhani Vuorela, piirisihteeri
Susanna Nevalainen, 
Liperin ps-sihteeri
Sanna Niiranen, 
Kontiolahden ps-puheenjohtaja

lipiteemme. Onkin siis epäkorrektia 
hyvinkääläisenä valtuutettuna aja-
tella hyvinkääläisten asioita. 

Melko kummalliseksi asian tekee 
se, että kokoomusnuoret ovat tä-
män jälkeen tulleet esille paljon ko-
vemmin vaatimuksin. Kokoomus-
nuoret ovat esittäneet, että emme 
ottaisi Suomeen lainkaan pakolaisia 
ja että kiihottaminen kansanryh-
mää vastaan tulisi kokonaan pois-
taa rikoslaista. Itse katson että 
pakolaisia tulee auttaa rahallisin 
avustuksin, joskin niiden määrälli-
nen vähentäminen voisi Suomen ti-
lanteessa olla nyt ajankohtais-
ta. Edelleen katson, että vihan ja 
halveksunnan lietsominen pelkäs-
tään halveksivassa mielessä ja ilman 
asiapohjaista tarvetta, tulisi voida 
edelleenkin olla rangaistavaa. Oi-
keustieteen professori on myös jul-
kisuudessa katsonut, että Suomea 
velvoittavan ihmisoikeussopimuk-
sen valossa rikoslain mainitun pykä-
län poistaminen ei olisi mahdollista. 
Kysynkin, että kukas se tietämätön 
puolue taas olikaan? 

Uusien ihmisten rikkaus kaikes-
sa päätöksenteossa on se, että he 
tuovat uutta ja raikasta ajattelua 
joskus vanhoihin ja jopa piintynei-
siin tapoihin ajatella ja ratkaista 
asiat. Perussuomalaiset ovat kaik-
kialla mielestäni uskaltaneet tuo-
da asialliseen keskusteluun niitä ai-
heita joista ei haluta puhua ja jotka 
koetaan jopa kiusallisiksi. Miten voi 
olla ylipäätään mahdollista että on 
olemassa päätöksiä, jotka valmis-
tellaan vain pienen porukan kes-
ken epävirallisissa keskusteluissa ja 
päätetään hiljaisuuden vallitessa 
vuodesta toiseen. 

Vallan halu on koventanut vanho-

jen puolueiden asennetta meitä pe-
russuomalaisia kohtaan. Kirjoitte-
lut ovat usein meitä vähätteleviä 
ja joskus jopa henkilöön meneviä. 
Kuka on lihava, tyhmän näköinen tai 
muuten vain tietämätön. Eikö mei-
dän pitäisi keskittyä asioiden ja on-
gelmien ratkaisuun?  Onko näil-
tä henkilöiltä unohtunut tuo vanha 
suomalainen yhteenkuuluvuus ja pe-
räänantamattomuus. Olisi muistet-
tava, että samassa veneessä olem-
me. Perussuomalaiset edustavat 
kansan syviä rivejä, kuten yrittäjiä, 
virkamiehiä, työttömiä, eläkeläisiä, 
duunareita ja niin edelleen. Eli ihan 
tavallista kansaa. Sieltä me olemme 
oikeutuksemme saaneet.

Itse ajattelin aloittaa tarkistamal-
la peilistä jatkossa joka aamu, että 
olen aito, rehellinen ja toisia kun-
nioittava vaikka oman perussuoma-
laisen naisen mielipiteeni tulen taa-
tusti jatkossakin esittämään. Tämä 
ei tarkoita että antaisin noille pe-
russuomalaisten rienaajille periksi 
tai muuttaisin itseäni vaan osoitan, 
että riekkujat ovat väärässä meidän 
suhteen. Me osaamme politiikkaa 
siinä missä muutkin vaikka uskallam-
me käyttää asioista niiden oikeita 
nimiä ja käymme keskustelua ilman 
turhia etikettejä. Suomme kaikil-
le muille myös saman mielipiteen ja 
keskustelun vapauden.

Lopuksi päädyn toteamaan, 
että ”pilkka osuu lopulta omaan 
nilkkaan”.

Leena Meri
varatuomari, henkikirjoittaja
kaupunginhallituksen 
2. varapj (ps.)
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OmaisHOidOn kuvitellaan ylei-
sesti olevan vanhuksien välistä seu-
rustelua eli kädestä kiinnipitä-
mistä. Tosiasia on aivan muuta. 
Hoitajia ja hoidettavia on monissa 
ikäluokissa, ja hoidettavat voivat 
olla vaikeavammaisia, jopa hoita-
jan omia vammaisia lapsia. Hoito-
suhde voi olla hyvinkin pitkä, aina-
kin silloin, kun vammainen lapsi on 
hoidettavana, ja hoitaja ikääntyy 
huonokuntoisemmaksi nopeammin.

Omaishoitaja saattaa olla yksin 
hoitajana, jolloin hän joutuu ym-
pärivuorokautisen hoidon ja val-
vonnan lisäksi vastaamaan koko 
taloudesta ja velvoitteiden suorit-
tamisesta. Lisänä tässä pelihelve-
tissä on taistelu omista ja hoidet-
tavan ns. lakisääteisistä etuuksista. 
Se ei ole helppo nakki, sillä vastas-
sa ovat Kela ja sosiaalitoimi, joi-
den pitäisi olla omaishoitajan ja 
vammaisen puolella, mutta näin ei 
aina ole.

Omaishoitaja joutuu tekemään 
hakemukset omasta ja hoidetta-
van puolesta, joista useimmiten tu-
lee kielteinen päätös pelkästään 
säästösyistä, koska laki on tul-
kinnanvarainen. Jos omaishoita-
ja ajankäytön puutteestaan ja jak-
samisestaan huolimatta kuitenkin 
pystyy tekemään valituksen sosi-
aalilautakunnan jaoksen käsitel-
täväksi oikeisiin lakipykäliin ve-
doten, saattaa hän saada taas 
kielteisen päätöksen juuri lain tul-

HalliTus tuli kaapista ulos. Eväät 
olivat laihat mutta eriarvoistavat, 
kuten arvata saattaa. On todet-
tava, että historia toistaa itseään 
ja leikkaukset otetaan sieltä mistä 
on helppo höylätä ja kehen eniten 
sattuu. Yhdenvertaisuus yskii ja oi-
keisto-oppi nostaa sarviaan, mutta 
olisiko aika laittaa jarrua nykyme-
nolle? Jutta Urpilaisen kehuma pe-
rälauta on unohtunut auki, koska 
kuormasta on tippunut viimeinen-
kin demokratian siemensäkki. Kuin-
ka demokratian siemen istutetaan 
päättäjiin?

 On sangen ilmeistä, että laki ei 
koske hallitusta. Lakia he voivat 
muuttaa ja korjata palvelemaan 
omia päätöksiään. Näin on tehty 
ja tullaan tekemään myös jatkossa. 
Mitähän laki sanoo pakottamisesta, 
kuuluuko se hyvään hallintokult-
tuuriin? Ei se kuulu, eikä ole nyky-
päivää mutta nyt sitä sovelletaan 

työkaluksi kuntien pakkoliitoksiin. 
Eräs politiikan tutkija luonneh-
ti nykymenoa harvainvallan ilmen-
tymänä. Valta on harvoilla, mutta 
yhä harvemmassa on sen oikeuden-
mukaiset käyttäjät. Kuntien pak-
koliitos ei poista ongelmaa vallit-
sevassa tilanteessa. Kuntatalouden 
muuttaminen liikelaitospohjalle li-
sää tulosvastuuta, mutta samal-
la se nostaa kulurakennetta. Kunta 
on palvelukioski, joka tuottaa pe-
ruspalveluja voittoa tavoittelemat-
tomalla osuuskuntamallilla. Yhti-
öittäminen lisää hallintoa ja kulut 
kasvavat, koska yhtiön tarkoitus on 
tehdä voittoa.

 Nykymallia ei pidä romuttaa, 
koska muutoksella saavutetut edut 
ovat marginaalisia ja demokratinen 
päätöksenteko ulkoistetaan kun-
talaisilta. On puhuttu paikallisvai-
kuttamisesta ja sen tärkeydestä,  
mutta valtiovalta haluaa sen kan-

salta pois. Kuntaliitokset heikentä-
vät palveluja ja niiden saatavuutta. 
Tämähän onkin ilmiselvä kopio EU:n 
unionista, jossa valtiot ovat kun-
tia. Laittamalla kansa yhteen isoon 
karsinaan, on sitä helppo käsitellä 
ja ohjata mieleisellään tavalla. Ah-
venanmaalla on 30 000 asukasta ja 
16 kuntaa, eikä ongelmia ole. Ehkä 
siellä asuu viisaita tai terveempiä 
ihmisiä.

Pakkoliitokset on unohdetta-
va lainvastaisuuden vuoksi. Olisi-
ko aika kierrättää ministereitä ja 
koota hallitus joka ei kärsi vauh-
tisokeudesta? Opposition on aika 
yhdistää voimat ja toimia. Vallal-
la oleva ajattelu on diktatuurin ja 
sanelupolitiikan ilmentymä, jota ei 
pidä hyväksyä.

 
Ville Kuivalainen
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siilinjärvi

PerussuOmalaisTen eduskun-
tavaaliohjelmassa 2011 on yhdek-
sän kohdan linjaus puolueen oi-
keuspolitiikasta. Siinä vaaditaan 
mm. rikoslakien muuttamista pa-
remmin kansan oikeustajua vas-
taaviksi, rikollisten hyysäämisen 
lopettamista ja rikoksen uhrin 
aseman parantamista. 
 Mielestäni puolueen tulisi pi-
tää näitä aiheita jatkuvasti esil-
lä ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, 
että eduskuntavaaliohjelmassa 
esitetyt asiat etenisivät. Ihmis-
ten perusturvallisuus on tärkeä 
asia, jonka merkityksen tavalli-
setkin ihmiset ymmärtävät. Se on 
myös asia, jonka aktiivisella aja-
misella perussuomalaiset voisivat 
erottua edukseen monista muis-
ta puolueista.

 Esimerkkinä turvallisuuteem-
me liittyvistä uhkista Suomessa 
mainittakoon ulkomaisen rikolli-

suuden kasvu, jonka EU:n vapaa 
liikkuvuus on osaltaan mahdol-
listanut. Myös tietyt poliittiset 
tahot Suomessa tuntuvat heh-
kuttavan avoimuuden ja suvait-
sevaisuuden tuomia etuja ja sa-
malla vähättelevän sen tuomia 
lieveilmiöitä.

 Rikosseuraamuslaitoksen tilas-
tojen mukaan ulkomaalaisvankien 
määrä on lähes kolminkertaistu-
nut 2000-luvulla. Nykyään Suo-
messa joka kuudes vanki on ul-
komaalainen. Tämän johdosta 
vankiloihin tarvitaan yhä enem-
män eri kieliä osaavaa henkilö-
kuntaa ja tulkkeja. Lisäksi vanki-
en tulo-oppaita on käännetty eri 
kielille (STT 26.6.2013). 

 Ulkomaisen rikollisuuden kas-
vuun on Suomessa siis vastattu 
parantamalla heille suunnattuja 
palveluita. Sen sijaan vähemmän 
on mietitty sitä, millä keinoil-

la ulkomaista rikollisuutta voitai-
siin torjua. Tuntuu jopa siltä, et-
tei poliittista tahtoa tähän kovin 
paljon löydy. Ulkomaalaiset Suo-
messa on asia, jonka käsittely 
tuntuu vaikealta. Helposti esil-
le nostetaan jopa rasistikortti ja 
keskustelu loppuu siihen.

 Jos tänne tulevan ulkomaalai-
sen henkilön ainoa tarkoitus on 
tulla tekemään rikoksia, on kä-
sittämätöntä, että näiden ihmis-
ten etuja pyritään ajamaan ja 
oloja parantamaan. Tämä tekee 
Suomesta vain entistäkin hou-
kuttelevamman paikan rikollisil-
le ja pahentaa ongelmia. Mitä me 
sitten teemme? Palkkaamme li-
sää tulkkeja ja järjestämme ma-
japaikkoja rötösteleville romani-
kerjäläisille?
 
Heikki Kanerva
Turku

Omaishoidon ongelmat

Yhteisillä rahoilla ei ryypätä

Pakkoliitos ei ole nykypäivää
Ulkomainen rikollisuus uhkaa 
ihmisten perusturvallisuutta

keväällä 2009 Suomen valtion 
velka oli 53 miljardia euroa. Täl-
lä hetkellä valtion velka on 88,6 
miljardia euroa eli sinun osuute-
si hyvä lukija on jo 16 400 euroa. 
Hallituksen elvytyspolitiikka on 
ollut holtitonta velanottoa ja sa-
manaikaisesti suurituloisia suosi-
vaa veroelvytystä. 

Julma totuus on, että tämä vas-
tuuton velanotto maksatetaan 
nuorilla ja tulevilla sukupolvil-
la. Missä on hallituksen vastuu? 
Joutuvatko hallituspuolueiden 
edustajat koskaan vastuuseen 

jälkipolville tekemästään holtit-
tomasta velanotosta? Arvasit oi-
kein, eivät joudu.

Sisämarkkinat ovat tärkeässä 
roolissa talouskriisin taltuttami-
sessa. Tämän vuoksi veroelvytys 
tulisi suunnata sinne mikä tukee 
parhaiten työllisyyttä ja yrittä-
jyyttä. Syömävelkaa Suomella ei 
ole enää varaa ottaa. Oikeat ra-
kenteelliset ja verotukselliset 
ratkaisut auttavat Suomea lyhy-
ellä ja pitkällä aikavälillä.

Yli 90 % yrityksistä EU:n alu-
eella on pk-yrityksiä, suurin osa 

niistä mikroyrityksiä. Suomessa 
alv:n alaraja on n. 8 500 €, Eu-
roopassa alarajat ovat 50 000 
- 90 000 € maasta riippuen. Jos 
haluamme tukea työllisyyttä ja 
pienyrittäjyyttä Suomessa, tu-
lisi alv:n alarajoja nostaa rajus-
ti. Arvonlisävero on nimenomaan 
haittavero työlle ja yrittäjyydel-
le. Olisi korkea aika tehdä poli-
tiikkaa myös pienen ihmisen puo-
lesta.

Mika Mikkonen
Rovaniemen Perussuomalaisten 2.vpj.

isOn-BriTannian eurooppami-
nisteri david lidington kirjoitti 
mielenkiintoisen artikkelin EU:sta. 
Se perustui laajaan tutkimukseen 
EU:n vaikutuksista Britannian kan-
nalta (HS 25.7). Kirjoituksen sano-
ma voidaan tiivistää: ”EU-jäsenyys 
on Britannian edun mukaista mut-
ta unionin on uudistuttava perus-
teellisesti”.

Suomen kannalta Britannian uusi 
EU-raportti antaa lisää pontta 
EU:n kannattajille, joskin vastus-
tajatkin voivat tulkita sen ainakin 
EU-kriittiseksi. Suomen EU-kriiti-
koilla on valittavanaan kaksi linjaa:
• Pyritään aktiivisesti siihen, että 
Suomi eroaisi EU:sta tai ainakin 
EMU:sta. Vastustetaan EU-järjes-
telmää kokonaisuutena, saatetaan 
jopa verrata EU:ta Neuvostoliit-
toon. Syytetään poliitikkoja isän-
maan edun pettämisestä tai ai-
nakin äärimmäisestä naiiviudesta. 
Tulkitaan kaikki EU-maiden sisäiset 
kriisit pahimman mukaan.

• Pyritään vaikuttamaan EU:n si-
sällä sellaisen kehityksen hyväksi, 
että EU palaisi    kansallisvaltioi-
den hyväksymisen linjoille. Tällöin 
ollaan tietenkin selvillä siitä, että 
Suomen edustajien määrä EU:ssa 
on maamme koon mukaisesti häviä-
vän pieni (n.1%). Lasketaan kuiten-
kin sen varaan, että useat suurem-
mat jäsenvaltiot, joista Britannia 
on vain yksi, valitsevat tämän lin-
jan. Pyritään radikaalisti supista-
maan EU:n byrokratiaa ja lukuisten 
elimien päällekkäisyyksien poista-
miseen.

Kun on valittava idealistisen lin-
jan (EU:n hajoaminen) ja realistisen 
linjan (vähittäinen käännös kohti 
antifederalistista linjaa) välillä, us-
kon enemmän realistiseen linjaan. 
Uskon myös pohjoismaisen liittou-
man supistavan EU:n valtaa EU:n 
pohjoisessa kolkassa.

Ralph Jaari (pj.)
Kriittiset eurooppalaiset ry 

kOHTuuHinTainen asuminen 
on historiaa. Hallituksen pää-
tökset ovat erityisesti ran-
gaisseet pientuloisia eläkeläi-
siä. Omakotitaloissa asuvien 
eläkeläisten menot ovat nous-
seet viimeisen viiden vuoden 
aikana eniten, öljyllä lämpiä-
vässä omakotitalossa peräti 
8,2 % vuosittain.  Kustannus-
selvityksen ovat teettäneet 
Suomen Omakotiliitto ja Kiin-
teistöliitto.

Kiinteistövero paikkaa kun-

tataloutta, se on jo nyt kireää 
ja sitä ollaan edelleen kiris-
tämässä kiinteistöjen arvos-
tusperusteiden nostamisella. 
Näyttää siltä, että ikäalen-
nuksista tuleekin ”ikälisä”, kun 
pelkästään arvostusperustei-
den nosto kasvattaa kiinteis-
töveroa miltei 10 prosenttia. 

Valtioneuvoston kehysriihes-
sä suunniteltu sähköveron ko-
rotus kohdistuu voimakkaasti 
erityisesti pientaloasumiseen. 
Asumismenojen suunniteltu 

Edesvastuuttoman politiikan kädenjälki

Suomen kaksi 
linjavaihtoehtoa

Hyvinvointivaltio 
rapistuu asumisen 
suhteen

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

Näin kirjoitat palstalle:

PS
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KUVAT LEHTIKUVA

HalliTuksen kaavailema yritys-
verotuksen muutos, joka poistai-
si oikeuden edustuskulujen vero-
vähennykseen, on saanut osakseen 
kritiikkiä.  On esitetty laskelmia, 
joiden mukaan satoja, jopa tu-
hansia matkailualan työpaikkoja 
on uhattuna. Äkkiseltään hallituk-
sen esitys vaikuttaa viskaalisuu-
dessaan kokonaisuuden kannalta 
älyttömältä. 

Voisiko asian nähdä toisin? Oli-
siko hallituksen linjaus, jonka mu-
kaan edustaminen ja alkoholin 
tarjoaminen eivät ole yrityksen 
toimintaa, kuitenkin avain laajem-
paan keskusteluun alkoholin naut-
timisesta yhteiskunnan laskuun. 
Tämän päivän uutisia ovat ol-
leet mm. opiskelijoiden päihteis-
tä johtuva syrjäytyminen, alko-
holin saatavuuden ja verotuksen 
tiukentaminen, valtionvelan kas-
vun kiihtyminen ja alkoholihait-
tojen yhteiskunnalle aiheuttamat 
kustannukset. 

Tavoitteena tulisi olla kaiken jul-

kisesti tuetun alkoholin nautti-
misen estäminen. Se tarkoittaisi 
valtion ja kuntien tarjoaman al-
koholin kieltämistä. Presidentti-
kin voisi ottaa haasteen vastaan 
ja asettaa linnan juhlien boo-
lin maksulliseksi.  Samalla kaikkiin 
tulonsiirtoihin tulisi asettaa al-
koholin ostamisen esto. Opinto-
tukia, työttömyyskorvausta, sosi-
aaliavustusta tai kansaneläkettä 
ei tulisi käyttää alkoholin osta-
miseen. 

Ehdotan, että kaikille tulonsiir-
roille kehitetään pankkeihin oma 
tili, ja sille oma pankkikortti. Tuo 
pankkikortti toimisi vain Suomes-
sa, jolloin Suomen valtion maksa-
mat tulonsiirrot olisi kulutetta-
va Suomessa.  Tulonsiirtotilit ja 
kauppojen, ravintoloiden ja Al-
kojen kassajärjestelmiin kehi-
tettäisiin laskuri joka rekisteröi 
alkoholin ostot. Tulonsiirtoja vä-
hennettäisiin kuukausittain alko-
holiin käytetyn rahamäärän ver-
ran. Alkoholin osto ei siis olisi 

mahdotonta, mutta se vaikuttaisi 
suoraan seuraavaan maksuerään. 

Alkoholin haitat ovat suurin yk-
sittäinen yhteiskuntamme on-
gelma, jonka pelkät taloudelliset 
seuraukset on arvioitu 15 mrd. eu-
ron suuruisiksi vuosittain.  Ongel-
ma on vaikea ratkaistava, koska 
mikään poliittinen puolue ei ha-
lua olla tylsä. Kansa on pidettävä 
tyytyväisenä, vaikkakin sairaana 
ja sumeana. Perussuomalaiset ovat 
puolue, jonka pitää uskaltaa tart-
tua tähän haasteeseen. Samalla 
voimme oikaista julkisuuskuvaam-
me: emme ole juoppojen äänitorvi, 
olemme suomalaisen työn ja hy-
vinvoivan suomalaisen yhteiskun-
nan äänenkannattajia. 

Olkoon iskulauseemme: ”jokai-
nen ryypätköön omilla rahoil-
laan”.  Tämän tulee koskea yritys-
ten lisäksi niin julkista sektoria 
kuin tulonsiirtojen saajiakin. 

Karri Ollila
Askola

Homeinen koulutie
maamme sairas asuntokanta ho-
mekouluineen on hyvin epäter-
veellinen ympäristö lapsillemme. 
Päivittäinen koulutie homeitiöi-
neen tuhoaa aivan liian monen 
lapsen terveyden. Homeongel-
ma onkin jo paisunut maassamme 
niin mittavaksi, ettei sitä voi jät-
tää enää yksin kuntien ratkaista-
vaksi. Valtion pitäisikin siis ehdot-
tomasti ottaa ohjat käsiinsä, jotta 
homeiset koulurakennukset tu-
lisi korjattua ja epäkelpojen ra-
kennusten tilalle saataisiin uudet 
koulut. Valtion taholta se tarkoit-
taisi valvontaa ja erityisiä home-
määrärahoja kunnille.  

Homeongelma on jo niin laajalti 

tiedostettu tosiasia, ettei sitä voi 
siirtää enää seuraavan hallituk-
sen käsiteltäväksi. Epäselvine kun-
tarakenne- ja sote-uudistuksineen 
hallitus voisikin vielä pelastaa 
kasvonsa hoitamalla tämän home-
ongelman pois koulurakennuskan-
nastamme. Toinen tie on tietys-
ti rakentaa Lastenlinnoja ympäri 
maata, mutta kun sen yhdenkin 
uudelleen rakentaminen tuntuu 
liian haasteelliselta. 

Yhdestä asiasta me kaikki var-
masti olemme kuitenkin samaa 
mieltä: jokainen päivä homekou-
lussa on liikaa.

Arto J. Heinämäki

Työperäinen 
maahanmuutto ontuu
TyöPeräisen maahanmuu-
ton edistäminen on Kataisen 
hallituksen keskeisimpiä kei-
noja lisätä Suomen työvoima-
resursseja ja sitä perustel-
laan työikäisen väestön määrän 
vähentymisellä. Valtiontalo-
udentarkastusviraston mu-
kaan maahanmuutto, työperäi-
nen maahanmuutto ja tilapäisen 
ulkomaisen työvoiman käyt-
tö on niputettu käsitteellises-
ti yhteen, mikä hankaloittaa 
maahanmuuton aiheuttamien 
kokonaiskustannusten ja tar-
koituksenmukaisen toteutuk-
sen selvitystä. Ei ole sattumaa, 
että astrid Thorsin kaudella 
aloitettu kustannusten peittely 
jatkuu yhä.

VTV:n selvityksessä työ-
peräisestä maahanmuutos-
ta todetaan, että työperäisel-
lä maahanmuutolla saattaa olla 
negatiivista vaikutusta kantavä-
estön tai aiemmin Suomeen tul-
leiden maahanmuuttajien työl-
lisyyteen. Euroopan maissa 
maahanmuuttajien palkkatasot 
ovat olleet perustaltaan kanta-
väestöä alhaisemmat, mikä osal-
taan ruokkii asenneilmapiiriä 
matalapalkka-alojen kehittymi-
selle Suomessa. Kun yrityksis-
sä henkilöstökulut ovat suurim-
pia menoeriä, on suuri vaara, 
että näiden johdossa vain viivan 
alle jäävällä summalla on mer-
kitystä. 

Selvityksessä korostetaan sen 
tärkeyttä, että työperäisen 
maahanmuuton ja rekrytoinnin 
tulee olla hallittua. Sen tulee 
tukea aitoa työvoiman tarvet-
ta sekä huomioida työperäi-
sen maahanmuuton vaikutuk-
set julkiseen talouteen. Erittäin 
huomionarvoista on se, että 
työperäisen maahanmuuton 

edistämisen päätöksenteko ei 
ole voinut perustua työvoiman 
tarpeen pitkän tähtäyksen en-
nakointitietoon, koska luotet-
tavia arvioita ulkomaisen työ-
voiman määrällisestä tarpeesta 
ei voida tehdä. Päätöksente-
ko perustuu siis mutu-tuntu-
maan, mikä ei lupaa hyvää lop-
putulosta.

Työperäinen maahanmuutto 
on tarpeen ammattialoilla, ku-
ten terveydenhoidossa ja useil-
la palvelualoilla, joissa on pulaa 
työntekijöistä. Entisillä vah-
voilla vientiteollisuuden aloil-
la Suomi on suurten muutosten 
vaiheessa, jossa työpaikko-
ja poistuu kiihtyvällä tahdil-
la. Työperäisen maahanmuu-
ton edistäminen näille aloille 
on kohtalokasta niin kantavä-
estölle kuin maahanmuuttajille-
kin. Uusien tutkimusten mukaan 
myös teknologiset aluevaltauk-
set ja kehitys vaikuttavat mer-
kittävästi työpaikkojen vähe-
nemiseen. 

On todella huono nykysuun-
taus, että Suomeen haalitaan 
työperäisen maahanmuuton 
turvin työvoimaa sellaisillekin 
aloille, joihin on meillä on kou-
lutettua ja työttömänä olevia 
tekijöitä, mutta joille ei haluta 
maksaa asianmukaista palkkaa. 
Työperäiseen maahanmuuttoon 
pitää suhtautua kriittisesti. 
Väärin toteutettuna se heiken-
tää Suomessa jo olevien työt-
tömien asemaa kansallisuudesta 
riippumatta. On huolestutta-
vaa, että tämän päivän Suomes-
sa eivät edes ay-liike ja halli-
tuksen ”työväenpuolueet” pidä 
meteliä asiasta.

Mikki Nieminen, Lohja

kinnanvaraisuudesta johtuen. Täl-
laisissa tapauksissa pitäisi jaksaa 
tehdä valitus hallinto-oikeuteen, 
että saataisiin ennakkopäätös. Sii-
nä vaiheessa moni luovuttaa, ja se-
hän on kai tarkoituskin. 

Omaishoitajille on lakisääteisesti 
myönnetty kolme vapaapäivää kuu-
kaudessa, mutta siinäkin on por-
saanreikiä. Ensinnäkään kaikille 
hoidettaville ei löydy omaishoita-
jan loman ajaksi asianmukaisia in-
tervallipaikkoja. Oikean omaishoi-
tajan sijaisuuden täytyy tapahtua 
kotona, sillä epäasialliseen, kilpai-
lutettuun hoitopaikkaan sijoitus 
on heitteillejättö. Mahdollisuus si-
jaishoitajaan kotona on olemassa, 
mutta kun kunta maksaa sijaishoi-
tajalle 63,54 euroa vuorokaudessa, 
kuka lähtee tällä palkalla vastuulli-
seen tehtävään? 

Syrjäytymisen ehkäisystä puhu-
taan kauniisti, mutta se ei näytä 
koskevan omaishoitajia ja hoidet-
tavia, koska syrjäytyminen koskee 

molempia. Hoitajat ja hoidettavat 
ovat unohdettu ihmisryhmä, jota 
voisi kutsua yhteiskunnan kulta-
possukerhoksi. Se nimittäin takoo 
kunnille suurimmat säästöt, kun 
kotihoitoa verrataan laitospaikko-
jen vuorokausihintoihin.

Omaishoitajien huono kohte-
lu on kuitenkin lyhytnäköistä toi-
mintaa, sillä tällä menolla hoitaja 
ja hoidettava ovat pian laitoshoi-
don tarpeessa, ja sitten kustan-
nukset räjähtävät käsiin. Käytäntö 
on muutenkin verrattavissa ihmis-
kauppaan, jossa käytetään toista 
ihmistä tai hänen työtään hyväk-
si. Tilannetta ei muuta kuin selkeä, 
yksiselitteinen laki omaishoidon 
tuen määrästä ja sijaisen oikeas-
ta palkasta. Kelalle tätä palloa ei 
kannata heittää, sillä Kelan ratkai-
sut ovat alueellisesti ja tapauskoh-
taisesti eriarvoisia. 

Juhani Höylä

kasvattaminen kiinteistöveron ar-
vostusperusteita nostamalla ja 
sähköveroa korottamalla supis-
taa käytettävien tulojen määrää 
ja siten kotitalouksien kulutus-
ta. Tämä hidastaa ja jopa estää 
pientalojen korjausrakentamis- ja 
energiatehokkuusinvestointeja.

Kotitalouksien pientalo-omai-
suuden huolehtiminen edellyttää 

korjausinvestointeja ja siksi suun-
nitelluista asumismenojen nos-
toista pitää luopua. Haluamme pi-
tää kotipesät kunnossa ja tehdä 
niihin seniorien kotona asumisen 
muutokset.  

Esko Järvenpää 
Jämsän Seudun 
Omakotiyhdistys ry. pj.
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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 

Vt. toiminnanjohtaja
Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

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

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja 
Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238
paakari@jippii.fi

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja
Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504
harri.ahonen@pp5.inet.fi

EUROPARLAMENTTI-RYHMÄ 

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

GSM:+358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu 

AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ: 

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

Katja Ripatti
Puh: +32 228 37757
katja.ripatti@europarl.europa.eu

Otto Juote
+32 228 47757
otto.juote@europarl.europa.eu

PUOLUEHALLITUS 

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

1. Varapuheenjohtaja
Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi

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

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

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

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 

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

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, 
fax (09) 432 3274 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Kansanedustajien 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

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

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

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

Juho Eerola • (09) 432 3013 

Ritva Elomaa • (09) 432 3022 

Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040 

Jussi Halla-aho • (09) 432 3042

Lauri Heikkilä • (09) 432 3043 

James Hirvisaari • (09) 432 3045 

Reijo Hongisto • (09) 432 3046 

Olli Immonen • (09) 432 3049 

Ari Jalonen  • (09) 432 3050 

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 

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 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
 
Tom Packalén • (09) 432 3136 

Vesa-Matti Saarakkala • (09) 432 3150 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jukka Jusula • Viestintäsihteeri 
Puh: (09) 432 3281 
jukka.jusula@eduskunta.fi

Maria Sainio • Hallinnollinen sihteeri 
Puh: (09) 432 3279 
maria.sainio@eduskunta.fi

E D U S TA J AT

IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

Y h t e Y s t i e d o t RAstitA Jos KYsessÄ oN
osoitteeNmuutos

Sukunimi

EtunimEt

LähioSoitE

PoStinumEro ja -toimiPaikka

kotikunta

hEtu ja kanSaLaiSuuS

ammatti / toimi / kouLutuS

PuhELin

SähköPoSti

PäiVäyS ja aLLEkirjoituS

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

haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
jäseneksi (ei jäsenmaksua). jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä.

P A L V e L u K o R t t i

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 0805, 
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 aineisto-
päivänä. toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 9.10.2013.

ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään mennessä osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, 
paikka, osoite, päivämäärä ja kellonaika. 

Perussuomalainen 13/13 
ilmestyy 18.10.2013

Kokoukset ja tapahtumat

Perussuomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
uudesta osoitteesta.

ilmoita tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoi-
te. Laita mukaan myös vas-
taanottajan puhelinnumero.
toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-
ten määrästä ja toimituksesta. 
tilaukset täytyy lähettää halu-
tun numeron aineistopäivänä. 
aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

PS

Perus-
suomalaisen
nippu-
tilaukset

Eduskunnan kanslian tietohallintotoimistoon haetaan  

asiakaspalvelupäällikköä 
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla 
www.valtiolle.fi, työavain 110–16–13.

Virka on uudelleen haettavana ja tehtävänkuvaa on 
tarkennettu.                      

Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.     

Lisätietoja antavat tietohallintopäällikkö Juha           
Suomalainen, 09 432 2581 tai atk-päällikkö Jari 
Kleemola, 09 432 2567 /                                          
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle 
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa 
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Eduskunta-
katu 4, postiosoite 00102 Eduskunta, viimeistään 
perjantaina 4.10.2013 klo 16.15.

Special Memory Diary

Valuable
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Lue kiinnostavimmat aiheet 
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa


