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EU-kritiikki kasvaa Euroopassa

Perussuomalaisille jo 
kahdeksas vaalivoitto!
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PÄÄTOIMITTAJA
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Perussuomalaiset tuplasivat eurovaalime-
nestyksensä, kun puolue sai kaksi paik-
kaa europarlamenttiin.  Eurooppaan lähte-
vät Sampo Terho ja Jussi Halla-aho kiittävät 
kaikkia äänestäneitä: perussuomalaiset sai-
vat eurovaaleissa yli 220 000 ääntä, vaikka 
äänestysprosentti jäi alhaiseksi.

■  PÄÄKIRJOITUS

”Kun ranskalaista pankkia pelastetaan, kreikkalainen kärsii ja suoma-
lainen maksaa. ”

NUO sanat naputtelimme pienen tummansinisen lakanan päälle. 
PS-logo viereen ja koko komeus nettiin. Odotetaan hetki. Havaitaan, 
että tuhannet ihmiset ovat tykänneet tai jakaneet Facebookissa tuo-
ta simppeliä mutta silti ytimekästä sanomaa. Ja havaitaan sekin, että 
tuo viesti päätyy hetkessä kymmenien tuhansien ihmisten luettavak-
si. Hymyilytti.

VIELÄ enemmän hymyilytti, kun kuulin erään Sampo Terho -nimi-
sen miehen ottavan muista meppiehdokkaista mittaa Helsingin Sa-
nomien järjestämässä retoriikkakilpailussa. Ja sen verran hyvin hän 
sitä mittaa otti, että poistui kisasta voittajana. 

EIKÄ ehtinyt kulua kuin hetki, niin samaa miestä saatiin juhlia läpi-
menneenä europarlamentaarikkona Jussi Halla-ahon ohella. Terho 
kolminkertaisti äänimääränsä, ja Halla-aho nousi muutaman tuhan-
nen euron vaalikassalla koko maan toiseksi suosituimmaksi ehdok-
kaaksi. Onneksi olkoon vielä kerran molemmille, vaikka ei onnella 
tainnut näissä mittelöissä osuutta olla. Kovalla työllä sitäkin enem-
män.  

HIRMUISEN urakan paiskivat myös Anne, Erkki, Ilkka, Jani, 
Juha, Juho, Kimmo, Laura, molemmat Mariat, Marko, Mauno, 
Piritta, molemmat Pirkot, Sakari, Simon ja Toimi.

HE kaikki tekivät tukiryhmineen ja kentän sinnikkäällä tuella aivan 
poskettoman määrän vaalityötä. 

OSA ehdokkaista oli mukana nyt ensi kertaa. Osalla oli jo useampi 
mittelö takana. Kaikilla oli ja tulee jatkossakin olemaan yksi ja sama 
haaste: miten tavoittaa kannattajia.  

MEIDÄN viestimme on oikea. Mutta se ei kuulu vielä riittävän sel-
keästi eikä kovaa.
 
EUROVAALIEN äänikuninkaan Alexander Stubbin (kok.) ajamas-
ta politiikasta voi sanoa monenlaisia asioita, mutta yhdessä asiassa 
hän on onnistunut loistavasti. Näet siinä, että hän on onnistunut ra-
kentamaan suoran yhteyden kannattajiinsa hyvin simppelillä väli-
neellä – Twitter-yhteisöpalvelulla. 

STUBB käyttää tärkeintä välinettään koko ajan, kompulsiivisella tar-
molla. Ja miksei käyttäisi. Hänellä on 112 000 seuraajaa, joille hän 
voi viestiä suoraan, niin usein kuin haluaa.  Jos perussuomalaisten 
Twitter-tilillä olisi yhtä monta seuraajaa, hymyilisin minäkin taka-
hammastyylillä. 

EHKÄ niin käy vielä joskus, sillä perussuomalainen media rakentaa 
jatkuvasti viestinnän työkaluja. Osa työn tuloksista näkyy suurelle 
yleisölle, osa on tarkoitettu suppeamman joukon silmille. Perussuo-
malaisten Facebook-ryhmään on panostettu, ja se onkin puolueken-
tän ylivoimaisesti suurin ryhmä yli 20 000 käyttäjällään. Samoin uu-
tissivuston kävijämäärät ovat nousseet mukavasti, hyvänä viikkona 
tavoitamme 50 000 kävijää.  

ON paikallaan muistuttaa perussuomalaisten sivustouudistuksesta. 
Lähes kaikki piirit ovat jo ottaneet uudet sivustot käyttöön, ja paikal-
lisyhdistyksiä on tullut mukaan noin kuusikymmentä. Uusilla sivus-
toilla on lukuisia käyttöä helpottavia työkaluja. Esimerkkinä mainit-
takoon sivustojen tapahtumakalenterit, jotka pelaavat saumattomasti 
yhteen - piiri voi luoda tapahtumia, jotka näkyvät kaikilla piiriin kuu-
luvien paikallisyhdistysten sivuilla. Samoin paikallisyhdistykset voi-
vat nostaa omat tapahtumansa näkyviin joko piirin tai valtakunnan 
tasolle. Tätä uutta tapahtumanostotoimintoa käytettiin varsin me-
nestyksellisesti eurovaalien tapahtumailmoituksissa. Lienee turval-
lista olettaa, että samoin käy eduskuntavaaleissa. 

EUROVAALIEN yhteydessä otettiin koekäyttöön myös perussuo-
malaisten uusi blogialusta. Ellet ole siihen vielä tutustunut, löydät 
sen osoitteesta http://blogit.perussuomalaiset.fi. Palvelu on täl-
lä hetkellä suppean pilottiryhmän käytössä, mutta se avataan pian 
laajemmalle käyttäjäjoukolle. Suosittelen ehdottomasti oman blogin 
käyttöönottoa kaikille, jotka asettuvat eduskuntavaaleissa ehdolle. Ja 
ehkä sitä Twitteriäkin kannattaa harkita. 

Sanat, hymyilyttävät

PS E U - V A A L I T

H

H
Kiitos luottamuksesta!



3

H

H

H

H

H

H

H
H

Kiitos luottamuksesta!



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

Eurokriittiset 
vaalien voittajia
EU-kriittisten ryhmien rynnistys europarlament-
tiin oli ennennäkemätön. Ranskassa ja Isossa-Bri-
tanniassa unioniin kielteisesti suhtautuvat nousivat 
suurimmiksi poliittisiksi ryhmiksi.  
KOTIMAASSA perussuo-
malaiset saavuttivat tavoit-
teensa kahdesta edustajan-
paikasta - tupla tuli, kuten 
puheenjohtaja Timo Soini 
osuvasti totesi. Kolmas paik-
ka jäi saamatta, johtuen viime 
vaalien tapaan alhaiseksi jää-
neestä 40,9 prosentin äänes-
tysaktiivisuudesta. 

Äänestysinto nousi vain 
muutamalla prosentin kym-
menyksellä edellisistä euro-
vaaleista ja jäi koko EU:n 43,1 
prosentista. Heikosta aktiivi-
suudesta kärsivät erityises-
ti perussuomalaiset, joiden 
ääniosuus oli 12,9 prosenttia. 
Perussuomalaiset olivat vaa-
lien suuri voittaja, edellisissä 
vaaleissa 2009 ääniosuus oli 
9,8 prosenttia.

SDP:n kannatus romahti 
edellisiin eurovaaleihin ver-
rattuna.  SDP:n kannatus jäi 
historiallisen alhaiseen 12,3 
prosenttiin. Ay-taustainen, 
SDP:n kapinapäälliköksi ti-
tuleerattu Antti Rinne ei ole 
ainakaan tämän tuloksen pe-
rusteella kääntänyt puoluet-
taan nousuun.

Kriittiset nousivat 
halki Euroopan

Euroopan laajuisesti eu-
rokriittiset ryhmät lisäsivät 
kannatustaan.  Kriittisen eu-
ropuolueen EFD:n kannatus, 
jossa perussuomalaiset kulu-
neella kaudella vaikutti, nou-
si 31 paikasta 38 paikkaan.  
Ryhmän perustivat vuon-
na 2009 eurokriittiset brit-
tiläisen itsenäisyyspuolueen 
UKIP:n Nigel Farage, Tans-
kan kansanpuolueen Morten 
Messerschmidt ja perussuo-
malaisten Timo Soini. Euro-

kriittinen Euroopan konser-
vatiivi- ja reformipuolue ECR 
pieneni 57 paikasta 46:een 
johtuen lähinnä siitä, että 
brittien konservatiivipuo-
lue menetti paikkoja astetta 
kriittisemmälle kilpailijalleen 
UKIP:lle.

EPP:n johto kaventui, 
keskustaliberaalien 
ALDE romahti

Kärkisijaa europarlamentis-
sa pitää yhä Euroopan kan-
sanpuolue EPP, joka kui-
tenkin romahti 274 paikasta 
214:een. Eurodemareiden 
S&D menetti neljä paikkaa 
päätyen 191:een. Keskustali-
beraalien ALDE romahti 83 
paikasta 64:een. Keskustan 
kolme edustajaa kuuluvat tä-
hän liittovaltioryhmittymään, 
joka koettaa mm. poistaa kan-
salliset maataloustuet.

Britannian 
historiallinen tulos

Ison-Britannian vaaleissa 
nähtiin historiallinen tulos, 
kun UKIP nousi 26,8 prosen-
tillaan maan ykköspuolueeksi 
eurovaaleissa mitattuna - en-
simmäistä kertaa ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen. 
Taakse jäivät 24,7 prosentil-
laan Labour ja 23,3 prosenttia 
saanut konservatiivipuolue.

Nigel Faragen kipparoima 
EFD saa Brittein saarilta 24 
edustajaa - enemmän kuin 
brittikonservatiivien ECR, 
joka saa 20 paikkaa, saman 
verran kuin Labourin euro-
puolue S&D eli eurodemarit. 
ALDE saa briteiltä vain yh-
den edustajan, samoin euro-

kommunistit. Vihreät saavat 
kuusi paikkaa.

Ranskan 
maanjäristys

Ranskan kansallinen rinta-
ma eli Front National nou-
si 24,95 prosentilla maansa 
suurimmaksi europuolueek-
si. Se saa europarlamenttiin 
24 paikkaa, kun kansanpuo-
lue EPP saa vain 20 ranska-
laismeppiä. Sosialistit jäävät 
13 paikkaan.

Kansallisen rintaman edus-
tajat sijoittuvat EU:n sitoutu-
mattomien ryhmään, jos he 
eivät saa kasaan omaan EAF-
ryhmään vaadittavaa seit-
semää maata; ryhmän muo-
dostamiseksi vaadittava 25 
edustajan rajan saavuttami-
nen ei liene ongelma.

Tanskan kansan-
puolue nousi maansa 
kärkipuolueeksi 

Tanskan kansanpuolue nou-
si maassaan neljänneltä pai-
kalta kärkeen saaden peräti 
26,6 prosenttia äänistä aiem-
man 14,8 prosentin asemesta. 
Tämä toi neljä paikkaa. Enti-
nen kärkipuolue sosialistit jäi 
19,1 prosenttiin ja liberaalit 
16,7 prosenttiin.

Italian Beppe Grillon Viisi 
tähteä -protestipuolue nousi 
21,2 prosentillaan maassaan 
toiseksi, Itävallan vapaus-
puolue FPÖ kolmanneksi 
19,7 prosentin kannatuksel-
laan. Hollannin vapauspuo-
lue jäi 13,2 prosentillaan ja 
kolmannella sijallaan kau-
as gallupeista, jotka lupasivat 
kärkisijaa. Unkarin juutalais-
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vastainen ääripuolue Jobbik 
nousi 14,7 prosentilla toisek-
si häviten kuitenkin kristil-
lisdemokraattien Fideszille, 
joka sai 51,5 prosenttia ää-
nistä.

Saksan eurokriittinen kon-
servatiivipuolue AfD eli Al-
ternative für Deutschland, 
professoripuolueeksikin kut-
suttu, saavutti 7 prosenttia 
äänistä saaden yhtä monta 
edustajaa.

Eurokriittinen 
konservatiivi-
ryhmä ja 
Juncker

Saksan eurokriit-
tinen AfD on jättä-
nyt hakemuksensa 
europarlamen-
tin eurokriittisten 
ECR-ryhmään. 
Brittikonserva-
tiivien ja AfD:n 
liittouma loi-
si toteutuessaan 
merkittävää sisä-
poliittista painet-
ta Saksan kristil-
lisdemokraattien 
Angela Merkelil-
le. Liittouman to-
dennäköisyyttä 
lisää Merkelin li-
puttama, odotet-
tua vahvempi tuki 
pankkiiri- ja liitto-
valtiomyönteisek-
si luonnehditulle 
Luxemburgin pää-
ministerille Jean-
Claude Junckerille. 

Brittikonservatiivien ja Da-
vid Cameronin lisäksi mo-
nien muidenkin maiden kon-
servatiiviryhmät suhtautuvat 
Junckerin liittovaltiohenki-
syyteen kriittisesti. Tilanne 
saattaa merkitä sitä, että eu-
rokriittisen konservatiiviryh-
män ECR:n uusina ja luonte-
vina jäseninä pidetyt EFD:n 
jäseninä olleet Tanskan kan-
sanpuolue sekä Suomen pe-

russuomalaiset liittyisivät 
ECR-ryhmään. Eurokriitti-
sestä konservatiiviryhmäs-
tä ECR:sta olisi näillä edelly-
tyksillä mahdollisesti tulossa 
todella relevantti haastaja 
vahvasti liittovaltiosuuntaan 
etenevälle kokoomuksen eu-
roparlamenttiryhmä EPP:lle.

■ TEKSTI KAI JÄRVIKARE JA 
      VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

Vastavalitut 
europarlamen-
taarikot Jussi 
Halla-aho ja 
Sampo Terho 
perussuoma-
laisten vaali-
valvojaisissa.

UKIP:n 
puheenjoh-
taja Nigel 
Farage 
riemuitsi 
puolueensa 
vaalivoi-
tosta.
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Vaalit kerrallaan

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

OLEN tutkinut EU-vaalien tulosta. Enemmänkin olisimme voineet saada, 
mutta emme tällä äänestysprosentilla ja näillä ehdokkailla. Ehdokkaat te-
kivät antaumuksella töitä. En moiti etulinjan toimijoita. EU-vaali on raa-
ka koko Suomen henkilövaali, jossa valtakunnallisesti tunnetut ehdokkaat 
jyräävät. Ehdokkaamme toivat meille lisäpaikan. He ansaitsevat arvostuk-
sen.

ENNUSTIN vaalien äänestysprosentin desimaalilleen oikein Ylen vaa-
likeskustelussa muutama päivä ennen vaaleja. Ainoa tapa, jolla olisim-
me saaneet kolmannen paikan, olisi ollut oma ehdokkuuteni. Moraalisista 
syistä en pitänyt sitä nyt mahdollisena. Sain vuonna 2009 yli 130 000 ääntä. 
Olisin saanut enemmän. Se, että jään Suomeen, maksoi meille paikan, mut-
ta tuo monta ensi keväänä.

KAKSI piiriä oli yli muiden. Satakunta ja Kymi. En tässä yhteydessä moi-
ti mitään piiriä. Joka piirissä on niitä, jotka tekivät töitä ja niitä, jotka istui-
vat katsomossa.

OLEN puheenjohtajakaudellani voittanut vaalit 2006, 2007, 2008, 2009, 
2011, 2012 kaksi kertaa ja nyt 2014. Samat vaalit on myös puolue voitta-
nut. Ja aina kentän ja äänestäjien tuella. Joka vaalissa on menty eteenpäin. 
Onko meillä mahdollisuus voittaa ensi keväänä? Kyllä on. Siihen vaaditaan 
oikea ehdokasasettelu, yhtenäinen linja ja selkeä viesti. 

JOTKUT sanoivat, että olisi pitänyt ajaa eroa EU:sta. Itsenäisyyspuolue 
teki sen ja mikä oli tulos? Muutospuolue ei muuttanut mitään. Näillä sir-
palepuolueilla ei ole tulevaisuutta. Perussuomalaisissa on opposition op-
positiolla sama kohtalo. Eivät ihmiset äänestä pelkkiä jarrumiehiä, jotka 
vievät omiaan käräjille. Opin Veikko Vennamolta yhden tärkeän asian: 
enemmistön mukaan mennään. Ilman sitä on mahdotonta johtaa. Johta-
minen on sitä, että käyttää puoluekokouksen antamaa valtaa. Sen olen teh-
nyt ja teen. 

KUN päätin jäädä Suomeen, enkä lähtenyt Eurooppaan, tein linjavalinnan. 
Se maksoi meille yhden parlamenttipaikan. Omani. Katsoin, että minulla 
on seuraavat viisi vuotta enemmän annettavaa Suomessa kuin EU:ssa. En-
simmäinen tavoitteeni on tulla valituksi kansanedustajaksi. Tiedän, miten 
siinä onnistuu ja miten siinä voi epäonnistua. Kokemusta on molemmista.

JUTTELIN kansanedustaja Ville Vähämäen kanssa vaalikampanjasta. 
Puoluehallitus päätti antaa kaikille ehdokkaille yhä suuren taloudellisen 
tuen. Se lienee moraalisesti oikein. Eduskuntavaaleissa asia ei ole näin yk-
sinkertainen. Jos suurimmaksi aiotaan, on suurin haastettava. Myös näky-
vyydessä. 

Kokoomuksen kakkonen on katastrofi

JYRKI KATAISEN hallitus on epäonnistunut jokseenkin täysin. Päämi-
nisteriä valitaan nyt kokoomuksen puoluekokouksessa. Pääministeri läh-
ti. Keskusta teki saman viime vaalien alla, vaalitulos oli surkea. Mari Kivi-
niemi oli pätkäpuheenjohtaja ja pätkäpääministeri.

KATAINEN pyrkii komissaariksi. Näytöt ovat kehnot. Kokoomuksen/Ka-
taisen kelkassa käy huonosti. Kepu romahti ja SDP on romahtamassa. Ur-
pilainen sai potkut omiltaan, koska noudatti kokoomuksen politiikkaa.

KESKUSTA ja kokoomus hinkuvat samaan hallitukseen. Kokoomuksen 
apupuolueena käy huonosti. Perussuomalaisten on haastettava nimen-
omaan kokoomus, se on tie vaalivoittoon. Kokoomuksen kakkonen on ka-
tastrofi, johon Suomella ei ole varaa. Meidän on haettava rohkeasti suurim-
man puolueen asemaa ja sen myötä vastattava huutoomme.

KOKOOMUS on tehokkaasti levittänyt potaskaa perussuomalaisista myös 
Brysselissä. Kokoomus toimii kuin vanhat stalinistit; kulkee ulkomailla 
haukkumassa omia kansalaisia ja toisia puolueita. Minä arvostelen kokoo-
musta kotimaassa - en ulkomailla.  Kommunistien Moskovalla ja kokoo-
muksen Brysselillä on hätkähdyttävän paljon yhteistä. Enkä tarkoita vain 
sitä, että toisella on katastrofi takanapäin ja toisella edessäpäin.

Jäsenäänestys alkaa

JÄSENÄÄNESTYSTÄ on laajasti toivottu.  Nyt se toteutetaan. Toivon, 
että mahdollisimman moni perussuomalainen käyttää äänioikeuttaan. Si-
nulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa. Piirit täyttävät loput paikat. Puolue-
hallituksella on oikeus - tietyiltä osin valta - muuttaa ehdokaslistoja. Vii-
meksi näin ei tehty missään vaalipiirissä ja vaalitulos oli hyvä. Toivon, että 
nyt voisi käydä samoin. Jos on puututtava, sitten puututaan.

Perussuomalaiset ei lähde 
ääriliikkeiden kelkkaan
PERUSSUOMALAISET ei ha-
lua samaan ryhmään Marine 
Le Penin Ranskan kansalli-
sen rintaman eikä Hollan-
nin vapauspuolueen kanssa. 
Näillä puolueilla on huono 
maine ulkomailla.

Raja tuntuu olevan jyr-
kemmilläkin puolueilla. 
Edes Ranskan Front Natio-
nal ei näyttäisi suostuvan 
yhteistyöhön ääripuoluei-
den kuten Kreikan kultai-
sen aamunkoiton, Unkarin 
Jobbikin tai Saksan NPD:n 

kanssa.
Potentiaalia eurokriittisillä 

pitäisi riittää, sillä perussuo-
malaisten kuluneen kauden 
ryhmällä EFD:n 38 paikkaa 
ja eurokriittisillä konservatii-
veilla ECR:lla on 46 paikkaa 
parlamentissa. Eurokriittisil-
lä on mahdollisuus muodos-
taa ryhmä, joka koossaan 
ylittäisi neljänneksi suu-
rimpien vihreiden 52 paik-
kaa mutta mahdollisuuksi-
en rajoissa on myös ylittää 
kolmanneksi suurimman 

ALDE:n 64 paikkaa. Muut 
ryhmässä on 60 paikkaa, 
joista osa potentiaalisia yh-
teistyökumppaneita.

- Vääntö on kovaa: siellä 
on sekä pitkien että lyhyit-
ten puukkojen yö, Timo Soi-
ni ennakoi vaali-iltana tule-
vaa koitosta.

Tätä tekstiä kirjoitettaessa 
perussuomalaiset neuvotte-
lee parhaillaan tulevasta eu-
roryhmästä.

Tanskan kansanpuolueen 
Morten Messerschmidt 
piti viime kesänä puheen 
perussuomalaisten puolue-
kokouksessa
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Sampo Terho:

Kritiikki kasvaa 
Euroopassa
- Toivon, että vaalituloksen perusteella EU:n kehitys saa-
daan käännettyä parempaan suuntaan ja liittovaltiokehi-
tys pysäytettyä, sanoo jatkokaudelle valittu Sampo Terho, 
jonka vaalivoitto tehtiin kovalla jalkatyöllä. 
TOISELLE kaudelleen euro-
parlamenttiin 33 736 äänen po-
tilla valittu Sampo Terho pää-
si läpi pienehköllä ja ennalta 
suunnitellulla noin 30 000 eu-
ron vaalibudjetilla, joka käy-
tettiin pääasiassa erilaiseen 
nettimainontaan, valokuviin, 
kotisivuihin, Facebook-mai-
nontaan ja jonkin verran myös 
lehtimainontaan. Suurin osa 
lehtimainonnasta oli tapahtu-
mailmoituksia. Televisio- tai 
radiomainontaan rahaa ei käy-
tetty.

Valtavaa mainoskampanjaa 
enemmän Terho luotti perin-
teiseen kovan jalkatyön voi-
maan. Vaalipäivää edeltäneinä 
kuukausina hän kiersi Suomes-
sa kymmenillä paikkakunnil-
la. Kentän ja aktiivisen puolue-
väen ahkeran ja pyyteettömän 
talkootyön merkitystä ei näissä 
vaaleissa voi väheksyä.

- En tarkkaa määrää tullut las-
keneeksi, mutta varmaan noin 
viidessäkymmenessä kunnassa 
tuli vierailtua. Tässä yhteydes-
sä haluan antaa erityiskiitoksen 
niille puolueaktiiveille, jotka 
järjestivät tilaisuuksille hyvät 
puitteet kaikkialla maassa, Ter-
ho kiittelee.

Tupla on 
hyvä tulos

Jatkokaudelle valittu europar-
lamentaarikko vaikuttaa tyyty-
väiseltä niin omaan kuin puo-
lueensakin vaalimenestykseen, 
vaikka etukäteen asetetusta ta-
voitteesta hieman jäätiinkin.

- Juuri vartti sitten kirjau-
duimme Jussi Halla-ahon 
kanssa uusiksi mepeiksi seu-
raavalle viisivuotiskaudelle ja 
saimme kulkukortit. Tupla on 

hyvä tulos, saimme yhden pai-
kan lisää ja nyt pääsemme en-
tistä paremmalta pohjalta 
jatkamaan työtämme europar-
lamentissa, Terho sanoo.

Terho arvelee hänelle olleen 
etua siitä, että hän oli ainoa jo 
valmiiksi europarlamentissa is-
tuva perussuomalainen, onhan 
hän muutaman viime vuoden 
aikana jo ehtinyt näyttää, mihin 
pystyy. Terho tunnetaan hy-
vin aktiivisena europarlamen-
taarikkona, joka myös jatkuvas-
ti pitää suomalaiset ajan tasalla 
Brysselin asioista muun muassa 
kirjoittamalla Perussuomalai-
nen-lehteen.

- Ennen kaikkea suomalaiset 
kuitenkin äänestivät Brysseliin 
sellaiset ehdokkaat, joiden mie-
lipiteet eniten vastasivat hei-
dän omia arvojaan ja linjaan-
sa sen suhteen, mihin suuntaan 
unionia tulee kehittää, Terho 
muistuttaa.

Vaikutusvaltaisen 
ryhmän muodostaminen 
ykkösasia

Toden teolla työn touhuun 
uudet europarlamentaarikot 
pääsevät heinäkuussa. Äänestä-
jien lupaukset lunastetaan pait-
si olemalla ahkerasti läsnä niin 
täysistuntoäänestyksissä kuin 
valiokunnissakin, myös tiedot-
tamalla ahkerasti suomalaisil-
le siitä, mitä Euroopan unionis-
sa tapahtuu ja mitä Brysselissä 
tehdään.

- Ensimmäinen asia, mitä 
teemme ja mistä parhaillaan 
neuvotellaan, on ryhmän muo-
dostaminen. On saatava kokoon 
hyvä ja riittävän vaikutusvaltai-
nen EU-kriittinen ryhmä, se on 
ykkösasia. Siitä, mitä on neuvo-

teltu tai mihin ratkaisuun ken-
ties päädytään, ei vielä tässä 
vaiheessa voi tiedottaa. Lehden 
ilmestymispäivään mennessä 
tiedämme varmasti enemmän, 
Terho sanoo.

Pidemmän tähtäimen suunni-
telmia uudelle viisivuotiskau-
delle Terho ei aio miettiä ennen 
kuin saadaan uusi ryhmä rul-
laamaan kunnolla.

Kaksisataa 
eurokriittistä ääntä 
on merkittävä voima

Eurokriittisten voimien nou-
su joka puolella Eurooppaa on 
antanut myös Terholle toivoa 
siitä, että laiva saadaan vielä 
käännettyä ja liittovaltiokehitys 
pysäytettyä.

- Toivon, että vaalituloksen 
perusteella EU:n kehitys saa-
daan käännettyä parempaan 
suuntaan. Katsotaan, miten eu-
roparlamentti järjestäytyy. Itse 
toivon, että vaalitulos pysäyttää 
unionin liittovaltiokehityksen.

Tuo tavoite ei enää vaikuta 
niin kovin kaukaiseltakaan, kun 
huomattavasti isompi jouk-
ko eurokriittisiä ja euroskepti-
siä voimia on päässyt unionin 
ytimeen. Noin kaksisataa eu-
rokriittistä meppiä on jo sellai-
nen joukko, että se väkisinkin 
tulee vaikuttamaan kehityksen 
suuntaan.

- Kaikilla tasoilla eurokriitti-
nen ääni tulee nyt pääsemään 
paljon näkyvämmin esille, niin 
valiokunnissa kuin täysistun-
toäänestyksissäkin, Terho va-
kuuttaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA PS KENTTÄ

- Erityiskiitos puolueaktiiveille, jotka tukivat minua 
kampanjassani, yli 33 000 ääntä saanut Terho kiittää.

Eurovaaliehdokkaat Sampo Terho ja Maria 
Tolppanen Turussa.

Europarlamentaarikko motoristien seurassa Vaasassa.
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Jussi Halla-aho:

Meidän on 
pysyttävä 
haastajina
- Perussuomalaiset markkinoivat itseään vaihtoehtona konsen-
suspolitiikalle. Siksi on tärkeää, että emme esimerkiksi omasta 
mukavuudenhalustamme muutu osaksi konsensusta, painottaa 
perussuomalaisten ääniharava Jussi Halla-aho.
TUORE eurokansanedusta-
ja Jussi Halla-aho Helsingis-
tä valittiin Brysseliin valtaval-
la 80 529 äänen kannatuksella. 
Toiseksi eniten ääniä koko vaa-
leissa kahmineen ehdokkaan 
saavutuksesta tekee vieläkin 
vaikuttavamman se, että se saa-
vutettiin ilman jättisuurta kam-
panjabudjettia - kovalla jal-
katyöllä kentän ja äänestäjien 
parissa. Vaalikampanjaan käy-
tettiin rahaa alle 5 000 euroa, 
joka kului lähinnä esitteiden 
painamiseen ja tapahtumail-
moituksiin lehdissä.

- Esimerkiksi mitään henki-
lökohtaista mainoskampanjaa 
minulla ei ollut. Ajattelin itse 
niin, että minut tunnetaan jo 
kohtalaisen hyvin koko maassa, 
ja ne jotka minua halusivat ää-
nestää, olivat varmasti jo tietoi-
sia olemassaolostani ja ehdok-
kuudestani. Vaikea on mennä 
arvioimaan, olisiko mainos-
kampanjan avulla saanut puris-
tettua vieläkin enemmän ääniä, 
kertoo Halla-aho.

Helpottuneet 
tunnelmat

Nyt Jussi Halla-ahon tunnel-
mat ovat helpottuneet, koska 
vaalikampanja oli melko pit-
kä ja vaati paljon työtä ja mat-
kustelua. Vaalitulokseen hän ei 
kuitenkaan pysty olemaan täy-
sin tyytyväinen.

- Henkilökohtaisesti olen tyy-
tyväinen. Puolueen kokonaistu-
lokseen ei voi olla tyytyväinen. 
Sitä, että kolmasosa potentiaa-
lisesta kannattajakunnasta jät-
ti äänestämättä, ei voida selit-
tää jääkiekon MM-kisoilla tai 
hellesäällä. Puolueen on ennen 
eduskuntavaaleja pohdittava 
vakavasti, onko viestissä tai us-
kottavuudessa toivomisen va-
raa, sanoo Halla-aho.

Halla-aho uskoo suomalaisil-
la olleen lukuisia erilaisia syi-
tä siihen, miksi he äänestivät 
juuri hänet europarlamenttiin 
näinkin suurella kannatuksel-
la. Yksi tärkeä äänestysmotiivi 
ihmisille on varmasti maahan-
muuttokysymys, jota Halla-aho 
on niin kampanjassaan kuin 
muussakin toiminnassaan pitä-
nyt keskeisellä sijalla.

- Lisäksi monet halusivat ää-
nellään ottaa kantaa viime 
vuosina saamaani julkisuus-
kohteluun sekä sananvapaus-
kysymyksiin. Sain luultavasti 
myös paljon ”yleisiä” perussuo-
malaisääniä yksinkertaisesti 
siksi, että olin listamme harvo-
ja valtakunnallisesti tunnettuja 
ehdokkaita.

Tavoitteet ja 
suunnitelmat 
tarkentuvat 
myöhemmin

Halla-aho ei tässä vaiheessa 
uskalla antaa äänestäjille suu-
ria lupauksia, sillä yksittäisen 
mepin vaikutusmahdollisuudet 
Brysselissä ovat varsin rajalli-
set. Parhaansa hän kuitenkin 
aikoo tehdä.

- Perussuomalaiset markki-
noivat itseään vaihtoehtona 
konsensuspolitiikalle. Siksi on 
tärkeää, että emme esimerkiksi 
omasta mukavuudenhalustam-
me muutu osaksi konsensusta, 
vaan jatkamme sen haastamis-
ta, Halla-aho toteaa.

Tuoreen eurokansanedusta-
jan suunnitelmat ja tavoitteet 
Brysselissä eivät vielä tässä vai-
heessa ole tarkentuneet. Kaik-
kein ensimmäiseksi Halla-aho 
aikoo laittaa oman elämänsä 
järjestykseen, jotta voi jatkossa 
suunnata kaiken tarmonsa itse 
työhön. Pidemmälle meneviä 
suunnitelmia hän ei vielä ole 

lyönyt lukkoon.
- En usko asettuvani ehdol-

le vuoden 2019 europarla-
menttivaaleissa, vaan pyrin vii-
meistään silloin palaamaan 
kotimaan politiikkaan, Halla-
aho kertoo.

EU-kriittisten voitto 
Euroopassa luo toivoa 
paremmasta

Euroopan unioni on kehit-
tymässä kohti keskitettyä tu-
lonsiirto-, velka- ja yhteisvas-
tuu-unionia. Tätä kehitystä 
perussuomalaiset ja Halla-aho 
haluavat Brysselissä vastustaa 
ja hidastaa. Toivoa paremmasta 
antaa eurokriittisten ja kansal-
lismielisten voimien suurvoitto 
monissa EU-maissa. 

Esimerkiksi Britanniassa it-
senäisyyspuolue UKIP ohit-
ti ensimmäisenä puolueena yli 
sataan vuoteen maan perintei-
set suurpuolueet, konservatii-
vit ja työväenpuolueen. EU:n 
perustajamaihin kuuluvassa 
Ranskassa taas suurvoitto meni 
EU-vastaiselle ja äärioikeisto-
laiselle Kansalliselle rintamalle.

- Uskon, että suurin vaiku-
tus yleiseurooppalaisella vaa-
lituloksella on pelotevaikutus. 
Koska kansallismieliset voi-
mat syövät kannatusta vanhoil-
ta puolueilta, niiden on pak-
ko tarkistaa omaa linjaansa. Jos 
kaikissa maissa vanhat puolu-
eet joutuvat pelkäämään vaali-
tulosta, siirtää se myös niiden 
harjoittamaa EU-politiikkaa 
parempaan suuntaan, Halla-
aho pohtii Euroopan ja EU:n 
tulevaisuudennäkymiä.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA PS KENTTÄ

- Olen todella 
tyytyväinen 
saamaani 
äänimää-
rään, yli 
80 000 ääntä 
kahmaissut 
Halla-aho 
myöntää. 

Kolmen kovan kiertue Lapissa: kansanedustajat Teu-
vo Hakkarainen, Jussi Halla-aho ja Hanna Mäntylä.

Halla-aho Kolmen sepän patsaalla Helsingissä.
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Kenttä ja vaalikampanja onnistuivat

Näin 
tupla 
tehtiin!
Perussuomalaisten EU-vaalikoordinaattori Pekka M. 
Sinisalo kertoo vaalivoiton tulleen kenttäväen kovan 
työn ansiosta, missä puoluetoimisto oli koko sydämel-
lään mukana. Tästä on hyvä lähteä pää pystyssä kohti 
ensi vuoden eduskuntavaaleja.

VAALIKAMPANJAMME 
oli paras, jonka olen nähnyt 
koko sinä aikana, mitä olen 
ollut puolueen toiminnassa 
mukana. Tässä tehtiin hyvä 
pohjatyö seuraavalle jytkyl-
le ensi vuonna, eikä sen pi-
täisi tulla yllätyksenä kenel-
lekään politiikkaa tuntevalle, 
perussuomalaisten vaalikoor-
dinaattori Pekka M. Sinisa-
lo kiittää.

Äänestäjät aktivoituvat 
eduskuntavaaleissa

Europarlamenttivaalit ovat 
tunnetusti perussuomalaisil-
le kaikkein vaikeimmat vaa-
lit, koska puolueen äänestäjä-

Kova ruumiillinen työ toi menestystä

Suurin kiitos kuuluu kentälle

VALTAVALLA äänisaaliilla Brysseliin 
valitun Jussi Halla-ahon vaalipäällik-
kö Janne Turunen kertoo vaalime-
nestyksen avaimena olleen ennen 
kaikkea kova ruumiillinen työ. Kier-
tuekalenteri täyttyi jo alkuvuonna, ja 
tuore meppi ehti kiertää käytännös-
sä koko Suomen.

- Jussi on vuosien aikana tullut tu-
tuksi äänestäjille, ja vastaanotto oli 
hyvin lämmin joka puolella Suomea. 
Jussi sai paljon mediatilaa ja menes-
tyi hienosti väittelyissä. Myös kolle-
gojen, puoluetoverien ja kentän vil-
pitön tuki ja hyväksyntä loivat kaikki 

tietä vaalivoittoon, Turunen kertoo.
Vaalikampanjan lähtökohtana oli 

pieni budjetti, sillä jo viime kesänä 
sovittiin, ettei vaalikampanjaan kerä-
tä ulkopuolista rahoitusta vaan men-
nään omilla ja puolueen tuella. Siksi 
esimerkiksi massiivinen mediamai-
noskampanja jäi toteuttamatta.

- Jälkikäteen voi tietysti spekuloi-
da, olisiko sillä tavalla voinut saada 
parikymmentätuhatta ääntä lisää, 
mutta mitään varsinaisia virhei-
tä kampanjan aikana ei tehty, Turu-
nen pohtii.

EUROPARLAMENTAARIK-
KO Sampo Terhon vaalipääl-
likkö Maiju Tapiolinna kertoo 
vaalikampanjan olleen ko-
vaa työtä niin sanotusti kä-
det savessa. Tapiolinnan mie-
lestä kaikkein merkityksellisin 
edellytys vaalikampanjan on-
nistumiselle oli se, että oma 
kenttä saatiin toimimaan.

- Paikallisyhdistysaktiivit, 
jotka loivat tilanteet ja järjes-
tivät tilaisuudet, olivat muka-
na niin suurella panoksella ja 
sydämellä, että en ole nähnyt 
sellaista vielä koskaan aikai-
semmin. Kenttä otti sellaisen 
asenteen, että mehän voi-

tamme nämä vaalit, Tapiolin-
na iloitsee.

Valtavan onnistunut yhteis-
työ kenttäväen kanssa olikin 
kenties tärkein kriteeri, jonka 
ansiosta vaalit voitettiin.

- Nyt tunnelmat ovat aivan 
loistavat. Vaalipäivänä olin 
kuin tulisilla hiilillä enkä oi-
kein uskaltanut hengittää-
kään, ennen kuin Sampon lä-
pimeno varmistui. Uskon, 
että vasta muutaman päi-
vän päästä todella konkreti-
soituu ymmärrys siitä, miten 
kova urakka lopulta sai näin 
hienon päätöksen, Tapiolinna 
kertoi heti tulosillan jälkeen.

PS E U - V A A L I T
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Kenttä ja vaalikampanja onnistuivat

Näin 
tupla 
tehtiin!

kunta koostuu isänmaallisista 
ihmisistä, jotka ovat kiinnos-
tuneita Suomen asioista. Eu-
roopan asiat eivät heitä niin-
kään kosketa, minkä näkee 
jo perinteisesti EU-vaaleis-
sa pieneksi jäävästä äänestys-
prosentista.

- Eduskuntavaaleissa ää-
nestysprosentti lähes kaksin-
kertaistuu. Kampanjan aika-
na saimme kentältä jatkuvasti 
sellaista viestiä, että ”emme 

aio äänestää eurovaaleissa, 
mutta ensi vuoden eduskun-
tavaaleissa tulemme äänestä-
mään perussuomalaisia”, Si-
nisalo kertoo.

Huippuunsa trimmattu 
vaalikoneisto 

Sinisalo jättää EU-vaalipääl-
likön tehtävät hyvillä mielin 
onnistuneen vaalikampanjan 
jälkeen. Eurovaaleista saatiin 

erittäin hyvää oppia muun 
muassa siitä, miten aikataulu-
tukset toimivat suurissa vaa-
leissa.

- Meillä on nyt huippuun-
sa trimmattu vaalikoneis-
to, jonka ansiosta eduskun-
tavaaleihin on helppo lähteä. 
EU-vaaleissa olimme liik-
keellä suurpuolueena nyt oi-
keastaan ensimmäistä kertaa. 
Olen erittäin luottavainen 
eduskuntavaalien suhteen 

sillä opilla, mitä nyt on saa-
tu. Nyt meillä on myös suuri 
määrä erittäin hyviä ehdok-
kaita, jotka näissä vaaleis-
sa nostivat profiiliaan omilla 
paikkakunnillaan.

Vaikka etukäteen asetetus-
ta tavoitteesta hieman jäätiin-
kin, oli kyseessä siltikin koko 
puolueen historian toisek-
si paras vaalitulos, ja Brysse-
liin saatiin lähtemään kaksi 
erinomaista perussuomalais-

meppiä.
- Nöyrä kiitos pitää antaa 

myös kaikille ehdokkaille, 
jotka jaksoivat kiertää ja teh-
dä pyyteetöntä työtä puolu-
een hyväksi. Heistä monel-
lakin on edessä uusi koitos 
kymmenen kuukauden ku-
luttua.

■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA PS KENTTÄ

Vaalikoordi-
naattori Pekka 
Sinisalo tuu-
letti europar-
lamentaarikko 
Sampo Terhon 
jatkokautta.
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Muihin puolueisiin taisi tarttua eurojytkyn pelko. 
Sen verran hanakasti perussuomalaisten vaalityö-
tä yritettiin häiritä useilla paikkakunnilla. Helsingin 
Kontulassa paikalla kutsuttiin jopa poliisi. 
ENSIMMÄISENÄ ennak-
koäänestyspäivänä Kontu-
lan Perussuomalaiset (KPS) 
oli järjestänyt EU-vaalitilai-
suuden Kontulan Ostarilla. 
KPS on perinteisesti aina ol-
lut samassa paikassa ennak-
koäänestyksen ensimmäisenä 
päivänä, ja tapahtumasta oli 
etukäteen sovittu Kontulan 
Ostarin yrittäjäyhdistyksen 
yhteyshenkilön Larri Helmi-
sen kanssa. 

- Kun saavuimme paikal-
le, ostarin omat vartijat tuli-
vat ilmoittamaan, missä vaa-
litapahtumaan osallistuvat 
saisivat liikkua, ja näin myös 
toimimme. Paikalla oli Juha 
Väätäisen vaalimainosau-

to ja sen perässä metrin pitui-
nen pöytämme, jonka päällä 
tuorein PS-lehti, vaalimai-
noslehti, tiskiliinoja, makeisia 
ja ehdokkaiden mainoksia. 
Paikalta ei ollut suoraa näkö-
yhteyttä useamman kulman 
takana sijaitsevalle ennak-
koäänestyspaikalle, kertoo 
Kontulan Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jaana Veste-
rinen-Prähky. 

Käskytys oli 
painostavaa 

Noin tunnin kuluttua pai-
kalle saapui yllättäen kolme 
poliisia sekä ilmeisesti joko 
postin työntekijä tai vaalivir-

kailijana toiminut naishenki-
lö, joka erittäin aggressiivi-
sesti ja itseään esittelemättä 
alkoi vaatia perussuomalai-
sia poistumaan paikalta väit-
täen, että he rikkovat vaalila-
kia jakamalla vaalimainoksia 
postin välittömässä läheisyy-
dessä. Myös poliisin käskytys 
oli hyvin painostavaa, kun he 
käskyttivät perussuomalaiset 
poistumaan koko ostarin alu-
eelta yrittäjäyhdistyksen lu-
vasta piittaamatta. 

- Poliisi ilmoitti, että me ri-
komme vaalilain 56 pykälää 
ja että meidän piti poistua vä-
littömästi. Lisäksi sinipukui-
nen naishenkilö väitti läsnä-
olomme olevan peruste koko 

vaalien mitätöimiselle, Veste-
rinen-Prähky ihmettelee. 

- Poliisien käskytystä seu-
rasivat useat ostoskeskuksen 
asiakkaat ja osa heistä myös 
kyseenalaisti ääneen poliisin 
toiminnan. Rauhallinen vaa-
litapahtuma muuttui yllättä-
vän käskytyksen myötä seka-
vaksi. Katsoin paremmaksi 
toimia kuten poliisi käskyt-
ti ja poistuimme paikalta. Jäl-

keenpäin keskustelin asiasta 
yrittäjäyhdistyksen Helmisen 
kanssa, joka ei ollut koskaan 
aikaisemmin kuullut vastaa-

vasta. Hänen mielestään mi-
tään todellista syytä poista-
miseen ei tullut esille. 

Vesterinen-Prähkyn mieles-
tä poliisi sortui ylireagointiin, 
eikä vaalivirkailijana toimi-
nut naishenkilökään osannut 
hoitaa hommaansa. 

Piiri vaatii selvitystä 
poliisin toiminnasta 

Perussuomalaisten Helsin-
gin piirin mukaan asia ei ole 
loppuun käsitelty, sillä polii-
sille lähetetään selvityspyyn-
tö Kontulan ostoskeskuksen 
tapahtumista. 

- Odotellaan mitä he vastaa-
vat ja miten asioita linjataan, 
katsotaan sen jälkeen mihin 
jatkotoimiin selvitys mahdol-
lisesti antaa aihetta, Vesteri-
nen-Prähky sanoo. 

- Poliisin tehtävä on turva-
ta mielipiteenilmaisun ja ko-
koontumisen vapaus, nyt po-
liisi pikemminkin esti sen. 

Kiusantekoa vaalien alla 

PERUSSUOMALAISTEN 
Anne Louhelainen on nimet-
ty positiivisimmaksi kansan-
edustajaksi. Ilta-Sanomien 
kyselyyn osallistui kansan-
edustajia kaikista eduskun-
tapuolueista.

Louhelaisen kehuttiin ole-

van ”jokaiselle hymyilevä, 
aina iloinen ja aina kannus-
tamassa muita. Louhelainen 
on otettu arvioista ja sanoo 
olevansa iloisesti yllättynyt. 

Eduskunnan avuliaim-
maksi kansanedustajaksi ni-
mettiin Kike Elomaa, jota 

kehuttiin mm. hänen kuun-
telutaidoistaan. Kiitosta sai 
myös Juho Eerola, jonka sa-
nottiin olevan ”ikuinen op-
timisti, jonka lasi on aina 
puoliksi täynnä.

Louhelainen positiivisin kansanedustaja

Eurovaaleissa 
perussuomalais-
ten vaalityötä 
sabotoitiin mm. 
repimällä alas 
puolueen vaaliju-
listeita. Helsin-
gin keskustassa 
julisteet jätettiin 
sentään rauhaan.

”Poliisin tehtävä 
on turvata mieli-
piteenilmaisun ja 
kokoontumisen 

vapaus, nyt poliisi 
pikemminkin 

esti sen.”

PS E U - V A A L I T
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Kiusantekoa vaalien alla 

DEMAREITA ei voi oikein enää 
edes suurpuolueeksi sanoa, sil-
lä sen kannatus on pysytellyt 
pitkään ja tasaisesti 15 prosen-
tin paikkeilla. Välimatkaa kol-
meen suurpuolueeseen on 4-5 
prosenttiyksikköä. Ylen kanna-
tusmittausten perusteella de-
marien suosion romahdus on 

kehittynyt vähitellen kulunei-
den kahden vuoden aikana.

Kovin valoisalta ei demarien 
kannalta näytä tulevaisuuskaan, 
sillä mittauksia tekevän Talo-
ustutkimuksen mukaan dema-
reista ovat lähteneet erityisesti 
nuoret alle 35-vuotiaat, kor-
keasti koulutetut, naiset, hyvä-

tuloiset ja kaupunkilaiset - siis 
juuri he, joihin edellinen puo-
luejohto yritti vaikuttaa ja joi-
den äänistä kaikki muutkin tais-
televat. Lisäkannattajia demarit 
ovat saaneet vain yli 65-vuotiai-
nen ikäluokassa.

Kirkkonummella valitettiin 
keskusvaalilautakuntaan 

Kontulan Perus-
suomalaisten 
vaalitilaisuus 
keskeytyi, kun 
poliisi saapui 
paikalle ja käski 
vaalityöntekijöi-
tä poistumaan 
ostoskeskuksen 
alueelta.

Demarien kannatus pysyttelee pohjamudissa

■  KOLUMNI

EU-VAALIT ovat nyt ohi. Vaalitulos on saanut aikaan 
tunteiden myllerryksen. Äänimäärämme kasvoi edel-
lisistä EU-vaaleista, samoin tuplasimme paikkamme ja 
kannatuksemmekin nousi kolme prosenttia vuodesta 
2009. Silti mielessä on hienoinen kaiherrus. Mistä se 
tulee? 

TORITAPAHTUMISSA viikko ennen vaaleja oli hui-
kea tunnelma. Meidän telttamme vetivät huomatta-
vasti enemmän väkeä kuin muiden puolueiden. Tämä 
antoi lupauksen odottaa huikeaa tulosta. Kuitenkin ää-
nestyspäivänä ihmiset jäivät kotiin. Kun äänestyspro-
sentti on näin alhainen, se olemme me perussuomalai-
set, jonka tuloksessa se näkyy.

PUOLUETOIMISTO tekee näistäkin vaaleista tar-
kat analyysit. Mikä onnistui, mikä meni vikaan? Mistä 
löytyy parantamisen varaa? Yksi selkeä signaali kun-
takohtaisista tuloksistamme näkyy. Ne kunnat, joissa 
paikallisyhdistys ja valtuustoryhmä ovat vahvasti esil-
lä paikallispolitiikassa, tuottivat hyvää tulosta. Eli raa-
kana yleistyksenä, vahva paikallispolitiikka on meille 
kivijalka. Tätä täytyy vahvistaa. 

JAKOTAVAROIDEN, mainonnan ja muun osalta 
teimme tällä kertaa useita ns. koeponnistuksia. Nyt 
tiedämme, mistä löytyy kehitettävää ja mikä onnistui. 
Selkeä kehittämisen tarve on meidän politiikkamme 
sisällön selkeyttäminen ja terävöittäminen. Meillä on 
oma linja ja omat ajatukset, ollaan rohkeasti perussuo-
malaisia.

NÄMÄ vaalit ovat nyt ohi. Seuraavat kolkuttavat jo 
ovella. Piirikohtainen jäsenäänestys pyörähtää pi-
kapuoliin käyntiin ympäri Suomea. Sinäkin voit vai-
kuttaa meidän eduskuntavaaliehdokkaisiimme. Kun 
aloittelin näitä nykyisiä hommiani, kiersin piirijär-
jestöjämme läpi. Parissa tapaamisessa vielä kaiveltiin 
edellisten eduskuntavaalien ehdokasasettelu tikun-
nokkaan. Vielä, kolme vuotta myöhemmin, löytyi kat-
keruutta ja kaunaa ehdokasasettelusta. Kun tuo pää-
si ja minä en.
 
EHDOKKAIDEN asettaminen ei ole helppoa, haluk-
kuutta ja halukkaita löytyy moninkertaisesti enemmän 
kuin mitä listoille voidaan ihmisiä mahduttaa. Kaikki 
vain eivät mahdu mukaan. Mutta onko se hyvä syy lyö-
dä hanskat tiskiin ja lähteä esim. jonkun pienpuolueen 
listoille ehdokkaaksi, jos tällä kertaa omat meriitit ja 
kannatus eivät riitä meidän listoille? Vai voisiko ajatel-
la niin, että omassa poliittisessa urassa olisi vielä pa-
rannettavaa, kun seuraavat vaalit ovat vain neljän vuo-
den päästä? Tuo neljä vuotta on nimittäin lyhyt aika.

LOMIEN jälkeinen aika tulee olemaan aikamoinen. 
Yritetään kaikki hivenen levätä kesällä. Itse ajattelin 
tunkea kourani kukkapenkin multaan, paistaa makka-
raa, pelata lasten kanssa ja välillä nauttia Lohjanjär-
ven kauniista maisemista. Niin, ja piipahtaa katsomas-
sa teitä eri puolilla Suomea.

NIISTÄ jäsenkorteista vielä. Eipä mennyt kuin Ström-
sössä. Harvoin on näin paljon haasteita yhden pienen 
asian kanssa. Meidän osaltamme kaikki on ollut val-
mista jo aikapäivää sitten. Korttien tekijällä sen sijaan 
tuntuu olevan vaikeuksia jopa painomateriaalin han-
kinnassa. Maltetaan, kyllä ne tulevat. Ja ensi vuonna 
sitten olemme tästäkin viisaampia.

Kohti uusia vaaleja

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

KIRKKONUMMEN Perussuo-
malaisiin oltiin vaalien alla 
yhteydessä kunnan keskus-
vaalilautakunnan puheenjoh-
tajan taholta, jonka mukaan 
perussuomalaiset olisivat ol-
leet jakamassa vaalimateriaa-
lia liian lähellä ennakkoäänes-
tyspaikkaa. 

- Tilanne oli siitä erikoinen, 
että paikasta, jossa olimme 
vaalimateriaalia jakamassa, 
on noin kilometri ennakkoää-
nestyspaikalle. Mutta kun kä-
vimme katsomassa, löysimme 
sieltä RKP:n paikallisosaston 
väkeä jakamassa vaalimate-
riaalia aivan ennakkoäänes-
tyspaikan edustalla, Kirkko-
nummen Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Pekka M. Sini-

salo harmittelee. 
Lehdet kirjoittivat vaalien 

alla muiden puolueiden eh-
dokkaiden aggressiivisesta 
vaalityöstä, jota käytiin mm. 
seisottamalla vaaliautoa ää-
nestyspaikkojen edustalla. 
Sinisalon mukaan näistä ei 
kuitenkaan moitittu ehdok-
kaiden puolueita. 

- Aikamoista kiusantekoa 
tämä mielestäni on. Saattaa 
ainakin kokoomus/RKP-ve-
toisella Kirkkonummella vai-
kuttaa myös pelko siitä, että 
jos perussuomalaiset saa-
vat todella paljon ääniä eu-
rovaaleissa, voi se poikia vaa-
livoiton myös ensi vuoden 
eduskuntavaaleissa, Sinisa-
lo arvelee. 

Poliisin tehtävä on puuttua 
rikoksiin ja estää niitä tapah-
tumasta, mutta tavallista pe-
rinteistä vaalitapahtumaa ei 
voi mitenkään tulkita rikolli-
seksi toiminnaksi. 

Vesterinen-Prähkyn mu-
kaan kyseessä ei ole poliisin 
ja yksittäisen vaalitapahtu-
man välinen asia, vaan iso pe-
rustusoikeudellinen kysymys. 

- Ei poliisi voi omavaltai-
sesti estää poliittista paikal-
lisyhdistystä tuomasta esille 
ehdokkaitaan tai vaaliohjel-
maansa. Ne ovat ihan muut 
maat, joissa poliisi tukahdut-
taa poliittiset tapahtumat vä-
kisin. 

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVAT KONTULAN 
      PERUSSUOMALAISET
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Talousasiantuntijan raaka analyysi:

Eurosta 
Suomelle 
20 miljardin 
hyvinvointi-
tappiot
VTT Heikki Koskenkylä kertoo kolumnissaan euro-
jäsenyyden aiheuttaneen Suomelle tähän mennessä 
noin 20 miljardin euron hyvinvointitappiot. Euros-
ta saatavat hyödyt ovat jääneet niukoiksi. 

EUROVAALIEN alla käy-
tiin tiukka väittely euron sekä 
koko EU:n tulevaisuudesta. 
Vihreiden puheenjohtaja Vil-
le Niinistö ja Heidi Hautala 
hehkuttivat televisiohaastat-
telussa avoimesti liittoval-
tiokehityksen puolesta. He 
kaavailivat kasvavaa yhteis-
vastuuta mm. pankkiunionin, 
yhteisen verotuksen ja euro-
bondien muodossa.

Hiljattain ilmestyi kaksi kir-
jaa, joissa arvioidaan euroalu-
etta yleensä sekä erityisesti 
eurokriisin syitä ja pelastus-
toimenpiteitä ja esitetään 
skenaarioita euron tulevai-
suudesta. Professori Vesa 
Kanniaisen vetämän Euro 
Think Thank -ryhmän kirjan 
nimi on Euron tulevaisuus - 
Suomen vaihtoehdot. Elin-
keinoelämän tutkimuslaitok-

sen (ETLA) ja Ulkopoliittisen 
instituutin (UPI) kirjan nimi 
on EU:n suunta - kuinka tiivis 
liittovaltio? Keskeiset vastuu-
henkilöt ovat tässä Vesa Vih-
riälä ja Teija Tiilikainen.

Euron rakenne- 
ja valuviat

Molemmissa kirjoissa on 
varsin samankaltainen seli-
tys euroalueen kriisille. Syi-
tä ovat rakenne- ja valuvi-
at, talouspolitiikan virheet 
ja yleinen kurittomuus nou-
dattaa sovittuja pelisääntö-
jä kuten vakaus- ja kasvuso-
pimusta. Myös tulevaisuuden 
skenaariot ovat varsin saman-
kaltaisia. Ne ovat 1) täysi liit-
tovaltio, jossa on hyvin laaja 
yhteisvastuun (yhteinen iso 
budjetti, verotus ja yhteiset 

velkakirjat eli eurobondit), 2) 
osittainen yhteisvastuu mm. 
pankkiunionin tai laajemmin 
sen ja fiskaaliunionin muo-
dossa ja 3) euron hajoaminen 
tai jonkun jäsenmaan pois-
tuminen eurosta. Kanniai-
sen ryhmä suhtautuu suurel-
la varauksella vaihtoehtoihin 
1) ja 2) eikä pidä vaihtoeh-
toa 3) katastrofaalisena ske-
naariona (toisin kuin ETLAn 
ja UPI:n kirja – heillä niin sa-
nottu kaaosskenaario).

Euroalueen heikot 
kasvunäkymät

Molemmissa kirjoissa on 
kvalitatiivisia arvioita euron 
hyödyistä ja haitoista. Kanni-
aisen toimittamassa kirjassa 
esitetään numeerinen arvio 
euron aiheuttamasta hyvin-

vointitappiosta. Euron aihe-
uttamaa hyvinvointitappiota 
mitataan bruttokansantuot-
teen avulla. Hyvinvointitap-
pio on varsin suuri. Väitettä 
perustellaan BKT:n ennus-
temallien antamilla tulok-
silla. Euron aiheuttamaa hy-
vinvointitappiota arvioidaan 

tilastollisella yhteydellä Yh-
dysvaltojen ja euroalueen re-
aalisen BKT:n välillä. Ajalla 
1999-2008 euroalueen talous 
seurasi varsin tarkkaan Yh-
dysvaltojen taloudellista ke-
hitystä. Kummankin alu-
een vuotuinen talouskasvu 
oli vuosina 1999–2008 keski-
määrin 2,3 prosenttia. Yhdys-
vallat on vuosien 2008–2009 
finanssi- ja talouskriisin jäl-
keen ripeästi palannut kasvu-
uralle. Euroalue on menettä-

nyt kasvuvauhdin kokonaan 
ja juuttunut taantumaan. 
Myös kasvunäkymät ovat 
heikot.

Edellä mainittu hyvinvoin-
titappio (eli BKT:n menetys) 
on laskettu oletuksella, että 
euroalueen BKT olisi seuran-
nut Yhdysvaltojen BKT:n ke-
hitystä vuosina 2008–2013. 
Tätä laskennallista BKT:n 
kehitystä on verrattu toteu-
tuneeseen kehitykseen. Eri 
mallien antama kumulatii-
vinen ero on keskimäärin 10 
prosenttia. Euroalueen BKT 
on noin 9,5 biljoonaa euroa (9 
500 miljardia euroa). Kym-
menen prosenttia on lähes 
1 000 miljardia euroa (noin 
yksi biljoona).

Suomella menee 
huonosti

Suomen BKT:n kehitys on 
ollut euroalueen keskiarvoa 
heikompi vuosina 2008-2013. 
Kumulatiivinen ero Suomen 
osalta on selvästi suurempi 
(-24,6 prosenttia). Kun Suo-
men BKT on tällä ajalla ol-
lut keskimäärin 190 miljar-
dia euroa, kumulatiivinen ero 
on peräti 45 miljardia euroa. 

PS P O L I T I I K K A

TUOREEN maailmanlaa-
juisen tutkimuksen mu-
kaan suomalaiset ovat kes-
kimäärin ylipainoisempia 
kuin ruotsalaiset tai norja-
laiset. UKK-instituutin johta-
ja, lääketieteen tohtori Tom-
mi Vasankari ei tuloksesta 
yllättynyt. Vasankari kertoi 

Yle Radio 1:n Ykkösaamussa 
suomalaisten ylipainoon ole-
van monia syitä, kuten peri-
mä, ruoka ja fyysisen aktiivi-
suuden kulttuuri.

Vasankarin mukaan entis-
tä ylipainoisemmat lapset ja 
nuoret tuovat tulevaisuudes-
sa haasteita suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Lihavuuteen 
puuttuminen vaatisi yhteis-
kunnalta rohkeutta miettiä 
asioita eri tavalla. Ylipainosta 
pitäisi pystyä puhumaan ny-
kyistä ponnekkaammin. Va-
sankari perääkin terveyden-
huollolta entistä enemmän 
elintapaohjausta.

Suomalaiset lihavampia kuin ruotsalaiset

Korkeasta työttömyy-
destä ja huonosta työlli-

syyskehityksestä aiheutu-
via hyvinvointitappioita

ei voida mitata pelkästään 
bruttokansantuotteen

menetyksellä.
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- Suomen BKT:n kehitys on ollut euroalueen keskiarvoa 
heikompi vuosina 2008-2013, Heikki Koskenkylä huo-
mauttaa.

Saksalaisasiantuntija: 
Euro voi kaatua viidessä 
vuodessa

Soini: Eurokriisi ei ole ohi

YHTEISVALUUTTA euro saat-
taa selvitä enää vain viisi 
vuotta, arvioi Saksan valtiova-
rainministeriön neuvonantaja 
Kai Konrad Welt am Sonntag 
-lehden haastattelussa.

- Eurooppa on minulle tär-
keä. Ei euro. Mielestäni eurol-
la on rajattu mahdollisuus py-
syä hengissä, Konrad sanoi. 
Asiasta kertoi Suomessa en-
sin Helsingin Sanomat.

- On vaikea määritellä tark-
kaa aikaa. Se riippuu niin mo-
nesta tekijästä. Mutta viisi 
vuotta kuulostaa realistiselta.

Konradin pessimistinen lau-
sunto on ristiriidassa Saksan 
virallisen näkemyksen kans-
sa, jonka mukaan euro on pi-
dettävä pystyssä Euroopan 

yhtenäisyyden vuoksi. Sa-
maan aikaan pitkään jatkuva 
talouskriisi herättää kysymyk-
siä, kannattaako valuuttaa pi-
tää pystyssä mihin hintaan 
hyvänsä.

PÄÄMINISTERI Jyrki Katainen 
maalailee valoisaa kuvaa EU:n 
kehityksestä. Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Timo Soini 
on eri mieltä.

- Eurokriisi ei ole ohi! En-
simmäinen riski koskee EU-
vakuuksia ja toinen keskus-
pankkien toimintaa, Soini 
muistuttaa.

- Vaikka Portugali pääsikin 
irti EU:n tukimekanismeista, 

kuten pääministeri oli huo-
mauttanut, kriisi jatkuu.Por-
tugalilla on lainaa nyt enem-
män kuin silloin, kun maata 
ryhdyttiin auttamaan.

Soinin mielestä ainoa EU:n 
vaihtoehto on Ison-Britanni-
an pääministerin David Ca-
meronin esittämä suunta: 
vähemmällä parempaa Eu-
rooppaa. Tästä huomattava osa aiheu-

tuu kuitenkin kotimaisista 
syistä ja erityisesti elekt-
roniikka- ja metsäteollisuu-
den viennin ongelmista, jotka 
eivät johdu eurosta. Mainittu 
10 prosentin hyvinvointitap-
pio on Suomen osalta siis tä-
hän mennessä noin 20 miljar-
dia euroa. Euron tulevaisuus 
-kirjan laskelma euron netto-
hyödystä (-10 prosenttia) on 
vain yksi tapa lähestyä euron 
hyötyjen ja haittojen arvioin-
tia. Muitakin laskelmia voi-
daan tehdä. Erityisesti on tar-
peen arvioida kvalitatiivisesti 
euroon kuulumisen netto-
hyötyä. Tähän tarjoaa hyvän 
perustan tri Pentti Pikkarai-
sen arvio vuoden 1997 EMU-
työryhmän raportista (ks. 
lähde). Jukka Pekkarinen 
oli työryhmän puheenjohtaja. 
Työryhmä arvioi euron hyö-
tyjä sekä mikrotaloudelliselta 
että talouden vakauden kan-
nalta.

Näennäistä 
elpymistä

Rahaliiton mikrotaloudellis-
ten hyötyjen arvio osui osin 
kohdalleen (valuutanvaihto-

kulut, hintojen vertailtavuus 
jne). Ilmeisesti hyödyt ovat 
kuitenkin varsin pienet. Ra-
portissa ei osattu lainkaan 
ennakoida euroalueen ajau-
tumista syvään kriisiin. Eu-
roon sisältyviä riskejä osin 
ymmärrettiin (mm. palkka-
joustojen puute), mutta Pek-
karisen työryhmältä puuttui 
kokonaisnäkemys euron uh-
kista ja ongelmista. Työryh-
mä ei myöskään ymmärtänyt, 
että Maastrichtin sopimuk-
sen mukainen euroalue oli jo 
lähtökohdiltaan puutteelli-
nen rakennelma. Muissakaan 
euroaluetta koskevissa selvi-
tyksissä ei huomattu vakaus-
uhkan olevan euroalueen to-
dellinen riski.

Edellä mainittu kymmenen 
prosentin hyvinvointitappion 
arvio saattaa hyvinkin kasvaa 
tulevaisuudessa. Euroalue on 
ajautunut hitaan kasvun ja 
deflaation kierteeseen, jos-
ta on vaikea päästä eroon. Tä-
hänastinen elpyminen on 
varsin näennäistä, koska krii-
simaissa velka-asteet ovat nyt 
vuotta 2007 korkeammalla 
tasolla, työttömyys on yli 20 
prosenttia ja nuorisotyöttö-
myys 30–50 prosentin välillä. 

Korkeasta työttömyydestä ja 
huonosta työllisyyskehityk-
sestä aiheutuvia hyvinvoin-
titappioita ei voida mitata 
pelkästään bruttokansantuot-
teen menetyksellä.

■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Kirjoittaja on lähes 40 vuotta Suo-
men Pankissa työskennellyt rahoi-
tusmarkkina-asiantuntija. Hän jäi 
eläkkeelle rahoitusmarkkinaosas-
ton päällikön paikalta. Toimii ny-
kyisin Linse Consultingissa liik-
keenjohdon konsulttina.

Lähteet:
Kanniainen, V. (toim.), (2014), 
Euron tulevaisuus – Suomen 
vaihtoehdot, Libera. Jokela, J. 
& Kotilainen, M & Tiilikainen, T. 
& Vihriälä, V. (2014), EU:n suun-
ta – Kuinka tiivis liittovaltio? 
Elinkeinoelämän tutkimuslai-
tos ja Ulkopoliittinen instituut-
ti, Taloustieto Oy. Pikkarainen, 
P. (2014), ”Rahaliitto ja Suomi – 
toteutuivatko EMU-asiantunti-
jaryhmän ennustukset?” Talous 
& Yhteiskunta 2/2014

NUORTEN seksuaalinen hyväk-
sikäyttö ja sen valmistelu inter-
netissä on yleistymässä. Netti-
hyväksikäyttö eli ”grooming” on 
Väestöliiton mukaan vielä suh-
teellisen vieras käsite niin nuo-
rille, vanhemmille kuin nuo-
risotyön ammattilaisillekin, 
kerrotaan STT:n uutisessa.

Väestöliiton erityisasiantunti-
ja Kirsi Porras kertoo verkkohy-
väksikäyttäjän usein tutustuvan 
lapseen tai nuoreen netissä pik-
ku hiljaa, luoden häneen luot-
tamuksellisen suhteen. Tekijä 
saattaa esittää nuoren ”luot-
toystävää” pitkiäkin aikoja en-
nen hyväksikäytön aloittamis-

ta. Vaikka keskustelu muuttuisi 
häiritsevän seksuaalissävyttei-
seksi, saattaa nuori kokea ole-
vansa tekijälle yhteydenpidon 
jatkamisen velkaa, koska häntä-
kin on aikaisemmin kuunneltu.

Nuorten hyväksikäyttö netissä yleistymässä
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PS E D U S K U N T A

Altian Koskenkorvan tehtaan työn-
tekijät osoittivat mieltään eduskun-
tatalon edessä alkoholijuomayhtiön 
myymistä vastaan.
SUOMEN Elintarviketyö-
läisten Liitto SEL ja Alti-
an Koskenkorvan tehtaan 
työntekijät vaativat vastauk-
sia hallituksesta, joka haluaa 
luopua alkoholijuomayhtiön 
omistuksesta. Yhtiön myyn-
tiaikeet nousivat jälleen ta-
petille, kun hallitus ehdotti 
eduskunnalle yhtiön myy-
mistä osana lisätalousarvio-
esitystä.

Perussuomalaiset vastus-
tavat Altian myyntiaikeita. 
Mielenosoituksessa puhu-
massa kävivät kansanedusta-
jat Vesa-Matti Saarakkala ja 
Maria Tolppanen sekä edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Jari Lindström.

- Ovatko työpaikat vaarassa? 
Turvataanko työpaikat kan-
sallisella ratkaisulla? Onko 
uhka todellinen? Tästä olivat 
huolissaan ne Altian työnte-
kijät tämän talon portailla, 
Lindström painotti myöhem-
min myös istuntosalissa.

Maanviljelijät 
huolissaan 
toimeentulosta

Eduskuntatalon edessä 
mieltään osoittanut Altian 
Koskenkorvan pääluottamus-
mies Juha Tuomari on tyr-
mistynyt hallituksen aikeista 
uhrata jälleen yksi suomalai-
sen teollisuuden symboli syö-
mävelan kattamiseen. 

Tuomari huomauttaa, että 
Suomessa saa 2 200 viljelijää 
jokapäiväisen leipänsä toi-
mittamalla ohraa Koskenkor-
van tehtaille. Koko Suomen 
ohrantuotannosta peräti 30 
% käytetään Koskenkorvan 
tehtaalla.

- Suomessa 200 000 sikaa 
saa rehunsa Koskenkorvan 
tehtailta. Vaihtoehto tälle re-
hulle olisi geenimanipuloi-
tu soija Brasiliasta, Tuomari 
huomauttaa.

Näpit irti 
kossusta! Koskenkorvan kyläs-

sä asuva, Ilmajoen 
kunnanhallituksen 
varapuheenjohtaja, 
perussuomalais-
ten Juha Mäenpää 
(toinen vasemmalta) 
on huolissaan Altian 
myyntiaikeista. 
Mielenosoitukseen 
Mäenpää saapui 
Koskenkorvan teh-
taan työntekijöiden 
kanssa. 

Terho: Altiaa ei pidä 
myydä ulkomaisiin käsiin

Soini: Pakolaisia autettava 
mieluummin kotimaassaan

VALTION suunnittelemat Al-
tian myyntiaikeet eivät miel-
lytä perussuomalaisia. Kos-
kenkorvan tehtailla vieraillut 
europarlamentaarikko Sampo 
Terho kirjoitti jo viime vuon-
na blogissaan pitävänsä koti-
maisen perinneviinan tuotan-
non merkitystä paikallisesti 
suurempana kuin mitä ensi 
alkuun tulisi ajatelleeksi. 

Terho on huolissaan niistä 
vaikutuksista, joita myynnillä 
olisi paitsi viinatehtaan työn-

tekijöille, myös sinne viljaa 
tuottaville viljelijöille.

- Vaikka valtio sanoo, et-
tei yhtiöllä ole enää strategis-
ta merkitystä, en itse myisi ai-
nakaan ulkomaisiin käsiin. 
Kun Altiassa tislataan kaik-
ki Alkonkin hyödyntämä, pe-
rinteisten ja suomalaisten 
pitämien merkkien pohja-
na toimiva alkoholi, olisi Alti-
an omistuspohja syytä pitää 
kansallisessa omistuksessa, 
Terho toteaa.

SISÄMINISTERI Päivi Räsäseltä 
(kd.) kysyttiin Helsingin Sano-
mien puheenjohtajatentissä, 
voisiko Suomi ottaa jatkossa-
kin Syyriasta 500 ylimääräis-
tä pakolaista. Räsäsen mu-
kaan kyllä. 

RKP:n puheenjohtaja Carl 
Haglundin mielestä Suomi ei 
ole osoittanut solidaarisuut-
ta moneen muuhun maahan 
verrattuna ja että pakolais-
politiikassa olisi parantami-
sen varaa. Perussuomalaisten 
Timo Soini puolestaan painot-
ti, että päätösvallan pitää py-
syä aina Suomessa, paljonko 
ja keitä tänne tulee.

- Tunnen itse paljon 80-lu-
vun venepakolaisia Vietna-

mista ja he ovat sopeutu-
neet erittäin hyvin. Suomella 
on oma roolinsa tässä, mutta 
maailman ongelmat eivät rat-
kea sillä, että joitakin kymme-
niä tuhansia ihmisiä siirrellään 
maailman puolelta toiselle. Si-
täkin pitää tehdä, mutta pitää 
ottaa vähän, Soini linjasi.

Soini sanoi tuntevansa Syy-
rian tilanteen: siellä on noin 
miljoona ihmistä rajoilla tais-
teluita paossa.

- Olen sillä kannalla, että sin-
ne autetaan ihmisiä, mutta en 
sillä, että kymmeniä tuhan-
sia otettaisiin Suomeen ja sit-
ten maksaisimme sen, Soi-
ni linjasi.

Hallituksen olettaisi ole-
van perillä EU-säännöksistä. 
Se väittää hätäpäissään, että 
mahdollisen kaupan reuna-
ehdoilla turvattaisiin suoma-
laisten ohranviljelijöiden tu-
levaisuus.

- Nykyiset EU-säännökset 
eivät mahdollista Altian uu-
den omistajan raaka-aineen 
oston rajauksia. Tuotannon 
säilymisestä Suomessakaan 
ei saada hymistelyiden ja ko-
rulauseiden lisäksi mitään ta-
keita, Tuomari muistuttaa.

Merkittävä 
työllisyysvaikutus

Tuomarin mukaan yksin Al-
tian Koskenkorvan tehtaan 
heijastusvaikutukset sekä 
Etelä-Pohjanmaan että koko 
Suomen tasolla ovat merkit-
tävät. Koskenkorvan tehtail-
la on päivittäin 70 rekan ralli. 
Pääosa rekoista on pienyrit-
täjiä.

- Tästä voi jokainen laskea 
logistiikan talous- ja työlli-
syysvaikutuksen.

■ TEKSTI JA KUVA 
      PS VERKKOTOIMITUS
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Perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Jari 
Lindström yhtyi mielenosoit-
tajien kantaan Altian myymi-
sestä.

Lindström: Rinteen aika 
lunastaa lupauksensa

Kauko Tuupaisesta 
tehtiin talousneuvos 

Eduskunnassa riideltiin kehitysavusta

Katainen vastustaa 
siirtolaisten sosiaaliturvan 
leikkaamista

PERUSSUOMALAISTEN 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Jari Lindström on 
tyytyväinen, että SDP:n pu-
heenjohtaja Antti Rinne ym-
märsi vihdoin ottaa val-
tiovarainministerin salkun 
vastaan.

- Nyt Rinteellä on oivat 
mahdollisuudet tehdä niin 
kuin on luvannut ja kään-
tää hallituksen epäonnistu-
nut talouspolitiikka uuteen 
suuntaan, jotta Suomeen 

saadaan lisää työtä ja työ-
paikkoja, Lindström toteaa.

Rinne mm. lupasi, et-
tei Altiaa myydä, jollei työ-
paikkoja voida turvata. Pe-
russuomalaiset odottavat 
Rinteeltä selkeää keinoa 
turvata Altian myynnin jäl-
keenkin kotimaiset työpai-
kat.

- Jollei keinoa ole, niin sit-
ten odotamme ilmoitus-
ta Altian myymisen perumi-
sesta, Lindström vaatii.

PERUSSUOMALAISELLE kan-
sanedustaja Kauko Tuupaiselle 
myönnettiin arvostettu talous-
neuvoksen arvonimi. Tasavallan 
presidentin myöntämä arvoni-
mi liittyy Tuupaisen yli neljän-
kymmenen vuoden kokemuk-
seen luottamustoimissa ja yli 
kolmikymmenvuotiseen uraan 
julkishallinnon ja talouden vir-
katehtävissä. 

Arvonimeä olivat Tuupaisel-
le hakemassa Perussuomalai-
set r.p., Keski-Suomen sairaan-
hoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, 

Keski-Suomen liitto, Keski-Suo-
men Osuuspankki ja Osuus-
kauppa Keskimaa. 

- Kaikissa näissä olen toimi-
nut pitkään, ja arvonimen esit-
täminen minulle oli heiltä suu-
ri arvostuksen osoitus. Juhlistin 
kunnianosoitusta hyvin vaa-
timattomissa merkeissä tar-
joamalla täytekakkukahvit 
eduskuntaryhmälle ja valtiova-
rainvaliokunnalle sekä  kansa-
laisille Jyväskylän Kuokkalassa, 
Tuupainen kertoo.

EDUSKUNNASSA keskusteltiin 
ruoka- ja kehitysavusta. Kes-
kustelun edetessä nähtiin kova 
riita rahojen suuntaamises-
ta kehitysmaiden ja kotimaan 
omien köyhien välille.

SDP:n Tuula Väätäinen sanoi 
pitävänsä perussuomalaisten 
esitystä - siirtää kehitysavun 
maksaminen yksityisille kan-
salaisille - edesvastuuttomana. 
Perussuomalaisten Vesa-Mat-
ti Saarakkala vastasi tähän, että 
kehitysavulla on ilman muu-
ta oma roolinsa ja hän oli sa-
maa mieltä ulkoministeri Erk-
ki Tuomiojan (sd.) kanssa siitä, 
että naisten aseman paranta-
minen on ehto kehitysavun on-
nistumiselle.

- Mutta jos te uskotte kehitys-
apuun, niin te uskotte myös, 
että ihmiset maksavat, Saa-
rakkala totesi ja korosti, et-

PÄÄMINISTERI Jyrki Katainen 
vastustaa sosiaaliturvan leik-
kaamista siirtotyöläisten per-
heiltä. Tämä selvisi Helsingin 
Sanomien puheenjohtajapa-
neelissa. Kataiselta kysyttiin, 
pitäisikö sosiaaliturva kytkeä 
työntekoon. Kataisen mieles-
tä Suomen asumisperustainen 
malli on hyvä, mutta siinä on 
ongelmia, koska useissa Euroo-
pan maissa sosiaaliturva on si-
dottu työntekoon.

- Suomessa riittää kun asuu, 

muualla pitää tehdä töitä. Nyt 
yritetään löytää keinoja yhdis-
tää nämä kaksi erilaista järjes-
telmää, Katainen sanoi ja piti 
hyvänä sitä, että työntekijät ja 
opiskelijat voivat kulkea mai-
den rajojen ylitse saaden tasa-
vertaisesti sosiaaliturvaa.

Perussuomalaiset ovat kri-
tisoineet Suomen toimimista 
muiden Euroopan maiden ”so-
siaalitoimistona” mm. Viroon 
maksettavien ja alati kasvavien 
lapsilisien muodossa.

tei kehitysapua voi tarkastella 
kokonaan irrallaan muusta ta-
loudesta. Eikä eduskunta voi 
olla huomioimatta kansalaisten 

mielipidettä: 90 prosenttia suo-
malaisista kannattaa kehitys-
avun vähentämistä.
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Työttömyys ei 
koske kaikkia
VIIME syksynä Naanta-
lin Perussuomalaisiin kuulu-
va Urpo Lehtimäki huomasi 
sattumalta, että kaksi nuor-
ta palkattiin poikkeukselli-
sen pitkiin kolmen vuoden 
määräaikaisiin työsuhteisiin 
Naantalin ympäristöviraston 
viheryksikköön. 

- Toisen nuoren isä on 
kaupungin organisaatios-
sa työnjohtaja, setä raken-
nuslautakunnan ja kaupun-
ginvaltuuston jäsen. Eihän 
sukulaisten töihin palkkaami-
nen tietenkään kiellettyä ole, 
mutta minua kiinnosti tie-
tää, onko hakumenettely ollut 
kaikille tasapuolinen, Lehti-
mäki kertoo. 

Suhteilla töihin

Lehtimäki kysyi asiasta 
henkilöstöpäällikkö Laura 
Sauramalta, jonka mukaan 
yksiköt tekevät rekrytointi-

Sitä saa mitä tilaa
PERUSSUOMALAISET sai läpi 
valtakunnallisestikin merkit-
tävän muutosesityksen Keski-
Uudenmaan ympäristölauta-
kunnan kokouksessa. 

Tein Lahja Havansin (ps.) ja 
useiden muiden kannatta-
mana muutosesityksen, jos-
sa nykyisenkaltainen käytäntö 
sako- ja lietekaivojen tyhjen-
tämisessä jäisi voimaan. Poh-
jaesityksenä oli sako- ja lie-
tekaivojen tyhjennyksen 
siirtäminen kuntien kilpailut-
tamaksi. Lausunto annettiin jä-

telautakunta Kolmenkierrolle, 
joka käsittelee 12 kunnan jäte-
asioita ja tämä päätös koskee 
Tuusulaa, Mäntsälää, Järven-
päätä ja Keravaa. Lisäksi oli eril-
linen pykälä Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunnalta Nur-
mijärven tekniselle lautakun-
nalle, johon äänestyksen jäl-
keen, samoin tuloksin, saatiin 
samanlainen päätös. 

Allekirjoittaneeseen asian tii-
moilta oli oltu yhteydessä Suo-
men, Hämeen, Uudenmaan ja 
Tuusulan Yrittäjistä sekä Auto- 

ja Kuljetusalan Työntekijäliitos-
ta. Itse olin aktiivisesti yhtey-
dessä paikallisiin alan yrittäjiin. 
On hienoa olla tekemässä pää-
töksiä, jotka vähentävät byro-
kratiaa, edesauttavat paikallisia 
yrittäjiä ja antavat kiinteistön-
omistajille vapauden päättää 
siitä keneltä ja milloin palve-
lun haluaa. ”Sitä saa mitä tilaa” 
sopii tähän päätökseen vallan 
mainiosti.

Pasi Huuhtanen (pj.)
Tuusulan Perussuomalaiset

Energiakonsultti Urpo Lehtimäkeä vaivaa Suomessa oleva yleinen käy-
täntö, jonka mukaan oikeanlaisilla suhteilla pääsee mukaviin hommiin.

päätökset itsenäisesti, joten 
asiasta pitää kysyä suoraan 
yhdyskuntatekniikan päälli-
költä Mika Hirveltä. 

- Sain sellaisen vastauksen, 
että kun kaksi paikkaa va-
pautui viheryksiköstä, pal-
kattiin nuoret kolmen vuo-
den uudelleenkoulutuksen 
ajaksi oppisopimuskoulutuk-

seen, jossa he samalla suorit-
tavat puistopuutarhurin tut-
kinnon. En saanut vastausta 
siihen, olivatko paikat ollen-
kaan yleisessä haussa tai oli-
ko oppisopimuskoulutus ni-
menomaan heille räätälöity. 
Olen tulkinnut asian siten, 
että todennäköisesti suhtei-
den takia jo valmiiksi kausi-
työläisinä toimineet nuoret 
palkattiin ilman hakume-
nettelyä heille räätälöityyn 
oppisopimuskoulutukseen, 
Lehtimäki ihmettelee.

- Naantalissa, kuten mo-
nissa muissakin kaupungeis-
sa, toimii hyvä veli -verkosto, 
jonka piirissä asiat järjesty-
vät mukavasti tuttujen kes-
ken. Töitä saa, jos on suhtei-
ta. Jos ei, on työn hakeminen 
usein työn ja tuskan takana.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Perussuomalaisten 
suosio kasvaa Mikkelissä
MIKKELISSÄ kävi vaalien alla 
monia perussuomalaisia euro-
vaaliehdokkaita: Kimmo Kivelä, 
Mauno Vanhala, Erkki Havansi, 
Juha Väätäinen, Ilkka Matinpalo, 
Jani Kolehmainen, Maria Tolppa-
nen, Simon Elo, Toimi Kankaan-
niemi, Sampo Terho ja Jussi Hal-
la-aho.

Perussuomalaisten vaalioh-
jelman pääperiaatteet tulivat 
tutuiksi monille. Toreilla pu-
huttiin liittovaltiokehityksen 
torjumisesta, jäsenmaiden itse-
määräämisoikeuden takaami-
sesta, tukipakettipolitiikan lo-
pettamisesta, talousyhteistyön 
kehittämisestä ja EU:n demo-
kraattisuuden vahvistamisesta. 
Mikkeliläisille tehtiin selväksi, 
että ainoa oikeasti EU-kriittinen 
puolue Suomessa on perussuo-
malaiset. 

Jokainen perussuomalai-
nen EU-ehdokas puolusti tin-
kimättömästi yhteisesti sovit-
tuja periaatteita. Käsitykset 
menettelytavoista vaihtelivat 
ja ehdokkaiden suhtautumi-
nen yhteiseen valuuttaan myös 
vaihteli hieman. Jokainen eh-
dokas kuitenkin oli ja on valmis 
toimimaan enemmistön tah-
don mukaisesti, olipa henkilö-
kohtainen näkemys sitten mikä 
tahansa. Myös suhtautumisessa 
puolustusliitto Natoon ja seksu-
aalivähemmistöihin löytyi eroa-
vuuksia. Puolueen ottamas-
ta kannasta kuitenkin pidetään 
kiinni ja enemmistön näkemys-
tä kunniotetaan ensisijaisena 
lähtökohtana. 

Vaikka keskustapuolue oli-
kin vanhoista puolueista suurin 
voittaja koko Mikkelin alueel-
la (+10,5%), nostivat myös pe-
russuomalaiset kannatustaan 
(+2,2%). Suurin häviäjä Mik-
kelissä oli SDP (-6,9%). Kokoo-
mus, joka monella muulla paik-
kakunnalla lisäsi kannatustaan, 
menetti sitä Mikkelissä peräti 
-6,6% äänistä. Äänestysprosent-
ti oli 37,7%. Vuonna 2009 se oli 
36,4%. 

Jussi Halla-Aho oli perussuo-
malaisten ääniharava Mikkelis-
sä ja sai viidenneksi eniten ää-
niä. Sampo Terho oli kahdeksas. 
Heidän taakseen jäivät muun 
muassa Tarja Cronberg, Henna 
Virkkunen, Liisa Jaakonsaari, Sir-
pa Pietikäinen ja monet muut 
nimekkäät ehdokkaat. 

Eduskuntavaaleja ja kunta-
vaaleja ajatellen perussuoma-
laisilla on pullat hyvin uunissa. 
Tarvitaan vain entistä enem-
män vaalityötä ja osallistumista, 
ja vaalivoitto on varma. Kent-
tätyöhön osallistui jäsenistös-
tä Mikkelissä alle kymmenen 
henkilöä aktiivisesti. Loput vä-
hemmän ja osa ei lainkaan. Sil-
ti kaksinkertaistimme kanna-
tuksemme edelliseen EU-vaaliin 
verrattuna. Jos sama toistuu 
kuntavaaleissa, saamme noin 
14 paikkaa ja olemme suurin 
puolue Mikkelissä. Se on mei-
dän tavoitteemme. 

Tauno Lehtonen 
Mikkelin Perussuomalaiset 

Vappuna Mikkelissä vieraillut Jussi Halla-aho oli perus-
suomalaisten ääniharava.
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Kansalaisaloitetoiminta 
saatava myös kuntatasolle

Aurassa palkittiin talkoolaisia
VARSINAIS-SUOMEN Perus-
suomalaiset ry:n kevätkoko-
us pidettiin Aurassa. Paikalle 
saapui yli 70 osallistujaa. Kah-
vitarjoilun jälkeen kokous kävi 
läpi toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen. Yleiskeskustelua 
ajankohtaisista aiheista käytiin 
vilkkaasti, etenkin kansallisen 
veteraanipäivän osuminen sa-
malle päivälle antoi aihetta mo-
neen puheenvuoroon. 

Piiri palkitsi paikallisyhdistyk-
sissä pitkään puolueen hyväksi 
talkootyötä tehneitä henkilöitä. 

Heidän ansiostaan perussuo-
malaiset on kasvanut ja kasvaa 
edelleen. Kevätkokouksen yh-
teydessä, ennen EU-vaalityön 
suurinta koitosta oli hyvä hetki 
jakaa tunnustusta ja nauttia yh-
teistyön tuloksista. Kunniakir-
ja myönnettiin seuraaville hen-
kilöille: Veikko Lehtonen, Manu 
Vuorio, Mikael Andersson, Riit-
ta Andersson, Markku Säisänen, 
Anneli Wellroos, Timo Laihinen, 
Aarre Lahtonen, Iiris Peltomaa, 
Tauno Kummunsalo, Matti Kul-
tanen, Keijo Leivonen, Kalevi 

Urpo, Mauri Anttila, Kaarina Yl-
häinen, Taito Ylhäinen, Leila Leh-
tola, Erika Kiviranta, Päivi Pöy-
hönen, Ari Harju, Henri Hytönen, 
Raija Hannula, Pertti Hannula, 
Reino Blomkvist, Pentti Alinen, 
Hannes Heikkilä, Reino Louhi, 
Paavo Kinnunen, Sirke Peltokor-
pi, Arvo Heikkilä, Yrjö Ojaniemi, 
Lauri Heikkilä ja Aarre Valta. Ku-
van puurtajista otti Tapio Äyrä-
väinen.

Varsinais-Suomen 
Perussuomalaiset

EDUSKUNNASSA 50 000 kan-
salaisen allekirjoittama lakia-
loite on otettava eduskun-
nan täysistunnon käsittelyyn. 
Kunnallistasolla kuntalais-
ten on mahdollista tehdä kun-
talaisaloite, joka yleensä jää 
lautakunnan käsittelyyn ja 
merkitään Lahdessa kaupun-
ginhallituksen kautta kaupun-
ginvaltuustolle vain tiedoksi 
kerran vuodessa esitettävä-

nä pitkänä saapuneiden aloit-
teiden listana. Listassa on mai-
ninta, mitä aihetta kukin aloite 
on koskenut. Näin aloite jää 
käytännössä ilman käytännön 
valtuustokäsittelyä. 

Lahden Perussuomalaiset 
ry:n mielestä kuntalaisaloitteil-
le tulisi saada vahvempi ase-
ma, jolla ne tulisi saattaa val-
tuuston käsittelyyn, jos aloite 
koskee valtuuston toimival-

taa. Nyt aloitteen tekijät petty-
vät, kun aloite jää korkeintaan 
lautakuntatasolle eikä yllä val-
tuustoon saakka todellisella 
painoarvolla, kuten aloitteen 
tekijä usein olettaa ja tavoitte-
lee. Valtuuston sisältökäsitte-
lyyn yltävät vain valtuutettu-
jen itsensä tekemät aloitteet. 

Lahden Perussuomalaiset

KUNTALIITON valtuuston ke-
vätkokouksen ryhmäpuheen-
vuorossa perussuomalaiset 
toteavat Kuntaliiton tekevän ar-
vokasta työtä kuntien ja kun-
talaisten edunvalvonnassa eri-
tyisesti suhteessa valtioon. 
Kuntaliitto on ainoa asiantun-
tijaorganisaatio, joka palvelee 
kuntia sekä kuntien yksittäisiä 
luottamushenkilöitä.

Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä suhtautuu kuntatalou-
den kriisin johdosta kriittisesti 
Kuntaliiton jäsenmaksun nos-
toon. Jos siihen kuitenkin pää-
dytään, se voi olla enintään 
kuntien verotulojen todelli-
sen kasvun mukainen. Kuntien 
saamia ylimääräisiä eriä vuon-
na 2013 ei tule laskea mukaan. 
Kuntaliiton edellytetään nou-
dattavan erittäin tiukkaa kulu-
kuuria.

Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä haluaa Kuntaliiton tule-
valla kaudella paneutuvan eri-
tyisesti seuraaviin alueisiin:
• Kuntatalouden pohjan vahvis-

Kuntatalouden pohjaa vahvistettava

Kuntaliiton perussuomalaiset valtuutetut ja hallituksen 
jäsenet: Pauli Saarinen, Jaana Sankilampi, Eila Sahala, Jaak-
ko Niinistö, Vaili Jämsä-Uusitalo, Mikko Nurmo, Eeva-Riitta 
Pitko, Toimi Kankaanniemi, Anne Snellman, Pekka M. Sinisalo, 
Anneli Manninen ja Pauli Ruotsalainen. Kuvasta puuttuvat 
Iiris Peltomaa ja Taisto Ylhäinen.

tamisen tukeminen. 
• Kuntarakenteen kehittäminen 
vain vapaaehtoisuuden poh-
jalta. 
• Metropolialueen hallinnossa 
kannatamme olemassa olevan 
yhteistyön vahvistamista.
• Kuntien aseman turvaaminen 
ja demokratian vahvistaminen 
sote-uudistuksessa.

• Koulutuksen uudistaminen 
sekä koulutustarpeen ennakoi-
minen valtakunnallisesti.
• Pitkäaikaistyöttömien sakko-
maksun kohtuullistaminen kun-
nille.

Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä
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Kovaa mutta kivaa vaalityötä
EUROVAALIKAMPANJANI su-
jui hyvin positiivisessa ilma-
piirissä. Olen toiminut politii-
kan parissa 30 vuotta, enkä 
ole koskaan aiemmin saanut 
yhtä paljon kiitosta ja tun-
nustusta työstäni kuin tä-
män kampanjan aikana. Se 
lämmittää mieltäni erityisen 
paljon ja antaa voimia sekä 
eduskuntatyöhön että tule-
viin vaalitaistoihin.

Keskustelin viime kuukau-
sien kuluessa tuhansien ih-
misten kanssa lukuisissa tilai-
suuksissa eri puolilla Suomea. 
Erityisesti pienituloisten elä-
keläisten huolet kosketti-
vat. Jo vuosien ajan olen jär-
jestänyt tutustumiskäyntejä 
eduskuntaan ja samalla kes-
kustelutilaisuuksia vierasryh-
milleni. Oli hauska tavata vaa-
likentillä myös niitä, jotka 
ovat olleet vierainani edus-
kunnassa tai osallistuneet jär-
jestämiini Kansalaisinfon tilai-
suuksiin.

Kotikaupungissani Porvoos-
sa, kuten muillakin paikka-
kunnilla, tapasin tukijoitani 
vuosikymmentenkin takaa, 
sekä vapaaehtoisia perus-
suomalaisaktiiveja. Heidän 
panoksensa vaaliteltoilla ja 
-mökeillä ympäri maan oli 
kampanjan onnistumisessa 
korvaamatonta.

Vaalien alla useat gallupit 
näyttivät, että saisimme kol-
me meppiä: Jussi Halla-ahon, 
Sampo Terhon ja minut. Lo-
pulta näin ei käynyt, mutta 
kaksi paikkaa on joka tapa-
uksessa hieno tulos. Onnit-
telut Jussille ja Sampolle! 
Äänimääräni 20 897 riitti puo-
lueessamme kolmanteen eli 
varasijaan. Äänistä n. 5 100 
tuli omasta vaalipiiristäni Uu-

deltamaalta, noin 2 600 Pir-
kanmaalta, liki 2 000 Helsin-
gistä ja Varsinais-Suomesta 
ilahduttavasti lähes saman 
verran. 

Onnittelut myös puolu-
eessamme neljänneksi eni-
ten ääniä keränneelle Toimi 
Kankaanniemelle. Liki 18 500 
ääntä on komea potti. Toimin 
vahva asiaosaaminen ja pit-
käaikainen poliittinen koke-
mus näkyi ja kuului myös vaa-
likentillä.

Äänestysprosentti jäi jälleen 
alhaiseksi. Perussuomalaiset 
kärsivät tästä ehkä enemmän 
kuin muut puolueet. Europar-
lamenttiin liittyvät asiat koe-
taan usein etäisinä ja vaikea-
selkoisina. Harva tietää, miten 
paljon EU-sääntely vaikuttaa 
jokapäiväiseen elämäämme. 
Tämä ei ole ihme, sillä asian-
tuntijoidenkin näkemykset 
vaihtelevat suuresti EU-ta-
son sääntelyn määrästä. Ylen 
uutisessa 5.5. arvioitiin, että 
Brysselistä tulee jo 70-90 pro-
senttia sääntelystämme. Eu-
rooppa-tiedotuksen mukaan 
luku on 23 prosenttia. Kuka 
on oikeassa? Uskon itse en-
simmäiseen vaihtoehtoon. 

Kova jalkatyö eurovaaliken-
tillä on nyt takanapäin. Edus-
kunnassa edessä ovat mielen-
kiintoiset ajat. Nähtäväksi jää, 
vaikuttaako eurovaalien tu-
los hallituksen ja eduskunnan 
voimasuhteisiin ja millaisia 
henkilövaihdoksia on tulossa.

Kiitän kaikesta saamastani 
tuesta ja kannustuksesta. Pi-
detään jatkossakin yhteyttä!

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
varameppi

Pirkko Ruohonen-Lerner iloitsi menestyksestään 
eurovaalien tulosiltana.

Kesäterveisiä Hyvinkäältä!
TUIMAN taiston jälkeen on hyvä hymyillä. Hyvinkään Perus-
suomalaiset lähettävät kesäterveiset koko Suomeen.



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i18

PS J Ä R J E S T Ö

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n yli-
määräinen kokous pidetään tiis-
taina 10.6. klo 18 piiritoimistolla, 
Satakunnankatu 33-35 B, Pori. Kä-
sitellään jäsenen erottaminen. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 

KOKKOLA
Kokkolanseudun Perussuomalai-
set ry: n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään torstaina 12.6. 
klo 17 Kokkolan kaupungintalol-
la, kokoushuone Atlanticissa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

UUSIMAA
Uudenmaan Perusnaisten sään-
tömääräinen kevätkokous pide-
tään perjantaina 13.6. klo 18.30 
Vantaan toimistolla, Tikkurilan-
tie 68 C. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Hallituksen kokous 
samoissa tiloissa alkaa jo klo 
17.30. Tervetuloa!

YLEISTÄ PIIRIKOKOUKSISTA 
Piirijärjestöjen yleisissä kokouksis-
sa äänioikeutta käyttävät jäsenyh-
distysten syyskokouksissa valitse-
mat edustajat. Virallisen puhe- ja 
äänioikeutetun edustajan tai hä-
nen varaedustajansa on esitettävä 
kokoukselle valintaansa koskeva 
pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote 
ellei sitä ole jo aiemmin toimitettu.
Jäsenyhdistyksen on tarvittaes-
sa esitettävä piirikokoukselle var-
sinaisten jäsentensä lukumää-
rä. Paikallisyhdistyksen virallisten 
puhe- ja äänioikeutettujen edus-
tajien lukumäärän vuoden 2014 
piirikokouksissa ratkaisee paikal-
lisyhdistyksen 31.12.2012 ollei-
den omien varsinaisten jäsenten-
sä lukumäärä siten, että kullakin 
piirin jäsenenä olevalla paikallis-
yhdistyksellä on oikeus lähettää 
piirikokoukseen yksi (1) puhe ja 
äänioikeutettu edustaja kutakin 
31.12.2012 ollutta alkavaa viittä 
(5) paikallisyhdistyksen varsinaista 
jäsentä kohden kuitenkin niin, että 
jäsenyhdistys voi lähettää enin-
tään kymmenen (10) edustajaa. 

SATAKUNNAN PIIRI
Perussuomalaisten Satakunnan 
piirin ylimääräinen jäsenkokous 
pidetään lauantaina 28.6. klo 13 
Satakunnan Perussuomalaisten 
piiritoimistolla, Satakunnankatu 
33, Pori. Asetetaan jäsenäänestyk-
sen tuloksella saadut ehdokkaat. 
Tervetuloa! 

Kokoukset ja
tapahtumatPS

PiiritPS

Erikoista vallankäyttöä 
Tampereella

Eurovaaliehdokkaat 
muistivat sodissa kaatuneita

RUOKOLAHDEN Perussuo-
malaiset laskivat muistosep-
peleet sodissa kaatuneiden 
muistomerkeille. Kaatunei-
den muistopäivänä Ruokolah-
den hautausmaalle saapui-
vat myös eurovaaliehdokkaat 
Juho Eerola, Maria Tolppa-
nen ja Sampo Terho. Tilaisuus 
oli juhlallinen ja yleisöäkin oli 
paikalla. 

Seppeleidenlaskun jälkeen 
siirryttiin Rasilaan S-marketin 
pihalle, jonne oli pystytetty 
kahvitusteltta. Runsas määrä 

kuntalaisia kävi juttelemas-
sa ehdokkaiden ja paikallisten 
toimijoiden kanssa ajankoh-
taisista asioista. 

Perussuomalaiset ottavat jo-
kavuotiseksi traditioksi laskea 
seppeleet kunnioittaakseen ja 
muistaessaan heitä, jotka uh-
rasivat oman henkensä, jotta 
saamme elää vapaassa ja itse-
näisessä maassa.

Ruokolahden 
Perussuomalaiset

HÄMEENLINNAN hallinto-oi-
keuden tuoreen päätöksen mu-
kaan Tampereen kaupunginval-
tuustossa ei noudatettu lakeja 
ja sääntöjä vuoden 2013 lisäta-
lousarvion hyväksymisen yhte-
ydessä.

Hallinto-oikeus kumosi val-
tuustossa tehdyn ratkaisun - 
tamperelaisen hallintohimme-
lin - kaupunkikehitysryhmän 
esittämästä, vihreiden Eko-
kumppanit-hankkeen rahoituk-
sesta. Valtuustoa estettiin käyt-
tämästä kuntalain mukaista 
valtaa asian ratkaisussa.

Valtuuston tulisi olla se fooru-
mi, jossa asioista keskustellaan 
ennen päätöksentekoa. Pienen 
sisäpiirin ”on jo sovittu” -poli-
tiikka, jossa tietoa pimitetään ja 
päätökset tehdään nurkan ta-
kana ilman julkista keskustelua, 
ei saisi olla nykypäivää. Valtuu-
tetuilla on oltava mahdollisuus 
kyseenalaistaa hankkeiden ar-
vopohja ja hyödyllisyys.

Tampereen kaupunginhallitus 
linjasi 26.5.2014, että oikeuden 
päätös ainoastaan merkitään 
tiedoksi. Sitä ei siis toteute-
ta. Tarkoituksenmukaisuussyyt 
nostettiin laillisuuden edelle. 
Valtuuston kuntalaissa määri-
teltyä valtaa päättää kunnan ta-

loudesta loukattiin uudestaan.
Ongelma on, että kaupungil-

le maksettavaksi määrätyt kor-
vaukset kerätään kuntalaisilta, 
ei suinkaan laittomia päätök-
siä tehtailevalta valtakoalitiolta. 
Tulevaisuudessa lakia on muu-
tettava niin, että paljastuneen 
laittomuuden kustannukset ke-
rätään laittomuudesta hyöty-
neiltä.

On todennäköistä, ettei vain 
Tampereen valtakoalitio käytä 
hallinnon menettelytapoja val-
lankäytön muotona. Mitä ky-
seenalaisempi on valmistelun 
ja päätösten taso, sitä heikom-
min järjestelmä tekee yleisesti 
hyväksyttäviä päätöksiä. Kaikis-
sa Suomessa valtuustoissa olisi 
hyvä käydä julkista arvokeskus-
telua kunnan tehtävistä ja me-
nettelytavoista.

Perussuomalaiset arvot on 
hyvä nostaa valtuustoissa oh-
jenuoraksi. Laillisten menette-
lytapojen, lakien ja etukäteen 
sovittujen sääntöjen noudat-
tamisesta hyötyvät kaikki vas-
tuulliset toimijat.

Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu
Tampere

LAPIN PIIRI
Perussuomalaisten Lapin pii-
ri ry:n ylimääräinen kokous pi-
detään lauantaina 28.6. klo 11 
Ounasvaaran Pirteillä, Antin-
mukka 4, Rovaniemi. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa! 

POHJOIS-POHJANMAAN 
PIIRI
Perussuomalaisten Pohjois-Poh-
janmaan piiri ry:n ylimääräinen 
yleinen kokous pidetään sun-
nuntaina 29.6. klo 13 Kirkkoto-
rin koulutuskeskuksessa, Ase-
makatu 5, Oulu. Käsitelyssä 
eduskuntavaaliehdokkaiden va-
linta: jäsenvaalin vahvistaminen 
ja  valintatapa myöhemmin ni-
mettäville ehdokkaille. Kokouk-
sen koollekutsuja piirihallitus. 
Tervetuloa! 

ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri ry:n ylimääräinen 
kokous pidetään sunnuntaina 
29.6. klo 13 Vaasan Hallintota-
lon kaupunginvaltuusto salis-
sa, Vaasanpuistikko 10, Vaasa. 
Kokouksessa käsitellään edus-
kuntavaaliehdokkaiden nimeä-
minen ja asettaminen. Samalla 
voidaan kokouksen päätöksellä 
delegoida piirihallitukselle val-
ta nimetä ja asettaa osa ehdok-
kaista myöhemmin. Virallisen 
puhe- ja äänioikeutetun edus-
tajan tai hänen varaedustajan-
sa on esitettävä kokoukselle va-
lintaansa koskeva pöytäkirja tai 
sen jäljennös tai ote ellei sitä ole 
jo aiemmin toimitettu. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

KESKI-POHJANMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piiri ry:n ylimääräi-
nen kokous pidetään lauan-
taina 28.6. klo 13 Hirvikosken 
Kurssikeskuksessa Toholam-
milla. Kokouksessa käsitellään 
eduskuntavaaliehdokkaiden ni-
meäminen ja asettaminen. Pii-
rihallitus kokoontuu klo 11. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus, joka kokoontuu jo klo 
11. Tervetuloa!

HÄMEEN PIIRI
Perussuomalaisten Hämeen piiri 
ry:n ylimääräinen kokous pide-
tään lauantaina 28.6. klo 12 Ori-
mattilan Jymylinnassa, Urhei-
lutie 9. Kokouksessa käsitellään 
eduskuntavaaliehdokkaiden ni-
meäminen ja asettaminen. Ko-
kouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Tervetuloa!

PIRKANMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n ylimääräinen kokous 
pidetään lauantaina 28.6. klo 

13 pääkirjasto Metson Pietilä-
salissa, Pirkankatu 2, Tampere. 
Kokouksessa käsitellään edus-
kuntavaaliehdokkaiden nimeä-
minen ja asettaminen. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

KESKI-SUOMEN PIIRI
Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piiri ry:n ylimääräinen ko-
kous pidetään sunnuntaina 
29.6. klo 13 Kartano Kievarissa, 
Saarijärventie 434, Äänekoski. 
Ruokailu klo 12. Kahvit klo 15. 
Kokouksessa käsitellään edus-
kuntavaaliehdokkaiden nimeä-
minen ja asettaminen. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMEN PIIRI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n ylimääräinen 
kokous pidetään sunnuntaina 
29.6. klo 15 Liedon kunnantalon 
valtuustosalissa, Kirkkotie 13. 
Käsitellään eduskuntavaalieh-
dokkaiden nimeäminen ja valit-
seminen. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Tervetuloa! 

POHJOIS-SAVON PIIRI
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piirin sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnuntai-
na 29.6. klo 12 Alapitkän NS:n 
talolla. Piirin ylimääräinen ko-
kous alkaa klo 15 ja siinä käsi-
tellään kansanedustajaehdok-
kaiden asettaminen. Kokousten 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

ETELÄ-SAVON PIIRI
Perussuomalaisten Etelä-Sa-
von piiri ry:n ylimääräinen ko-
kous pidetään sunnuntaina 6.7. 
klo 14 Hotelli Cumuluksen koko-
ustilassa, Mikonkatu 9, Mikkeli. 
Kokouksessa käsitellään jäsen-
äänestyksen tuloksen mukai-
sesti ehdokkaiden nimeäminen 
eduskuntavaaleihin 2015 ja toi-
menpiteet loppujen ehdokkai-
den valitsemisesta. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

KYMEN PIIRI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n ylimääräinen kokous pi-
detään lauantaina 12.7. klo 14 
Kouvolan kaupungintalolla, To-
rikatu 10. Esityslistalla piirin eh-
dokasasettelu eduskuntavaa-
leihin, piirin ehdokasvaalit sekä 
muut hallituksen valmistelemat 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Tervetuloa!

Kaikki 
perussuomalaisten 
tapahtumat:
www.perussuomalaiset.fi



Erikoista vallankäyttöä 
Tampereella Jäsenäänestys 

eduskuntavaaliehdokkaista
Puoluehallitus on päättänyt, että eduskuntavaalien 
ehdokasasettelun apuna käytetään tällä kertaa jäsenäänes-
tystä jokaisessa piirijärjestössä. Teknisesti jäsenäänestyksen 
järjestää puoluetoimisto ja äänestys tapahtuu postitse. 

Eduskuntavaaliehdokkaaksi haluavat puolueen jäsenet 
ilmoittautuvat omalle paikallisyhdistykselle ja allekirjoittavat 
puolueen ehdokassitoumuksen. Ehdokassitoumuslomake 
on eri kuin vaalilautakunnalle jätettävä ehdokassuostumus. 
Paikallisyhdistys esittää piirijärjestölle jäsenäänestykseen 
ehdokkaat 1.6.2014 mennessä.

Jäsenäänestys järjestetään postiäänestyksellä 
9.6.-22.6.2014.

•  Ensimmäiset ehdokkaat vahvistetaan piirijärjestöjen 
 ylimääräisissä kokouksissa aikaisintaan kesäkuun lopussa. 

•  Loput ehdokaspaikat täytetään piirijärjestöissä noudattaen 
 puoluetoimiston ja puoluehallituksen ohjeistuksia ja evästyksiä. 

•  Puoluehallituksella on oikeus poiketa jäsenäänestysten 
 tuloksista tai tehdyistä piirien päätöksistä yhdellä 
 neljäsosalla ehdokaslistasta. 

Äänestää saavat kaikki puolueen jäsenet, joiden 
jäsenmaksut on maksettu 31.5.2014 mennessä kuluvalta 
vuodelta eikä edelliseltä vuodelta ole maksuissa 
laiminlyöntejä. Kukin jäsen saa äänestää enintään 
kolmea ehdokasta.

Istuvien kansanedustajien ei tarvitse osallistua 
jäsenäänestykseen, heille varataan ehdokaspaikka 
automaattisesti, elleivät he kieltäydy tai ilmoita 
luopuvansa ehdokkuudesta. 

Jäsenäänestyksen tulos vaikuttaa vain enintään 
puoleen ehdokaspaikoista vähennettynä piirin 
kansanedustajien määrä.

Jäsenäänestyksen tärkeät päivät:

1.6.2014

6.6.2014

9.6.-22.6.2014

25.6.2014

28.-29.6.2014

Paikallisyhdistykset ovat ilmoittaneet 
jäsenäänestykseen henkilöt piirijärjestölle.

Piirit ovat ilmoittaneet puoluetoimistolle henkilöt, jotka 
osallistuvat ehdokkaina jäsenäänestykseen.

Jäsenäänestysaika

Jäsenäänestyksen tulokset ovat valmiit (arvio).

Ylimääräiset piirikokoukset (esimerkiksi).
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Yhteiskunnan kokonaisetu?

Uusi eläkeleikkaus 
köyhdyttää eläkeläisiä 
ja verottajaa

KIRJOITIN muutamien lehti-
en yleisönosastossa helmikuus-
sa 2013, että kansalaiset eivät 
ole täysin tiedostaneet lähetty-
villeen suunniteltujen tuulivoi-
maloiden kokoa ja vaikutusta 
lähiseudun ihmisiin, eläimiin ja 
luontoon. Vertasin silloin yhden 
tällaisen jättiläismyllyn ja Tam-
pereen Näsinneulan näkötornin 
yhteneväisyyttä kokonsa puo-
lesta. Kirjoitukseni otsikko oli 
”18 Näsinneulaa Ylivieskaan”.

Vastustin syksyllä 2013 Pa-
jukosken tuulivoimalapuiston 
kaavan hyväksymistä Ylivies-
kan kaupunginvaltuustossa. 
Edellä mainitsemieni peruste-
lujen lisäksi osoitin puheen-
vuorossani tuulimyllyjen tukien 
virtaavan suoraan ulkomaalai-
sille sijoittajille ja itse tuulisäh-
kön olevan ”sekundasähköä”. 
Tuulisähköhän on ”puhdasta” 
vain juuri sillä hetkellä kun tuuli 
osuu roottorin lapaan. Kaikki se 
mitä myllylle on tapahtunut en-
nen sitä, ja millä sen sähkö kor-
vataan tyvenellä pakkaskelillä, 
on kaikkea muuta kuin ”ilmas-
toystävällistä”. Tuulimylly tuot-
taa VTT:n mukaan vuositasolla 

vain 25-30% nimellistehostaan, 
ja tämänhän tuulimyllylobba-
rit ja useimmat toimittajat aina 
unohtavat mainita. 

Jäin kaupunginvaltuustossa 
esitykseni kanssa yksin. Miksi 
näin? Tietysti on kysymys rahas-
ta. Kunta saa myllyistä kiinteis-
töveroa ja maanomistaja vuok-
ratuloa. Kuitenkin, mikäli asut 
lähettyvillä eikä yksikään myl-
ly tule omille maillesi, saat vain 
haitat. Kaikkien maisema-, ääni- 
ja valohaittojen lisäksi kiin-
teistösi arvo laskee. Suomessa 
yksityisille aiheutuvat haitat pe-
rustellaan ”yhteiskunnan koko-
naisedulla” (ministeri Ville Nii-
nistö). 

Mutta mikä on tässä ”yhteis-
kunnan kokonaisetu”? Kun tuu-
livoima tuottaa esimerkiksi 35 € 
arvosta sähköä, maksaa yhteis-
kunta myllyn omistajalle tämän 
lisäksi 70 € riihikuivaa rahaa (ns. 
syöttötariffi ). Ei ole ihme, että 
tuulivoimapuistot siirtyvät jo 
kansainvälisten sijoitusyhtiöi-
den omistukseen. Eli me mak-
samme verovaroistamme kes-
kieurooppalaisten eläkeläisten 
sijoitustuloja, siis eläkkeitä! Ja 

paikallisia välistävetäjiä riittää. 
Kansanedustajat hoi, missä nu-
kuitte kun näin päätettiin!

Mikä on kunnanvaltuutetun 
motiivi? Selvimmin näkyy pää-
töksissä tietysti kuntien huono 
talous; valtuutetuille koroste-
taan kunnalle tulevia verotu-
loja. Kyseenalaistan tulojen 
suuruuden. Myllyjen kiinteistö-
veroa maksetaan mm. myllyn 
perustusten ja maston arvon 
mukaan, kalleimmat osat, ku-
ten koneisto ja siivet, eivät tä-
hän kuulu. Lisäksi kiinteistöve-
ro pienenee vuosittain niin, että 
se noin 10 vuoden kuluttua on 
käytännössä nolla. Parhaassakin 
tapauksessa puhutaan vain pro-
sentin osista verrattuna myllyn 
saamiin yhteiskunnan tukiin. 

Demokratia on kuitenkin aina 
demokratiaa ja enemmistön 
sana ratkaisee. Kysyn kuitenkin, 
kun katselen suomalaista kau-
nista ja rauhallista linnunlaulun 
täyttämää maisemaa, käykö täs-
sä niin että ”perintöosuus myy-
dään hernekeitosta” (viite: eräs 
ikivanha kirja)?

Esko Elsilä (ps.) Ylivieska 

KEVÄÄN kehysriihessä tehty 
eläkkeiden ensi vuoden jää-
dytys (leikkaus) tarkoittaa, 
että indeksin mukaista koro-
tusta, joka on arvioitu 1,5 %, 
ei tehdä, vaan korotus jää 0,4 
prosenttiin. Edellisen kerran 
leikkaus tehtiin v.1996 ja se-
kin jäi pysyväksi. Jäädytyksen 
vaikutuksia on arvioitu vero-
tuloja vähentäväksi. 

Hallitus teki jäädytyksen us-
kossa, että se säästäisi valtiol-
ta, niin se tekeekin pienen 
joukon osalta, joiden eläk-
keet valtio maksaa. Valtaosa 
on kuitenkin yksityisalojen 
työeläkeläisiä joiden eläkkeet 
maksetaan työeläkelaitosten 
rahastoista. Niiden sijoitus-
varallisuus on kasvanut vii-
me vuoden lopulla huimaan 
162 miljardiin euroon. Rahas-
tot saavat nyt pyytämättään 
noin 34 miljoonan potin, jon-
ka vastaavasti eläkeläiset ja 
valtio menettävät.

Päätöstä on arvioitu Eläke-
turvakeskuksessa ja eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmarisessa, joi-
den mukaan päätös vaikuttaa 
haitallisesti elvytykseen. Se 
on myös vastoin perustuslain 

Pohjanmaan tuulivoimakaava
EUROOPAN tuulivoimateolli-
suus on kriisissä. Saksalainen 
Prokon ja Ruotsalainen Triven-
tus ovat ensimmäisinä ajautu-
neet talousahdinkoon. Triven-
tus-yhtymä sukelsi ”vuoden 
kasvuyrityksen” asemasta vel-
kasaneeraukseen kahdessa 
vuodessa. Näillä molemmil-
la yhtiöillä on laajoja hankkei-
ta meneillään myös Pohjan-
maalla.

On ajateltu, että tuulivoima 
pärjäisi Suomessa paremmin 
valtion myöntämän mittavan 
tuen avulla. Energiaviraston 
tietojen mukaan valtio maksoi 
vuoden 2013 viimeisellä nel-
jänneksellä tukea uusiutuvalle 
energialle jopa 24,5 miljoonaa 
euroa. Tuulivoimayhtiöt sai-
vat 40 €/MWh sähköntuotan-
nosta kuluttajilta, ja sen lisäk-
si valtiolta suoraa tukea 65 €. 
Ensimmäistä kertaa käytettiin 
enemmän verovaroja tuulivoi-
man kuin metsähakkeen tuke-
miseen. Metsähakkeella tuo-
tettiin kuitenkin kolme kertaa 
enemmän sähköä kuin tuuli-
voimalla energiaviraston tieto-
jen mukaan.

Hallituksen kehysriihen yh-

teydessä nostettiin pöydälle 
myös syöttötariffin leikkauksen 
tarve. Kehysriihen neuvottelu-
jen sisältö pidetään tiukasti sa-
lassa. Saamani tiedon mukaan 
kokoomus ja RKP halusivat lei-
kata syöttötariffia, mutta vih-
reät vastustivat leikkausta. Hal-
lituksen päätöksen mukaan 
mm. lapsilisiä leikattiin, mut-
ta valtion rahaputki tuulivoi-
mayhtiöille jäi kokonaan auki 
toistaiseksi.

Tuulivoiman aiheuttamat 
kustannukset valtiolle kasva-
vat koko ajan. Mikäli syöttö-
tariffin tasosta halutaan pitää 
kiinni, siihen tarvittavat määrä-
rahat on nostettava asteittain 
kun rakennetaan lisää voima-
loita. Jo tulevana syksynä hal-
litus joutuu tekemään sellaista 
dramaattista leikkausta syöttö-
tariffiin, jota osa puolueista oli-
si halunnut tehdä jo kehysrii-
hen yhteydessä.

Pohjanmaan maakuntaval-
tuusto ottaa ensi viikolla kan-
taa maakunnan tuulivoima-
kaavaan. Maakuntahallituksen 
esityksen mukaan, maakun-
nassamme varattaisiin valtavia 
alueita tuulivoimarakentamis-

ta varten. Tämä tarkoittaa, että 
näiden alueiden käyttöä mui-
hin tarkoituksiin rajoitetaan. 

RKP on enemmistöasemansa 
turvin ajanut tämän kaavaeh-
dotuksen läpi maakuntahalli-
tuksessa. Puolue on siis valta-
kunnan tasolla samanaikaisesti 
valmis leikkaamaan syöttöta-
riffia, joka veisi maton tuuli-
voimayhtiöiden alta. Tuulivoi-
masta ei saada kannattavaa 
yritystoimintaa ilman valtion 
tukea, ei nyt, eikä tulevaisuu-
dessakaan. Alan kehitys Ruot-
sissa ja Saksassa näyttää miten 
meilläkin käy. Ruotsinkieli-
nen tuottajajärjestö ÖSP, jos-
sa RKP:n kansanedustaja Mats 
Nylund on puheenjohtajana, 
on lämpimästi suositellut näi-
tä maanvuokrasopimuksia jä-
senilleen. Mikäli yhtiöt raken-
tavat tuulivoimaloita ja sen 
jälkeen joutuvat konkurssiin, 
siivouksesta vastaavat maan-
omistajat ja kunta. 

Kaiken tuulivoiman ympäril-
lä esille tulleen tiedon jälkeen 
jonkun täytyy uskaltaa tuo-
da faktat esille: tuulivoima on 
uusi versio tarinasta ”keisarilla 
ei ole vaatteita”! Yleisesti usko-

Näin kirjoitat 
palstalle:

omaisuuden suojaa, joka tur-
vaa eläkkeiden laillisen saan-
nin, koska siihen on syntynyt 
oikeus tehdyn työn perus-
teella.

Parempaan kannatukseen 
pyrkivä SDP: n uusi puheen-
johtaja Antti Rinne tietää, 
että eläkeläisissä on yli mil-
joona äänioikeutettua. Kak-
si eläkeleikkausta ja eläkeläis-
ten ankaramman verotuksen 
räätälöineen puolueen pitäisi 
nyt peruuttaa vanhat päätök-
sensä, mikäli on kiinnostunut 
eläkeläisten äänistä. 

Esko Järvenpää 
Jämsä

taan, että tuulivoima toisi mu-
kanaan paljon myönteisiä asi-
oita, mutta ne eivät toteudu. 
Kaikki ne kielteiset seuraamuk-
set, joita ei haluta nähdä tai 
tunnustaa, ne kyllä toteutuvat.

Maakuntavaltuusto ei voi hy-
väksyä tuulivoimakaavaehdo-

tusta sellaisena kuin maakun-
tahallitus on sen esittänyt. 
Meidän täytyy miettiä vie-
lä kerran, miten järjestämme 
energiatuotannon Pohjan-
maalla. Bioenergian tuotan-
nossa ja pienimuotoisissa rat-
kaisuissa on mahdollisuuksia, 
jotka voivat antaa Pohjan-
maan maakunnalle nousua 
tulevaisuudessa. Bioenergi-
an hyödyntäminen työllis-
tää omaa työvoimaa, ja tuot-
taa energiaa myös silloin, kun 
ulkona on kylmää. Tuulivoi-
malat välittävät verorahat ul-
komaille ja pysähtyvät silloin 
kun on kylmää.

Ei ole maakunnan eikä sen 
asukkaiden edun mukaista, 
että metsistämme tehdään 
testialueita ulkomaalaisille 
tuulivoimayhtiöille, jotka ha-
luavat selvittää, kuinka kauan 
Suomen valtio haluaa pitää 
siivet pyörimässä verorahoil-
la. Valtion talous ei enää kes-
tä tätä vihreää kokeilua, kun 
sen laajuus kasvaa joka kuu-
kausi.

Peter Albäck
Kruunupyy

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi 

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 

Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.
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Verottaja voi lisätä 
työttömyyttä

Vapaus on myös vastuuta

Sonta peltoon

SUOMESSA on noin 160 000 it-
sensä työllistävää yksinyrittäjää. 
He ovat ihmisiä, jotka kanta-
vat vastuun omasta työllistymi-
sestään. He maksavat itse omat 
eläketurvansa, vakuutuksen-
sa ja kaikki lakisääteiset mak-
sut. Käytännössä he, ja heidän 
perheensä, ovat myös sosiaali-
turvan ulkopuolella. Vaikka he 
ovat yksin omassa yritykses-
sään, heitä rasittaa sama hallin-
nollinen taakka kuin isompia 
yrityksiäkin. Eikä se ole vähäi-
nen. Lisää on kuitenkin tulossa.

Verottajalla on lausuntokier-
roksella päivitys vuoden 2005 
ohjeisiin. Uudet syventävät oh-
jeet ovat nimeltään ”Palkka ja 
työkorvaus verotuksessa”. Ve-
rottaja on kiristämässä linjaan-
sa tulkitessaan sitä, onko ky-
symyksessä työsuhde ja siitä 
maksettava palkka, vai yrittäjäl-
le maksettava laskun mukainen 
työkorvaus. Jos tarkoitukse-
na on suitsia pakkoyrittämistä, 
joka onkin kannatettava tavoi-
te, ammutaan nyt tykillä kär-
pästä.

Verottajan tarkoituksena on 
määritellä parillakymmenel-
lä kriteerillä onko kyseessä työ-
suhde vai työkorvaus. Nyt lau-
sunnolla olevat ohjeet ovat 
hyvin tulkinnanvaraiset ja kri-
teerienkin merkitys jää tois-
arvoiseksi. Verottaja voi kri-
teereistä huolimatta tehdä 
haluamansa päätöksen ko-
konaisarvioinnin perusteella. 
Myös ennakkoperintärekisteriin 
pääsy voi vaikeutua.

On suuri pelko siitä, että ve-

ME suomalaiset, jos ketkä, 
tunnemme vapautemme suu-
riarvoisuuden. Siksi osaamme 
antaa oikeutetun arvon so-
tiemme veteraaneille, sotain-
valideille, sankarivainajille ja 
kotirintaman naisille, koska 
vain suurten uhrien ja uhra-
usten ansiosta ja Taivaallisen 
Isämme varjeluksen vuoksi it-
senäisyytemme on ollut mah-
dollista säilyttää raskaiden 
sotiemme aikana ja tähän päi-
vään asti.

Koko kansan syvästi kunni-
oittama kenraali Adolf Ehn-
rooth on lausunut syvän elä-
mänkokemuksen tuomalla 
viisaudella nähneensä jopa 
kansamme kahtiajaon ja yh-
teenliittymisen itsenäisyyden 
puolesta talvi- ja jatkosodis-
sa. Niinpä hän toivoi nuorem-
mankin sukupolven jatkavan 
vanhempien viitoittamalla 
tiellä Suomen edestä, mutta ei 
vierastakaan vastaan.

Vaikka vaalimmekin vapaut-
tamme kalliina kansallise-
na aarteena, voimme erehtyä 
ajattelemaan vapaudesta yksi-
puolisesti tai muuten virheel-
lisesti. Niinpä oppi-isämme 
Martti Luther sanoo meidän 

kyllä uskossa olevan vapai-
ta kaikesta, kaikkien asioiden 
herroja ja täysin riippumatto-
mia teoista tullaksemme van-
hurskaiksi ja pelastetuiksi, kos-
ka usko yksin lahjoittaa ne 
meille yltäkylläisesti. Sillä jos 
olisimme niin mielettömiä, 
että kuvittelisimme tulevam-
me vanhurskaiksi, autuaiksi ja 
kristityiksi omilla hyvillä teoil-
lamme, kadottaisimme uskon 
ja sen mukana kaiken sen hy-
vän, mitä uskoon kuuluu.

Tätä mielettömyyttä Luther 
kuvaa tarinalla koirasta, joka 
juoksi veteen lihanpala suus-
saan. Nähtyään vedessä lihan 
peilikuvan koira avasi kitansa 
ja haukkasi kuvaa, mutta me-
nettikin samalla sekä todelli-
sen lihanpalan että sen peili-
kuvan.

Kristillisen vapauden lah-
joittaa meille lahjaksi annet-
tu uskomme, joka puolestaan 
saa aikaan sen, ettemme me 
ole riippuvaisia laista emme-
kä teoista tullaksemme van-
hurskaiksi ja autuaiksi, sil-
lä vain Kristus Vapahtajamme 
on täynnä armoa, elämää ja 
autuutta, me pelkkää syntiä, 
kuolemaa ja tuomiota. Mutta 

kun usko saa puuttua asiaan, 
tulevat synnit ja kuolema Kris-
tuksen omiksi, kun taas armo, 
elämä ja autuus jäävät meille.

Mutta kristillinen vapaus ei 
suinkaan ole sitä, että eläm-
me mitään tekemättä tai pa-
haa tehden. Rakkaudessa me 
olemme kaikkien orjia ja pal-
velijoita. Tähän Jeesus mei-
tä opastaa: ”Jos te pysytte us-
kollisina minun sanalleni, te 
olette todella minun opetus-
lapsiani. Te opitte tuntemaan 
totuuden ja totuus tekee teis-
tä vapaita.” Oikea vapaus edel-
lyttää sitoutumista totuuteen.

Oikea vapautemme alkaa 
siitä hetkestä, kun saamme 
kohdata ehdottoman totuu-
den: Jeesuksen. Vain hän ai-
noana maan päällä voi sanoa: 
”Minä olen totuus.” Kaikki val-
he, mutta myös kaikki puoli-
totuutemme murtuvat hänen 
edessään. Jeesus murtaakin 
valheen vallan eli synnin or-
juuden hämmästyttävällä ta-
valla. Hän antaa synnit anteek-
si. ”En minä sinua tuomitse, 
mene, äläkä enää syntiä tee.”

Anssi Joutsenlahti
eduskunnan 2. varapuhemies

YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA 
on tullut keino tehdä bisnes-
tä tavalla jos toisella. Tällä ker-
taa Paula Lehtomäen surkea, 
ainoastaan pienpuhdistamoi-
ta markkinoivia tahoja hyödyt-
tänyt jätevesilaki saa jatkoa, 
kun kunnat velvoitetaan jär-
jestämään sako- ja umpikaivo-
lietteen jätehuolto. Aivan kuin 
kurjistuvilla kunnilla ei jo oli-
si tarpeeksi velvoitteita. Laajo-
ja alueita kilpailuttamalla pie-
net toimijat pudotetaan pelistä 
pois ja suuret yhtiöt saavat laa-
jan monopolin. Kiinteistön 
omistaja ei enää saa päättää 
koska ja kuka oman kaivon tyh-

jentää.
Alun perinkin oli järjetöntä ru-

veta tuljuttamaan haja-asutus-
alueiden sakokaivojen lietettä 
kymmeniä kilometrejä rasitta-
maan kuntien jätevesilaitoksia 
- ja lopuksi pumpata tuotos jär-
veen. Vanha systeemi, jossa kai-
vo kakkatykillä tyhjäksi ja pel-
toon, oli niin kansantalouden 
kuin ympäristönkin kannalta 
paras ja toimivaksi todettu rat-
kaisu. Näitä lakeja säätelee sak-
ki, joka ei koskaan ole paskakai-
von kantta raottanutkaan.

Mikko Nurmo
Valkeakoski

FINNAIR taistelee kustannus-
paineissa. Lentävä henkilökun-
ta on avainasemassa, sillä siellä 
ovat palkat kaikkein korkeim-
mat työtehtäviin nähden.

Noin 800 lentäjää ansaitsee 
keskimäärin 10 000 euroa kuu-
kaudessa - parhaimmillaan jopa 
30 000 euroa - noin kahden 
vuoden peruskoulutuksella. 
Finnairin johtotehtävissä ansai-
taan yli 1 000 euroa vähemmän. 
Siellä on maistereita, ekonome-
ja, diplomi-insinöörejä, tuoma-
reita jne. Ylemmät toimihenki-
löt ja insinöörit ansaitsevat noin 
puolet pilottien palkasta.

Käytännössä esimerkiksi Kau-
koidän lennoilla, joissa ansai-
taan eniten, lentää kolme pi-
lottia. Kapteeni on reilusti yli 
pääministerin palkalla ja perä-
miehet professorin tai lääkä-
rin palkalla. Nousussa ja laskus-
sa tehdään töitä 10 minuuttia 
ja loppuaika - noin 10 tuntia – 
seurataan miehissä miten au-
topilotti lentää. Välillä voidaan 
syödä, juoda kahvia ja nukkua 
koneessa olevassa sängyssä 
vuorotellen.

Matkustamossa on vähintään 
kuusi lentoemäntää ja stuerttia. 
Keskipalkka - kolmen kuukau-
den pikakurssilla hankitulla am-
mattitaidolla – on keskimäärin 
yli 4 000 euroa. Eli reilusti yli sai-
raanhoitajan palkan, jonka saa-
dakseen sairaanhoitaja on opis-
kellut neljä vuotta. 

Tuoko raha lisää 
turvallisuutta Finnairissa?

Ei tällaisella palkkarakenteel-
la mikään firma voi menestyä, 
jossa suoritustason henkilökun-
ta nauttii suurempaa palkkaa 
kuin yhtiön johto. Usein vedo-
taan vastuuseen. Hyvin usein 
VR:n pienipalkkainen työntekijä 
voi olla vastuussa siitä, etteivät 
junat aja yhteen tai mekaanik-
ko siitä, että kone pysyy ilmas-
sa. Estonia saattoi upota sik-
si, ettei joku minimipalkkainen 
kansimies pannut keulavisiiriä 
kunnolla lukkoon. Tuhannet ih-
miset voivat olla joskus paljon 
vartijana.

Takaako suuri palkka maksi-
maalisen turvallisuuden? Kärsi-
sikö turvallisuus siitä, että len-
tokapteeni saisi vaikkapa vain 
kaksi kertaa enemmän kuin ul-
komaanliikenteen rekkakuski, 
joka kuitenkin tekee huomatta-
vasti pidempää työaikaa ja huo-
mattavasti ikävämmässä työ-
ympäristössä. Tunku lentäjän 
hommaan ei vähentyisi yhtään, 
vaikka palkka putoaisi kuinka 
paljon. Hakijoita riittää aina.

Finavian eläkeläinen

rottajan tiukentunut tulkin-
ta tulisi johtamaan yksinyrit-
täjien tilauksien merkittävään 
vähenemiseen. Ennakkopää-
tösten hakeminen verottajal-
ta työtilauksiin lisää byrokrati-
aa ja hallinnollista taakkaa sekä 
muodostaa työtilauksille kestä-
mättömän aikaviiveen. Tilaajan 
riski joutua maksamaan työn-
antajavelvoitteet jälkikäteen on 
myös omiaan vähentämään ti-
lauksia yksinyrittäjiltä.

Työllisyysasteen nostaminen 
on lääke kaikkiin yhteiskuntam-
me vaivoihin. Hallinnon ei pi-
täisi luoda ohjeita, asetuksia 
tai lakeja, joilla haitataan työlli-
syyden kehitystä. Kaikessa pää-
töksenteossa olisikin otettava 
käyttöön työllisyysvaikutusten 
arviointi.

Kaj Turunen
kansanedustaja (ps.)
Savonlinna
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marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

Jari Ronkainen
Puh: 040 501 2569
jari.ronkainen@hollola.fi

Marke Tuominen
Puh: 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi

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

EDUSKUNTARYHMÄ 

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

Kansanedustajien 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Jari Lindström
Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3088

Maria Lohela
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh:  (09) 432 3092 

Kaj Turunen
Eduskuntaryhmän 2.vpj.
Puh: (09) 432 3187

Juho Eerola • (09) 432 3013 

Ritva Elomaa • (09) 432 3022 

Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040 

Jussi Halla-aho • (09) 432 3042

Lauri Heikkilä • (09) 432 3043 

Reijo Hongisto • (09) 432 3046 

Olli Immonen • (09) 432 3049 

Ari Jalonen  • (09) 432 3050 

Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
 

Johanna Jurva • (09) 432 3054

Arja Juvonen • (09) 432 3060 

Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027

Pentti Kettunen • (09) 432 3070

Kimmo Kivelä • (09) 432 3075 

Osmo Kokko • (09) 432 3078 

Laila Koskela • (09) 432 3083 

Anne Louhelainen • (09) 432 3096 

Pirkko Mattila • (09) 432 3102 

Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 

Mika Niikko • (09) 432 3129 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
 
Tom Packalén • (09) 432 3136
 
Pirkko Ruohonen-Lerner 
• (09) 432 3165

Vesa-Matti Saarakkala 
• (09) 432 3150 

Timo Soini • (09) 432 3163 

Ismo Soukola • (09) 432 3168 

Maria Tolppanen • (09) 432 3179 

Reijo Tossavainen • (09) 432 3185 

Kauko Tuupainen • (09) 432 3190 

Pertti Virtanen • (09) 432 3111 

Ville Vähämäki • (09) 432 3195 

Juha Väätäinen • (09) 432 3196 

PERUSSUOMALAISTEN 
RYHMÄKANSLIA 

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274 
(fax on yhteiskäytössä muiden 
ryhmäkanslioiden kanssa) 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PS E D U S T A J A T



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 
Ulkoasu: 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 aineisto-
päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 17.6.2014
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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 (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä

P A L V E L U K O R T T I

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

Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa

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

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

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nipputilaukset

Kokoukset ja tapahtumat

Special Memory Diary

Valuable

Ilmoita 
yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat 
lehden 
aineisto-
päivään 
mennessä 
osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. 
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Lue kiinnostavimmat aiheet 
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

ETUSIVU

POLITIIKKA

TALOUS

MUUT UUTISET

VIDEOT

KOLUMNIT

VIIHDE

SÄHKEET YM.


