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Kiitos kuluneesta vuodesta!

Perussuomalaisten 
kansanedustaja Pirkko 
Mattila johti valio-
kuntansa puhetta niin 
jämerästi, että puheen-
johtajan nuija räsähti 
poikki. 

Osmo Kokko ja 

Juho Eerola.

Timo Soini

Palkitut Toivo 

Mäkelä ja Auli 

Kangasmäki.

Vastavalitut va-
rapuheenjohtajat 

Hanna Mäntylä ja 

Jussi Niinistö.

Teuvo Hakkarainen

Perussuomalainen-lehteä jaettiin kentän avulla hui-keat 1,2 miljoonaa kappaletta.

Lehtikuva.
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Kiitos kuluneesta vuodesta!
Perussuomalaisen lehden toimitus 
kiittää lukijoitaan upeasta vuodesta, 
jonka aikana on nähty ja koettu 
paljon. Nyt joulun aikaan on hyvä 
rauhoittua hetkeksi ja viettää 
yhteistä aikaa läheisten ihmisten 
kanssa. Kun tammikuu koittaa, 
aloitetaan hurja eurovaalimittelö. 
Yhtä köyttä, kuten tähänkin asti!

Veltto Virtanen ja Ville 
Vähämäki lavalla.

EU-ehdokas Laura 

Huhtasaari.

Perussuomalaiset 

kansanedustajat 

köydenvedossa.

Tuore puoluesihteeri 

Riikka Slunga-

Poutsalo.

Ari Jalonen juhlii Porin Ässien Suomen mestaruutta.

w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Matias  Kristiina

& reme
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Odotettu joululahja perussuomalaisille

Kentälle oma 
opintokeskus
Perussuomalaisten kesällä valittu puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo on tehnyt sen minkä äänestäjilleen lupasi: hän on vie-
raillut jokaisessa piirissä henkilökohtaisesti ja keskustellut kas-
vokkain satojen kenttäihmisten kanssa.

PeRuSSuomalaiSia viimei-
sen puolen vuoden ajan puolue-
sihteerinä luotsannut Riikka 
Slunga-Poutsalo elpyy parhail-
laan flunssasta, mutta valmistau-
tuu samaan aikaan tulevien kuu-
kausien vaalitaistoon. Hän haluaa 
panostaa puolueen sisäiseen jär-
jestökoulutukseen ja maalaisjär-
jenkäyttöön eri tilanteissa.

 Torniossa lapsuutensa viettänyt 
Slunga-Poutsalo kertoo toteut-
taneensa viimeisen puolen vuo-
den aikana sen, minkä lupasikin 

eli käydä vierailemassa jokaisessa 
piirissä henkilökohtaisesti. Riik-
ka on tehnyt pitkiä päiviä ja kes-
kustellut lukemattomia määriä 
erilaisten ihmisten kanssa ympä-
ri maata hyvinkin painavista asi-
oista. 

- Viesti kentältä on vahva ja olen 
ylpeä siitä voimasta ja tekemi-
sen meiningistä, mitä ihmiset eri 
piireissä saavat aikaiseksi. Suu-
rin asia, mitä kentällä toivotaan, 
on ehdottomasti järjestökoulu-
tuksen lisääminen, minkä vuok-

si perustamme ensi vuoden alussa 
oman opintokeskuksen. Tällai-
sia opintokeskuksiahan onkin jo 
muilla puolueilla, Slunga-Poutsa-
lo kertoo.

 Puoluesihteeri tietää, että esi-
merkiksi puutteelliset neuvotte-
lutaidot tai puutteellinen luotta-
mustehtäväosaaminen aiheuttaa 
helposti turhautumista ja ristirii-
toja eri tilanteissa. 

- Meidän täytyy panostaa voi-
makkaasti koulutukseen ja tiedon 
lisäämiseen, jotta voimme viedä 

asioita paremmin ja selvemmin 
eteenpäin. 

eu-vaalit ovat eduskunta-
vaalien aika-ajot

Perussuomalaisten tulevat kuu-
kaudet ovat voimakasta val-
mistautumista vuoden 2014 
EU-vaaleihin ja vuoden 2015 
eduskuntavaaleihin. 

- Vaalien päällekkäisyys luo 
oman haasteensa työhöni ja aika-
taulutukseen, sillä tehtävänäni on 
saada jäsenet huomaamaan, että 
EU-vaalit ovat aika-ajot edus-
kuntavaaleihin, Slunga-Poutsalo 
muistuttaa. 

- Perussuomalaisilla on tavoit-
teena säilyttää jokainen paikka 
eduskunnassa ja saada niitä mie-

Perussuoma-
laisten puolue-
sihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo 
sanoo odottavansa 
innolla rauhal-
lista joulunaikaa 
perheensä parissa 
puoluetoimiston 
jäädessä joululo-
malle.
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■  KOLUMNI

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUhEENjOhTAjA

Me emme hyväksy 
kyttäyskilometrejä
ShelliN hallituksen puheenjohtaja Jorma ollila työryhmi-
neen haluaa suomalaisten liikkumisen kuriin ja kontrolliin. 

PeRuSSuomalaiSet eivät hyväksy kyttäyskilometre-
jä. Vapaa yhteiskunta ei kontrolloi kansalaistensa liikkumista, 
päinvastoin vapaa liikkuvuus on keskeinen osa kansanvaltais-
ta demokratiaa.

ihmiSteN liikkumista ei pidä rajoittaa. Liikkuvuus lisää ta-
loudellista toimeliaisuutta ja sitä kautta meidän kaikkien hy-
vinvointia. Tämä liikkuminen pitää toteuttaa mahdollisimman 
tehokkaasti sekä myös luontoa säästäen.

PeRuSSuomalaiSet puolustavat Suomen kansan kaikin-
puolista vapautta päättää itse omista asioistaan, mukaan luki-
en, missä liikumme, miten, kuinka paljon ja kenen seurassa. 
Kansalaispalaute Ollilan työryhmän esitysten johdosta on ol-
lut runsasta ja puolueemme linja on saanut suurta tukea. Me 
pidämme linjamme. Perussuomalaisiin voit luottaa.

opiksi otettavaa

KiRJoitiN viime palstallani puolueen piirien ja osastojen 
syyskokouksista. Suurelle osalle puolueväkeä viesti meni hyvin 
perille ja on toimittu oikein. Valinnoissa hävinneet ovat ryhty-
neet lukemaan sääntökirjaa.

PolitiiKaSSa ratkaisevat omien kannatus ja kansan tuki. 
Jos en tänään menestynyt, on syytä ajatella miksi? Mikä minun 
omassa toiminnassani on ollut vikana? Miten saan paremman 
kannatuksen? Lisää työtä! Eikä niin, että vainoharhaisesti ru-
peaa etsimään syitä mitä mielikuvituksellisimmista suunnista.

SaNoiN silloin ja sanon nyt, että puolueen puheenjohtaja en 
lähde mihinkään paikalliskiistaan osapuoleksi. Jos apua tarvi-
taan, puoluesihteeri järjestösihteereineen on sitä varten. Itse 
asiassa he ovat puolueen eteenpäinviemistä varten, ei jonnin-
joutavia kinoja varten.

Jotta ei synny väärää käsitystä, olen kentän toimintaan ryy-
tyväinen ja kiitän jatkuvasta tuestanne. Tulen lähitulevaisuu-
dessa tiedottamaan omista ratkaisuistani tuleviin vaaleihin.

PeRuSSuomalaiSet on Suomen paras puolue. Kasvava ja 
kehittyvä. Siksi meidän pitää keskittyä oikeisiin asioihin.

hyvää Joulua!

Joulu on Kristuksen syntymäjuhla. Kristinusko on suoma-
laisen ja eurooppalaisen kulttuurin vankka perusta. Siitä pi-
dämme kiinni.

toivotaN kaikille jäsenillemme, kannattajillemme ja leh-
temme lukijoille: 

Kentälle oma 
opintokeskus

lellään myös lisää. EU-vaaleista tu-
lee lyhyt mutta tiukka taistelu. Eh-
dokasasettelu on täydessä käynnissä 
ja vaaliohjelma viimeistelyjä vail-
le valmis. Puoluesihteerin tehtävä-
nä on koordinoida koko vaalikoko-
naisuutta yhdessä puoluehallituksen 
ja puoluetoimiston väen kanssa par-
haan tuloksen saavuttamiseksi. 

Slunga-Poutsalo sanoo perussuo-
malaisten lähtevän vaaleihin suurin 
tavoittein. 

- Emme lähde vaaleihin pienin ta-
voittein, sillä haluamme seuraavis-
sa vaaleissa pääministeripuolueeksi. 
Pyrimme saamaan lisää naiskannat-
tajia ja jäseniä kokeneiden konkari-
en joukkoon ja uskonkin jo mainit-
semani järjestökoulutuksen olevan 
yksi keino tähän. Meillä on naisjä-
seniä ja kannattajia, mutta he vetäy-
tyvät voimakkaasti aina silloin, kun 
joku puolueestamme saa aikaan ra-
sistisen lööppikohun. Näiden kohu-
jen aika saisi olla jo ohi, hän tiivis-
tää. 

Säästöt kohdennetaan 
väärin 

Slunga-Poutsalo sanoo olevansa 
hyvin huolissaan siitä, että nykyisel-
lä kuntapolitiikalla kaivetaan vain li-
sää kuoppia perheiden hyvinvointiin 
ja lisätään nuorten syrjäytymistä. 
Tällä tahdilla nuoret eivät suinkaan 
voi paremmin, päinvastoin, raakoja 
tilanteita voidaan odottaa säästöjen 
vuoksi lisää. 

- Puheet syrjäytymisen estämisestä 
ovat vain puhetta, sillä kunnat leik-
kaavat entisestäänkin lasten, nuor-
ten ja iäkkäiden hyvinvointia yllä-
pitäviä toimintoja, Slunga-Poutsalo 
huomauttaa.

- Olen hyvin huolissani muun mu-
assa opettajien jaksamisesta, sillä ta-
vallisilla luokanopettajille täytyisi 
ehdottomasti lisätä koulutusta kos-
kien erityisen tuen tarpeessa olevia 
oppilaita ja inkluusiota. Syrjäytymis-
tä ja kouluväkivaltaa ei estetä oirei-
ta hoitamalla, vaan pitkäjänteisellä 
ja ennaltaehkäisevällä työllä, mut-
ta se ei vain tunne menevän kaikki-
en kaaliin.  

Puoluesihteeri lisää, että hallituk-
sen linjaama vanhusten laitospaik-
kojen vähentäminen vaikuttaa kun-
nissa kotihoidon ja omaishoidon 
tilanteeseen. 

- Huolestuttavaa on, että yksin jää-
viä vanhuksia on ensi vuonna enem-
män kuin nyt. Raskasta työtä tekevät 
omaishoitajat eivät ole yhdenver-
taisessa asemassa maassamme ja ti-
lanteeseen on saatava korjaus pi-
kaisesti. Täytyy myös muistaa, että 
omaishoitajia löytyy myös lasten 
vanhemmista. Tämä on häpeällinen 
tilanne. 

■ TEKSTI MINNA KORVA-PERÄMÄKI 
    KUVA MATTI MATIKAINEN 

KUKA?

Nimi: Riikka Slunga-Poutsalo 
Syntymäaika: 23.4.1971 Tornio 
Kotipaikka: Lohja 
Ammatti: rakennuspiirtäjä, yrittäjä 
Perhe: Naimisissa, kolmen biologi-
sen ja kolmen uuslapsen äiti. Per-
heessä myös kolme kissaa ja har-
maapapukaija. 
Harrastukset: Puutarhanhoito, 
piirtäminen ja musiikki. 
Luottamustehtävät: puoluesihtee-
ri 2013-, Lohjan kaupunginhalli-
tuksen varapuheenjohtaja kaudella 
2013-, HUS hallituksen vpj 2013-, 
Lohjan Yrittäjät, hallituksen jäsen 
2011-,  Lohjan kaupunginvaltuus-
to 2009-, Nummentaustan Asukas-
yhdisty, hallituksen jäsen 2009-
, Eteva-kuntayhtymä, hallituksen 
jäen 2009-2013, Lohjan Seudun Pe-
russuomalaiset r.y, puheenjohtaja 
2009-2012, Uudenmaan perussuo-
malaiset ry. 1.varapuheenjohtaja 
2010-2012, Perussuomalaiset puo-
luehallituksen jäsen 2010-2011, 
NytKis ry (Naisjärjestöt yhteis-
työssä ry) , hallituksen varajäsen 
2009, HUS Tietotekniikka, halli-
tuksen varajäsen 2009-2011, Län-
si-Uudenmaan Autismi- ja Asperger 
yhdistys hallituksen jäsen 2007-
2008, Lohjan kiviharrastajat ry. 
2005- 
Tavoitteet: Vaikuttaa yhteiskun-
taan niin, että se olisi oikeuden-
mukainen, turvallinen ja rehellinen. 
Sydäntä lähettä erityislapset, syr-
jäytymisen estäminen ja omaishoi-
tajuus.
Ota yhteyttä: riikka.poutsalo
@perussuomalaiset.fi

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
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Joulu saapui Varkauteen
Pohjois-Savon piirin pikkujouluja 
vietettiin Kylpylähotelli Kuntorannassa 
varkaudessa. Samalla juhlittiin 5-vuotias-
ta Soisalon Perussuomalaiset ry:tä, jonka 
puheenjohtaja Pekka Keto toimi tilaisuu-
den puuhamiehenä.

ENNEN varsinaisten juhlien alkamista 
toivotti Varkauden kaupunginjohta-
ja Hannu Tsupari tervetulleeksi osan 
juhlavieraista pienessä kahvitilaisuu-
dessa, jonne oli kutsuttu muiden mu-
assa istuva meppi Sampo Terho, muut 
eurovaaliehdokkaat Laura Huhtasaa-
ri, Ilkka Matinpalo ja Erkki Havansi, 
Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja 
Pauli Ruotsalainen, piirin 1.varapu-
heenjohtaja Sirpa Kulin, Perusäiji-
en puheenjohtaja Harri Ahonen sekä 
Soisalon perussuomalaisten puheen-
johtaja Pekka Keto.

Pikkujoulut alkoivat lastenjuhlilla. 
Paikalle ilmaantunut Joulupukki ja-
koi lahjoja lapsille ja lapsenmielisille, 
esitellen taitojaan myös kitaran var-
ressa. Kahdellesadalle ensimmäiselle 
tarjottiin ilmainen riisipuuro.

tsemppiä ja taistelu-
mieltä eurovaaleihin

Sitten olikin puheiden vuoro. Pe-
rusäijien puheenjohtaja Harri Aho-
nen toivotti tsemppiä ja taistelumiel-
tä paikalle saapuneille parillesadalle 
juhlavieraalle. Sen jälkeen jaettiin 
muistamisia Soisalon Perussuomalais-
ten ansioituneimmille jäsenille Mikko 
Kähärille ja Laura Lehtolaiselle sekä 
Reima Kultalahdelle Rautalammilta. 
Kunnianosoituksen tuli viiden vuo-
den aikana tehdystä pyyteettömästä 
työstä yhdistyksen hyväksi.

Seuraavaksi kaikki paikalle saapu-

Kansanedustaja Kimmo Kivelä 
piti EU-vaaleja äärimmäisen 
tärkeinä. Nyt on aika säikäyttää 
vanhat puolueet!

Joulupukki saapui 
Korvatunturilta Kyl-
pylähotelli Kuntoran-
taan ja jakoi runsaasti 
lahjoja lapsille ja 
lapsenmielisille.

EU-vaaliehdokkaat Sampo Terho, Laura Huhtasaari, Ilkka Matinpalo 
ja Erkki Havansi olivat täynnä taistelumieltä: liittovaltiokehitys on 
pysäytettävä!

Soisalon Perussuomalaisten ydinjengiä muistettiin myös. Kuvassa 
puheenjohtaja Pekka Keto, sihteeri ja nettisivujen ylläpitäjä Mikko 
Kähäri sekä VIP-emäntä ja puuhanainen Laura Lehtolainen.

neet eurovaaliehdokkaat esittelivät 
itsensä ja ajatuksiaan EU:sta. Ehdok-
kaiden sanoman voisi kiteyttää siten, 
että Euroopan jatkuva yhdentyminen 
on tullut tiensä päähän ja vuoden 
2014 eurovaaleissa on saatava aikaan 
eurojytky, jotta EU:n liittovaltioke-
hitykselle voidaan panna piste.

Pohjois-Savon piirin puheenjohta-
ja Pauli Ruotsalainen onnitteli lämpi-
mästi viisivuotiasta Soisalon paikal-
lisyhdistystä ja ojensi puheenjohtaja 
Pekka Kedolle ps-pyyhkeen. Puheet 
päätti kansanedustaja Kimmo Kivelä, 
joka muun muassa moitti keskustaa, 
jota ilman emme edes olisi EU:ssa.

■ TEKSTI JA KUVAT 
    MIKA MÄNNISTÖ
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Perussuomalaisia 
itsenäisyyttä 
juhlistamassa
tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän 
juhlavastaanotto pidettiin tänä vuonna 
tampereella. Juhlakonsertissa viihtyivät 
myös perussuomalaiset kansanedustajat.

Joulu saapui Varkauteen

Perussuomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini.

Salamavalot välkkyivät, kun Juha 
Väätäinen suukotti puolisoaan 
Liisaa.Kansanedustaja Pertti ”Veltto” Virtanen jututti iskelmätähti Dannya.

Kansanedustaja Jussi Halla-aho 
ja puoliso Hilla itsenäisyyspäivän 
juhlissa.

Jussi Niinistö saapui juhliin puolisonsa Katin kanssa.

KUVAT LEHTIKUVA

Tampere-
talon perus-
suomalaisia 
kaunottaria 
edustivat 
kansanedus-
tajat Pirkko 
Ruohonen-
Lerner ja 
Kike Elomaa.
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Vuoden kohokohdat
Perussuomalaiset kansanedustajat paljastavat, mitä heille jäi erityisesti 
mieleen kuluneesta vuodesta.
ITSELLE tulee huippukohtana tähän 
eduskuntatyöhön liittyen mieleen se, 
että pääsin kerran pitämään ryhmä-
puheenvuoron. Se oli minulle iso kun-
niatehtävä. Puhe meni hyvin ja sitä 
pitäessäni huomasin, kuinka omat jou-
kot hymyilivät ja kuinka vasemmisto- 
ja oikeistopuolueet alkoivat huudella 
äkäisiä välikommentteja. Seuraavana 
päivänä puhettani siteerattiin useissa 
lehdissä ja pätkiä näytettiin telkkaris-
sakin. Takarivissä istuvalle, ensimmäi-
sen kauden rivimiehelle tuollainenkin 
juttu on jo iso.
■ Juho Eerola 

LuKuISAT puheiden pitämiset maa-
kunnan tilaisuuksissa ja juhlissa sekä 
muualla Suomessa kansanedustajan 
roolissa sekä ps-telttatilaisuudet kan-
san parissa ovat olleet mieleenjääviä. 
Salissa edustaja Pekkarisen kanssa 
pikkukinasteluni tuulivoimasta äsket-
täin on muistissa. Ja ensimmäisen la-
kialoitteeni jättäminen.
■ Kike Elomaa

EHdOTTOMASTI kirkkotilaisuus 17.9. 
Kankaanpään kirkossa, jossa kir-
kon täyteiselle kuulijakunnalle puhui-
vat eduskunnan puhemies Eero Hei-
näluoma, puheenjohtaja Timo Soini, 
Turun piispa Kaarlo Kalliala ja met-
ropoliitta Ambrosius syntymäpäivä-
seuroissani. Veisuuta johti Jaakko 
Löytty, Kankaanpään nuorisoseuran 
soittokunta avusti. Ikimuistoinen päi-
vä täyttää 70 ajastaikaa. Vielä kerran 
kiitos kaikille muistaneille, yhteislah-
jaa Suomen Lähetysseuralle kertyi yli 
10 000 euroa.
■ Anssi Joutsenlahti

KOHOKOHTA oli vihdoinkin helmikuus-
sa alkanut remontti, joka poiki uusia 
remontteja siten, että remontti jat-
kuu myös ensi vuoden puolella. Kun 
on liki 13 vuotta asunut vanhassa ta-
lossa, niin voi vaan todeta, että hiljaa 
hyvä tulee! Työrintamalla kohokohta 
oli vuonna 2011 tekemäni lakialoitteen 
eteneminen hallituksen esityksek-
si. Eli vapaaehtoistyössä lasten kans-
sa toimivien rikostaustan selvittämi-
sestä on kyse. 
■ Arja Juvonen

ILOITSEN, että keväällä valtakun-
nan media noteerasi minun olleen yh-
den eniten täysistuntopuheenvuo-
roja käyttäneistä kansanedustajista. 
Iloitsen myös siitä, että valiokunta-
ni (sivistysvaliokunta) mittavat lakieh-
dotukset, ns. koulurauhapaketti ja op-
pilashuoltolaki saatiin yksimielisesti 
vietyä maaliin ilman puoluepolitikoin-
tia. Hienoa, ettei näin tärkeässä asi-
assa ilmennyt hallitus-oppositio-ase-
telmaa, vaan vaivaa nähden ja aikaa 
säästämättä löydettiin kaikille hyväk-
syttävissä oleva kanta.
■ Kimmo Kivelä

JOENSuuN puoluekokous, että maa-
kuntana saimme luottamuksen sen jär-

jestämiseen. Tapahtumana se oli oikein 
onnistunut, ja kiitoksia on tullut laa-
jalti eri puolelta Suomea. Ja tietysti 
kun itse osallistuin puolueen 3. vara-
puheenjohtajan kisaan, jossa vajaalla 
rinnan mitalla hävisin kisan. 
■ Osmo Kokko

VuOdEN kohokohtani oli osallistumi-
nen Parlamenttienvälisen liiton syys-
kokoukseen Genevessä, jolloin johdin 
kiireisen keskusteluaiheen päätös-
lauselman laatineen työryhmän työtä 
sekä esittelin valmistuneen päätöslau-
selman täysistunnolle. Päätöslausel-
man aiheena oli kemiallisten aseiden 
riisunta.
■ Maria Lohela

LuKuISAT kentän järjestämät tapah-
tumat ja kansalaisten tapaamiset, EU-
vaaliehdokkaaksi pääseminen ja maan-
puolustuskurssi nro 207. Vain yhtä 
hetkeä ylitse muiden on vaikea valita. 
Olen tavannut paljon ihmisiä ja jokai-
nen elämäntarina on jättänyt tähden 
sydämeeni, sillä niissä on elämä kaikis-
sa väreissään. Ylipäänsä tämä työ on 
etuoikeus, jota ei voi tehdä ilman ken-
tän tukea! Kiitos kaikille ja iloa vuo-
delle 2014!
■ Anne Louhelainen

KOHOKOHTANA lienee valiokuntatyö 
kaikkinensa. On ollut todella opetta-
vainen vuosi molemmissa valiokunnissa, 
joissa olen jäsenenä. 
■ Pirkko Mattila

KOHOKOHTIA olivat puoluekokous ja 
sen uskomaton tunnelma ja yhteishen-
ki. Ja se vahva luottamus, jonka sain 
kentältä tullessani valituksi puolueen 
varapuheenjohtajistoon. Kiitos myös 
Lapin piirille, joka valitsi minut piirin 
puheenjohtajaksi. Sain upean mahdol-
lisuuden lähteä kehittämään piiriäm-
me eteenpäin ja kohti vaalivoittoja 
yhteistyössä mahtavan ja sitoutuneen 
kentän kanssa.
■ Hanna Mäntylä

KyLLä ylivoimaisesti ykköseksi sijoit-
tuu Tampere-talolla järjestetty itse-
näisyyspäivän konsertti. Ohjelma oli 
korkealaatuista ja siitä välittyi Suo-
men itsenäisyyteen kuuluva arvokkuus. 
 ■ Martti Mölsä 

VuOTENI koho-
kohta oli mat-
ka Kiinaan Wuxin 
teknologiasemi-
naarin avajaisiin, 
jossa sain kunni-
an pitää avajais-
puheen ja viedä 
eteenpäin suo-
malaisten pk-
yrittäjien asiaa.
■ Mika Niikko

Kike Elomaa nauttii 
kenttätyöstä. – Ih-
misten tapaaminen 
on tärkeä osa työtäni, 
kansanedustaja 
selittää.



9w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Perussuomalaisilta 50 talousarvioaloitetta

Pienyrittäjyys 
kunniaan
opposition syksy huipentuu joulun budjettiäänestyksiin, joissa 
hallitus jyrää kantansa läpi, mutta oppositio kyseenalaistaa hal-
lituksen linjan. Perussuomalaiset tekee sen peräti 50 talousar-
vioaloitteella.
talouSaRvioaloitteet  
ovat vastalauseita, jolla opposi-
tio vastustaa hallituksen esitystä. 
Yleensä ne kaatuvat, mutta ne ei-
vät jää vaille merkitystä. Ne voi-
vat poikia tuntuviakin parannuksia 
seuraavilla istuntokausilla ja anta-
vat äänestäjille osviittaa siitä, miten 
kannattaa äänestää seuraavissa vaa-
leissa.

Perussuomalaisilla on järjestel-
mä, jossa puolue kehittää varjobud-
jettiaan koko vuoden ajan. Seuraa-
va valmistelu alkaa heti helmikuussa 
maaliskuun kehysriiheä varten. Var-
jobudjetti julkaistaan hallituksen 
budjettiesityksen jälkeen. Vastaavaa 
jatkuvaa seurantaa ei muilla puolu-
eilla ole.

energiaverot 
ytimessä

Perussuomalaisten järeimmät esi-
tykset liittyvät energiapolitiikkaan. 
Perussuomalaiset vaatii hallitus-
ta alentamaan energiaverotusta pi-
kaisesti.

Päästöttömälle ydin- ja tuulivoi-
malle säädetty ylimääräinen wind-
fall-vero pitäisi perua järjettömänä. 
ETLA:n arvion mukaan windfall-ve-
ro vähentää huomattavasti valtion 
muita verotuloja, jolloin valtio ei saa 
nettona lähellekään budjettiesityk-
sessä arvioitua 50 miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten mielestä koti-

maisen energian osuutta pitäisi li-
sätä tuontienergian sijasta. Turpeen 
ja puuenergian tukien leikkaaminen 
oli paha virhe, joka johti kivihiilen 
käytön lisääntymiseen vastoin halli-
tuksen politiikkaa, mistä kärsii myös 
ympäristö. Tuet pitäisi palauttaa 
vuoden 2012 tasolle. Hallituksen tu-
lisi säätää kaivosvero. Väylämaksuis-
ta pitäisi luopua kokonaan. 

arvonlisävero 
uuteen syyniin

Pienyrittäjyyttä täytyy tukea myös 
veropolitiikan keinoin. Perussuo-
malaiset esittää arvonlisäveron pie-
nentämistä prosenttiyksiköllä 23 
prosenttiin ja arvonlisäverovapaan 
toiminnan alarajan nostamista 8 500 
eurosta 20 000 euroon ja alv-huo-
jennuksen katto pitäisi nostaa 40 
000 euroon. Se parantaisi pienimpi-
en yritysten asemaa.

Perussuomalaisten mielestä yh-
teisöveroa ei pitäisi alentaa kuin 22 
prosenttiin eli Ruotsin tasolle hal-
lituksen esittämän 20 prosentin si-
jasta.

Kotitalousvähennyksen enim-
mäismäärää pitäisi korottaa entistä 
enemmän. Vähennyskelpoisen työ-
korvauksen määrää pitäisi nostaa 45 
prosentista takaisin 60 prosenttiin. 
SDP:n lakkauttama varallisuusve-
ro täytyisi palauttaa uudelleen. Suu-
rituloisten verotusta tulisi kiristää 

marginaaliveroa nostamalla.
Wahlroos-vero korottaisi yli 100 

000 euroa ansaitsevien marginaali-
veroprosentin 31,75 prosentista 36 
prosenttiin. Suuria osinkotuloja pi-
tää verottaa entistä ankarammin ja 
pienempiä vähemmän.

Lastensairaalalle täytyy löytyä ra-
hoitus valtion kassasta. Vanhus-
ten hoitajien palkkaamiseen täytyy 
myöntää riittävät varat. Sotainvali-
dien etuuksista täytyy poistaa vaa-
timus 20 prosentin haitta-asteesta. 
Yli 55-vuotiaiden palkkaamista täy-
tyy tukea vakuutusmaksujen nousua 
korvaamalla.

Kehitysapua 
leikattava

Kuntien mahdollisuudet hoitaa 
näitä asioita rahoitettaisiin korotta-
malla kuntien valtionosuuksia 300 
miljoonalla eurolla. Tämä summa 
saataisiin kehitysavusta ottamalla.

Perussuomalaiset myös ehdottavat, 
että maahanmuuton kustannuksis-
ta kunnille maksettua korvausta pi-
tää pienentää 40 miljoonalla eurolla 
ja turvapaikan hakijoiden rahoitusta 
10 miljoonalla. Poliisin toimintame-
noihin lisättävä 25 miljoonaa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
    KUVA LEHTIKUVA

VuOTENI kohokohta oli Joensuun 
puoluekokouksessa saamani luotta-
mus Perussuomalaisten ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi. Kiitos kentäl-
le, työ jatkuu!
■ Jussi Niinistö

EHdOTTOMASTI suurin huippuhet-
ki tuli oikeusministerin ilmoituksesta 
muuntorangaistuksen palauttamisen 
valmistelun aloittamisesta. Kyseessä 
oleva lakialoite oli ensimmäisiä teke-
mistäni lakialoitteista.
■ Tom Packalén

VuOdEN kohokohta on Korkeim-
man hallinto-oikeuden päätös, jol-
la perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
sai Suomen valtion ja kreikkalaisten 
pankkien salatut sopimukset julkisuu-
teen. KHO:n ratkaisu on selkeä voitto 
läpinäkyvyydelle ja hyvälle hallinnol-
le, jota meidän on syytä vaalia Suo-
messa myös tulevaisuudessa. 
■ Pirkko Ruohonen-Lerner

KOHOKOHTANI oli se, kun elo-syys-
kuun vaihteessa saimme 16 tunnissa 
Kurikassa kerättyä lähes 1 000 alle-
kirjoitusta paperiseen kansanäänes-
tysadressiin mahdollisesta kuntalii-
toksesta päätettäessä.
■ Vesa-Matti Saarakkala

JuHANNuS mökillä: ravit, sauna, 
ruoka ja uinti.
■ Timo Soini

PIENET hetket lasten ja lastenlas-
ten kanssa. Työ on niin hektistä, että 
omat läheiset jäävät helposti pait-
sioon.
■ Maria Tolppanen

PuOLuEKOKOuKSEN hyvä yhteishen-
ki. Kotona savusauna!
■ Reijo Tossavainen

OLIN perehtynyt koulututkimuksen 
rahoitukseen ja kyselytunnilla ky-
syin ministeri Gustafssonilta “Koululla 
on väliä”- tutkimuksen rahoituksesta. 
Ministerillä ei ollut tietoa tutkimuk-
sesta.
■ Kaj Turunen

MINuN tämän vuoden kohokohta oli, 
kun maanantaina 4.2.2013 klo 12 pää-
sin avaamaan tämän istuntokauden 
ensimmäisen täysistunnon. 
■ Kauko Tuupainen

VuOdEN kohokohtana pidän va-
lintaani kesän alussa EU-vaalieh-
dokkaaksi. Se valinta on merkinnyt 
vaalikiertuetta ympäri maata 95 tilai-
suuden verran. Hienoja hetkiä, upei-
ta kohtaamisia Kittilästä Kotkaan, Jo-
ensuusta Poriin! Olen saanut osakseni 
mykistävää innostusta ja kannustus-
ta yli puolue- ja maakuntarajojen. On 
tullut neuvoja ja toiveita. On mukavaa 
kokea itsensä tarpeellisena ja käyttö-
kelpoisena. Siitä kiitos Teille kaikille!
■ Juha Väätäinen

■ KUVAT LEHTIKUVA JA
    MATTI MATIKAINEN
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Voiko tapaturma-
vakuutukseen 
luottaa?
moottoripyöräonnettomuudessa py-
syvästi vammautunut toni huikkola 
sai taistella vakuutusyhtiön kanssa yli 
kymmenen vuotta ennen myönteisen 
eläkepäätöksen saamista.
oN loppukesän yö. 27-vuoti-
as toni huikkola ajaa mootto-
ripyörällään Hämeenlinnan kes-
kustassa. Hän on ollut kaverinsa 
luona viettämässä iltaa. Äkkiä 
matka katkeaa. Väistämisvelvolli-
nen pakettiauto kääntyy Huikko-
lan eteen.

- En edelleenkään muista ko-
larista mitään, työkyvyttömyys-
eläkkeellä oleva Huikkola kertaa 
yksitoista vuotta sitten hänelle ta-
pahtunutta onnettomuutta.

Kuntoutuminen on ollut haas-
tavaa. Kolarin jälkeen Huikkolan 
omia tuntemuksia ei otettu juuri 
huomioon.

 - Neurologi vähätteli pientä ai-
voverenvuotoani ja sanoi, ettei 
siitä jäisi pysyvää haittaa. Jouduin 
itse hakeutumaan hoitoon, kun 
muisti ja “pää” eivät vaan toimi-
neet kuten aiemmin, hän kertoo.

Joulukuussa 2002 Huikkola 
pääsi ensimmäisiin neuropsyko-
logisiin testeihin.

- Niissä todettiin, että sekä 
muistissani että keskittymisky-
vyssäni oli alentumaa. Jatkoin 
elämääni hyväksyen diagnoosin, 
hän muistelee.

Jälkikäteen Huikkola toteaa, 

että kymmenen vuoden takainen 
tietämys aivovammoista ei ollut 
samalla tasolla kuin nyt.

Kymmenen vuotta 
vamman diagnosointia

Koko reilun kymmenen vuoden 
ajan vakuutusyhtiö Lähivakuu-
tus yritti erinäisin keinoin vältel-
lä Huikkolan tapaturman korva-
usvastuuta.

- Yksi Lähivakuutuksen peruste 
oli potkunyrkkeilyharrastukseni, 
joka oli yhtiön mukaan syy oireit-
teni pahentumiseen, hän sanoo.

Vakuutusyhtiön mukaan Huik-
kolan vireystilanmuutokset - 
jotka vaihtuvat niin selkeinä 
jaksoina - eivät olisi olleet syy-yh-
teydessä kolariin. 

- Sain diagnoosiksi elimellisen 
kaksisuuntaisen mielialahäiriön, 
Huikkola puistelee päätään.

Onnettomuudesta oli kulunut 
kahdeksan vuotta, kun Huikkola 
pääsi traumaattisen aivovaurion 
saaneiden kuntoutuskurssille Kä-
pylän kuntoutuskeskus Synapsi-
aan Helsinkiin.

- Vasta siellä tajusin aivovam-

VAKuuTuSTA on totuttu pitämään 
luotettavana turvana henkilöva-
hingon varalta. Totuus on kuitenkin 
valitettavan usein toinen. Tapatur-
man pahin vaara saattaakin piil-
lä vakuutusyhtiön korvausprosessin 
toiminnassa. Pieni, oikeuksiaan pe-
räävä potilas on voimaton ison va-
kuutusyhtiön puristuksessa. Vahin-
gonkärsinyt hakija väsytetään ja 
lannistetaan usein jo alkumetreillä 
- esimerkiksi lukuisilla hakuproses-
seilla ja tavallisesti niistä saaduilla 
hylkypäätöksillä, perussuomalais-
ten kansanedustaja 

- Vaikka hoitavan lääkärin diag-
noosi potilaan kykenemättömyy-
destä jatkaa työelämässä on selkeä, 
voi vakuutusyhtiö vakuutuslääkä-
rin ehdotuksesta hylätä työkyvyt-
tömyyseläkehakemuksen, perus-

suomalaisten kansanedustaja Jari 
Lindström tietää.

Lindströmin mukaan asiakas saat-
taa joutua vakuutusyhtiön pompo-
teltavaksi.

- Ei ole poikkeuksellista, että po-
tilas joutuu käymään läpi esimer-
kiksi haut kuntoutukseen, uudel-
leenkoulutukseen ja työttömäksi 
työnhakijaksi, hän tarkentaa.

Lindström kertoo, että tavallises-
ti lopputulos on kuitenkin se, että 
ihminen on edelleen työkyvyttömä-
nä vailla työtä - eikä kukaan työn-
antaja edes ottaisi näin huonossa 
kunnossa olevaa palvelukseensa.  

- Eläkevakuutusyhtiö ja sen va-
kuutuslääkäri ovat kuitenkin rat-
kaisunsa tehneet ja potilasta näke-
mättä hylänneet eläkehakemuksen, 
Lindström ihmettelee.

Perussuomalaisten mielestä sää-
döksiä tulee muuttaa siten, että 
hoitavan lääkärin/lääkäreiden rat-
kaisu on ensisijainen ja sitova.

- Jos eläkevakuutusyhtiö ja va-
kuutuslääkäri ovat hoitavan tai 
hoitavien lääkärien ratkaisusta eri 
mieltä, on eläkevakuutusyhtiön ja 
vakuutuslääkärin pystyttävä esittä-
mään selkeä näyttö siitä, että hoi-
tavan lääkärin ratkaisu on väärä, 
Lindström painottaa.

- Riitatilanteessa lopullisen rat-
kaisun tekisi riippumaton elin. Se 
ei voi olla nykyisen kaltainen va-
kuutusoikeus. Tällaiselle käsittelylle 
on säädettävä enimmäiskäsittelyai-
ka, jolla turvataan eläkkeen haki-
jan oikeus.

Suomessa suuri joukko surkeita 
ihmiskohtaloita

man laajuuden ja aloin ymmärtää 
siihen liittyviä oireita.

taistelu elämästä 
ja eläkkeestä

Kuntoutuksen jälkeen koette-
lemukset jatkuivat perhepiiris-
sä. Huikkola erosi pitkäaikaisesta 
kumppanistaan. 

- Eron syy oli aivovammani, hän 
sanoo totisena.

2011 keväällä, puolen vuoden 
yksinolon jälkeen Huikkolan voi-
mat eivät riittäneet enää arjen 
pyörittämiseen. Lisäksi Lähiva-
kuutuksen hylkykirjeet masensi-
vat häntä. Elämä oli lähellä katke-
ta. Toistamiseen.

- Eräänä iltana söin lääkekaapis-
tani kaikki kolmiolääkkeet: rei-
lut 100 pilleriä. Jouduin kolmek-
si päiväksi teho-osastolle, hän 
avautuu.

Tammikuussa 2012 Huikkola 
sai vihdoin päätöksen työkyvyttö-
myydestään Lähivakuutukselta.  

- Eläkkeen saamiseksi tarvittiin 
vielä yksi todiste: liikennevahin-
kolautakunnan päätös, jonka suo-
situksesta Lähivakuutus myön-
si minulle täyden eläkkeen, hän 
tarkentaa ja sanoo, ettei toden-
näköisesti olisi saanut vieläkään 
myönteistä eläkepäätöstä ilman 
asianajajansa vesa laukkasen 
oikeusapua.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
    KUVAT MATTI MATIKAINEN
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JUSSI NIINISTö 
KIRjOITTAjA ON KANSANEdUSTAjA 
jA PERUSSUOMALAISTEN 
1. vARAPUhEENjOhTAjA

■  KOLUMNI

SuomalaiSteN perinteisesti korkealla tasolla pysy-
tellyt maanpuolustustahto on hieman heikentynyt, selviää 
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan hiljattain 
julkaistusta tutkimuksesta. Syys-lokakuussa tehtyyn kyse-
lyyn vastasi tuhatkunta henkilöä.
 
tavalliSeSti vaihtelut tämän vuosittain tehtävän tut-
kimuksen tuloksissa ovat melko pieniä, mutta tällä kertaa 
muutamien kysymysten tuloksissa muutoksen suunta on 
huolestuttava. 
 
eNSiNNäKiN halu puolustaa omaa maata on heikenty-
nyt viisi prosenttiyksikköä. Syitä maanpuolustustahdon 
laskulle tutkimuksessa ei kysytty. Arvailla saattaa, onko 
parhaillaan käynnissä olevalla puolustusvoimauudistuk-
sella varuskuntien massalakkauttamisineen ollut vaiku-
tusta asiaan.
 
laSKuSta huolimatta edelleen 71 prosenttia vastaajista 
pitää Suomen puolustamista tärkeänä. Kuten viime vuon-
nakin, maanpuolustustahtoisimpia olemme me perussuo-
malaiset: 81 prosenttia kannattajistamme on sitä mieltä, 
että mikäli maahamme hyökätään, on suomalaisten puo-
lustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos 
näyttäisi epävarmalta.
 
toiNeN huolestuttava muutos on yleisen asevelvolli-
suuden kannatuksen lasku neljällä prosenttiyksiköllä. On 
kuitenkin huomioitava, että tämän kysymyksen kohdal-
la tuloksissa on vuosien varrella ollut melkoista hajontaa: 
toissa vuonna yleistä asevelvollisuutta kannatti 63, viime 
vuonna 72 ja tänä vuonna 68 prosenttia.
 
YleiSeN asevelvollisuuden kannatus on suurinta perus-
suomalaisten ja keskustan äänestäjien piirissä, 80 prosen-
tin hujakoilla. Me ymmärrämme, että asevelvollisuudesta 
kannattaa pitää kiinni, jos ja kun haluamme kustannuste-
hokkaasti puolustaa koko maata. Kyseessä on ainoa realis-
tinen tapa tuottaa riittävän suuret sodan ajan joukot.
 
aSevelvolliSuuS on kuluneen syksyn aikana ol-
lut tapetilla sen lakkauttamista ajavan kansalaisaloitteen 
vuoksi. Näyttää kuitenkin siltä, että aloite ei kerää tarvitta-
vaa määrää allekirjoituksia vaaditussa ajassa. Voi silti poh-
tia, onko näyttävästi mediassa esillä olleella hankkeella ol-
lut vaikutusta kyselyn tuloksiin.
 
luottamuS puolustuspolitiikan hoitoon on viime vuo-
den tavoin laskusuunnassa. Perussuomalaiset ovat puo-
lustuspolitiikan hoidon suhteen erityisen kriittisiä. Kan-
nattajistamme 47 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen 
puolustuspolitiikkaa on viime vuosina hoidettu joko mel-
ko tai erittäin huonosti. Koko otoksessa vastaava luku on 
24 prosenttia.
 
NatooN liittyminen ei saa kyselyssä kannatusta. Sen si-
jaan pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön lähes kaikki 
vastaajat suhtautuvat myönteisesti.
 
YleiSeSti ottaen voi tutkimuksesta todeta, että perus-
suomalaisten puolustuspoliittisilla linjauksilla on kansan 
enemmistön tuki takanaan. Linja pitää jatkossakin.

Kansan 
näkemys maan-
puolustuksesta

Kaikkien koettele-
musten jälkeen Toni 
Huikkola jaksaa valaa 
positiivista asennetta 
ympärilleen.  - Elämä 
hymyilee jälleen. Asun 
onnellisesti avoliitossa 
ja yritän pitää liikunta-
harrastuksistani kiinni, 
vaikka murtunut polvi-
lumpio vähän haittaa-
kin juoksuharrastusta-
ni, hän kertoo.
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Koira voi 
pelastaa  
henkesi
marraskuinen keskiviikkoilta hämärtyy 
espoolaisella pellonpientareella. 
aluillaan ovat pelastuskoiratreenit. 

metSäN reunaan on lavastet-
tu pelastuskoirien harjoitusrata. 
Se muistuttaa raunio-olosuhtei-
ta. Treenirata on koottu erilaisista 
lahjoituksina saaduista rakennus-
materiaaleista, kuten betonisista 
siltarummuista ja puulaudoista. 

Paikalla on myös Finnrescue-
joukkoihin (FRF) kuuluva lab-
radorinnoutaja Seita ohjaajansa 
Päivi ikosen kanssa. 

agilitystä raunioille

Ikosen ja Seitan yhteistyö alkoi 
yli kahdeksan vuotta sitten. Tuol-
loin Ikosen perheessä oli jo kak-
si seniori-ikäistä pelastuskoiriksi 
koulutettua kääpiösnautseria.

 - Seita erottui jo pentuna per-
heenjäsenistään rauhallisuudel-
laan ja tehtävien suorittamisesta 
pitävällä tosikkoluonteellaan. Se 
suoritti FRF-taidontarkastuksen 
neljän vuoden iässä, sanoo Iko-
nen. 

Ikosen kouluttama Seita on yksi 
Suomen tunnetuimmista pelas-
tuskoirista. 

- Sen ripeää oppimista on ollut 
ilo seurata. Seita on sellainen die-
sel-koira - tasaisen varma ja eikä 
hötkyile, hän luonnehtii. 

Pelastuskoiratoimintaan Ikonen 
tuli mukaan sattumalta 1998. Kää-
piösnautseriharrastajan agility-
treenit eivät tuottaneet toivottua 
tulosta, joten Ikonen päätti vaih-
taa lajia. 

- Eksyin tuolloisen koirani, kää-
piösnautseri Zorron kanssa rau-
niolle. Ja sillä tiellä ollaan, Ikonen 
muistelee. 

Kadonneita ja 
löytyneitä

Vuosien varrelle on mahtunut 
monia mieleenpainuvia kokemuk-
sia - rankkojakin. 

Ikosen mukaan kokemuksia on 
kahta laatua: niitä, jotka jäävät 
mieleen kohtalokkaina pelastumi-
sina ja niitä joiden ratkaisua ei saa 
koskaan tietää. 

- Löytymättömän kadonneen 
henkilön tapaus saattaa helposti 
helposti jäädä mietityttämään pi-
demmäksikin aikaa. 

Mieleenpainuvimpana etsintä-
kokemuksena Ikonen pitää taan-
noista Forssassa tapahtunutta 
vanhan rouvan etsintätehtävää. 

- Poliisi oli jo päättänyt, että et-
sinnät lopetetaan. Viimeisen et-
sintäpäivän iltapäivänä rouva löy-

tyi. Löytymisestä tuli hurjan hyvä 
olo - kokemus, jote ei hevin unoh-
da, Ikonen myöntää. 

Kallis harrastus

Ikonen ei saa pelastustehtävis-
tä mitään korvausta. Viikossa toi-
minta vie aikaa noin 10 tuntia. 

- Pelastuskoirat ovat minulle 
paitsi perheenjäseniä, mutta en-
nen kaikkea harrastus. Kuluja en 
edes uskalla laskea, hän naurah-
taa. 

Karkean arvion mukaan Ikosel-
ta kuluu harrastukseen 300-400 
euroa kuukaudessa, josta suurim-
man osan vie treenimatkoihin tar-
vittava oma auto. Ruoka, eläinlää-
kärikulut ja varusteet vievät ehkä 
kolmasosan.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

SuOMEN Kennelliitto myönsi tänä 
vuonna Sankarikoira-arvon 16 koi-
ralle ja lisäksi 13 koiraa sai uro-
töistään kunniamaininnan. Sanka-
rikoira-arvon voivat saada koirat, 
jotka ovat merkittävästi vaikutta-
neet siihen, että yksi tai useampi 
ihmishenki on pelastunut. 

- Kennelliittoon tuli tänä vuon-
na ennätysmäärä sankarikoiraha-
kemuksia. Se tuo merkittävällä ta-
valla esille koiran roolin ihmisen 
auttajana. Sankarikoira-arvon ja 
kunniamaininnan saaneet koirat 
ovat toimineet itsenäisesti havait-
tuaan ihmisen henkeä uhkaavan 
tilanteen, sanoo Kennelliiton vies-
tintäpäällikkö Kaija unhola.

(Lähde: Suomen Kennellitto)

Lähes sata pelastus-
tehtävää vuodessa

Kennelliitto 
palkitsi

Onnistuneesta tehtävän suoritta-
misesta Päivi Ikonen palkitsee Sei-
tan yleensä sukkapallolla (sukalla 
jossa on pallo sisällä), joka peu-
haushetken päätteeksi vaihdetaan 
koirankeksiin tai makkarapalaan.
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■  KOLUMNI

PIrKKO 
rUOhONeN-LerNer
KANSANEdUSTAjA,
PERUSSUOMALAISTEN 
EdUSKUNTARyhMäN Pj.

Perussuomalainen 
vaihtoehto lähellä 
ihmistä
SuomeN taloustilanne on haastava, mikä näkyy ja tuntuu 
kaikessa päätöksenteossa. Perussuomalaisten kansanedus-
tajat ovat uurastaneet eduskunnan valiokunnissa, osallis-
tuneet aktiivisesti täysistuntoihin ja tehneet lukuisia val-
tiopäivätoimia. Olemme laatineet hallituksen talousarvion 
vaihtoehdoksi oman vaihtoehtobudjetin 2014, jossa koros-
tamme erityisesti pienituloisten kansalaisten tukemista yhä 
kovenevassa yhteiskunnassamme. Emme saa unohtaa vai-
keassa asemassa olevia eläkeläisiä, lapsiperheitä, työttömiä 
ja opiskelijoita! 

haluamme, että verot peritään kansalaisten maksuky-
vyn mukaan, siksi emme kannata tasaverojen kuten arvon-
lisäveron korotuksia. Haluamme tukea pienten ja keski-
suurten yritysten menestystä tulevaisuuden talouskasvun 
ja uusien työpaikkojen luojina. 
 
eduSKuNNaN tarkastusvaliokunnan jäsenenä olen osal-
listunut homerakennuksiin liittyvien ongelmien käsitte-
lyyn. Kouluissa, päiväkodeissa, virastotaloissa ja sairaa-
loissa homeongelmat aiheuttavat vaikeita terveysongelmia 
niissä oleskeleville. On tärkeää, että rakentamisen ja sanee-
raamisen laatua saadaan paremmaksi. Mielestäni rakentaji-
en, rakennustyön valvojien ja suunnittelijoiden henkilökoh-
taista vastuuta projektin onnistumisesta tulisi lisätä. Meillä 
ei ole varaa korjata samoja rakennuksia muutaman vuoden 
välein! 
 
taRKaStuSvalioKuNNaSSa olemme paneutuneet 
myös nuorten syrjäytymiseen. Varhainen tuki lapsiperheille 
esimerkiksi kotipalvelujen muodossa on hyvin tärkeää sil-
loin kun halutaan ennaltaehkäistä isompia ongelmia. Edus-
kunnan keskusteluissa olen ottanut esille mm. poliittisiin 
virkanimityksiin liittyviä epäkohtia, jotka johtavat kakkos-
luokan miehitykseen ja siten tuottavuusongelmiin monissa 
virastoissa. Arvokas vanhuus kuuluu kaikille. Meidän tulee 
turvata riittävä määrä turvallisia hoitopaikkoja ikäihmisille.
 
vuoNNa 2013 järjestin eduskunnan kansalaisinfossa kes-
kustelutilaisuuksia aiheista ”Lapsen ensimmäiset kolme 
vuotta – eväät lapsen tasapainoiselle kehitykselle” ja ”Ter-
veellinen ravinto ja liikunta elämäntavaksi”. Kansalaisten 
liikkumattomuus aiheuttaa miljardiluokan laskuja koko jul-
kiselle sektorille. Toivon, että mahdollisimman moni tekee 
uudenvuoden lupauksen, jonka mukaan hän liikkuu aikai-
sempaa enemmän!
 
euRoPaRlameNttivaalit järjestetään sunnuntai-
na 25.5.2014. Olen ehdokkaana, sillä haluan vähentää EU:n 
massiivista byrokratiaa ja tolkutonta varainkäyttöä. Touko-
kuun vaalit ovat tärkeät meille kaikille suomalaisille, joten 
muistakaa osallistua vaalitilaisuuksiin ja käydä äänestämäs-
sä!
 
loPuKSi haluan kiittää lämpimästi teitä kaikkia, jotka 
olette tukeneet minua työssäni ja antaneet arvokasta palau-
tetta. Pidetään yhteyttä myös ensi vuonna. Rauhallista Jou-
lua ja Onnea Vuodelle 2014!

SuOMEN Pelastuskoiraliitto ry (SPeKL) 
on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, 
joka toimii pelastuskoiratoimintaa har-
rastavien yhdistysten keskusjärjestönä. 

Pelastuskoiraliitto kehittää pelastus-
koiratyötä muiden muassa yhdessä palo- 
ja pelastusviranomaisten. Pelastuskoira-
liitto on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) ja Suomen Pelastusalan keskus-
järjestön (SPEK) aktiivinen jäsen. 

Pelastuskoira voi pelastaa ihmishenkiä. 
Koiria ja ohjaajia koulutetaan etsimään 
kadonneita henkilöitä viranomaisten 
apuna, erilaisissa vaativissa olosuhteissa. 

Alueelliset pelastuskoirayhdistyk-
set kouluttavat koira-ohjaaja -työpa-
reja työskentelemään Vapepan häly-
tysryhmissä. Ryhmien jäsenet auttavat 
poliisia ja pelastusviranomaisia kadon-
neiden henkilöiden etsinnöissä. Pelas-
tuskoira pystyy tarkistamaan ohjaajan-

sa kanssa laajojakin alueita nopeasti ja 
luotettavasti. 

Pelastuskoiraliitto tekee myös kansain-
välistä yhteistyötä Finnrescue-joukon 
voimin (FRF). Ulkomaisten pelastuskoira-
järjestöjen kanssa järjestetään yhdessä 
koulutuksia ja harjoituksia. 

Finnrescue-toiminnassa koulutetaan 
pelastuskoirarymiä kansainvälisiin avus-
tustehtäviin. FRF on raivaus-, pelastus-, 
sammutus- ja lääkinnälliseen pelastus-
toimintaan kykenevä komennuskunta, 
joka on hälytysvalmiudessa ulkomais-
ten suuronnettomuuksien ja katastrofi-
en avustustehtäviin. FRF-toimintaa koor-
dinoi muun muassa Kriisinhallintakeskus 
(CMC Finland). 

Lisätietoja: 
www.pelastuskoiraliitto.fi ja 
www.vapepa.fi 

Pelastuskoiraliitto
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Ossi palkittiin 
mitalilla
Puoluesihteerin tehtävät kesällä jättänyt ossi 
Sandvik koki itsenäisyyspäivänä miellyttävän yllä-
tyksen saadessaan kuulla, että tasavallan president-
ti on myöntänyt hänelle Suomen valkoisen Ruusun 
i luokan mitalin kultaristein.

KuuSi vuotta yhtäjaksoises-
ti perussuomalaisten puoluesih-
teerinä toiminut ossi Sandvik 
on nyt ehtinyt olla ”vapaalla jalal-
la” muutaman kuukauden ja pyr-
kinyt tänä aikana tavoittelemaan 
normaalimpaa elämää. 

Itsenäisyyspäivänä hän sai 
miellyttäviä ja odottamattomia 
uutisia: tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö on myöntänyt hä-
nelle Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitalin kultaristein.

- Ei minulle tällaista kunniaa ai-
emmin ole osunut kohdalle. En 
osannut sitä odottaa ja olen sii-
tä otettu. Puolueessa toimin tällä 
hetkellä kunnallisten luottamus-
henkilöiden yhdysmiehenä hoi-
taen suhteita muun muassa Kun-
taliittoon ja muihin kunnallisiin 
yhteisöihin. Näitä tehtäviä hoidin 
hiukan jo puoluesihteerikaudel-
lanikin omien töiden ohella. Yhtä 
ja toista muutakin on pohdinnas-
sa, mutta niistä ei vielä tässä vai-
heessa ole tarpeen mainita sen 
enempää, Sandvik kertoo.

Politiikka siis on miehen yk-
kösharrastus edelleen, mihinkäs 
koira karvoistaan pääsee. Lisäksi 

hän yrittää pitää huolta kunnos-
taan ja lähtee mielellään kalareis-
sulle kesällä, jos se vain onnistuu. 
Puukkojen tekeminen oli Sand-
vikille mieluisa harrastus ennen 
puoluesihteeripestiä, ja sitäkin 
hän aikoo vielä jossain vaihees-
sa kokeilla. Hän on aina pitänyt 
myös puutöistä ja jo kouluaikoi-
naan sai aina kympin käsitöistä.

- Puoluesihteerikaudellani en 
ehtinyt harrastaa yhtään mitään, 
koska tehtävä vei kaiken vapaa-
ajan ja energian. Nyt kuitenkin 
aion edelleen suuntautua enem-
män työhön kuin harrastuksiin, 
kun olen luonteeni puolesta sel-
lainen, että minulla pitää aina 
olla jotain menossa.

Paineensietokyky 
tuli testattua

Puoluesihteeriaikojaan Ossi 
Sandvik ei ikävöi, mutta on kui-
tenkin tyytyväinen siitä, että mie-
lestään selvisi tehtävästään aika 
hyvin.

- Se on ihmiselle hyväksi, että 
tehtävät aina silloin tällöin vaih-
tuvat, ja jos työssään onnistuu, 

on mukava siirtyä eteenpäin seu-
raavaan tehtävään. Olen aina pyr-
kinyt hoitamaan kaikki toimeni 
mahdollisimman hyvin ja tulok-
sekkaasti.

Puoluesihteerin tehtävässä pa-
rasta ja haastavinta oli tehdä ko-
vaa ja uuvuttavaa työtä pienen 
puolueen nostamiseksi nykyi-
seen asemaansa. Kun hän tarttui 
toimeensa, oli Perussuomalaiset 
vielä pieni puolue, mutta Sand-
vikilla oli vahva näkemys ja luja 
usko puolueen kasvuun ja menes-
tykseen. Oli hienoa saada konk-
reettisesti nähdä ja kokea tuon 
vision toteutuminen ja samalla 
hankkia valtavasti ystäviä ja kon-
takteja puolueen piiristä.

- Ikävimmäksi ja vaikeimmak-
si koin kasautuvista ristipaineis-
ta ja jatkuvasta arvostelusta sel-
viämisen. Henkinen kuormitus 
oli valtava. Paineensietokyky tuli 
testattua tämän tästä, mutta olen 
tyytyväinen siitä, että sitä riitti.

Sandvik uskoo seuraajallaan 
Riikka Slunga-Poutsalolla ole-
van kaikki edellytykset selviytyä 
tehtävässään hyvin.

- Olen huomannut, että Riikalla 

Entinen puoluesihteeri hoitaa kunta-asioita

PERuSSuOMALAINEN kansanedustaja Lauri Heik-
kilä otti eduskunnan täysistunnon suullisella ky-
selytunnilla kantaa hallituksen esitykseen laiksi 
Poliisiammattikorkeakoulusta. Heikkilä painotti pu-
heenvuorossaan, että poliisikoulutukseen tulisi li-
sätä ensiaputaitojen koulutusta. Rutiininomaisek-
si luullun istunnon sävy muuttui nopeasti Heikkilän 

kertoessa, miten hänen oma poikansa kuoli liiken-
neonnettomuuspaikalle poliisien ensiaputaitojen 
puutteeseen vuonna 2011.

Heikkilän traaginen kertomus herätti kansan-
edustajissa vakavia tunteita ja ajatuksia yli puo-
luerajojen.

Poliisikoulutukseen lisättävä 
ensiapukoulutusta

on tarvittava tahtotila tarttua toi-
meen. Sitä puoluesihteerin työssä 
vaaditaan. Jokainen on erilainen 
persoona ja varmasti myös toi-
menkuva muovautuu persoonan 
mukaan. Tehtävä on haastava, se 
vie kaiken ajan ja energian, mut-
ta uskon että jos joku siinä pärjää, 
niin se on Riikka.

Painopisteen tulee olla 
ihmisten perustarpeissa

Ossi Sandvik uskoo vahvasti pe-
russuomalaisten menestykseen 
tulevaisuuden Suomea rakennet-
taessa. Hän uskoi siihen silloin-
kin, kuin hyvin harva muu vielä 
uskoi. Painopisteen pitää kuiten-
kin aina olla tavallisten ihmisten 
perustarpeiden tyydyttämisessä.

- Jos tämä asia muistetaan, niin 
ei ole mitään hätää. Se on usko-
mattoman yksinkertainen asia, 
mutta ei silti käytännössä aina 
helppo.

Menestys ei kuitenkaan tule il-
maiseksi. Sen varmistamiseksi ja 
jatkumiseksi on jokaisen tehtävä 
kovasti töitä. Perussuomalaisilla 
on kaikki mahdollisuudet menes-
tyä seuraavissa eurovaaleissa ja 
eduskuntavaaleissa, mutta aino-
astaan, jos toimimme joukkuepe-
laajien tavoin.

- Politiikassa usein yksilöt lois-
tavat, mutta jotta yksilöt voisivat 
loistaa, on kaikkien tehtävä töitä 
joukkueena, Sandvik pohtii.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVA MATTI MATIKAINEN
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- Puoluesihteerikaudellani en ehtinyt harrastaa yh-
tään mitään, koska tehtävä vei kaiken vapaa-ajan ja 
energian, puukkoja nikkaroiva ja kalassa käyvä Ossi 
Sandvik myöntää.

OLEN kaiketi parantumaton jouluih-
minen. Olen aina pitänyt jouluun 
liittyvästä tunnelmasta ja sen ja-
kamisesta niiden ihmisten seurassa, 
jotka kuuluvat jouluuni. Silloin on 
hyvää aikaa miettiä joulun todellista 
sanomaa, Jeesuksen syntymäjuhlaa, 
joka vuodesta toiseen tuo toivoa 
kaiken epävarmuuden keskelle.

Joulunaika on hieno mahdollisuus 
tehdä hyviä tekoja lähimmäisille ja 
samalla voi saavuttaa itselle levol-
lisen ja hyvän mielen. Joulu muis-
tuttaa meitä myös siitä, että valo 
voittaa pimeyden, totuus valheen, 
rakkaus vihan ja itsekkyyden.

Joulun viettoon olisi parempi val-
mistautua ajoissa, mutta käytännös-
sä ainakin itselläni asia tuppaa jää-
mään viime hetkiin. Joulukorttien 
kirjoittaminen ja lähettäminen on 
ensimmäisiä perinteisiä jouluvalmi-
stelujani. Lahjojen hankintaan ku-
lutan usein suhteettomasti aikaa. 
Perinteisesti pyörittelen mielessä-
ni, millaisia voisivat olla hankkimani 
lahjat, jotta ne olisivat vastaanotta-
jilleen mieluisia.

Joulu loihditaan paljolti mielikuvil-
la ja joulutunnelman eteen kannat-
taa nähdä vaivaa. Perinteiden ylläpi-
täjiä ja tärkeitä asioita ovat monet 
usein pienetkin yksityiskohdat, jotka 
toistuvat samankaltaisina joulusta 
jouluun. Oikeastaan joulu kokonai-
suudessaan, koristeluineen, ruoki-
neen, perinteineen ja tunnelmineen 
on lahja, jossa antamisen ja saami-
sen tarkoitus on tuottaa mielihyvää.

Joulun valoissa ja varjoissa tiivis-
tyvät lapsuuden muistot toiveineen 
ja odotuksineen. Toisinaan koet-
tu toiveiden täyttymys, joskus pet-
tymys ja sen sieto, rakastetuksi ja 
nähdyksi tulemisen ilo ja riemu.

Mika Waltari kirjoitti aikanaan 
mittavan määrän myös joulun ta-
rinoita. Yhä tähänkin jouluun sopii 
sama mikä hänen toiveenaan vuonna 
1940 jouluun valmistautuville suoma-
laisille oli; runsaita ei lahjojen tar-
vitse olla, kunhan ne rakkaudella 
valmistetaan ja vastaanotetaan. Ne 
joilla on enemmän kuin muilla, jaka-
koot osattomille omistaan, säilyt-
tääkseen rauhan sydämessään. Liian 
köyhä, liian valoton ja lämmötön ei 
tänä jouluna saisi olla mikään suo-
malainen koti. Siitä olemme kaikki 
yhteisesti vastuunalaisia oman jou-
lurauhamme tähden.

Lahjakasta joulua!
Ossi Sandvik

Joulu 
on lahja

- Puoluesihteeri-
kaudellani en
ehtinyt harrastaa 
yhtään mitään,
koska tehtävä 
vei kaiken vapaa-
ajan ja energian, 
Ossi Sandvik 
myöntää.

PERuSSuOMALAISTEN puheenjohtaja 
Timo Soini ei hyväksy hallituksen roo-
lia Fortumin päätöksessä myydä siirto-
verkkonsa ulkomaalaisille sijoittajille. 
Soinin mukaan on käsittämätöntä, että 
huoltovarmuuden kannalta keskeistä 
strategiaa ollaan myymässä ulkomaille.

- En voi käsittää, että tällaista ollaan 
kauppaamassa maailmalle. Ja ostajana 

on kanadalainen ja australialainen elä-
kerahasto. Millähän kompetenssilla he 
hoitavat tällaisia sähköyhtiöitä? Soi-
ni ihmettelee.

Soini uskoo suomalaisten sähkönku-
luttajien joutuvan kaupan maksumie-
hiksi ja arvelee hallituksen joutuvan 
myymään omistuksiaan, kun se on ensin 
ottanut liikaa velkaa.

Soini tyytymätön 
Fortum-kauppoihin

Ossi Sandvik vahvistamaan 
EU-vaalityöryhmää
OSSI SANdVIK on nimetty EU-vaalityöryhmään vaalipäälliköksi 
Pekka M. Sinisalon aisapariksi. - Kunhan teemme työmme hyvin, 
niin neljään paikkaan on mahdollisuus, monissa vaalikamppailuissa 
kouliintunut Sandvik toteaa. 
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Eurojytky lepää 
nukkuvissa
Perussuomalaisilla on Ylen marraskui-
sen kyselytutkimuksen mukaan 17 pro-
sentin kannatus ensi kevään europarla-
menttivaaleissa. Siinä olisi kasvua 2009 
vaaleihin peräti 7,2 prosenttiyksikköä. 
toteutuessaan nyt mitattu kannatus ta-
kaisi varmasti toisen euroedustajan, eikä 
kolmaskaan meppi olisi kaukana.

PeRiaatteeSSa tarjolla voisi 
olla vielä kevään 2011 eduskunta-
vaalejakin isompi jytky. Eurovaa-
leissa ratkaiseva tekijä on äänes-
tysprosentti. Asetelma on aivan 
erilainen kuin eduskuntavaaleis-
sa.

Mistä perussuomalaiset saivat li-

säkannatuksensa 2011 eduskun-
tavaaleissa? Taloustutkimus teki 
Suomen Kuvalehden pyynnöstä 
poikkeuksellisen laajan kyselytut-
kimuksen lokakuussa 2010, kun 
perussuomalaisten kannatus alkoi 
jo uhata kolmen suuren puolueen 
vakiintunutta asemaa.

Monien yllätykseksi kävi ilmi, 
että perussuomalaisten uusi kan-
natus tuli kaikilta kilpailevil-
ta puolueilta sekä niin sanotul-
ta nukkuvalta puolueelta varsin 
tarkkaan niiden kokoa vastaavis-
sa suhteissa.

Eurovaaleissa perussuomalai-
silla näyttäisi Ylen kyselyn mu-
kaan olevan tilaisuus pitää edus-
kuntavaalikannatuksensa. Mutta 
eurovaaleilla on piirre, joka tekee 
niistä vaikeasti ennustettavan. Eu-
rovaalien äänestysprosentti on ol-
lut katastrofaalisen surkea vaa-
leista toiseen.

Kansa ja ehdokkaat 
eri linjoilla

Ketkä sitten äänestävät ja ket-
kä jättävät äänestämättä? Jotakin 

voi päätellä Helsingin Sanomien 
vaalikoneesta 2004. Tässä vaali-
koneessa oli mukana kysymyksiä, 
jotka toistuvat kaikissa eurobaro-
metreissä. Eurobarometrit ovat 
EU-komission rahoittamia haas-
tattelututkimuksia, joissa kartoi-
tetaan unionin kansalaisten sosi-
aalisia ja poliittisia mielipiteitä. 

Yksi eurobarometreissä sään-
nöllisesti toistuvista kysymyksis-
tä kuuluu, onko EU-jäsenyys ollut 
Suomelle “hyvä”, “huono” vai “ei 
hyvä eikä huono” asia. Kävi ilmi 
että eduskuntapuolueiden eh-
dokkaista vuoden 2004 eurovaa-
leissa 85 prosenttia ja europarla-
menttiin valituista 79 prosenttia 
piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvä-
nä asiana. Kriittisempiä ehdokkai-
ta oli vain eduskunnan ulkopuoli-
silla pienpuolueilla.

Jussi Halla-aho Erkki Havansi Laura Huhtasaari Maria LohelaJuho Eerola Marko Kulpakko

Perussuomalaiset odotta-
vat menestystä eurovaa-
leissa. Kuva vuoden 2008 
kunnallisvaalien vaalival-
vojaisista.
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ääNESTäJäT odottavat, että saavat mitä 
vaalilupauksissa tarjotaan. Kun lukee ny-
kyisen Kataisen/Urpilaisen hallituspuolu-
eiden vaalilupaukset, on äänestäjien ku-
luttajansuoja koetuksella. Metallityöväen 
Liitolla oli merkittävän liittokokouksen 
tunnuslause: ”Sanat ja teot”. Metallis-
sa se tarkoitti, että ne kohtaavat. Poli-
tiikassa asiat ovat toisin. Kuluneen vuo-
den aikana on nähty mitä ihmeellisimpiä 
koottuja selityksiä. 

teollisuuden alasajo 
suurin saavutus

Kataisen/Urpilaisen hallitus teki sen 
mihin ei kukaan edeltäjänsä pystynyt; 
suomalaisten teollisten työpaikkojen to-
taalisen alasajon. Teollisuuden toiminta-
edellytyksiä on nykyisen hallituksen ai-
kana heikennetty systemaattisesti. Veron 
korotuksilla ja rikki - ja vastaavilla di-
rektiiveillä lisätään yritysten energia- ja 
logistiikkakustannusten taakkaa käsittä-
mättömän paljon, yli kaksi miljardia vuo-
dessa. Hallituksen kärkihankkeina ovat 
”kestävän talouskasvun, työllisyyden ja 
kilpailukyvyn vahvistaminen”. Hallituksen 
kauniiden puheiden ja karujen tekojen 
jyrkän ristiriidan ovat karvaasti kokeneet 
kilometritehtaalle laitetut 130  000 te-
ollisuustyöntekijää. Tekojen perusteella 
Kataisen/Urpilaisen hallitusta on kutsut-
tava ”kelvottomien kompromissien koa-
litioksi ”.  

todelliset tohelot ja tunarit

Hallituksen päätös evätä STX:n 50 mil-
joonan markkinaehtoinen käyttöpääoma-
laina oli Suomen historian kaikkien ai-
kojen suurin teollisuus-, työllisyys- ja 
talouspoliittinen munaus. Päätöksen seu-
raukset ovat katastrofaaliset. Metallite-
ollisuuden selkäranka voi murtua. Rau-
malla telakan allas tyhjennee lopullisesti. 
Tämä on EU:n vika, väittävät hallitusher-
rat ja -rouvat. Tässä taas yksi syy äänes-
tää EU-vaaleissa. Tällaiset säännökset on 
muutettava.

Turun ja Helsingin telakoilla on vaike-
uksia saada edes kotimaisen jäämurtajan 
rahoitusta järjestykseen, koska EU:n uusi 
pankkidirektiivi on esteenä. Sama direk-
tiivi on saattamassa sadat pk-sektorin 
yritykset konkurssiin ja tuhansilta lop-
puu työ. Kansallisesti ei kuulemma voida 
tehdä mitään. Tässä on toinen hyvä syy 
käydä äänestämässä.   

Rakenneuudistus on peite-
nimi sisäiselle devalvaatiolle

Valtionvarainministeri ja SDP:n puheen-
johtaja on nimennyt itsensä ”Täti Tiu-
kaksi”. Miksi? Koska hän on puheissaan 
vaatinut Kreikalta, Espanjalta, Italialta 
ja Portugalilta valtaisia valtiontalouden 
leikkauksia eli sisäisen devalvaation to-
teuttamista. Näissä maissa se on merkin-
nyt palkkojen ja eläkkeiden puolittamisia 

sekä olemattoman sosiaaliturvan lakkaut-
tamista. Suomeksi tämä on merkinnyt 
peruskansalaisten kurittamista ja kur-
jistamista. Esitykset ovat saaneet SDP:n 
hallintoelimissä raikuvat aplodit työn-
sankarimitalien sateella höystettynä.   

Nyt Jutta urpilainen eli Täti Tiukka on 
suunnannut katseensa suomalaisiin. Hän 
on aloittanut samat sisäisen devalvaa-
tion vaateet kotimaassa. Nimike on ra-
kenneuudistus, ja nyt pääministeri Jyr-
ki Katainen ja valtiovarainministeri Jutta 
Urpilainen kisaavat siitä kumpi on ko-
vempi leikkaaja eli kansan kurittaja. Eu-
ron tukipaketteihin osallistuminen upot-
taa maamme talouden. Suomi on ohjattu 
Kreikan tielle sisäisine devalvaatioineen. 
Kuntien valtionosuuksia leikataan miljar-
dilla eurolla ja tehtäviä lisätään toisella. 
Se merkitsee kuntien palvelujen alasajoa. 
Kärsijöinä ovat ensimmäisenä työläisper-
heet.

Kahden lompakon politiikalla Katainen 
ja Urpilainen viiltävät poliittiset ran-
teensa auki ja valuttavat kannatuksensa 
kymmenen prosentin pintaan 2015 vaa-
leissa. Me voimme varmistaa tämän käy-
mällä äänestämässä.

moraalittomuus rehottaa

Hallitusohjelmasta huolimatta sulle-
mulle -politiikka jatkuu virkanimityksis-
sä. Jäsenkirja nousee arvoon arvaamat-
tomaan, kun Kataisen /Urpilaisen täyttää 
keskeisiä virkapaikkoja. 

Moraalittomuuden huippu oli Katais-
gate eli kun pääministerin kaveri Pekka 
Himanen sai ohituskaistaa myöten 700  
000 euroa tyhjästä. Vaikka tässä tapauk-
sessa täyttyivät kaikki koplauksen tun-
nusmerkit eikä hyvästä hallintotavasta 
ollut hajuakaan, antoi eduskunnan enem-
mistö luottamuksensa pääministerille.

Perussuomalaisten on estettävä tällai-
sen eliitin moraalittomuuksien rehotta-
minen. Parhaiten se onnistuu, kun huo-
lehdimme, että oma piha on puhdas. 
Perussuomalaiset ovat todellinen vaihto-
ehto vain, kun torjumme elitismin omissa 
joukoissamme.  

SMP:n legendaarinen puheenjohtaja to-
tesi sisäisestä poliittisesta korruptiosta: 
”Se lahottaa latvan ja tuo tsaarin aikai-
sen nöyristelevän hallintokulttuurin.”   

Kiitos kuluneesta vuodesta. Laitetaan 
heti vuoden 2014 ensimmäisestä päivästä 
alkaen soratiet kuralle ja asfaltit rullal-
le. Voitto kotiin ensin EU-vaaleissa ja sit-
ten 2015 eduskuntavaaleissa. Vain äänes-
tämällä varmistetaan muutos!

Saat mitä tilaatSuomalaisista EU-jäsenyyttä piti 
hyvänä tuohon aikaan 46 prosent-
tia. Luku on vaihdellut mittaukses-
ta toiseen 50 prosentin molemmin 
puolin ja on nyt 53 prosenttia.

Vuonna 2004 valituista euro-
edustajista 14 prosenttia, esko 
Seppänen (vas.) ja Kyösti virran-
koski (kesk.) vastasivat HS:n vaa-
likoneessa, että EU-jäsenyys ei ole 
Suomelle hyvä eikä huono asia. 
Kansasta tämän vastausvaihtoeh-
don valitsi 31 prosenttia. Suomen 
EU-jäsenyyttä piti huonona vain 
Paavo väyrynen (kesk.). Yksi eu-
roedustaja on 7 prosenttia valituis-
ta. Kansalaisista kuitenkin 21 pro-
senttia piti Suomen EU-jäsenyyttä 
huonona asiana.

eu-vastaiset eivät äänestä

Kuilu kansan ja eliitin välillä eu-
rokysymyksessä ei siis ole popu-
listien luoma myytti, vaan se on 
ollut objektiivisesti mitattavaa to-
dellisuutta jo kauan. Eurokriitti-
selle puolikkaalle kansaa ei ollut 
vuoden 2004 eurovaaleissa tarjolla 
- Paavo Väyrystä lukuun ottamat-
ta - vakavasti otettavia ehdokkaita, 
joten suurin osa eurokriittisistä ää-
nioikeutetuista jäi vaalipäivänä ko-
tiin.

Äänestysprosentti oli vuonna 
2004 kohtuullinen 41,1 prosenttia. 
Siinäkin oli nousua edeltävistä eu-
rovaaleista: vuoden 1999 pohjan-
oteeraus oli 31,4 prosenttia. Viime 
kerralla vuonna 2009 äänestysak-
tiivisuus oli 38,6 prosenttia.

Luvuista on helppo arvioida, että 
eurovaaleissa äänestämättä jättä-
neistä ylivoimainen enemmistö 
kuuluu niihin, jotka suhtautuvat 
Suomen EU-jäsenyyteen ja Euroo-
pan integraatioon joko kielteisesti 
tai ainakin varauksellisesti.

äänestäjät liikkeelle

Eduskuntavaalien kotimaan ää-
nestysprosentti on pysynyt pari 
vuosikymmentä 70 prosentin 
tuntumassa. Eduskuntavaaleis-
sa nukkuvien joukossa lienee pal-
jon ihmisiä, joita politiikka ei yk-
sinkertaisesti kiinnosta, ja 
heitä on tuskin mahdol-
lista aktivoidakaan. Ää-
nestäjäkunnasta noin 
30 prosenttia kuiten-
kin on äänestänyt edus-
kuntavaaleissa, mutta 
nukkunut eurovaalit, 
koska ei ole löytänyt 
protestilleen kana-
vaa vanhoista puo-
lueista.

Kevään vaaleis-
sa perussuomalai-
silla on eurokriittisyy-
den monopoli. Edellä esitettyjen 

lukujen valossa näyttäisi siltä, että 
perussuomalaisten suurin kilpa-
kumppani ei tällä kertaa ole toiset 
puolueet vaan nukkuvat.

Voisiko äänestysaktiivisuus ensi 
keväänä nousta? Helsingin Sano-
mien TNS-Gallupilla teettämäs-
sä tutkimuksessa vastanneista 52 
prosenttia kertoi äänestävänsä 
varmasti ensi vuoden eurovaaleis-
sa. Todellinen äänestysprosentti 
jää yleensä jälkeen äänestysaikeis-
ta, mutta oleellista on muutos ai-
empaan, vastaavalla tutkimusme-
netelmällä saatuun lukuun.

Vuoden 2009 vaaleja edeltänees-
sä kyselyssä 44 prosenttia äänes-
tysikäisistä katsoi äänestävänsä 
varmasti vaaleissa, ja todellinen 
äänestysprosentti jäi hieman alle 
40 prosentin. Kahdeksan prosent-
tiyksikön nousu ilmoitetussa ää-
nestysvarmuudessa voisi merkitä 
jopa seitsemää prosenttiyksikköä 
uusia äänestäjiä. Heistä todennä-
köisesti merkittävä osa on kriittisiä 
unionia ja varsinkin sen liittoval-
tiokehitystä kohtaan. Perussuoma-
laisten kolmas paikka voi hyvinkin 
olla kiinni siitä, saadaanko nämä 
nukkuvat uurnille.

Nukkuminen ei kannata

Perussuomalaisten työmies mat-
ti Putkosen mukaan kymmenen 
vuotta sitten yksikään vakavasti 
otettava puolue ei tarjonnut vaih-
toehtoa Suomen EU-politiikalle, 
ja äänestämättä jättäminen miel-
lettiin kannanotoksi vallitsevaa in-
tegraatiokehitystä vastaan. 

- Siihen aikaan moni sanoi, että 
”kaikkein paras protesti on men-
nä äänestyspäivänä kalaan”, Put-
konen muistelee. 

Putkonen vetoaa nyt perussuo-
malaisten kenttäväkeen, ettei sama 
saa toistua.

- On jauhettava ja jauhettava sitä 
viestiä, että äänestämättä jättämi-
nen on kannanotto nykyisen me-
non puolesta eikä sitä vastaan.

■ TEKSTI MARKO HAMILO
     KUVA LEHTIKUVA

Piritta PoikonenAnne Louhelainen Pirkko Mattila Mauno VanhalaPirkko Ruohonen-
Lerner

Ilkka Matinpalo Sampo Terho Juha Väätäinen

MATTI 
PUTKONeN
TyöMIES
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Suomelle 
lankeaa 
maksajan 
rooli
Jos visiot eu-maiden syvemmästä inter-
graatiosta toteutuvat, jossa muun muassa 
sosiaaliturvaa, maahanmuuttopolitiikkaa ja 
velkoja yhdenmukaistetaan, Suomi maksaa 
eurooppaan entistä enemmän, muistuttaa 
eurovaaliehdokas maria lohela.

tuRKulaiSelle kansanedus-
taja maria lohelalle ovat kan-
sainväliset asiat tulleet tutuik-
si hänen koulutuksensa ja työnsä 
kautta niin eduskunnassa kuin ai-
kaisemmissakin tehtävissä. Lo-
helan juuret ovat Nivalassa, Poh-
jois-Pohjanmaalla. Turkuun hän 
muutti päästyään Turun yliopis-
toon opiskelemaan englannin 
kääntämistä. Hän on asunut myös 
Yhdysvalloissa ja Irlannissa muu-
tamia vuosia opiskellen ja töitä 
tehden.

- Opintojeni ohessa minulla oli 
ilo tehdä osa-aikatyötä omalta 
koulutusalaltani ja päätoimisen 
opiskelun päätyttyä olen ollut ko-
kopäiväisesti töissä kansainväli-
sissä ja dynaamisissa tehtävissä. 
Eduskuntaan minut valittiin vuo-
den 2011 vaaleissa ollessani kau-
punginvaltuutettuna Turussa, Lo-
hela kertoo.

Eduskunnassa Lohela on ulko-
asiainvaliokunnan jäsen, valtio-
varainvaliokunnan varajäsen ja 
eduskunnan IPU-johtokunnan 
puheenjohtaja. IPU-kokousmat-
kojen vetämisen hän on kokenut 
opettavaiseksi ja mielenkiintoi-
seksi.

- Olen aina ollut kiinnostunut 
yhteiskunnallisista asioista myös 
kansainvälisessä mittakaavassa ja 
seuraan aktiivisesti maailmanpo-
litiikkaa. Taustaani ja nykytilan-
nettani tarkastellen pyrkiminen 
eteenpäin kansainvälisten mah-
dollisuuksien saralla on luonte-
vaa.

Yhteistyötä on 
tiivistettävä

Jos Lohela valitaan europarla-
menttiin, hän toivoo saavansa toi-
mia erityisesti ulkoasioihin ja kan-
sainväliseen kauppaan liittyvissä 

tehtävissä. Meppien, eduskunta-
ryhmän ja puolueen yhteistyötä 
tulisi jatkossa entisestään tiivistää 
monien asioiden ollessa niin sel-
keästi kytköksissä toisiinsa. Suo-
men maakohtaisten etujen esiin-
tuontia sekä tietoa ja ymmärrystä 
unionista on lisättävä. Mepeillä on 
näissä kaikissa asioissa tärkeä roo-
li.

- Euroopan unioni on edennyt 
pitkin harppauksin lainsäädän-
nön harmonisoinnin tiellä. Jo nyt 
olemme huomanneet, kuinka han-
kalia seurauksia täysin erilaisten 
toimintamallien saattamisessa sa-
man muotin alle on. 

Eräät tahot visioivat yhä syvem-
pää EU-maiden integraatiota, jos-
sa muiden muassa sosiaaliturvaa, 
maahanmuuttopolitiikkaa ja vel-
koja yhdenmukaistettaisiin. Suo-
men kaltaiselle vauraalle maal-
le tästä lankeaisi entistä suurempi 
maksajan rooli. Lohela ei hyväk-
sy esimerkiksi Turkin ottamista 
unioniin. EU:n tulisi olla pääasias-
sa vapaakauppa-alue ihmisten, ta-
varan ja pääoman välillä.

- Kielitaitoni ja kokemukse-
ni avulla minun on helppo osal-
listua keskusteluihin ja asioi-
den käsittelyyn ja tuoda selkeästi 
esiin näkemykseni. Olen ulospäin 
suuntautunut ja minulla on ko-
kemusta kansainvälisestä ympä-
ristöstä sekä arjessa että työssä. 
Erityisesti IPU:ssa olen toiminut 
yhteistyössä eri maiden kansan-
edustajien kanssa.

Joukossa on voimaa

Politiikan vastapainoksi Maria 
Lohela katsoo mielellään elokuvia 
nimenomaan elokuvateatterissa. 
Kuntonyrkkeily on myös mielui-
sa harrastus, joka auttaa saamaan 
hartiat liikkeelle runsaan istumi-

sen vastapainoksi. Lohela käve-
lee työmatkoja ajan salliessa ja 
geokätköilee erityisen mielellään 
kesäisin. Silloin tällöin hän käy 
myös teatterissa ja lukee. Lohe-
lalla on myös kaksi kissaa, jotka 
nekin tarvitsevat hänen aikaansa 
ja huomiotaan.

- Avomieheni työskentelee IT-
alalla. Minulla on pieni suku, 
mutta he ovat sitäkin läheisem-
piä. Veljeni, vanhempani ja tä-
tini miehineen asuvat Nivalassa 
kuten myös minulle hyvin tär-
keä 86-vuotias mummuni, joka 
viettää leppoisia eläkepäiviä ko-
titalossaan, jossa on asunut koko 
ikänsä.

Perussuomalaisten vahvuus 
on näkyminen turuilla, toreilla 
ja kaduilla - niin vaalien aikaan 
kuin niiden välilläkin. Puolueen 
teltan ja viirin alla tehty jalkatyö 
on aina ollut Lohelalle mielui-
saa puuhaa, ja sitä hän aikoo jat-
kaa myös eurovaaliehdokkaana. 
Porukassa tehty työ on kantanut 
hedelmää tähänkin saakka, eikä 
näiltä osin toimivaa sapluunaa 
ole syytä laittaa uusiksi.

- Joukossa on voimaa. Aikatau-
lun puitteissa pyrin kiertämään 
niin paljon kuin suinkin ehdin. 
Näkyminen internetissä ja so-
siaalisessa mediassa on osa tätä 
päivää. Myös lehtimainonnal-
la on roolinsa. Vaalibudjetti täs-
mentyy kampanjan yksityiskoh-
tien tarkentuessa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVA MATTI MATIKAINEN

KUKA?
 Nimi: Maria Lohela
 Syntymäaika: 11.6.1978
 Kotipaikka: Turku
Ammatti: Projektipäällikkö, humanististen tieteiden kandidaatti
Tehtävät eduskunnassa: Ulkoasiainvaliokunta 2011 -, valtiovarain-
valiokunta (vj) 2012 -, verojaosto 2012 -, kunta- ja terveysjaosto 
2012 -, asunto- ja ympäristöjaosto (lj) 2012 -, Ulkopoliittisen ins-
tituutin neuvottelukunta 2011 - 2015, Parlamenttienvälinen liitto 
IPU, Suomen ryhmän johtokunta (pj) 2011 -
Kunnalliset luottamustehtävät: Turun rakennuslautakunta 2009-
2012, Turun kaupunginvaltuusto 2009-2012
Muut luottamustehtävät: Finnfundin hallintoneuvosto 2013-
Kotisivut: www.marialohela.fi

Maria Lohela:
- Olen aina ollut 
kiinnostunut
yhteiskunnallisista 
asioista myös
kansainvälisessä 
mittakaavassa ja
seuraan aktiivisesti 
maailmanpolitiikkaa, 
Maria Lohela 
painottaa.
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Mikä on älyttömin 
EU-säädös?
VAIKEA vastata, kun on runsauden pu-
laa. Suopellonraivauskieltodirektiivi hä-
viää niukasti klassikolle eli komission 
asetukselle 1677/88/ETY (kurkun käy-
ryys).
■ Erkki Havansi

HEHKuLAMPPuKIEL-
TO on hölmö direk-
tiivi. Hehkulamppu-
kiellosta hyötyvät 
isot lamppujen val-
mistajat. Yritykset 
myöntävät itsekin, 
että se on fantas-
tinen bisnes. Ener-
giansäästölampun sisältämän elohope-
an vuoksi se on ongelmajätettä ja vaatii 
erityishävityksen - energiaa kuluu siis 
elinkaaren lopussakin. Hehkulamppu-
jen lasi ja rauta eivät saastuta luontoa, 
koska ne voidaan kierrättää.
■ Laura Huhtasaari

SäädöKSET koskien hiildioksidipäästö-
jen vähentämistä globaalin lämpenemi-
sen torjumiseksi. 
■ Marko Kulpakko

KOMISSION asetus 
(EU) N:o 666/2013 
pölynimurien eko-
logista suunnittelua 
koskevien vaatimus-
ten osalta komis-
sio on tehnyt taus-
taselvityksen, jossa 
analysoidaan koti-
talouksissa ja liiketiloissa käytettäviin 
pölynimureihin liittyviä teknisiä, talou-
dellisia ja ympäristönäkö kohtia; ”Pö-
lynimurilla tarkoitetaan laitetta, joka 
poistaa puhdistet tavalta pinnalta li-
kaa laitteen sisällä syntyvästä alipai-
neesta johtuvan ilmavirran avulla. Ko-
missio tarkastelee uudelleen imuriletkun 
kestävyyttä ja moottorin operatiivista 
elinikää koskevia erityisiä ekosuunnit-
te luvaatimuksia ja esittää tämän uudel-
leentarkastelun tulokset kuulemisfoo-
rumille viimeistään 1.9.2016.” Kysymys: 
Tarvitaanko tätä todella, kun rahaa ei 
ole edes perusterveydenhuoltoon?
■ Anne Louhelainen

ONHAN näitä älyt-
tömiä kurkku- ja ku-
misaapasdirektiivejä 
vaikka kuinka paljon! 
Talousihmisenä olen 
ollut huolissani EU:n 
päästökaupan aihe-
uttamista ongelmista 
eurooppalaisille yri-
tyksille ja työpaikoille. Näin joulun kun-
niaksi nimeän kuitenkin ajankohtaisena, 
kansalaisten kodinvaihtoa haittaavana 
asiana EU:n energiatehokkuusdirektiivin. 
Sen seurauksenahan Suomeen tuli ener-
giatodistuspakko pientaloille. Tämä on 
merkittävä, mutta täysin turha lisäkus-
tannus kodinvaihtotilanteessa, kun jo-
kaisen talon todellinen energiankulutus 
on helposti selvitettävissä energialas-
kuista, kaukoluennan yleistyttyä jopa 
kuukausitasolla.
■ Ilkka Matinpalo

TuORE älyttömyys on tekeillä pank-
kiunioniin. Vaikka sijoittajanvastuu on 
tarkoitettu ensisijaiseksi vastuuksi, ku-
ten pitääkin, tämä sijoittajanvastuu tu-
lee ehkä voimaan vasta muutama vuosi 
sen jälkeen kun yhteisvastuuseen perus-
tuva kriisirahasto on jo perustettu. Yh-
teisvastuu on jo itsessään huono asia 
ja kaiken lisäksi se tulisi voimaan ensin. 
Lähdetään siis heti väärässä järjestyk-
sessä liikkeelle!
■ Piritta Poikonen

uuSI EU-säännös leikkaa pölynimuri-
en imutehoa 2000 watista 1600 wattiin. 
Tämä energiatehokkuuden nimissä!
■ Pirkko Ruohonen-Lerner

NäITä osin haitallisia, osin lähinnä has-
suja  säädöksiä riittää satamäärin. Leh-
dissäkin on kerrottu muun muassa WC-
pönttöjen ja pesukoneiden sääntelystä, 
samoin esimerkiksi viinikaapin ohjekir-
jaan on vaadittu ilmoitus, että kaappi 
on tarkoitettu viinin säilömiseen. 
Eräs vähemmän tunnettu klassikko on 
europarlamentin hyväksymä mietin-
tö ”Naisten rooli vihreässä taloudes-
sa”, jossa mm. todisteltiin että ilmas-
tonmuutos vaikuttaa enemmän naisiin 
kuin miehiin.
■ Sampo Terho

TERVA on luokiteltu EU-säännöksissä 
haitallisten puunsuoja-aineiden jouk-
koon ja EU:n mukaan puuveneen tervaa-
misessa on parasta suojautua maskeil-
la ja hupuilla.
■ Mauno Vanhala

TAITAA olla niin, että suurehko osa sää-
döksistä ja direktiiveistäkin ovat täyt-
tä byrokraattista potaskaa; esimerkkinä 
säädösluonnos siitä, minkälaisia korko-
kenkiä parturi-kampaajat saisivat työs-
sään käyttää! Hei haloo, eivätköhän he 
itse tiedä käyttökenkiensä valintaperus-
teet paremmin kuin Brysselin lakeijat!
■ Juha Väätäinen

H

- Olen aina ollut 
kiinnostunut
yhteiskunnallisista 
asioista myös
kansainvälisessä 
mittakaavassa ja
seuraan aktiivisesti 
maailmanpolitiikkaa, 
Maria Lohela 
painottaa.
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Poliittinen kähmintä 
vääristää päätöksentekoa

Luottamuksesta

Tuulivoimaa asukkaiden 
ehdoilla

Avoimuutta päätöksentekoon

Nimityksiä Rovaniemellä

ROVANIEMEN kaupunginhallituksen 
tahdosta päättää luopua apulaiskau-
punginjohtajista uutisoitiin julkisuu-
dessa ”Rovaniemelle jää jatkossa vain 
yksi kaupunginjohtaja” (LK 26.11). 

Uutisoinnista sai sen käsityksen, 
että mm. apulaiskaupunginjohtajien 
viroista luopuminen ja tehtävien uu-
delleen organisointi olisi ollut Riku 
Tapion (kesk.) aikaansaannos. 

Todellisuudessa Riku Tapion esitys 
apulaiskaupunginjohtajien virkojen 
lakkauttamisesta oli kaupunginhal-
lituksen hallitusryhmien puheenjoh-
tajien neuvottelema yhteinen pää-
tös, joka perustui Maarit Airaksisen 
(kok.) ja allekirjoittaneen vaatimuk-
seen, molempien vahvaan ja pitkä-
jänteiseen yhteistyöhön. Keskusta ei 
ole kyennyt Rovaniemen kaupungin 
ja maalaiskunnan yhdistymisen jäl-
keen (2006) henkilöstöorganisaatiota 
uudistamaan. Nyt keskusta heräsi ja 
taipui perussuomalaisten sekä kokoo-
muksen hallitusryhmien tahtoon. 

Kaupungin asukkailta saamani pa-
lautteen mukaan nykyinen kaupun-
ginhallituksen kokouksien käytäntö ja 
sisältö vääristää heidän käsityksiään 
ja poliittista päätöksentekoa. Olen 
samaa mieltä. Eettisesti ja moraali-
sesti ei ole hyväksyttävää, että kes-
kustapuolueen vallan käytöllä kähmi-
tään itselle toisten tekemiä aloitteita 
ja ryhmien yhteistyöllä tehdyt tu-
lokset.  

Kaupunginhallituksen pöytäkirjoi-
hin on kirjattu yleisesti lukuisa määrä 
hallitusryhmien neuvottelemia pää-

töksiä Riku Tapion henkilökohtai-
sina esityksinä. Tästä vallitsevasta 
kokouskäytännöstä syntynee medi-
alle ja kaupungin asukkaille koomi-
nen kuva, että Tapio tekisi kaupun-
ginhallituksessa yksin töitä aamusta 
iltaan. Onko niin, että keskustapuo-
lue tarkoitushakuisesti haluaa viedä 
yhteistyössä kaikkien hallitusryhmien 
kanssa työstettyjen ja päätettyjen 
asioiden positiiviset hedelmät itsel-
leen? Kuulostaa tutulta - poliittisel-
ta kähminnältä - eikä osoita suurta 
kunnioitusta yhdessä tekemisen arvo-
ja kohtaan.

Julkisuuteen välittynee myös kuva, 
että kaupunginhallituksen hallitus-
ryhmien puheenjohtajien ryhmä oli-
si jokin kuvitteellinen areena. Se on 
kuitenkin poliittisesti todellinen ja 
tärkeä ryhmä, jossa haetaan päätök-
sille yhteistä arvopohjaa ja yhtei-
siä etuja. 

Hallitusryhmien puheenjohtajien 
edustajana Tapion esitykset tulisikin 
jatkossa kirjata kaupunginhallituksen 
pöytäkirjaan rehellisesti ja avoimesti 
ryhmäpuheenjohtajien yksimielisenä 
esityksenä. Perussuomalaiset poliit-
tiset päättäjät arvostavat yhteistyö-
kykyä ja taitoa hallita yhteiskuntaa 
ja tehdä kansalaisten kannalta hyviä 
päätöksiä. Emme hyväksy poliittista 
epärehellistä kähmintää, jolla vääris-
tetään päätöksentekoa. 

Jarmo Juntunen (ps.)
Rovaniemen kaupunginhallituksen 
jäsen

LyHyEN aikani politiikan pyörteis-
sä on saanut minut miettimään mo-
nia eri asioita ja niiden hoitamista 
monilta kantilta. Vuosi sitten pide-
tyissä kuntavaaleissa sain äänestä-
jiltäni valtakirjan toimia kaupungin 
luottamushenkilönä. Minua äänes-
täneiden henkilöiden aktiivisuu-
desta johtuen pääsin varsin mer-
kittävälle luottamushenkilöpaikalle 
eli puheenjohtajan nuijan varteen 
kaupunginhallituksessa. Tässä roo-
lissa olen välillä joutunut pohti-
maan, että mitä loppujen lopuk-
si luottamushenkilönä toimiminen 
tarkoittaa.

Ihmisten välinen luottamus on 
tunne tai varmuus siitä, että voi 
turvautua toisiin ja siihen, etteivät 
osapuolet petä toiveita tai aiheuta 
pettymyksiä. Luottamus on koke-
musperäistä tietoa sekä tunnetta. 
Yleensä ihminen uskoo, että luot-
tamuksen kohde ei halua hänelle 
mitään pahaa. On luonnollista, että 
ihmisen epäillessä toisen aikeita tai 
moraalia niin luottamusta ei kovin 
helpolla synny.

Kun tätä kautta pohtii kaupungin 
luottamushenkilönä, niin yksinker-
taistettuna asian voisi ymmärtää 
siten, että vaaleissa ääni annetaan 
henkilölle, johon turvaudutaan yh-
teisten asioiden hoitajana. Tämä ei 
tarkoita sitä, että valitun luotta-
mushenkilön tulisi ajatella käsitel-
tävistä asioista samalla tavalla kuin 
äänestäjät. Sehän olisi toisaal-
ta myös mahdotonta, koska äänes-
täjillä lienee yhtä monta ajatus-
ta maailman menosta kuin on itse 
äänestäjiäkin. Kaikkien miellyttä-
minen tekisi luottamushenkilöis-
tä tuuliviirejä ja joka suuntaan ku-

martelevia ”pellejä”, joilta puuttuu 
linja sekä rohkeus tehdä tarvitta-
via valintoja.

Kuluneen vuoden aikana olen huo-
mannut, että kaupungin luottamus-
henkilö saa paljon sellaista tietoa, 
joka ei ole ehkä kaikille itsestään 
selvää. Tietyissä asioissa kenen ta-
hansa on helppo mestaroida kuu-
lo- ja huhupuheiden tai tietoisesti 
vääristeltyjen näkemysten tai us-
komattomien unelmien pohjalta. 
Itse koen, että luottamushenkilön 
yksi keskeisemmästä osaamisesta 
on se, että kaikista esiin tulevista 
jutuista pystyy erottamaan tosi-
asiat ja tekemään päätöksiä niiden 
perusteella. Luottamus voi jossain 
asioissa joutua kovalle koetukselle, 
koska kokonaiskuva voi monella ih-
misellä olla hyvinkin erilainen, el-
lei kaikilla ole samanlaista tietoa. 
Toisaalta samallakin tiedolla koko-
naisuus voi muodostua eri ihmisillä 
toisistaan eroavaksi, mutta se taas 
on demokratiaa sekä politiikkaa ja 
näitä molempia varmasti tarvitaan 
yhteisen hyvän löytämisessä.

Nyt valittuna luottamushenkilönä 
haluan itse olla parhaalla mahdol-
lisella tavalla sen luottamuksen ar-
voinen, jonka kohdalleni vaalitulok-
sen kautta sain. Koen, että minulle 
on osaltaan uskottu Mänttä-Vilp-
pulassa olevien yhteisten asioiden 
hoito. Siitä koetan selviytyä omal-
la tyylilläni, omalla persoonallani 
ja linjakkuudella, sillä tiedän, että 
luottamuksen voi yleensä menet-
tää kerran.

Timo Tukia (ps.)
Mänttä-Vilppulan 
kaupunginhallituksen pj.

RAAHEN Seutukuntain Perussuoma-
laiset kannattaa ja haluaa olla edis-
tämässä uusiutuvien energiavarojen 
kehitystä ja käyttöönottoa, mut-
ta tuulivoimaloiden rakentamisessa ja 
suunnittelussa täytyy huomioida pa-
remmin ihmiset ja asuinympäristöt. 
Tuulivoimalaitokset on rakennetta-
va riittävän etäälle asunnoista ja po-
tentiaalisista uusista asuinpaikoista. 
Näin saamme kyläyhteisöihin uusia 
asukkaita ja kuntaan veronmaksajia. 
Pidämme sopivana suojaetäisyytenä 
vähintään 2 km asuntoihin sekä loma-
asuntoihin, voimaloiden kokoluokan 
kasvaessa etäisyyttä on kasvatetta-
va tästäkin.

Tuulivoiman rakentaminen, nykyisel-
lä tavalla hoidettuna on muuttamas-
sa maaseudun laajamittaiseksi teolli-
suusalueeksi.

Mielestämme kylien vetovoima ja 

asukkaiden viihtyvyys on turvattava.  
Yhden nelihenkisen ja keskituloisen 
perheen muutto kuntaan tai pois-
muuton estäminen on kunnalle suu-
rempi taloudellinen hyöty kuin varo-
vasti arvioiden 4-6 voimalaitoksesta 
olisi tuulivoimalan elinkaaren aikana.

Meidän on turvattava verorahoil-
la tuettujen hankkeiden tuoton jää-
minen kotimaisille toimijoille, jolloin 
tuotot hyödyttävät suomalaisia, ei-
vätkä valu kansainvälisille keinotte-
lijoille.

Raahen Seutukuntain Perussuoma-
laiset ei voi kannattaa sellaisia tuu-
livoimahankkeita, jotka eivät kestä 
kriittistä tarkastelua edellä mainittu-
jen seikkojen perusteella sijoituksen 
tai omistuspohjan kannalta.

Jari Ojala

RuOKOLAHdEN Perussuomalai-
set ry valitsi puheenjohtaja Har-
ri Ahosen jatkokaudelle sääntömää-
räisessä syyskokouksessaan. Muita 
hallitukseen valittuja ovat Reino 
Rummukainen, Matti Kalpio, Virpi 
Repo-Laitinen ja Markus Laitinen. 

Ruokolahden Perussuomalaiset lis-
tasi syyskokouksessaan myös pitkän 
tähtäimen tavoitteita, josta yksi on 
olla seuraavien kuntavaalien jälkeen 
valtuuston kahden suurimman val-
tuustoryhmän joukossa. Tämä edel-
lyttää jäsenmäärän kasvattamista ja 
sitouttamista. 

- Tavoitteiden saavuttaminen edel-
lyttää vuoropuhelua median, valtuus-
toryhmien, virkamiesten, naapuri-
en ja kansalaisten kanssa. Otamme 
tarvittaessa kantaa ja keskustelem-
me toisia kunnioittaen. Osallistumme 

kunnassa, maakunnassa oleviin tapah-
tumiin. Teemme omaa työtämme, vain 
se johtaa tavoitteeseemme, puheen-
johtaja Ahonen muistutti. 

Ahonen painotti myös ihmisten yh-
denvertaisuutta ja toiminnan avoi-
muutta. 

- Meillä ei ole mitään syytä sala-
ta kuntalaisilta asioita, jotka ei kuulu 
salassapidon alaisuuteen. Kuntalaiset 
ovat antaneet meille luottamuksen 
ja mandaatin hoitaa yhteisiä asioita, 
joten kuntalaisten tulee saada tie-
toon tehdyt päätökset ja niiden pe-
rusteet. Päätöksenteon ja toiminnan 
tulee sietää ja ennen kaikkea kestää 
läpivalaisu. Emme liity hyvä veli –käh-
mintäsalaseuroihin.

Ruokolahden Perussuomalaiset

Rovaniemen Perussuomalaisten 
syyskokouksessa valittiin vuoden 
2014 yhdistyksen hallitus. Kokous va-
litsi yksimielisesti Matti Torvisen jat-
kamaan puheenjohtajan tehtävissä. 

Varsinaisiksi hallituksen jäsenik-
si valittiin yksimielisesti Mika Mik-
konen, Ari Paldan, Mari Tapio, Ari 

Rantala, Annika Mellajärvi, Kaler-
vo Björkbacka, Pertti Sääskilahti 
ja Jarmo Juntunen. 

Annika Mellajärvi
sihteeri
Rovaniemen Perussuomalaiset
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Uudenmaan syyskokouksessa 
yksimielisiä henkilövalintoja

Koulutusta 
Pohjois-Karjalan piirissä 

Mäntylä Lapin piirin 
puheenjohtajaksi

Valta vaihtui Etelä-Pohjanmaalla

uudENMAAN Perussuomalaisten syys-
kokouksessa Lohjalla kirjoitettiin uusi 
luku piirin historiaan. Vanhat konkarit 
Arja Niemelä ja Veikko Granqvist muis-
telivat, ettei koskaan aiemmin ole piirin 
henkilövalintoja tehty näin sujuvasti ja 
yksimielisesti.

Piirin syyskokous valitsi vuoden 2014 
puheenjohtajakseen yksimielisesti ny-
kyisen puheenjohtajan Pekka M. Sini-
salon. Jatkokaudelle valittu puheenjoh-
taja Sinisalo toi kiitospuheessaan esille 
sen, että tuleva vuosi on piirihallituk-
selle erittäin haasteellinen tulevien EU-
vaalien ja vuoden 2015 eduskuntavaalien 
osittaisesta päällekkäisyydestä johtuen. 
Tulevalla piirihallituksella on edessään 
kova työ, mutta yhteistyöllä tulemme 
varmistamaan Perussuomalaisten suuren 
vaalivoiton, Sinisalo totesi.

Piirihalitukseen valittiin 27 jäsentä ja 
jokaisella jäsenyhdistyksellä on tulevan 
vuoden hallituksessa vähintään 1 edusta-
ja. Myös piirihallituksen valinta tehtiin 
yksimielisesti piirihallituksen esityksen 
mukaan. Vuoden 2014 piirihallitukseen 
valittiin seuraavat henkilöt: Askola-

Myrskylä-Pukkilasta Asko Vilenius, Es-
poosta Veikko Granqvist, Maija Saima-
lahti ja Jarno Eerola, Hangosta Pekka 
Tuunanen, Hyvinkäältä Timo Riskilä, In-
koosta Veijo Ratilainen, Järvenpäästä 
Mikko Taavitsainen, Kauniaisista Jark-
ko Huttunen, Karkkilasta Ville Sauk-
kola, Keravalta Iiro Silvander, Kirkko-
nummelta Sanna Hartikainen, Lohjalta 
Merja Nevalainen ja Raimo Friberg, Lo-
viisasta Veli-Matti Mettinen, Nurmijär-
veltä Maiju Tapiolinna, Pornaisista Juk-
ka Turunen, Porvoosta Håkan Mansner 
ja Monica Pokela, Raaseporista Janne 
Niiniharju, Sipoosta Antti-Matti Laita-
la, Siuntiosta Mika Savilahti, Tuusulasta 
Pasi Huuhtanen, Vantaalta Minna Kank-
konen, Jussi Suoverinaho ja Juha Simo-
nen sekä Vihdistä Pasi Salonen.

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo 
totesi kokoukselle olevansa ylpeä hyväs-
tä kokouksen valmistelusta ja  piirin yk-
simielisestä linjasta sekä puheenjohta-
jan että piirihallituksen valinnassa.

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri

PuOLuE järjesti koulutusta Pohjois-Kar-
jalan piirin paikallisyhdistysten puheen-
johtajille, sihteereille ja talousvastaa-
ville. Joensuussa saatiin kohdennettua 
tietoa kirjanpidon perusteista, tilinpää-
töksen asiakirjoista, tuloslaskelmasta ja 
taseesta sekä toimintakertomuksesta. 
Talousasioista kertoi perussuomalaisten 
talouspäällikkö Auli Kangasmäki. 

Tilinpäätöksen tärkeänä liitetietona 
on kuluneen vuoden toimintakertomus. 
Usein se jää liian suppeaksi, jossa ker-
rotaan kuluneen vuoden tapahtumat ly-
hyesti ja lista pidetyistä kokouksista. 
Niitä lukiessa tulee sellainen mieliku-
va, ettei vuoden aikana ole paljoakaan 
tapahtunut ja rahaa on kuitenkin men-
nyt reippaasti. Paikallisyhdistysten kan-
nattaa jatkossa laatia toimintakerto-
mus niin, että asiat listataan laajemmin 
ja tarkemmin, esimerkiksi kuukausijak-
sotuksella.

Toimintakertomus on tärkeä asiakir-

ja ja se kertoo paikallisyhdistyksen ak-
tiivisuudesta. Myös piirihallituksen toi-
mintakertomus on laadittava riittävällä 
laajuudella. Itse olen listannut asioita 
kuukausittain ja materiaalia on kertynyt 
jo monta sivua eli paljon on piiritasolla-
kin vuoden aikana tapahtunut.

Järjestösihteeri Pekka Kataja kertoi 
koulutusväelle keskeisiä asioita puolu-
een organisaatiosta ja toiminnoista. Ka-
taja on käytettävissä aina, kun tarvi-
taan tietoa edellä mainituista asioista.

Koulutuspäivä oli hyvä ja monipuo-
linen. Paikalla oli yhteensä 45 henki-
löä, edustajia piirin jokaisesta paikallis-
yhdistyksestä. Jatketaan tähän malliin 
tästä eteenpäinkin ja osallistutaan kou-
lutus- ja tiedotustilaisuuksiin aina kun 
niitä on meille tarjolla, koska niille on 
todella tarve.

Juhani Vuorela
piirisihteeri

PERuSSuOMALAISTEN Lapin piirin syys-
kokous pidettiin Torniossa. Kokouksen 
avajaissanat lausui puolueen 2. vara-
puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna 
Mäntylä.

- Perussuomalaiset haluaa olla EU-vaa-
lien ykkönen ja hallitus- sekä päämi-
nisteripuolue eduskuntavaalien jälkeen, 
Mäntylä korosti.

Tilaisuudessa esiintyivät myös kansan-
edustaja, EU-vaaliehdokas Juha Väätäi-
nen ja kansanedustaja, EU-vaaliehdo-
kas Pirkko Mattila sekä järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi.

Väätäinen ilmoitti olevansa EU-kriit-
tinen, euro-vastainen, Suomi-henkinen 
ja Eurooppa-myönteinen. Väätäisen pit-
kähkön ja seikkaperäisen puheenvuoron 
loppupuolella kokouksen puheenjohtaja 
ilmoitti puheaikaa olevan vielä minuut-
ti jäljellä, mihin Väätäinen totesi, että 
”siinä ehtii juosta vielä pitkälti toista 
kierrosta!”

Pirkko Mattila toivoi puolestaan vil-
pittömästi, että hän ei jäisi perus-

suomalaisten pohjoisimmaksi EU-
vaaliehdokkaaksi. Mattila ilmoitti 
sydämenasiakseen metsäkysymykset.

Kansanedustaja Hanna Mäntylä voit-
ti puheenjohtajavaalissa nykyisen piirin 
puheenjohtajan Jukka Paakin Rovanie-
meltä äänin 18 - 12. 

Perussuomalaisten Lapin piirihallituk-
sen valittiin lisäksi Inarista Liisa Maria-
pori, Rovaniemeltä Matti Torvinen, Yli-
torniolta Lauri Sainmaa, Pellosta Arvo 
Romakkaniemi, Pelkosenniemeltä Esa 
Pokka, Kemijärveltä Tuomas Kalliokos-
ki, Savukoskelta Osmo Kammonen, Ke-
minmaasta Arto Hakala, Simosta Ter-
ho Korpikoski, Kolarista Irja Hamsmith 
varalla Jyrki Rundgren, Kemistä Harri 
Tauriainen, Tervolasta Juha Antinkaa-
po, Sodankylästä Eila Kivioja, Utsjoelta 
Osmo Roivas, Kittilästä Akseli Erkkilä, 
Posiolta Paavo Mursu, Torniosta Juhani 
Keinänen ja Sallasta Pertti Aska. 

Perussuomalaisten Lapin piiri

ASKO Salminen valittiin yksimielises-
ti Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin puheenjohtajaksi. Piirin 
nykyinen puheenjohtaja, valtiopäivä-
neuvos Raimo Vistbacka luopui ve-
tovastuusta ennakkosuunnitelmiensa 
mukaisesti.

 Piirihallituksen puheenjohtajiksi 
esitettiin Risto Mattilaa Kauhavalta, 
Asko Salmista Laihialta ja Juha Mä-
enpäätä Ilmajoelta. Vaalissa Salminen 
sai 56, Mäenpää 18 ja Mattila 4 ään-
tä. Toista kierrosta ei tarvittu.

Perussuomalaisten puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo kuvaili pu-
heessaan puolueen elävän edelleen 
järjestöllisesti ja jäsenmäärän suh-
teen suurta kasvun aikaa.

 - Puolueen kasvua kuvaa se, että 
viime kuntavaalien jälkeen meillä on 
edustus maamme kunnanvaltuustois-
sa lähes jokaisessa kunnassa, Slunga-
Poutsalo muistutti.

Kansanedustaja Reijo Hongisto kai-
pasi piirin uudeksi puheenjohtajaksi 
valtiopäiväneuvos Vistbackan kaltais-
ta sillanrakentajaa.

- Meidän on otettava herkästi huo-
mioon myös rannikkoseudun ruotsin-
kieliset alueet, mistä turkistarhaajat 
ja kalastajat ovat kääntyneet sankoin 
joukoin puoleeni monissa arkipäivän 
kysymyksissä. 

Kansanedustaja Vesa-Matti Saa-
rakkala painotti puheenvuorossaan 
sote-uudistuksesta, ettei kuntakent-
tään voida luoda samanaikaisesti sekä 
isäntä- että renkikuntia. Kansanedus-
taja Maria Tolppanen puolestaan 
hehkutti hallituksen olevan melkoi-
sessa krapulatilassa, jos rakennepa-

kettia markkinoidaan korjaussarjana. 
Tolppanen tuomitsi puheessaan kun-
tien viiden vuoden suoja-ajan kun-
taliitoksissa, mikä on räikeässä risti-
riidassa yksityisen puolen riisuttujen 
työsuhde-etujen kanssa. 

Vierailevana tähtenä piirikokouk-
sessa puhunut kansanedustaja, EU-
vaaliehdokas Juha Väätäinen korosti 
olevansa vakaasti EU-kriittinen, euro-
vastainen, Suomi-henkinen sekä Eu-
rooppa-myönteinen.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin piirihallituksen jäseniksi 
valittiin: Alajärveltä Turo Kalliomaa, 
Alavudelta Juha Rikala, Evijärvel-
tä Mikko Paalanen, Ilmajoelta Juha 
Mäenpää, Isojoelta Jorma Ranta-
la, Isokyröstä Raili Varo, Jalasjärvel-
tä Martti Alkula, Karijoelta Seppo 
Tienhaara, Kaskisista Lasse Lähdes-
luoma, Kauhajoelta Sami ylirahnas-
to, Kauhavalta Tuula Koivisto, Kristii-
nankaupungista Jukka Kangasniemi, 
Kuortaneelta Antti Koskela, Kurikas-
ta Jorma Varpula, Laihialta Heik-
ki Latva-Nikkola, Lappajärveltä Rei-
jo Keto, Lapualta Tero Juupajärvi, 
Maalahdesta Arja Loijas, Mustasaa-
resta Jaana Westerholm, Seinäjoel-
ta Marko Kähönen, Soinista Jukka 
Soidinmäki, Teuvalta Eliisa Panttila, 
Vaasasta Jukka Mäkynen ja Vimpelis-
tä Ville Kantola sekä Ähtäristä Jor-
ma Hakola.

Paikalla oli myös järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan 
piiri

Raimo Vistbacka ja 
Asko Salminen.
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Ahti Salmi 75 vuotta

Matti Vattulainen 80 vuotta

PITKäN ja ansiokkaan elämäntyön 
puolueen ja aatteen hyväksi tehnyt 
Ahti Salmi Kivijärveltä täyttää 75 
vuotta 7.1.2014. Syntymäpäiviä vie-
tetään Kivijärven terveyskeskuksessa 
pienessä perhepiirissä. 

Uutterana aatteen miehenä ja hei-
kompiosaisten väsymättömänä puo-
lustajana tunnettu Salmi tunsi Veik-
ko Vennamon jo pikkupoikana tämän 
kiertäessä Keski-Suomessa asutus-
työssä. Puolueeseen Salmi liittyi jo 
varhain, kun aate kulki vielä Suomen 
Pientalonpoikien Puolueen nimellä.

Puutarhuriksi koulutettu Salmi tun-
nettiin miehenä, joka otettuaan jon-
kin asian tehtäväkseen antoi kaik-
kensa sen eteen. Pienen ihmisen 
puolustaminen oli hänelle sydämen 
asia. Onkin traagista, että nyt, kun 
vuosikymmenten väsymätön taistelu 
on viimein alkanut kantaa hedelmää, 
ei Salmi enää itse pysty siitä täysin 

PITKäN linjan perussuomalainen kun-
nallispoliitikko Matti Vattulainen 
Joutsenosta (nyk. osa Lappeenran-
taa) täyttää 80 vuotta 28.12.2013. 
Rakennusmestarina työuransa teh-
nyt Vattulainen tunnetaan sitkeästä 
ja periksiantamattomasta työstään 
Joutsenon kaupunginvaltuustos-
sa, raflaavista lehtikirjoituksistaan 
ja valtuustoaloitteistaan, joita hän 
parhaana vuotenaan tehtaili jopa 34 
kappaletta. Hänellä on ollut lukuisia 
luottamustehtäviä muun muassa ra-
kennuslautakunnassa ja kaupungin-
hallituksessa.

SMP:hen Vattulainen liittyi vuon-
na 1984 ja oli vuosina 1988 ja 1992 
Joutsenon äänikuningas parhaim-
millaan 337 äänellä.  Vattulainen 
on ollut myös SMP:n ja sittemmin 
Perussuomalaisten tukisäätiön hal-
lituksessa, osan aikaa myös vara-
puheenjohtajana. SMP:n konkurssin 
jälkeen Vattulainen keräsi toisek-

Kokoukset & tapahtumatPS
Kärsämäen Perussuomalaiset
Kärsämäen Perussuomalaisten sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 28.12. klo 12 Kärsämäen 
Nesteellä. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat ja keskustellaan kuntati-
lanteesta. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa! 

Kokkolanseudun Perussuomalaiset 
Kokkolanseudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 29.12. klo 
15 Sokoshotelli Kaarlessa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa !

Kristiinankaupungin 
Perussuomalaiset
Kristiinankaupungin Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 29.12. 
klo 15 Lapväärtin  ABC:n kabinetis-
sa. Käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

Eu-vaalitilaisuus Jyväskylässä
Puheenjohtaja Timo Soini ja EU-
vaaliehdokkaat professorit Erk-
ki Havansi ja Mauno Vanhala ovat 
puhujina EU-vaalitilaisuudessa sun-
nuntaina 19.1.2014 klo 15 Jyväskylän 
yliopiston (Mattilanniemi) Agora/
Martti Ahtisaari -salissa. Kahvitar-
joilu alkaa klo 14.30. Tervetuloa!

Liedon Perussuomalaiset
Liedon Perussuomalaiset järjes-
tää vierailun Olkiluotoon 31.1.2014. 
Tutustumme Onkaloon ja Sähköä 
uraanista -tiedenäyttelyyn. Kaik-
ki V-S-piirin perussuomalaiset ovat 
tervetulleita mukaan. Kyytimaksu 20 
€ kerätään bussissa. Bussi lähtee klo 
8 Liedon kunnantalolta, pysähtyy 
Turun Ravattulassa ja 8-tien var-
rella tarpeen mukaan. Olkiluodossa 
tarjotaan kahvit klo 10. Tutustumi-
sen jälkeen jatkamme lounaalle Vuo-
joen kartanoon, buffet 17 €. Mukaan 
tarvitaan henkilöllisyystodistus. Il-
moittautumiset 15.1.2014 mennessä 
piirisihteeri Sirkku Saariselle: sirk-
ku71@gmail.com tai tekstiviestillä 
050 377 3961. 

Koski jatkaa Pyhäjärven 
johdossa
yRITTäJä, kunnanvaltuutettu Alpo 
Koski valittiin Pyhäjärven Perussuo-
malaiset ry:n puheenjohtajaksi yksi-
mielisesti paikallisyhdistyksen sään-
tömääräisessä syyskokouksessa.

Kokouksessa vieraili perussuoma-
laisten Pohjois-Suomen järjestö-
sihteeri Joukamo Kortesalmi, joka 
selvitti runsaalle kokousyleisölle puo-
lueen tuoreimpia järjestökuulumisia 
sekä kertoi eduskuntavaalivalmiste-

luista. Paikalla oli myös perussuo-
malaisten varakansanedustaja, kau-
punginvaltuutettu Juha Liukkonen 
Ylivieskasta.

Pyhäjärven Perussuomalaisten halli-
tuksen jäseniksi valittiin myös Jorma 
Leskinen, Markku Kämäräinen, Janne 
Niemi ja Erkki Jauhiainen.

Pyhäjärven Perussuomalaiset

Pyhäjärven Perussuomalaisten syyskokousosanottajia kuvassa 
vasemmalta: Janne Niemi, Erkki Jauhiainen, Mauri Kinnunen, vara-
kansanedustaja Juha Liukkonen Ylivieskasta, yhdistyksen sihteeri 
Ensio Uhlgren ja puheenjohtajana jatkava kunnanvaltuutettu Alpo 
Koski, kunnanvaltuutettu Jorma Leskinen ja Markku Kämäräinen.

Heinimäki Lavian 
puheenjohtajaksi
LAVIAN Perussuomalaiset saivat uu-
den puheenjohtajan sääntömääräi-
sessä syyskokouksessaan. Nuijaa 
heiluttaa vuoden alusta Markku Hei-
nimäki, varapuheenjohtajana toimii 
Sami Helkamäki ja sihteerinä jatkaa 

Markus Mikkola.
Heinimäki on toiminut puheenjoh-

tajana käytännössä jo keväästä lähti-
en, kun edellinen puheenjohtaja Altti 
Järvenpää jätti yllättäen tehtävänsä. 

Pinola Jokilaakson 
puheenjohtajaksi
VALTIO-OPIN opiskelija, kunnanval-
tuutettu Matti Pinola valittiin yk-
simielisesti jatkamaan Jokilaaksojen 
Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja-
na Merijärven ja Kalajoen paikallisyh-
distyksen sääntömääräisessä syysko-
kouksessa.

Jokilaaksojen Perussuomalaisten 
hallituksen jäseniksi valittiin myös 

Tomi Vasankari ja Markku Muho-
nen. Paikalla oli myös järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi.

Talven 2014 aikana päätettiin jär-
jestää EU-vaalitapahtuma, johon 
pyydetään vierailijaksi kansanedusta-
ja, EU-vaaliehdokas Pirkko Mattila. 

Jokilaakson Perussuomalaiset

si eniten kannatuskortteja Suomes-
sa Perussuomalaiset r.p:n perusta-
miseksi.

Mika Männistö

rinnoin nauttimaan loukkaannuttu-
aan vakavasti onnettomuudessa vii-
si vuotta sitten ollessaan luonteensa 
mukaisesti matkalla auttamaan hei-
kompiosaista ystäväänsä.

Mika Männistö
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Pihlajamaa jatkaa 
Keski-Pohjanmaalla
VETELILäINEN Arto Pihlajamaa valit-
tiin selvin luvuin jatkamaan Perussuoma-
laisten Keski-Pohjanmaan piirin puheen-
johtajana. Vaalissa vastaehdokkaana oli 
kokkolalainen yrittäjä, kaupunginval-
tuutettu ja nykyinen piirisihteeri Irma 
Moilanen.

Kokouksen alussa valtiopäiväneu-
vos Raimo Vistbacka luovutti puolueen 
pöytästandardin pitkäaikaiselle puolu-
een veteliläiselle aktiivitoimijalle, yrit-
täjä ja kunnanvaltuutettu Esko Aholle.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riik-
ka Slunga-Poutsalo kuvaili puheessaan 
puolueen elävän edelleen järjestöllises-
ti ja jäsenmäärän suhteen suurta kas-
vun aikaa. 

- Puolueen kasvua kuvaa se, että vii-
me kuntavaalien jälkeen meillä on edus-
tus maamme kunnanvaltuustoissa lä-
hes jokaisessa kunnassa. EU -vaalit ovat 
meille kuin aika-ajot, eduskuntavaalien 
esivaalit, puoluesihteeri korosti piiriko-
kouksessa Perhossa.

Kansanedustaja Reijo Hongisto kriti-
soi kohtuuttoman suuria huippujohta-
jien erorahoja vaatien niihin jatkossa 
kohtuullisuutta.

- Suomen kauppataseen alijäämän yh-
tenä syynä on nykyhallituksen hiilen-
musta energiapolitiikka, missä kotimai-
set energialähteet – turve ja puu – ovat 
jääneet varjoon.

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron-
sa myös kansanedustaja Maria Tolppa-
nen ja EU-ehdokas Marko Kulpakko. 

Tolppanen tuomitsi puheessaan kun-
tien viiden vuoden suoja-ajan kuntalii-
toksissa, mikä on räikeässä ristiriidassa 
yksityisen puolen riisuttujen työsuhde-
etujen kanssa. Kulpakko totesi puheen-
vuorossaan EU-vaalien tukiryhmän ko-
koamisen olevan hyvässä käynnissä. 

- Suomesta on kadonnut pelkkien 
tiukkojen EU-direktiivien vuoksi mittava 
määrä teollisuustyöpaikkoja. Rikkidirek-
tiivillä me viemme oman kilpailukykym-
me, Kulpakko huomautti.

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan 
piirin hallituksen jäseniksi valittiin Han-
nu Melender, Aleksi Hernesniemi, Päi-
vi Pihlajakangas, Tina Lindskog, urpo 
Myllymäki, Matti Hautala, Katja Hon-
kala, Irma Kemppainen, Timo Pajunpää, 
Toni Rautio, Juha Salminen, Toivo Lin-
na, Sari Karlström, Mika Kivimaa, Matti 
Haapala ja Petri yli-Pihlajamaa.

Kokoukseen saapui yllätysvieraana pe-
russuomalaisten kansanedustaja Teu-
vo Hakkarainen. Kansanedustaja kertoi 
kiertäneensä koko kesän kentällä ja to-
tesi kansan pitävän siitä, että asiat pu-
hutaan suoraan ja kiertelemättä. Pai-
kalla oli myös järjestösihteeri Joukamo 
Kortesalmi. 

Espoon Perussuomalaiset 
muisti Tampereen hevosia
ESPOON Perussuomalaiset halusivat 
muistaa Tampereen mellakoinnissa kal-
toin kohdeltuja poliisin ratsuhevosia. 
Perussuomalaisille on esivallan kunnioit-
taminen ja järjestäytyneen yhteiskun-
nan demokraattisten sääntöjen noudat-
taminen keskeinen arvo.

 Espoon Perussuomalaiset haluavat sa-
malla toivottaa kaikille perussuomalai-
sille hyvää ja rauhaisaa Joulua ja onnel-
lista Uutta Vuotta!

 
Kari Paunonen
Espoon Perussuomalaiset

SAAMME taas elää mieltä herkistävän 
joulunajan, jonka aluksi jo olemme voi-
neet olla monissa pikkujouluissakin, 
joita järjestetään myös kiitokseksi ku-
luneen vuoden uurastuksesta yhdessä 
nauttiaksemme juhlasta. 

 Varsinainen Joulu on meille perhe-
yhteyden, hyvän tahdon, levon ja ilon 
juhla, koska juuri joulun suuri sanoma: 
Jeesus-lapsen syntymä vallatessaan 
sydämemme tuo kaikkea sitä.

 Näin vuoden suurin juhla Joulu ja 
sen tuoma suuri lahja Jeesus-lapsi her-
kistää mielemme muistamaan arkielä-
män rutiineista poiketen niin läheisi-
ämme kuin myös vähempiosaisempia 
veljiämme ja sisariamme monin eri ta-
voin, minä esimerkiksi kansanedustaja-
na lähettämällä 1500 eduskunnan ku-
van sisältämää joulutervehdystä.

 Mutta kaikki saamme ilahtua ja jopa 
riemastua juuri nytkin Joulusta: Tulkaa 
köyhät, onnettomat, aarteenne on sei-
messä. Tulkaa huonot, arvottomat, rie-
mastukaa Hengessä. Nääntyvät, jo jou-
tukaa, kuormat täällä purkakaa. Näin 
veisaamme Siionin virsissä.

 Siionin virsien jouluvirret ovat-
kin erittäin puhuttelevia tuoden Jou-
lun sanoman ja Seimen Lapsen niin alas 
ja lähellemme kuin mahdollista, aivan 
jokaisen saavutettavaksi: On ihmise-
nä olo autuasta, kun veljenään saa pi-
tää Jeesus-lasta. Me saamme lasten 
lailla hyvillämme nyt laulaa, Jumala on 
keskellämme. Pois, syntiset, nyt pankaa 
orjan pelko älkääkö köyhyyttänne pii-
lotelko, kun köyhäksi on tullut Juma-
lanne ja seimen lapsena on auttajanne.

 Koska Joulu on meille suuri lah-
ja, haluamme antaa myös joululahjo-
ja. Jaakko Haavio runoili Jeesuslapsen 
joululahjoista, jonka lopussa on myös 
meidän lahjamme:

Joulun lapsi jakaa 
lämpöä ja rakkautta 

E
S
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He saapuivat kaikki seimen luo.
Kukin tullessansa lahjan tuo.
 
Kointähti lempeän välkähdyksen,
ja härkä lämpimän henkäyksen.
 
Pyhä Maria hyväilyn kädestänsä,
puulelun Joosef veistämänsä.
 
Tuo paimen lampaan valkean
ja paimen poika karitsan.
 
Ja sauva ristin muotoinen
on lahja nuoren Johanneksen.
 
Idän viisaat, palvoen lapsukaista
tuo mirhaa kaukaisista maista.
 
He saapuvat kaikki seimen luo.
Kukin tullessansa lahjan tuo.
 
Minkä toisin minä? Ah vähin erin
olen myönyt ja pantannut, mitä 
perin.
 
Siks, tähden suuren köyhyyteni,
tuon aution hänelle sydämeni.
 
Näin Jeesuslapsen siunaamaa 
lämpöä, iloa ja rakkautta 
joulujuhlaamme!

Anssi Joutsenlahti 
rovasti, eduskunnan 
2. varapuhemies
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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 tai Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Näin kirjoitat palstalle: KUVAT LEHTIKUVA

Kahden parlamentin loukussa 
ja väärän valuutan arvoinen

Koulukiusaamiseen on puututtava

Kiitollisuuden osoitus 
on hyväksyttävä tapa

SuOMI on vajoamassa ennennäke-
mättömien talousvaikeuksien alle. 
Mitä huonommaksi talous käy ja mitä 
suuremmaksi työttömyysluvut kasva-
vat, sitä varmemmaksi tulee se, että 
Suomi on väärässä valuutassa.

Yrittäjät ovat yrittäneet jo huu-
taa apua, että lomarahoista ja pek-
kaspäivistä olisi luovuttava. Hallitus 
ja oppositio kinastelevat edelleen sii-
tä, että Suomi tarvitsee rakennemuu-
toksen, mutta parlamentaariselle yh-
teistyölle ei löydy sijaa ja keinot 
rakennemuutoksen tekemiselle ovat 
pahasti kadoksissa, jota hallitus yrit-
tää kuumeisesti etsiä vain kansakun-
tamme sisältä.

Mediasta tulee huonoja uutisia sol-
kenaan ja selkäpiissä hiipii ajatus, 
että käyköhän meille niin kuin ”Det-
roitille”. Vientiteollisuus, joka on 
kansakuntamme moottori, kaipaisi li-
sää rasvaa rattaisiin. Kulutus koti-
markkinoilla ei riitä pitämään mei-
tä pinnalla. Maltillinen palkkaratkaisu 
ei auta ulos pinteestä, koska euro on 
Suomelle aivan liian kovaa valuuttaa.

Monet kunnat kamppailevat myös 
kuolonkielissä ja palvelut uhkaavat 
kaatua rahan- ja resurssien puuttee-
seen. Kuntajako- ja soteuudistus uh-
kaavat viivästyä, eivätkä kunnat pys-
ty ratkaisemaan ongelmiaan yksin.

Mitä siis pitäisi tehdä, kun osa suo-
malaisista uskoo edelleen sokeas-
ti vain entistä syvempään ja tiiviim-
pään eurooppalaiseen integraatioon, 
vaikka juuri se on ollut kaiken alku ja 
juuri lisääntyvien ongelmien kasvuun?

Olemme nyt käännekohdassa, jon-
ka ratkaisun avaimet löytyvät suo-
malaisesta vientiteollisuudesta. Suo-
men kilpailukyvyn parantamiselle ja 
rakennemuutokselle on löydettävis-
sä ratkaisu. Olemme vain poliittisesti 
kahden parlamentin loukussa ja talo-

udellisesti väärän valuutan arvoinen. 
Tämä hämärtää meidän päätöksente-
koamme. 

Kun suomalainen vientiteollisuus ja 
yrittäjät ymmärtävät tämän ja myön-
tävät tosiasiat, niin voimme löytää 
ongelmiimme kansallisen ratkaisun, 
joka kelpaa niin työnantajille kuin 
myös poliittisille päättäjille ja am-
mattiyhdistysliikkeelle.  Mitä enem-
män Suomi menettää huonon kil-
pailukyvyn vuoksi työpaikkoja, sitä 
enemmän niin valtion, kuntien kuin 
yrittäjienkin ahdinko syvenee. Sa-
malla elinolot käyvät entistä ahtaam-
maksi myös tavallisille kuluttajille, 
palkansaajille ja velallisille, vaik-
ka meillä olisi lainakorot nollilla eikä 
työpaikoista riippuvainen kansakun-
ta ole ikuisesti parhaan korkoluoki-
tuksen maa.

Suomi tarvitsee nyt kipeästi itse-
näistä, luovaa ja vapaata päätöksen-
tekoa kilpailukykymme ja vientimme 
parantamiselle, joka voidaan turvata 
ilman, että eristäydymme ja kulutam-
me pienen kansakuntamme pääomia 
sellaiseen, johon meillä ei ole oikeasti 
varaa ja josta emme ole muille velkaa. 
Suomi elää viennistä ja vienti on riip-
puvainen valuutan arvosta.

Rahaliiton ja liian kalliiksi käyneen 
euron ei pidä antaa sekoittaa pää-
tämme ja kaataa suomalaista hyvin-
vointivaltiotamme. Euroopan raha-
liitto ja rahoituskriisi uhkaa muutoin 
pilata tulevaisuuttamme.

Perustuslakimme takaa eduskunnal-
le oikeuden tehdä rakennemuutoksen, 
johon emme tarvitse muiden lupaa. 
Kansainvälinen velvoite ei saa vaaran-
taa valtiosäännön kansanvaltaisia pe-
rusteita.

Vesa Levonen
Kotka

OLEN useammalta eri henkilöltä 
kuullut, kuinka kouluissa ja koulu-
matkoilla kiusataan oppilaita. Van-
hempien puuttumista asiaan vä-
hätellään ja vanhemmat leimataan 
ongelmavanhemmiksi, kun puolus-
tavat lapsiaan. Leijonaemon ja lei-
jonaisän tavoin omiaan puolustavat 
vanhemmat saavat vain ”leiman ot-
saansa” ja väheksyviä katseita.

Olen kuullut, kuinka nyt jopa toi-
sella luokalla olevia kiusaavat yläas-
teikäiset oppilaat. Kiusaaminen on 
mennyt nimittelystä fyysiselle ta-
solle – tönimiseksi. Onko siis oikein, 
että 7. luokkalainen saa kiusata 2. 
luokkalaista? Siis eihän tällaista saa 
tapahtua. Mitä pitää tapahtua, että 

huomataan ja myönnetään kiusaami-
nen todeksi ja asiaan puututaan? 

Lapselle on oikeus käydä koulua 
turvallisessa ympäristössä, ilman 
että joka aamu kouluun lähtiessä pi-
tää hänen pelätä, itkeä tai voida 
pahoin jo ajatuksesta kouluun me-
nosta. Kuinka monen nuoren – jopa 
lapsen - masennus tai syrjäytyminen 
johtuu koulukiusaamisesta? 

Eihän koulukiusaaminen tapah-
du pelkästään koulun läheisyydes-
sä eikä todellakaan silloin kun opet-
tajat on näkemässä. Eivät kiusaajat 
nyt niin ”tyhmiä” ole, että kiusaa-
vat, kun paikalla on aikuinen. Kiu-
saamista on koulumatkoilla, välitun-
neilla ja jopa tunneilla. Esimerkiksi 

SuOMI on kiinteästi ollut kärkisijoil-
la eri maiden korruption vähäisyys-
vertailussa. Meillä ei ole tapana li-
vautella paksuja setelinippuja, kuten 
EU:n kriisimaissa. Mitattavissa olevaa 
korruptiota ei tarvita. Usein riittää 
kun vaihdetaan sosiaalista pääomaa 
ja salaisia kädenpuristuksia. Hyvä veli 
-suhteet, maan tapa ja pimeä vaalira-
hoitus lienevät kuitenkin osoitus ko-
tikutoisesta korruptiostamme? 

 Korruptio on vallan väärinkäyttöä 
yksityisen edun vuoksi. Se ulottuu 
vaatimattomista voitelurahoista aina 
korruptioverkostoihin. Korruptio on 
eettisesti tuomittavaa ja se vääristää 
kilpailua. Lyhyellä aikavälillä jotkut 
hyötyvät, mutta pitkässä juoksus-
sa kaikki häviävät. Korruptiossa ovat 
ainakin lahjuksen antaja ja vastaan-
ottaja. Yleensä mukana on kolmaskin 
taho, joka kätkee rahat.

 Yhteisten asioiden hoito ei suju il-
man ihmissuhteita. Prostituution har-
joittamista kauhistellaan, mutta sa-
malla pidetään kunnioittavana myydä 
itsensä kokonaan: aikamme, persoo-
nallisuutemme, vastuumme organi-
saatiolle tai henkilölle, joiden uskot-
tavuus perustuu rahaan tai valtaan. 
Mitä enemmän rahaa tai valtaa, sitä 
onnistuneempi kauppa. 

Ihmiseen on sisäänrakennettu ”vas-
tavuoroisuuden laki”: Jos teet minul-
le joko hyvää tai pahaa, teen Sinulle 
samoin. Ihminen ei tahdo kestää sitä, 

että hän on velkaa toiselle. 
Korruptioon ryhdytään ensin lah-

joittaen, sitten vastapalvelusta vaa-
tien. Yritysmaailmassa saatetaan vie-
dä esimerkiksi kulttuuririentoihin, 
kunnes ostaja taipuu. Jos jotakin 
otit, joudut aina antamaan takaisin 
jotenkin. Jos kaikki tekevät samoin, 
luulemme olevamme oikeassa. Ja se 
on tuhoisaa.

 Käymme kauppaa usean maan kans-
sa, joissa korruption juuret ovat sy-
vällä kulttuurissa ja latva hipoo ikui-
suutta. Joissakin valtioissa lahjus on 
toimivin perustuslaki. ”Jos konetta ei 
rasvata, se ruostuu” -asenteella yh-
teinen EMU:n finanssipolitiikka ei toi-
mi, puhumattakaan pankkiunionista 
tai liittovaltiosta.

 Tärkein ase korruption vastaisessa 
taistelussa on läpinäkyvyys. Sitä ei-
vät saa aikaan järjestelmät vaan aina 
ihmiset. Jos jonkun tekemiset eivät 
kestä julkisuutta, ne on parasta jät-
tää tekemättä.

Odotan aikaa, jolloin lahjusten ot-
taja pelkää yleisen mielipiteen tuo-
miota enemmän kuin oikeuden tuo-
miota. Klassinen lahja on vain ja 
ainoastaan lahjoittamista varten. Sen 
olemukseen kuuluu perusteettomuus 
ja ansaitsemattomuus. Siihen vasta-
taan kiitoksella - ei vastalahjalla.

Mikael Miikkola
turkulainen veteraanipoliitikko (ps.)

liikuntatunnilla oppilasta saatetaan 
kiusata syrjimällä häntä joukkuepe-
leissä, mikä johtaa arvosanan laske-
miseen. Näin lapsi kärsii kiusaami-
sesta kahdella tavalla.

Lapset ja nuoret voivat maassam-
me pahoin. Kiusaaja on usein ollut 
myös itse kiusattu. Kierre jatkuu, 
jos asiaan ei puututa ja jos asias-
ta ei uskalleta puhua sen oikeal-
la nimellä. Kiusaaminen on kiusaa-
mista, kun toiselle osapuolelle tulee 
paha mieli, pelkotiloja, masennusta 
tai pahimmillaan fyysisiä vammoja. 
Psyykkinen vamma vaikuttaa koko 
loppuelämän. 

Kiusaamiseen on puututtava konk-
reettisesti, ettei jo täälläkin ta-

pahtuneista kouluammuskeluista ja 
-puukotuksista tule arkipäivää suo-
malaisessa yhteiskunnassa.

Sari Kokko
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Perussuomalainen 
professorikiertue
Jyväskylässä 19.1.2014
Perussuomalaiset professorit, EU-vaaliehdokkaat Erkki Havansi ja 
Mauno Vanhala lähtevät yhteiselle kiertueelle. Oikeustieteen professori Ha-
vansin ja lääketieteen professori Vanhalan Perussuomalainen professorikiertue 
starttaa Jyväskylästä 19.1.2014. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän 
yliopistolla Agora/Martti Ahtisaari –salissa.
Kiertueen avaa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.

Ti l a i s u u d e n  o h j e l m a :

14:30  Kahvitarjoilu
15:00  Tilaisuuden avaussanat: Jyväskylän PS / Tapani Mäki
15:05  Timo Soini: Mitä perussuomalaisten EU-kriittisyys tarkoittaa?
15:30  Erkki Havansi: EU:n vaikutus kansalaisen oikeusturvaan
15:55  Mauno Vanhala: EU:n vaikutus terveyden- ja vanhustenhoitoon
16:20  Mahdollisuus yleisökysymyksiin ja kommentteihin

Tervetuloa! 

Erkki Havansi

Mauno Vanhala

Timo Soini

Tiemaksut - miksi? Työeläke on 
ansaittua jälkipalkkaa

TIEMAKSuJA markkinoidaan autove-
ron ja käyttömaksujen korvaajana, mut-
ta perinteisesti autoilun verotuksen 
keventäminen on merkinnyt autoilun ko-
konaisverotuksen koventamista. Alus-
tavien Autoliiton laskelmien mukaan tie-
maksu-uudistus tuplaa autoilun maksut. 
On tietysti hienoa, että valtion verotu-
lot lisääntyvät. Ikävä kyllä näyttää sil-
tä, että yhteiskunnan kehityksen kan-
nalta tiemaksujen saldo jää pakkasen 
puolelle.

Käytännössä uusi järjestelmä tarkoit-
taa sitä, että suomalaisten kaikista au-
tomatkoista kerätään reaaliaikainen 
tietokanta, josta mm. Yhdysvaltojen, 
Venäjän ja Kiinan tiedustelupalvelut, 
sekä terroristijärjestöt voivat seura-
ta kiinnostavien suomalaisten liikkeitä. 
Tämä tieto täydentää mukavasti kän-
nyköiden seurannasta saatavaa tietoa. 
Markkinointipuheet tiukasta tietotur-
vasta koskevat lähinnä vain amatööre-
jä, tietotekniikan ammattilaiset mene-
vät mihin haluavat.

Vähitellen järjestelmään yhdistetään 
mm. nopeus- ja muuta valvontaa, joi-
den perusteella maksut ja sakot veloi-
tetaan reaaliajassa ajajan pankkitililtä 
- auto pysähtyy, kun rahat loppuvat tai 
kun isoveli niin päättää. Orwellin maa-
ilmassa ihmisiä kontrolloidaan jatkuvan 
seurannan, pakkokeinojen, sensuroin-
nin ja propagandan avulla. GPS-poh-
jainen tiemaksujärjestelmä on jälleen 
yksi pieni askel tähän suuntaan. Sen si-
jaan ajoneuvojen seurantajärjestelmä, 
joka aktivoituu vasta onnettomuuden 
tai varkauden sattuessa, on tehty ihmis-
tä varten ja se tukee hänen turvallisuut-
taan ja yksityisyyden suojaa.

Ihmetystä herättää myös miksi raken-
taa kallis päällekkäinen ajokilometrei-
hin perustuva järjestelmä nykyisen hy-
vin toimivan ja käyttökustannuksiltaan 
halvan järjestelmän päälle? Nykyinen 
polttoaineiden verotukseen pohjautuva 
järjestelmä ottaa automaattisesti huo-
mioon ajokilometrit, lisäksi se suosii vä-
hän kuluttavia ja ekologisia uusia auto-
ja; aivan kuten nykyinen autoverotus. 
Tiemaksuihin perustuva järjestelmä sen 
sijaan suosii kalliita ja paljon saastutta-
via autoja.

Suomen tiemaksujen vertailu muihin 
maihin ontuu pahasti, koska suomalaiset 
autoilijat ovat jo moneen kertaan mak-
saneet teiden ja katujen rakentamiset 
kovien autoverojen muodossa. Ruuhka-
maksutkin kuulostavat aivan nauretta-
vilta Suomessa. Joukkoliikenne sopii ti-
heästi asuttuihin maihin, mutta harvaan 
asutussa maassa joukkoliikenteen rei-
tit yleensä alkavat ja päättyvät väärään 
paikkaan, sekä kulkevat väärään aikaan. 
Suomessa autoilun kustannukset ovat jo 

ilman tiemaksujakin maailman kärkeä, 
miksi ruotsalaiset liikkuvat halvemmalla?

Ollilan tiemaksutyöryhmän ehdotuk-
set ovat tietysti loogisia, koska kehitys-
vaiheessa olevan seurantateknologian 
kehittäminen ja rakentaminen tuo työ-
tä mm. Nokian tehtaille, joka on tietysti 
hyvä asia - kiinalaisten kannalta. Reaa-
liaikainen paikkatiedon seuranta tulee 
vähitellen kaikkiin kulkuvälineisiin, mut-
ta miksi suomalaisten veronmaksajien 
pitäisi olla maksumiehinä tässä kehitys-
projektissa? Meillä on jo riittävästi ko-
kemusta koekaniinin roolista Olkiluo-
dossa.

Tässä vaiheessa viisainta on paran-
taa työllisyyttä ja laittaa rahat rap-
peutuvan tieverkoston parantamiseen. 
Tiemaksuja kannattaa harkita uudes-
taan vasta kun kansalaisten valvonnan 
ja seurannan pelisäännöt on määritel-
ty lainsäädännössä ja laitteiden hinta ja 
toimintavarmuus on kunnossa. Pohjim-
miltaan kyse on siitä, että uskallamme-
ko elää vapaina, vai haluammeko sitoa 
myös tavalliset lainkuuliaiset kansalai-
set yhteiskunnan elektroniseen valvon-
tapantaan?

Antti Roine
Ulvila

PERuSSuOMALAISET hakivat asian-
tuntijoita jäsenistöstä yhdeksään eri 
sektoriin. Hallitusohjelman luonnok-
sen teko on kenties alkamassa ja se 
on hyvä asia. Meitä eläkeläisiä kui-
tenkin hämmästytti, ettei eläkepoli-
tiikkaa oltu eriytetty omaksi sekto-
riksi, vaikka Suomessa on yli miljoona 
eläkeläistä ja kaikki äänioikeutettuja.

Tulevasta eläkepolitiikasta päättää 
kolmikanta, mutta siihenkin puolu-
eilla on linjauksensa. Eläkepolitiikan 
historiassa on kuitenkin aiheutet-
tu korjausvelkaa edellisten hallitus-
ten toimesta.

Työeläkeläisten perustuslain vas-
tainen korkeampi verotus on yksi 
merkittävimmistä korjaustarpeista. 
Leikatun indeksin merkitys on vähäi-
sempi, mutta periaatteellinen. 

Palkan- ja eläkkeensaajien verotuk-
sen suhteeseen vaikuttaa ansiotulo-
vähennys (tuloverolaki 105§), vaikka 
työeläke on työllä ansaittua jälki-
palkkaa, siitä ei hyväksytä vähennys-
tä. Tästä seuraa, että työeläkkees-

tä maksetaan työpalkkaan verrattuna 
noin kuusi prosenttia enemmän ve-
roa. Tämä laki pitää muuttaa.

Matti Vanhasen II hallitusohjelmas-
sa oli kirjaus tämän peruslainvastai-
sen käytännön oikaisusta ja budjet-
tiin oli varattu 50 miljoonaa euroa, 
jolla oikaisu olisi vaiheittain aloi-
tettu. Silloinen valtiovarainministe-
ri Jyrki Katainen häivytti varatun ra-
han muuhun käyttöön.

Tulevaan v. 2015-2018 hallitusohjel-
maan tämä korjaus tulisi sisällyttää. 
Se olisi osa uutta oikeudenmukai-
suuspolitiikkaa, johon vanhat puo-
lueet eivät ole kyenneet. Sillä myös 
kompensoitaisiin leikatun indeksin 
nakertamaa ostovoiman heikennys-
tä. Jo hallitusohjelman lupauksenakin 
se herättäisi nukkuvia eläkeläisää-
nestäjiä ja innostaisi koko eläkeläis-
porukkaa.

Esko Järvenpää (ps./sit.)
kaupunginvaltuutettu 
Jämsä
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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 
Taitto: Macart / 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 
aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään 
oikeuden muokata ja otsikoida tekstejä. 
Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

ilmoita tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoi-
te. Laita mukaan myös vas-
taanottajan puhelinnumero.

Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainen
-lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun.

Toimitus varaa itselleen oikeu-
den päättää lehtitilausten mää-
rästä ja toimituksesta. Tilaukset 
täytyy lähettää halutun numeron 
aineistopäivänä. Aineistopäivät 
löytyvät perussuomalaisten 
nettisivuilta.

Perussuomalainen 
1/14 ilmestyy 
31.1.2014

Aineistot ja 
lehtitilaukset 
viimeistään 
21.1.2014

Perussuomalaisten puoluetoimisto ja 
Perussuomalainen-lehti ovat kiinni 
23.12.2013-6.1.2014 välisen ajan.

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

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

Kokoukset ja 
tapahtumat

Special Memory Diary

Valuable

ilmoita yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 
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IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN

Tunnus 500 9637
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Kuva Marc Goodwin / Eduskunta


