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metsästäjistä sijaiskärsijöitä
Kiistelty aselakiuudistus hyväksyttiin eduskunnassa
Perussuomalaisten tiukasta vastustuksesta huolimatta.
Uudistus tuo muassaan monia muutoksia, joista suurin
koskee aseen hankkimiseksi tarvittavaa lupamenettelyä.
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Itsekkyys on tuhoisaa kuntalaisille
Terveydenhuoltoamme
ajetaan kunnissa ja kaupungeissa kovaa vauhtia
alas ilman että kaikki kuntapäättäjät edes tajuavat
sitä.
Terveydenhoito- ja hoivapalveluihin on kokoomuslaisella yltiöpäisyydellä
ja kepulaisella maalaisjärjen puuttumisella tuhoisa
vaikutus. Kepulaiset kuntapäättäjäisännät katsovat
keittiön kuusiruutuisesta
lasista aamukasteisille pelloilleen kun vilja kasvaa. He
lyövät karvaisia ja känsäisiä
käsiään yhteen ilosta kun
omat laarit täyttyvät viljasta, huiskaisten kärpäsiä
pois pöydällä olevan pullalautasen päältä. He eivät
välitä tavallisen vähävarai-

sen ihmisen huolesta saada
edullista hoitoa. Terveyskeskus kun on ajettu alas ja
yksityistetty.
Kokoomuslainen ajaa
upouudella
Mersullaan
kovaa vauhtia kylätietä.
Entinen tehtaan siivoja,
nykyinen työtön taluttaa
pyöräänsä ja väistelee Mersun heittelemiä kiviä hakiessaan postilaatikostaan
paikallisen ilmaisjakelulehden, tilattavaan lehteen
hänellä ei ole enää varaa.
Kokoomuslainen on matkalla kunnan terveyskeskuksen johtavan lääkärin
puheille keskustellakseen
lopetettavasta vuodeosastosta. Vain sankka pöly jää
jäljelle tästä rahan perässä
kaahaajasta.

■ PUOLUESIHTEERI

Keskustelua
epäkohdista ei sallita
Kuntalaisille uskotellaan
terveydenhuollossa saavutettavan huomattavia
säästöjä sulkemalla terveyskeskusten vuodeosastoja ja
siirtämällä potilaat yksityisiin hoivakoteihin.
Liian monet yksityisistä laitoksista toimivat
mielestäni ilman riittävää
koulutettua henkilökuntaa. Paikalla on usein vain
alan opiskelijoita, joille ei
tarvitse maksaa alan työehtosopimuksen mukaista
palkkaa. Henkilökuntaa
on liian vähän ja hoitokin
on vähäisempää kuin kunnallisissa laitoksissa. Lääkkeet ovat kuulemma joskus
myös vanhentuneita, eikä

niitä saa aina kun potilaat
niitä tarvitsisivat. Onneksi
kuitenkin useammat yksityisistäkin laitoksista toimivat eettisesti ja taloudellisesti hyvin.
Hoitajat eivät ehdi hoitamaan kaikkia potilaita heidän tarpeidensa mukaisesti.
Henkilöstön kanssa keskustellaan, onko tarpeellista
vaihtaa potilaalle vaippoja
kerran päivässä vai tarpeen
mukaan. Usein päädytään
siihen että vaipat vaihdetaan
paljon harvemmin kuin tarvetta olisi, säästösyistä. Ne
hoitajat, jotka uskaltavat
valittaa lukuisista epäkohdista, joutuvat epäsuosittujen joukkoon eikä heidän
työsuhteitaan jatketa, koska
ne ovat usein määräaikaisia.

Totuus on väitettyä
ihmeellisempi
Suuri harha on mielestäni,
että tällä tavalla saadaan
hoitokulut
näyttämään
kunnalle
huomattavasti
edullisemmilta kuin kunnan itsensä ylläpitämässä
laitoksessa. Näinhän se tietenkin todellisuudessa tällä
hetkellä onkin. Hoidon taso
vain on sitä mitä se on. Yksityissektorin työpaikkojen
huono ilmapiiri ja työn jatkuvuuden epävarmuus rasittavat myös hoitajien jaksamista. Hoitajat ovat usein
opiskelijoita ja nuoria, juuri ammattiin valmistuneita, joille on helppo sanella
asioita, jotka kunnallisella
puolella eivät tulisi kysymykseenkään.

Huvittavinta asiassa
on se, että kaikkein kiihkeimmin yksityistämisen
autuutta ajavat kuntapäättäjät ja johtavat viranhaltijat tai heidän lähipiirinsä, jotka omistavat itse
yksityisten hoitolaitosten
osakkeita. Kun on yksityistetty, nostetaan palveluiden hintaa. Tästä tulee
valtava tulonsiirto rikkaille osakkeenomistajille kun
kunnallinen puoli on ajettu
alas, eikä ole enää muuta
vaihtoehtoa kuin jatkaa
tehtyjä sopimuksia. Kunnat ja potilaat maksavat
tuon kalliiksi muuttuvan
huvin.
Tuolloin päivän sana
kuuluu: maksa jos haluat
hoitoa.

tai monopolien juoksupoika. Kansalaiset tietoisina siitä, että heitä konkreettisesti
koskevia asioita ratkaistaan
eduskuntavaaleissa, alkavat
olla tosissaan. Jatkuvat tulonsiirrot rikkaille ovat
monille liikaa ja kansan
enemmistön tahdon
vastainen politiikka on
tulossa tiensä päähän.
Perussuomalaisten linja on selkeä, ensin suomalainen työ ja yrittäminen.
Gallupit näyttävät suuntaa,
mutta vaalitulos ratkeaa
vasta uurnilla 17.4.2011.
Kannatuksen realisoituminen ääniksi edellyttää

meiltä Perussuomalaisilta
malttia ja määrätietoisuutta. Tehdään työ yhdessä.
Muistetaan, että jokainen
peruskansalainen on tärkeä.
Kuunnellaan ja keskustellaan. Ei luvata mitä ei voida
toteuttaa. Tarjotaan vaihtoehto, äänestäjät valitsevat.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Ehdokas hakee tehtävää
Kansanedustajaehdokkaan
tavoitteena on päästä edustamaan kansaa valtiopäiville. Eräs mahdollisuus
näyttää kykynsä on tapa,
jolla ehdokkuutensa hoitaa. Selkeys ja avoimuus
rahankäytössä, provosointeihin reagointi ja kanssaehdokkaiden kohtelu ovat
sekä median, kilpailijoiden
ja ennen muuta äänestäjien
tarkan seurannan kohteina.
Tässä tilanteessa oman viestin ja omien ajatusten julkistaminen on vaativa tehtävä.
Haettavan
tehtävän
luonne on sellainen, jossa
on tarkoitus kyetä ajamaan

omille äänestäjille tärkeitä
asioita. Ennen kuin se on
mahdollista, on saatava riittävä kannatus. Politiikassa
ei kukaan pärjää yksin, siksi

Vaaleissa kansa saa sitä, mitä valitsee
ja vain äänestämällä voi vaikuttaa.
yhteistyökyky ja -tahto on
yksi kansanedustajalta vaadittava ominaisuus.
Äänestäjä on valitsija
Entä äänestäjä? Onko
hänellä aikaa, halua ja
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SSuomalainen
uomalainen

timo.soini@europarl.europa.eu

Paluu arkeen

Eduskunnassa sanottua

Jos ja kun he haukkuvat meitä,
kannatus nousee. Se kai nousisi jos
he kehuisivat meitä. Meistä he eivät
voi olla puhumattakaan olla. Antaa
vanhojen puolueiden kipuilla ja hakea
taktiikkaansa.

”Mutta tästä maasta löytyy paljon kiukkuisia ihmisiä, jotka ovat jo hankkineet kalliit
puhdistuslaitteet, jotka jäävät tarpeettomiksi niiden kelvottomuuden vuoksi. Kysyisin
ministeri Lehtomäeltä: aikooko ympäristöministeriö hyvittää kalliilla rahalla hankitut
puhdistuslaitteistot niille ihmisille, jotka ovat
sellaisen turhaan itselleen hankkineet?”
Pentti Oinonen 17.12.2010

Pidin parin viikon loman,
joka tuli suureen tarpeeseen. Nyt on edessä armoton vaalitaistelu, jossa vanhat puolueet ja heitä myötäilevä valtamedia käyvät
Perussuomalaisten kimppuun. Mutta mitä meille
pitää tehdä? Sitä he eivät
tunnu tietävän.
Jos ja kun he haukkuvat
meitä, kannatus nousee. Se
kai nousisi jos he kehuisivat meitä. Meistä he eivät
voi olla puhumattakaan
olla. Antaa vanhojen puolueiden kipuilla ja hakea
taktiikkaansa.
Suomen kansa kyllä tietää mitä Perussuomalaiset
ajavat. Sieltä se kannatus
kumpuaa.
Vanhat puolueet rutisevat Perussuomalaisten
vaihtoehdon perään, vaikka se on johdonmukaisesti esitetty Eduskunnassa
budjettiäänestyksiä myöten. Keskustan Hannes
Manninen jopa yritti estää
Eduskuntaa äänestämästä suurvalta-Britannian
jäsenmaksuhelpotuksen
poistamisesta, vaikka hän
valtiovarainvaliokunnan
puheenjohtajana omassa
valiokunnassaan oli hylkäämässä aloitettamme.
No saihan Manninen äänestää Perussuomalaisia
vastaan. Hetkeäkään liian
aikaisin eivät eläkepäivät
Manniselle ole tulossa.
Yritän käydä ainakin
yhden kerran jokaisen
vaalipiirin alueella nostattamassa Perussuomalaista
henkeä. Ilokseni olen huomannut, että vaalityö pyörii jo hyvin ja täysillä.

Timo Soinia voi äänestää vain Uudellamaalla. Sitä vanhat puolueet ja media
hokevat. Perussuomalaiset
ehdokkaat tietävät, että
Perussuomalaisia ja Soinin

”On hienoa, että näistä kosteusasioista rakennuksilla puhutaan. Kuten äsken puheessani totesin, kuntien rakennusvalvonta on
tässä avainasemassa. Rakennusvalvojat käyvät rakennustyömailla, iskevät rutiininomaisesti leimansa papereihin, ja moni rakentaja,
omakotitalorakentajakin, kuvittelee, että nyt
todella tapahtuu jotakin aitoa valvontaa.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 17.12.2010

”Kansalaisten perusturva on heikentynyt
kolmasosalla 1990-luvulta lähtien ansiokehitykseen nähden. Kansantuote on kaksinkertaistunut samaan aikaan, eli rikas on
rikastunut, köyhä on kurjistunut. Tätä epäoikeudenmukaisuutta perussuomalaiset eivät
voi hyväksyä.”
Pietari Jääskeläinen 16.12.2010

”Aikooko hallitus edes tämän kerran päivittää tilanteen huolimatta hallitussopimuksen
isoonjakoon nalkkiintumisesta, mistä usein
muuten myös puhemies Niinistö mainitsee,
ja kuulla tekijöiden hädän ja noudattaa ennen kaikkea itsensä EU:n asiasta antamaa
ohjeistusta?”
Pertti Virtanen 16.12.2010

politiikkaa voi äänestää
kaikissa vaalipiireissä äänestämällä Perussuomalaista ehdokasta. Sen puolesta
teemme töitä.
Maksa jäsenmaksusi turvaa vaalikassa
Perussuomalaisella puolueeella ei ole ollut käytössään
rappiorahaa. Emme ole olleet kerjuulla suuren rahan

pitopöydissä. Puoluettamme on nostettu kovalla
työllä ja korkealla moraalilla. Hämärämiehet eivät ole
meitä olleet maasuttamassa
kristallikruunujen alla.
Perussuomalaisten vaalikassa on eduskuntapuolueiden pienin. Teemme
kampanjamme omilla rahoillamme jäsenten tuella.
Siksi vetoankin Sinuun
Perussuomalaisten jäsen.

Maksa jäsenmaksusi heti
sen saatuasi, jotta pystymme käymään tehokkaan ja
tuloksellisen vaalikampanjan. Kenttä ja kannattajat
haluavat jakaa materiaalia,
lehtiä ja esitteitämme. Turvaa tekeville käsivarsille
jaettavaa ja kanna omalta
osaltasi pieni talousvastuu.
Pienistä puroista muodostuu voittava virta.
Ole mukana - etulinjassa.

”Kun luin tätä valiokunnan mietintöäkin,
niin siellä syyttäjille annetaan Wincapita-juttuihin nyt lisäresursseja 1,4 miljoonaa euroa,
mikäli olen oikein ymmärtänyt. Mutta siinä
yhteydessä pitäisi huolehtia myöskin, että oikeusistuimille, jotka näitä käsittelevät, pitäisi
antaa vastaavasti, koska muut jututhan sen
jälkeen viivästyvät.”
Raimo Vistbacka 14.12.2010

”Vai voitteko valaista sitä, mitä tapahtuu,
kun otetaan käyttöön nämä automaattiset
sanktiot, joille nyt anellaan suuntaviivoja
tässä Irlanti-tapauksessa? Tämähän tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki euromaat
joutuvat niiden piiriin lähiaikoina, suuri osa
jo ensi vuonna.”
Markku Uusipaavalniemi 1.12.2010

Muiden puolueiden virheet kannatuksen taustalla
Kalevan, Turun Sanomien
ja Väli-Suomen sanomalehtien teettämän kyselytutkimuksen mukaan Perussuomalaisten suosion kasvun
taustalla ovat muiden puolueiden tekemät virheet.
Kyselyä varten haastateltiin
ennen joulua kaikki kuu-

sitoista perussuomalaisten
piirijärjestöjen puheenjohtajaa.
- Vanhat puolueet ja
varsinkin nykyinen hallitus
ovat tehneet tavallisen ihmisen elämän kalliiksi, uskoo
Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva.

Muita virheitä piiripuheenjohtajien mukaan
ovat muiden muassa köyhyyden
lisääntyminen,
vaalirahaskandaalit, jätevesiasetus sekä Kreikalle
ja Irlannille myönnetyt
tuet. Puheenjohtajien mielestä myös puolueemme

yleinen uskottavuus on
noussut vuoden 2008 kuntavaalien jälkeen.
Suurin osa uskoo eduskuntavaalituloksen ylittävän viimeksi Yleisradion
mittauksessa saadun 15,3
prosentin kannatuksen.

PerusSuomalainen 2/2011 ilmestyy

28.1.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 19.1.2011.
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Kansanedustajien sopeutumiseläkkeitä leikataan
Eduskuntaryhmät ovat jättäneet lakialoitteen, joka
supistaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeen
määrää ja kestoa. Kaikki eduskuntaryhmät ovat
aloitteen takana.
Aloitteen mukaan alle 59-vuotiaat eivät voi
enää jäädä sopeutumiseläkkeelle vanhuuseläkeikään asti. Jatkossa heille maksetaan sopeutumis-

Perussuomalaisten
vaaliohjelma julkaistaan
helmikuussa
Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmatyö on
hyvässä vauhdissa. Puolueen ohjelmatyöryhmän
ja puoluehallituksen valmistelema ja hyväksymä
ohjelma julkaistaan 25.2.2011.
Ohjelmatyöryhmän mukaan suomalaisille
on tarjottava aatteellinen kokonaisvaihtoehto.
Pelkät leikkauslistat ilman kokonaisvaihtoehtoja ovat ohjelmatyöryhmän mielestä kansalaisten
aliarvioimista. Perussuomalaisten ohjelmasta on
tulossa kattava ja se erottuu selkeästi vanhojen
puolueiden ohjelmista.
Puolueen vaalijuliste julkistettiin jo elokuussa
puolueneuvoston kokouksessa Porissa. Puolueen
tunnuslause vaaleissa on ”Äänestä Hyvä Suomi”.
Puolueen kansanedustajaehdokkaiksi pyrkiviä
on ollut moninkertaisesti verrattuna siihen, montako ehdokasta listoille voidaan ottaa. Puolue lähtee
vaaleihin ilman vaaliliittoja ja asettaa täyden määrän ehdokkaita jokaisessa vaalipiirissä. Ehdokasasettelu saatetaan loppuun tammikuussa.

Miljoona allekirjoitusta
riittää EU-lain pyytämiseen
Euroopan komission on tulevaisuudessa harkittava uuden EU-lain ehdottamista, mikäli vähintään
miljoona EU-kansalaista näin pyytää. Parlamentti
hyväksyi Lissabonin sopimuksen esittämää ”kansalaisaloitetta” koskevat säännöt, ja muutti näitä huomattavasti käyttäjäystävällisemmiksi. Teksti hyväksyttiin äänin 628 puolesta, 15 vastaan ja 24 tyhjää.
Sen jälkeen, kun lainsäädäntö on voimassa, vähintään seitsemän jäsenmaan kansalaisista koostuva ryhmä voi rekisteröidä aloitteensa komissiossa.
Komissio tekee siitä alustavan arvion, jonka jälkeen ryhmä voi aloittaa nimien keruun joko paperilla tai verkossa.
Aloitteella on 12 kuukautta aikaa kerätä tarvittavat miljoona allekirjoitusta. Nimiä täytyy olla
vähintään yhdestä neljäsosasta jäsenmaita. Jokaiselle maalle on asetettu minimimäärä allekirjoituksia, jotta maa lasketaan mukaan tähän neljäsosaan.
Suomesta allekirjoituksia tulee olla 9750.

Rakentajien työttömyys
heilahtelee alueellisesti
Rakennusalan työttömyyden kasvu kokonaisuutena on hidastunut Suomessa. Rakennusalan työttömyyskassan uusien tietojen mukaan työttömyys
koko maassa on lisääntynyt marraskuun lopussa
0,3 prosenttiyksiköllä 13 prosenttiin.
Sen sijaan rakentajien työttömyydessä on hyvin
suuria alueellisia eroja. Niiden mukaan työttömyys
kasvoi edelleen voimakkaasti Itä-Suomessa, Kainuussa ja Lapissa.

rahaa, jonka kesto on eduskuntavuosista riippuen
yhdestä kolmeen vuotta.
Mikäli edustajantoimi on kestänyt yhteensä
vähintään kolme, mutta alle seitsemän vuotta, on
sopeutumisrahan kesto yksi vuosi. Kolmen vuoden
sopeutumisrahan saa vähintään 15 vuotta kansanedustajana toiminut henkilö.

Eduskuntaryhmäs
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä on
ollut työnantajani
syksystä 2004. Olin jo
edeltävänä keväänä
tullut puolueen
palkkalistoille, kun
puheenjohtaja
Timo Soini oli
pyytänyt minut
Perussuomalaisten
vaalikoordinaattoriksi
EU-vaaleihin.

Eduskuntaryhmän pääsihteerinä olen toiminut pian
kuusi vuotta. Se on ollut
mielenkiintoinen näköalapaikka oppia, miten politiikkaa tehdään ja miten
kansanedustuslaitoksemme
toimii. Eduskunnassa tehdään paljon hyvää työtä,
mutta paljon olisi toki korjattavaakin.
Historiantutkijan
tausta
Koulutukseltani olen historiantutkija. Väittelin ﬁlosoﬁan tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1998. Väitöskirjani käsitteli everstiluutnantti
Paavo Susitaipaleen elämää
aktivistina, sotilaana, poliitikkona ja kirjailijana.
Väitöksen jälkeen kertyi
sen verran muutakin tuotantoa, että olen Maanpuolustuskorkeakoulun Suomen
sotahistorian ja Helsingin
yliopiston Suomen historian dosentti. Kirjoittamani
kirjat käsittelevät lähinnä
kotimaamme uudempaa
poliittista historiaa ja sotahistoriaa.
Mukana vaaleissa
Ensimmäinen koetukseni - työ vaalimenestyksen
eteen EU-vaaleissa 2004 oli opettavainen kokemus,
jos kohta puolueemme menestys silloin jäikin lievästi
sanottuna vaatimattomaksi. Sitäkin mukavampaa
oli hakea toissavuotisissa
EU-vaaleissa revanssi. Itsenäisyyden asia ei vanhene
koskaan, kuten vaalien ää-

nikuningas Timo Soini totesi tuloksen ratkettua.
Olin Soinin vaalipäällikkönä presidentinvaaleissa 2006 ja puolueemme
valtakunnallisena vaalipäällikkönä eduskuntavaaleissa 2007. Näissä vaaleissa luotiin vankka pohja
PerusS:n nykyiselle kannatukselle.
Vuosien varrella olen
ottanut osaa puolueen eri
työryhmiin ja päässyt osaltani vaikuttamaan eduskuntaryhmän ja puolueen
linjauksiin. Etenkin vaaliohjelmatyöryhmien työtä
pidän perustavaa laatua
olevana ja arvostan varapuheenjohtaja Vesa-Matti
Saarakkalan vahvaa sitoutumista asialle.
Työ ryhmäkansliassa
Pääsihteerin työ Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäkansliassa
on monipuolista, kuten
politiikassa yleensä. Työ
on opettanut tekijäänsä.
Enenevässä määrin aikaani vie ryhmän edustaminen
eduskunnan sisäisissä ja
talon ulkopuolisissa, parlamentaarisesti kootuissa
työryhmissä.
Toimenkuvaani kuuluu
kanslian normaalirutiinien
lisäksi asiantuntijatehtäviä, joissa yritän hyödyntää saamaani teoreettista
koulutusta. ”Politrukin”
työ eroaa kuitenkin huomattavasti tutkijan työstä:
politiikassa pitää pystyä
nopeaan tietojen tiivistämiseen mitä erilaisimmista
asioista, esimerkiksi kannanottojen tai ryhmäpuheiden laadinnassa.
Jokaisella eduskuntaryhmällä sen koosta riippumatta on eduskunnan täysistunnossa sama virallinen,
yleensä viiden, seitsemän
tai kymmenen minuutin
pituinen puheenvuoro hallituksen selontekojen, tiedonantojen ja budjettiesitysten lähetekeskusteluissa
sekä välikysymys-, ilmoi-

Pääsihteerin toimenkuvaan kuuluu toimiminen jokatorstaisten ryh
Raimo Vistbacka, Marjo Pihlman, Timo Soini ja Pentti Oinonen. Kuv

tus- ja ajankohtaiskeskusteluissa.
Ryhmäpuheiden
merkitys
Poliittisesti merkittävimpänä pidetyt eduskuntakeskustelut televisioidaan
suorina lähetyksinä. Niiden
lisäksihän kaikki suulliset
kyselytunnit televisioidaan
torstaisin. Nyttemmin täysistunnot ovat nähtävissä

myös suorina verkkolähetyksinä ja niiden istuntotallenteet ovat myöhemminkin
katsottavissa verkossa.
Eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorot ovat siten
merkittävä asia koko puolueelle. Ne ovat hyvä keino
saattaa puolueen kanta eri
asioihin kansalaisten tietoon. Usein linja joudutaan
luomaan varta vasten näitä
puheita valmistellessa, ja
linjanvedolla on merkityk-
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Työttömyysturvamenot kasvoivat hurjasti
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna
2009 työttömyysturvaetuuksia 35 % enemmän
kuin vuonna 2008. Lomautusajalta maksetut ansiopäivärahat lähes viisinkertaistuivat vuodesta
2008.
Vuonna 2009 ansiopäivärahoja maksettiin 54 %
edellisvuotta enemmän. Vuoden aikana ansiopäi-

värahaa maksettiin 367 000 henkilölle. Heistä 46
% sai ansiopäivärahaa lomautusajalta. Vuonna
2008 vastaava osuus oli 18 %.
Lomautusajalta ansiopäivärahaa saaneet saivat
muita päivärahan saajia keskimäärin suuremman
päiväkorvauksen: 61,08 e/pv. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 55,17 e/pv eli noin 1 186 e/kk.

ssä töissä

Huippulukemin uuteen
vuoteen!
YLE Uutisten teettämän tuoreen arvion mukaan perussuomalaisten kannatus on nyt 15,3 prosenttia.
Nousua marraskuusta kertyi 0,4 prosenttiyksikköä.
Vuoden 2010 helmikuussa kannatus oli 6,3
prosenttia, joten kannatus on noussut vuoden aikana yhdeksän prosenttiyksikköä.
Tämän tuoreen tutkimuksen mukaan Kokoomus jatkaa suurimpana puolueena 21,2 prosentin
kannatuksellaan. Keskustalle mitattiin joulukuussa
18,8 ja SDP:lle 18,1 prosentin lukemat. Kannatusarvion virhemarginaali on 1,7 prosenttiyksikköä.
Kymessä, Uudellamaalla ja
Keski-Suomessa vielä kovemmat luvut
Valtakunnallista tasoa kovemmat kannatusluvut
löytyvät tällä hetkellä ainakin Kymestä, Uudeltamaalta ja Keski-Suomesta.
Taloustutkimuksen Etelä-Saimaalle, Kouvolan
Sanomille ja Kymen Sanomille tekemä puoluekannatustutkimus mittasi perussuomalaisille joulukuun
alussa 18,9 prosentin kannatuksen. Näillä lukemilla
puolue saisi Kymen vaalipiiristä kolme kansanedustajaa. Perussuomalaiset ovat nyt ohittaneet keskustan Kymen vaalipiirin äänestäjien suosiossa.
Uudellamaalla tehdyn mielipidetutkimuksen
mukaan perussuomalaiset ovat syömässä muiden
puolueiden kannatusta. Suomen Gallupin tutkimustulokset kertovat, että jos vaalit pidettäisiin nyt,
perussuomalaisia äänestäisi 16% uusmaalaisista.
Näillä luvuilla perussuomalaisten on mahdollista
saada Uudeltamaalta kuusi kansanedustajaa.
Keski-Suomalaisen teettämän tutkimuksen
mukaan Perussuomalaisten kannatus olisi tällä
hetkellä Keski-Suomessa 17,2 %, joka toisi kaksi
paikkaa eduskuntaan.

Verohallinto vahvistaa
harmaan talouden
torjuntaa
Verohallintoon perustetaan 1.1.2011 Harmaan
talouden selvitysyksikkö. Selvitysyksikkö tulee
korvaamaan Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin (Virke), jonka toiminta päättyy 31.12.2010.
Selvitysyksikön tehtävänä on edistää ja tukea
harmaan talouden torjuntaa. Selvitysyksikkö kerää, yhdistää ja analysoi eri lähteistä saatavaa harmaata taloutta koskevaa tietoa ja tuottaa erilaisia
selvityksiä, jotka voivat liittyä vaikkapa harmaaseen talouteen ilmiönä, sen torjuntatoimiin tai lainsäädännön vaikuttavuuteen.
Selvitysyksikkö laatii lisäksi viranomaisten pyynnöstä ns. velvoitteidenhoitoselvityksiä.
Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuvataan yritysten
ja muiden yhteisöiden sekä näihin kytkeytyvien
henkilöiden toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.

hmäkokousten sihteerinä. Kuvassa vasemmalta Antti Valpas, Jussi Niinistö,
va: Toni Kokko.

sensä esimerkiksi puolueen
ohjelmatyölle. Ryhmäpuheiden pitää olla linjassa
puolueen murtumattoman
peruslinjan kanssa.
Muutoksia edessä
Kuluneen seitsemän vuoden
aikana olen saanut nähdä
ja kokea Perussuomalaisten huikean nousun. Huhtikuun eduskuntavaalien
jälkeen nousu tulee väistä-

mättä heijastumaan myös
eduskuntaryhmäämme ja
epäilemättä myös sen ryhmäkanslian työntekijöiden
määrään; olen ollut ainoa
kokopäiväinen työntekijä.
Apunani on toki ollut
osa-aikainen eduskuntasihteeri Toni Kokko, joka
on toiminut osa-aikaisesti
myös eduskuntaryhmämme vuodesta 1995 alkavan
historian ensimmäisen ja
toistaiseksi ainoan puheen-

johtajan Raimo Vistbackan
eduskunta-avustajana.
Koska Vistbacka ei enää
asetu ehdolle, on seuraavan
vaalikauden alkaessa Perussuomalaisten eduskuntaryhmälle valittava uusi puheenjohtaja. Viime kädessä
puheenjohtaja määrittelee
pääsihteerin ja muun ryhmäkanslian henkilökunnan toimenkuvat, jotta kansanedustajamme saavat tarvitsemansa avun valtiopäivätyössään.

Jussi Niinistö
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EU:n kalenterityttö Kiimingistä
EU:n Naisten
tasa-arvoinstituutti
on valinnut
87-vuotiaan
Vaili Jämsän
(o.s. Äkäslompolo)
Kiimingistä
edustamaan
suomalaista naista
ensimmäisen
kerran
julkaistavassa
Innostavien
naisten
naiskalenterissa.

Kalenteriin kootaan 12 naista EU:n eri jäsenvaltioista.
Mukana on mm. professori
Bulgariasta ja toimitusjohtaja Saksasta. Kiiminki on
pian osa Oulun kaupunkia
ja jo nyt osa sen toimintaympäristöä. Hakuilmoituksen Vaili Jämsä-Uusitalo
sai NYTKIS ry:n kautta.
Vailit joulukuussa
Brysseliin
EU:n inspiroivien naisten
naiskalenteri julkaistiin 3.
joulukuutta Brysselissä.
Samalla kokoontui naisverkosto ensimmäisen kerran
pohtimaan EIGE:n (European Institute for Gender
Equality) toimintaa ja tulevaisuuden haasteita. Koska
äiti on jo iäkäs ja hän ei
osaa kieliä, lähti tytär Vaili
mukaan tilaisuuteen EIGEn
kutsumana.
EIGE:n hallituksen suomalainen jäsen on STM:n tasa-arvoyksikön johtaja Tarja
Heinilä-Hannikainen. Suo-

messa on hyviä naisia: presidentti, pääministeri, Kaija
Saariaho tai Soﬁ Oksanen,
mutta Vaili korostaa jokapäiväisen naisen toiminnan
vaikuttavuutta ja tärkeyttä
elinympäristölleen.
Orvosta Lapin tytöstä
unelmatyöhön
Vaili Jämsää esitti kalenteriin hänen tyttärensä Vaili
Jämsä-Uusitalo. Suomen
edustajaa esitettiin, koska
tytär haluaa korostaa naisille kouluttautumisen tärkeyttä ja elämän vaatimuksien

mukanaan tuomien mahdollisuuksien huomaamisen
elinympäristössä.
87-vuotias kalenterityttö Vaili on aina ollut päättäväinen ja huolehtinut itsestään, mutta auttanut ja
tukenut aina myös muita
elämässään. Suurin haave
hänellä oli lapsena päästä
kouluttautumaan neuvojaksi, joista hän oli lukenut lehdistä. Vaili joutui jo pienenä
lähtemään piiaksi ja avuksi
sukulaistaloihin, joista lapset pääsivät kouluun. Vaili
ei ehtinyt edes käydä kiertokoulua. Kasvattikodissa

Yhteiskunnallisesti
aktiivinen elämä

Rintamapalvelukseen Vaili
joutui jo 16-vuotiaana, joten
koulujen aloittaminen siirtyi
aikuisiälle, kun hän lähti piiaksi Helsinkiin. Suunnitelma
kirkkaana mielessä, monien
polkujen kautta hänestä

valmistui 4H-neuvoja Paimion opistosta. Kiimingissä
hän neuvoi maanviljelyksen
kaupallistamista ja toi uusia
tuotteita ja tekniikkoja tiedoksi alueelle.
Tansseissa hän tapasi Toivo Jämsän, joka oli
itse palannut Tukholman
työkeikalta. Nuoret huomasivat heti toisensa: Toivo aikoi laittaa pienen,
viehättävän tummasilmän
elävänä pulloon ja Vaili oli
kuiskannut kaverilleen, että tuota minä otan saatille.
Heillä oli 6 lasta ja 8 lapsenlasta.

monta kertaa esille. Halu
päästä kotiin ja nähdä lapsia oli suuri. Tytti mietti
että jokohan ovat sähkökaapelin saaneet pajalle
kytkettyä.
Vaikka hän kävi kovat
sairaalareissut, niin ei hän
vaivojansa valitellut. Iloisella mielellä hän jatkoi
päivästä toiseen.
Muistan kerran, kun
kävin Jalkalassa kyselemäs-

sä seurakuntavaaliehdokasta, ensin piti tietysti kysyä
isäntää, mutta Samuli herrasmiehenä kieltäytyi kunniasta ja suositteli emäntää.
Tyttihän tunnetulla heleällä
naurullaan tokaisi, että ”enhän minä, kun me Samulin
kanssa käydään humppatansseissa”. Siinä vähän aikaa keskusteltiin ja syötiin
Jalkalan puutarhan omenoita, niin sitten Tytti tokaisi:

”No tuoppas se lappu”. Ja
nimi tuli, niin kuin monissa
muissakin vaaleissa.
SMP:n aikoina ja Perussuomalaistenkin kausilla on ollut pilvisiä päiviä,
mutta Tytti kesti aina kehässä mukana, eikä lähtenyt poukkoilemaan mihinkään muuhun puolueeseen.
Tässä oli esimerkillinen
vähäosaisten puolesta taistelija.

arvostettiin koulutusta ja
Vailikin päätti, että heti kun
siivet kantavat, hän lähtee
käymään kouluja. Sota vain
tuli väliin ja taloton orpo
oli tietysti ensimmäisenä
palveluksessa. Paras kaveri
tuli arkussa takaisin kylälle.
Suurperheen äidiksi

Toivon kanssa Vaili alkoi
myös aktiivisen osallistumisen yhteiskunnalliseen
elämään. Perheen ja elannon hankkimisen välissä he
olivat mukana perustamassa Suomen Pientalonpoikien Puoluetta. Kiimingin
kunnassa hän on sosiaalija turvajaoston varajäsen
ja hänet myös valittiin uskotuksi mieheksi.
Tytär Vaili ilmoitti heidät kanssaan Vaihtoehto
EU:lle VEU:n jäseniksi, sillä

Tytti Kilpinen 1946-2010

Tytti Kilpisen muistolle
Ainin kanssa kävimme
Tytin luona sairaalassa
viikko ennen hänen pois
nukkumistaan. Hän oli
silloin kovin iloinen vierailustamme. Emme olisi
uskoneet, että Tytille tuli lähtö näin äkkiä. Hän
siinä jutellessamme kyseli
lapsistamme, työpaikoista
ja että vieläkö on lehmiä.
Samuli ja Jalkala tulivat siinä keskustelussa
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he jakavat kriittisyyden
EU:n liittovaltiohankkeeseen.
Yhteistyössä on
voimaa
Vaili on perustanut monta
yhdistystä ja ollut uudelleen aktivoimassa niitä
toimintaan. Lasten ollessa
pieniä Vaili löysi partiotoiminnan ja on edelleen
Pyhän Yrjänän partiokillan aktiivijäsen Oulussa.
Martat ja Veteraaniyhdistys käynnistettiin uudelleen Kiimingissä. Elämän
myötä perustettiin yhdistykset: Sydänyhdistys,
Väylänvartiset ja Äkäslompolon sukuseura.
Elämä on elämistä
varten
Vailin elämä on ollut
rankkaa, mutta värikästä.
Sodan jälkeen oli puutetta ja Vaili joutui joppausreissuille ympäröivälle
maaseudulle. Vaili kertoo, että Hella Vuolijoki
oli tiukan kurin emäntä.
Nuorena Helsingissä
vuonna 1946 hän lausui
runoja radiossa ja vuonna 2006 pyydettiin häntä rakkaan harrastuksen
pariin eli Kalevalaisten
Naisten toimintaan Oulussa. Hän olisi ollut haluttu ehdokas kirkollisvaaleihin tänä vuonna,
mutta surutyö tyttären
kuoleman jälkeen on vielä kesken.
Vaili tahtoo kannustaa
kaikkia naisia elämään
elämänsä rohkeasti ja
hankkimaan aina uusia,
omia päämääriä elämään
ja kannustaa mukaan aktiiviseen toimintaan. Näin
me parhaiten palvelemme
läheisimpiämme ja yhteiskuntaa.

Työsi jäi kesken niin
perusturvalautakunnassa kuin muissakin luottamustehtävissä. Olisimme
tarvinneet Sinun asiantuntemustasi aina uusien
haasteiden edessä.
Hyvää iäisyysmatkaa Tytille.
Pertunmaan
Perussuomalaiset,
Markku Pöyry

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

7

Perussuomalaiset
ohitti Keskustan Kymessä
Kouvolan Sanomien,
Kymen Sanomien ja
Etelä-Saimaan joulukuun alussa Taloustutkimuksella teettämän
kannatusmittauksen
mukaan Perussuomalaisten kannatus Kymen
vaalipiirissä on noussut
jo 18,9 prosenttiin, jättäen näin taakseen jo
Keskustankin. Perussuomalaisten kannatus alueella on yli 3,5
kertaa korkeampi kuin
vuoden 2007 vaaleissa
ja lähes neljä prosenttia
korkeampi kuin muualla maassa. Toteutuessaan tämä kannatuslukema merkitsisi kolmea
perussuomalaista kansanedustajaa Kymestä.
Kouvolan kaupungissa
Perussuomalaisten kannatus oli jopa yli 20
prosenttia.
Neljännelle sijalle
tipahtaneen Keskustan

Perussuomalaiset kiilasivat jo Keskustankin ohi Kymen vaalipiirissä.

kannatus on romahtanut
viisi prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista, suurimman
puolueen aseman säilyttäneen SDP:nkin yli neljä.
Kaikki muutkin puolueet
Perussuomalaisia ja Vihreitä
lukuun ottamatta ovat menettäneet kannatustaan, eri-

tyisesti SDP, Vasemmistoliitto ja Kristillisdemokraatit.
Näillä kannatusluvuilla niin
Keskusta kuin Kokoomuskin säilyttäisi kolme kansanedustajapaikkaa, Keskusta
tosin vain täpärästi – pienikin kannatuksen kasvu veisi
heiltä yhden paikan.

Äänestäjien
tyytymättömyys
paistaa läpi
Vaalityötä Kymen piirissä
on tehty tasaisella mutta
pikku hiljaa kiihtyvällä
tahdilla. Ehdokkaat ovat
olleet näkyvillä mark-

kinoilla vakioaikoina ja
vakiopaikoissa.
Välillä
Kymen Perussuomalaiset
ovat tarjonneet kahvia ja
pullaa, välillä myyneetkin
omia tuotteitaan. Huomionarvoista on ollut, että
väkeä teltalla on riittänyt
tuotteiden loppumisenkin
jälkeen.
Tyytymättömyys vanhojen puolueiden toimintaan paistaa selvästi läpi
potentiaalisten äänestäjien
mielipiteistä.
Perussuomalaisehdokkaat Kymen vaalipiirissä
ovat olleet myös erittäin
aktiivisia yleisönosastokirjoittajia, aktiivisempia
kuin minkään muun puolueen ehdokkaat. Perussuomalaisehdokkaat ovat
ymmärtäneet ja osanneet
käyttää hyödykseen tämänkin kanavan sanomansa eteenpäinviemiseen.

MIELIPIDE

Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ylläpitäminen
on erittäin tärkeää

Harri Leppälä
kaupunginvaltuutettu,
Vaasan Perussuomalaisten
puheenjohtaja,
eduskuntavaaliehdokas

Kaupunkien ja kuntien
tulisi työvoimatoimistojen kanssa yhteistyössä
luoda työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille, samalla
vuotuiset pitkäaikaistyöttömistä koituvat sakkomaksut vähenisivät.
Esimerkiksi seuraavanlaisella mallilla: kaupunki/kunta työllistää
pitkäaikaistyöttömiä ja
myös vuokraa työvoimaa
yrityksille, kotitalouksille
ja kolmannelle sektorille,
kaupunki maksaa sosiaalikustannukset ja muut.
Lisäksi järjestelmää pi-

tää muuttaa siten etteivät
päivän parin sijaisuudet ja
muut lyhytaikaiset työsuhteet aiheuta työttömälle
karenssia ja byrokraattista
paperisotaa.
Näin saataisiin suuri
osa pitkäaikaistyöttömistä
työllistettyä ja minimoitua
sakkomaksuja. Lisäksi työllistyvistä saatavat verotulot
toisivat osan takaisin tähän
toimintaan käytetyistä varoista.
Vain työllistäminen
auttaa
Kunnat ovat maksaneet
näitä pitkäaikaistyöttömistä koituvia sakkomaksuja vuosittain yhteensä
noin 150 miljoonaa euroa,
yksittäisten
kaupunkien sakot ovat vaihdelleet
kahden ja kymmenen miljoonan välillä. Jos kunta
järjestää pitkäaikaistyöttömälle jotakin työtä, valtio
maksaa työmarkkinatuen
kokonaan, jos kunta ei tarjoa työtä, kunta maksaa
puolet työmarkkinatuesta
KELA:n kautta valtiolle
ja tämä on se niin sanottu
sakkomaksu.

Pitkäaikaistyöttömistä
maksettavien sakkomaksujen minimoinen onnistuu
vain ja ainoastaan työllistämällä.
Tämän toiminnan rinnalle tulisi kehittää työttömille vastikkeellista toimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi
ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tällä toiminnalla olisi
tarkoitus saada työttömät
mukaan omalta osaltaan
pyörittämään yhteiskunnan
rattaita. Tästä toiminnasta maksettaisiin korvaus ja
vähävarainen henkilö saisi
muutaman satasen enemmän kuukaudessa elämiseen.
Tässä toiminnassa voisi olla
kylkiäisinä esimerkiksi lounas osa korvauksena muutaman tunnin työstä. Tästä
toiminnasta maksettava korvaus pitää koodata kulukorvauksiin, joista työttömien
ihmisten ei tarvitse maksaa
veroa eikä se saa vähentää
toimeentulotukea tai työttömyyskorvausta.
Tästä toiminnasta suurimman säästön esimerkiksi Vaasan kaupunki tulisi
saamaan ehkäistessään syrjäytymistä ja syrjäytymisen
mukanaan tuomia ongelmia.

Päihde- ja mielenterveysongelmia sekä ennenaikaista
työkyvyttömyyttä estävää
toimintaa pitäisi kehittää
monella muullakin tavalla,
tässä toiminnassa olisi konkreettinen yhteishyödyllisyys
nähtävissä ja laskettavissa.
Työttömyyden pitkittyminen on erittäin kallista,
se aiheuttaa yhteiskunnalle
paljon kustannuksia. Siitä
seuraa erilaisia ikäviä ilmiöitä, mielenterveysongelmia, alkoholismia ja muita
päihdeongelmia, terveysongelmia, syrjäytymistä,
köyhyyttä ja rikollisuutta.
Työttömyyden pitkittyessä
työttömän työkyky heikkenee ja pitkäaikaistyöttömien joukosta osa on käytännössä työkyvytöntä väkeä.
Myös tämä työkyvytön
väki tulee yhteiskunnalle
kalliiksi, joten heitäkin pitäisi pyrkiä auttamaan, puhumattakaan inhimillisestä,
moraalisesta ja eettisestä
näkökulmasta. Jos pitkäaikaistyöttömyyteen ei puututa ajoissa, seurauksena ovat
vielä kalliimmat kustannukset ja osa näistä työttömistä
ei tule enää koskaan kykenemäänkään työntekoon.

Joka kunnasta ja kaupungista löytyy tekemättömiä töitä, jotka sopisivat
näihin kahteen yllä mainittuun toimintaan.
Pitkäaikaistyöttömien joukossa on myös suuri
määrä ihmisiä, jotka ovat
synnynnäisesti tai itse aiheutetusti niin heikkolahjaisia,
etteivät kykene tekemään
työtä jossa tarvitaan vähääkään oma-aloitteisuutta.
Heillä ei ole diagnosoitua
kehitysvammaa ja ovat usein
vain peruskoulun käyneitä.
Heitä sekä lievästi kehitysvammaisia varten pitäisi järjestää enemmän ns.
suojatyöpaikkoja. Meillä
Vaasassa toimii Jupiter, joka työllistää jonkin verran
pitkäaikaistyöttömiä.
Vaasan kaupunki maksaa lähes 1,4 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömistä.
Samaan aikaan kaupunki
jää noin 10 miljoonaa euroa plussalle tänäkin vuonna. Kun sitten menee näin
hyvin, maksamme verotasausta 10 miljoonaa euroa.
Olisikohan tässä pieni aivoriihen paikka saada tulot ja
menot lähemmäksi toisiaan.
Vaikkapa työllistämällä.
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Itsenäisyyden asia ei
vanhene 2011
Pohjois- ja Etelä-Korean välistä uhittelua on seurattu
maailmalla huolestuneina. Huoli ei ole turha, koska jos
kyseinen kriisi muuttuisi sodaksi, olisi pelättävissä, että
sota laajenisi Korean niemimaan ulkopuolellekin.
Pohjois-Korea on läpeensä kommunistinen valtio,
joka haluaa paitsi pitää huolen kotimaansa puhdasoppisuudesta, näkisi mieluusti kommunismin leviävän
myös muualla maailmassa. Sillä itsellä ei ole lihaksia
siihen, mutta Kiina on Pohjois-Korean ystävä. USA taas
on Etelä-Korean liittolainen, ja juuri sen takia Koreoiden välisen kylmän sodan muuttuminen oikeaksi sodaksi olisi erityisen vakavaa. Suurvallat, joilla on erilaiset
ideologiset lähtökohdat, olisivat vastakkaisilla puolilla.
Teoriassa kasassa olisi maailmansodan ainekset.
Käytännössä Kiinan taloudellinen nousu on rauhan
tae. Kiina on yhä kommunistinen valtio, mutta se ei
ole kiinnostunut levittämään kommunistista oppiaan
omien rajojensa ulkopuolelle, koska nykyinen talouden
suunta tuo Kiinalle eniten hyvinvointia. Kiina on autoritaarinen ja kansallismielinen maa, mutta se ei ole
enää puhdasoppisen kommunistinen, vaan se on vain
ei-kapitalistinen ja ei-liberaali.
Kiina imee pääomia liberalismin ja kapitalismin
hallitsemista länsimaista ja samaan aikaan sen kotimarkkinat kasvavat ja elintaso nousee. Kiinan etu ei
ole kannustaa Pohjois-Koreaa konﬂiktiin saatikka sitten
osallistua sellaiseen itse. Konﬂiktin syntyminen pakottaisi Kiinankin siihen mukaan ja samalla Kiina näyttäytyisi muulle maailmalle ensisijaisesti kommunistisena
maana. Se katkaisisi Kiinan talouskasvun, sillä yritykset
ja pääomat eivät enää uskaltautuisi hakeutua Kiinaan.
Länsimaat ovat lyhyellä aikajaksolla tuomittuja häviämään taloudellisessa kilpailussa Kiinalle, joka tarjoaa pääomille huikeita kasvunäkymiä. Lännessä ei voida liberalisoida talousjärjestelmää nykyistä enempää,
koska kansalaiset eivät enää hyväksy sitä, että voitot
ovat yksityisiä, mutta tappiot sosialisoidaan. Toisaalta
läntiset yhteiskunnat ovat muuttuneet niin vapaamielisiksi ja mukavuudenhaluisiksi, ettei siirtymää konservatiivisempaan ja populistisempaan yhteiskuntaan pystytä
tekemään kovinkaan nopealla aikataululla. Euroopassa
se edellyttäisi ensin EU:n hajoamista, mikä tosin on lähempänä kuin koskaan aiemmin.
EU voi kehittyä myös liittovaltioksi, mikä taas sinetöisi elintason heikkenemisen Suomessa kahdellakin
tavalla: materiaalisen elintason lasku, joka on vääjäämättä edessä, tapahtuisi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia vähentämällä. EU:sta muodostuisi pitemmän
päälle autoritaarisesti johdettu ja totaalisesti valvottu
elitistinen valtio, joka muistuttaisi päivä päivältä enemmän nykyistä Kiinaa poliittisen järjestelmänsä osalta.
Sen sijaan, että antaisimme lisää päätöksentekovaltaa Brysseliin ja sisällyttäisimme EU-jäsenyyden Suomen perustuslakiin, kuten nyt aiotaan tehdä, meidän
kannattaakin mieluummin valita itsenäisyyden vahvistaminen ja julkisen talouden sopeuttaminen hallitusti ja
oikeudenmukaisesti, sillä Kiinakin joutuu jossain vaiheessa demokratisoitumaan.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja
MEP Timo Soinin kotimaan avustaja

Kainuun ehdokkaat aloittavat
pitäjäkierrokset
Kainuulaiset perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaat aloittavat pitäjäkierroksensa Kuhmosta lauantaina
15.1. Kuhmon tilaisuus on samalla vaalistartti. Paikkana
on Kuhmossa kahvila Neljä Kaesaa, jossa perussuomalaiset tarjoavat kello 11.00-13.00 kaikille kävijöille pullakahvit. Ehdokkaat ovat paikalla äänestäjien tentattavina, jakavat lehtiä ja muuta materiaalia sekä ottavat
vastaan jäsenhakemuksia.
Pitäjäkierrokset jatkuvat myöhemmin Suomussalmelle sekä muihin Kainuun pitäjiin. Lisäksi kainuulaiset ehdokkaat osallistuvat tilaisuuksiin myös PohjoisPohjanmaan alueella.
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Koulutusta
Uudenmaan piirissä
Perussuomalaisen kanssa.
Koulutuksen vetäjänä toimi vaalirenkimme Matti
Putkonen ja kävimme läpi
eduskuntavaalikampanjointia sekä poliittisia linjauksia. Koulutukseen osallistui
suuri määrä jo nimettyjä
eduskuntavaaliehdokkaita
Uudeltamaalta ja Helsingistä, he jotka eivät itse päässeet mukaan olivat lähettäneet tukiryhmänsä jäseniä
kirjaamaan tietoja ylös.
Kiitokset tässä yhteydessä
myös Kontulaan järjestelyistä, oli mukava käydä
teillä vieraisilla.
Viimeinen koulutustilaisuus vuonna 2010 pidettiin
Hyvinkäällä teemalla ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Koulutuksen veti alalla
elämäntyönsä tehnyt Taisto
Orre. Illan yhtenä tarkoituksena oli antaa apua siihen,
miten tulla parhaiten toimeen eri tavalla käyttäytyvien ihmisten kanssa. Mitkä
ovat ihmisten heikkoudet,
mitkä vahvuudet? Kaikki
sellaisia taitoja, joita tarvitsemme vaalikentillä liikkuessamme. Hyvinkään koulutustilaisuus veti paikalle noin
40 jäsentä. Koulutuksen
jälkeen pidettiin myös vapaamuotoinen Uudenmaan
piirin pikkujoulujuhla.
Kuvassa etualalla myös kouluttajana toiminut Marjo Pihlman puoluetoimistolta.

Uudenmaan piiritoimikunta
jakoi vastuualueita järjestäytymiskokouksessaan keväällä 2010. Minut valittiin
kokouksessa piirin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja sain vastuulleni
miettiä ja suunnitella jäsenyhdistyksille sopivaa koulutusta, jota entuudestaan ei
juurikaan ollut. Piirin tehtävän tarkentaminen antoi
hyvät eväät aloittaa koulutuksen suunnittelu. Piirin
tehtävähän on olla paikallisyhdistysten katto-organisaatio. Jäsenistö piirille
muodostuu paikallisyhdistyksistä eikä niinkään henkilöjäsenistä. Koko piirin ja
sitä myötä myös puolueen
etu on, kun paikallisosastot
ovat toimivia yksiköitä joiden jäsenillä on riittävästi
tietoa ja taitoa.
Vedin koulutuksen ammattilaisten, Timo Ropen
Sipoosta ja Taisto Orren
Hyvinkäältä, avulla linjat
koulutukselle, josta olisi

suurin hyöty rivijäsenille.
Lähtökohdaksi muodostui
se, että koulutus tulisi jakaa
kolmeen ryhmään; yhteiskuntapoliittiseen valmennukseen, perussuomalaispoliittiseen valmennukseen
sekä osaamispohjaiseen kehitysvalmennukseen.
Yhteiskuntapoliittinen
valmennus voisi sisältää
esimerkiksi sellaisia teemoja kuin yksilö kansalaisyhteiskunnassa, yhteisölliset
vaikuttamisväylät sekä paikallinen/kansallinen vaikuttaminen. Perussuomalaispoliittiseen valmennukseen
tarvitsisimme yhteistyötä
puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa. Tämän
otsikon alle saimme teemoiksi puolueen toimintajärjestelmän, ideologian
kulmakivet ja aloitteellisuuden puolueen sisällä.
Henkilökohtaisen kehitysvalmennuksen päälinjat
voisivat löytyä käytännön
toimista: Miten olen uskot-

tava puhuja? Miten teen
toimivan vaaliesitteen? Miten hyödynnän sosiaalista
mediaa?
Tuumasta toimeen
Uudenmaan piirin ensimmäinen koulutustilaisuus
pidettiin elokuussa ravintola
Vltavassa Helsingin keskustassa. Koulutuksen teemana
oli perussuomalaisen puolueen toimintajärjestelmä,
puolue-elimet ja niiden toimintasuhteet sekä asioiden
käsittely puoluekoneistoissa
ja aloitteellisuus. Koulutuksen veti ansiokkaasti Marjo
Pihlman puoluetoimistolta.
Tilaisuuteen osallistui noin
30 henkilöä ja vietimme
mukavan iltapäivän tutustuessamme mm. puolueen
”sateenvarjoon”, jonka suojassa meidän kaikkien piirien ja paikallisyhdistysten on
hyvä toimia.
Toinen koulutus pidettiin yhteistyössä Kontulan

Mitä jäi käteen?
Saimme
koulutukset
käyntiin alkusuunnittelun jälkeen ja toteutimme
jokaiseen suunniteltuun
aihealueeseen kuuluvan
koulutuksen. Haaveissa
oli järjestää säännöllinen,
kerran kuukaudessa tapahtuva opetus, mutta näillä
resursseilla meillä ei ollut siihen mahdollisuutta.
Piirihallituksen tulisikin
budjetissaan nimetä varoja mm. koulutuspaikan ja
tarjoilujen järjestämiseksi.
Eduskuntavaalien jälkeen
meidän tulisi tehdä suunnitelmat valtakunnalliselle
koulutukselle. Osaavaa ja
ammattitaioista kouluttajaa löytyy jäsenistöstämme,
yhteistyöllä pääsemme hyvään tulokseen.
Kiitos työryhmälleni Timo Ropelle ja Taisto Orrelle
ajatuksista ja taidostanne.
Tästä on hyvä jatkaa.

Riikka Slunga-Poutsalo
Uudenmaan piiri / 1.vpj
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Nyt vaalityöhön täysi rähinä päälle!
Jokaisen ehdokkaan alkaa
olla korkea aika nytkäyttää
vaalivankkurit liikkeelle, tai
ainakin katsoa, että pyörän
laakerit on rasvattuna.
Tähän asti Perussuomalaiset ovat ratsastaneet korkeilla gallup-lukemilla ja
varmasti jotkut ovat uskoneet, että vaalivoitto tulee
niin kuin manulle illallinen!
Näin ei asia ole. Seuraavien
kolmen kuukauden aikana
Perussuomalaisia lyödään
niin kuin vierasta sikaa. Mitään pienintäkään rikettä,
sanottua lauseen puolikastakaan jolla voidaan hyökätä, ei jätetä käyttämättä.
Silloin meidän ei sovi
jäädä puolustuskannalle.
Silloin täytyy hyökätä vastaan! Asettumalla puolustuskannalle olemme altavastaajia ja oma asiamme
unohtuu. Perussuomalaisten tulee käyttää niitä aseita
ja argumentteja mitä meille
on jaettu viimeisen vuoden,
tai oikeastaan koko vaalikauden ajan.
Realismia
vaalilupauksiin
Vaalilupauksiin ei tule kuitenkaan hirttäytyä. Kaikissa Perussuomalaisten ehdokkaiden esittämissä asioissa tulee olla realismia.
Tavoitteet ja lupaukset
tulee vielä asettaa erilaisiin
kategorioihin.
Lähtökohtana täytyy
muistaa, mikä on valtiontalouden tila kokoomuksen ja
kepun jäljiltä. Valtionvelkaa
on n. 75 miljardia euroa.
Velka kasvaa joka vuosi
keskimäärin 10 miljardia
euroa. Valtionvarainministeriön mukaan velka olisi
nykyisellä menolla vuonna
2016 noin 120 miljardia.
Ei nykyinen meno voi
jatkua, jos aiotaan välttää
valtiontalouden katastroﬁ.
Pelkästään tämän hetken
korkomenoilla katettaisiin
esim. Suomen maatalousmenot tai puolustusmenot.

kallista mm. laiteinvestointien osalta. Laiteinvestoinnitkaan eivät välttämättä työllistä suomalaista teollisuutta.
Lähes huomiotta on
viime aikoina jäänyt täysin päästötön vesivoima.
Suomessa olisi vielä huomattavasti mahdollisuuksia
vesivoiman käytön lisäämiseen. Yletön vihreys ei saa
olla estämässä niiden luonnonvarojen käyttämistä,
jotka antavat mahdollisuuden puhtaan päästöttömän
energian tuottamiseen.
Verotus

Korkomenot tulevat kasvamaan Euroopan maiden talouden epävarmuuden takia.
Kokoomus, joka on toiminut kuluvan kauden valtionhoitajapuolueena yhdessä
kepun kanssa, lupasi viime
eduskuntavaalien alla, että
jokaisen minimitulo on nostettava vähintään 900 euroon kuukaudessa. Tämän
piti koskea niin työtöntä,
eläkeläistä kuin Kelan päivärahalla sinnittelevääkin.
Hyvin kaukana ollaan
tuon lupauksen toteutuksesta. Se oli kokoomukselta
halpahintaista populismia.
En ole tuon suuntaisia esityksiä eduskunnasta kuullut, joten niitä ei ole ollut
tarkoituskaan toteuttaa.
Edelleen kokoomus lupasi, että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus vaalikauden aikana asua ihmisarvoisessa asunnossa. Miten
on käynyt? Ihmisiä on vailla
asuntoa ja asunnottomuus
varsinkin kaupunkiseuduilla
on jopa lisääntynyt.

Onhan kokoomuskin tosin omistaan pitänyt huolen.
Rikkaat ovat rikastuneet.
Sama huoli on niin Kreikan
kuin Irlanninkin rahoittamisessa. Huoli on siitä, etteivät
sijoittajien rahat hupene. Eli
Suomen veronmaksajat ovat
näillä takuumiehinä. Näyttää siltä, että takuuntarvitsijoita riittää jonoksi asti
vaaleihin saakka ja vielä sen
jälkeenkin.
Perussuomalaisilla on ja
tulee olla realistisia esityksiä
niiden ihmisten puolustamiseen, jotka tulevat vaaleissa
puolueeseen luottamaan.
On paljon sellaisiakin asioita jotka ovat taloudellisesti
hoidettavissa ja joissa ratkaisee vain se, kenen asioita
halutaan ajaa.
Omaishoito
Omaishoitajien asemasta
puhutaan paljon ja ymmärtämystä on monella taholla. Jokainen laitospaikka
maksaa 2000-3000 euroa.

Omaishoitaja tekee saman
työn 300-500 eurolla. Kansantaloudellisesti on huomattavasti kannattavampaa maksaa omaishoitajalle
esim. tuhat euroa kuukaudessa kuin laitokseen em.
hoitomaksu. Kun omaishoidon maksatus saataisiin
Kelan hoitoon, ei maksuissa
olisi kuntien välistä epätasa-arvoa.
Työttömyys
Työttömyyden hoito on yksi
keskeisiä vaaliteemoja. Sitkeästi elää joissakin piireissä
käsitys, että meille on tuotava ulkomailta työvoimaa siitä huolimatta, että edelleen
on lähes kolmesataatuhatta
työtöntä. Tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen-Pesolan
mukaan tarvetta esim. sairaanhoitajatuontiin ei ole.
Sairaanhoitajia on riittävästi, mutta palkat ja työolosuhteet on luotava sellaiseksi, että alalta ei siirryttäisi
muihin töihin. Tässäkin on

muistettava, että kokoomus
petti sairaanhoitajat viime
vaalien alla kovilla palkkalupauksillaan, jotka eivät ole
alkuunkaan toteutuneet.
Pitkäaikaistyöttömille
tulisi maksaa työttömyystukea esim. määräaikaisen
työkokeilun ajalta, jonka
lisäksi työnantaja maksaisi
pienen palkan, esim. viisi
euroa tunnilta. Tämä lisäisi työnantajan halukkuutta
kokeilemaan
työharjoittelijan
mahdollisuuksia
selviytyä työstä ja pienikin
lisäkorvaus kannustaisi työtöntä aktivoitumaan työharjoitteluun.
Energia
Energiasta puhutaan pääasiassa vain verotuksen yhteydessä. Energian hinta on
vuoden alussa noussut huomattavasti ns. viherverojen
takia. Yhtenä vaihtoehtona
nähdään tuulivoima, joka sinänsä on päästötöntä, mutta
kokonaisuudessaan erittäin

Varakkaiden verotus on
Suomessa kaikkien tutkimusten mukaan viime vuosina alentunut suhteellisesti
kaikkein eniten. Keskustapuolue on päähallituspuolueena yhdessä kokoomuksen ja aikaisemmin SDP:n
kanssa ollut tätä verolinjaa
rakentamassa.
Seuraava hallitus, olipa
siinä mitä puolueita tahansa, joutuu verotusta kiristämään. Perussuomalaisten
linjana tulee edelleen olla
verot maksukyvyn mukaan.
Varallisuusveron palautus, pääomaveron korotus,
jopa mahdollinen progressiivisuus, siinä lääkkeitä oikeamieliseen verokohteluun.
Valtion budjetin menopuolelta voi kyseenalaistaa
kehitysapumäärärahat (n.
800 milj. euroa), aluetuet
Venäjälle (useita satoja miljoonia), Afganistan + Somalian merirosvojahti, näihin sotaleikkeihin 200-300
miljoonaa euroa. Kokonaan
oma asiansa on Suomen
maksama EU:n nettomääräinen jäsenmaksu, joka
lähentelee tänä vuonna 800
miljoonaa. Kyllä karsittavaakin löytyy mikäli tahtoa
ja oikeamielisyyttä on pitäytyä kotimaan asioissa.

Reijo Ojennus
Parkano

PERUSSUOMALAINEN VALTUUSTOALOITE

Ähtäristä Suomen ensimmäinen savuton kunta
Tehkäämme Ähtäristä Suomen ensimmäinen täysin
savuton kunta.
Tavoitteeseen pääsemiseksi kaikkien kaupungin
työpaikkojen tulisi muuttua savuttomiksi ja toimia
mallina ja edelläkävijänä
tupakoimattomuudessa.
Aikuisten tulee ryhtyä

toimenpiteisiin koulujen
muuttamisesta savuttomiksi.
Terveys on kallista pääomaa. Ennakolta ehkäisevä
työ tupakoinnin lopettamiseksi vähentää terveydenhuollon kustannuksia,
millä on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus.

Tupakoimattomuus viitoittaa tietä täydelliseen raittiuteen, johon eivät luonnollisesti kuulu mitkään
päihdyttävät aineet.
Painokkaat perustelut
aloitteen tarpeellisuudesta
löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla
julkaistusta tiivistelmästä.

(Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen. Yhteinen vastuumme.
Toimintasuositukset lasten
ja nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämiseksi Suomessa vuosina
2010–2013)
Edellä esitettyyn viitaten
ehdotan, että eri lautakun-

nat ryhtyvät selvittämään
kaupungin henkilökunnalta
edellytettyjä toimenpiteitä
savuttomuuden aikaansaamiseksi.

Ähtärissä 26.4.2010
Lamminkoski Sirkka-Liisa
kaupunginvaltuutettu
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Pirkko Ruohonen-Lerner
Porvoo
Olen porvoolainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu.
Mielestäni kaikilla Suomen
kansalaisilla on oltava oikeus
keskeisiin peruspalveluihin ja
kohtuulliseen perusturvaan. Siksi verot on määrättävä maksukyvyn mukaan.
Haluan edistää lainsäädäntöteitse demokratiaa, tavallisten kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotka ovat teoriassa kunnossa, mutta käytännössä lähes olemattomia.
Päättäjien sidonnaisuudet on kerrottava, ei kabinettipolitiikkaa, ei poliittisia virkanimityksiä!
Haluan jättää tuleville sukupolville mahdollisimman
puhtaan luonnon, siksi säästän sähköä ja vettä, lajittelen,
kierrätän ja kompostoin sekä ostan ja kulutan mahdollisimman vähän.
www.pirkon.info

Kristiina Ilmarinen
Helsinki
Vaihtoehto poliitikoille ja
julkkiksille: Työkokemusta ja
rahoitusammattitaitoa eduskuntaan
- rahoituspäällikkö, ekonomi,
47 v.
- asuu ja kotoisin Töölöstä
- perhe: poika ja koira
- ollut rahamarkkina- ja valuuttadealerinä 13 vuotta,
siirtynyt reskontranhoitajaksi, jotta voin tehdä kuuden
tunnin työpäivää
- ollut työttömänä
Rahankäyttöön muutos: säästöt kuluerissä, jotka eivät lisää suomalaisten perushyvinvointia ja –turvaa.
Talouteen järkeä: mm. julkisrahoitteinen puoli syyniin. Kaikki suomalaiset eivät ole nuoria, terveitä ja varakkaita!
Otin elokuussa 2009 yhteyttä Perussuomalaisetpuolueeseen, koska minulle riitti tämä köyhät ja sairaat
kyykkyyn –politiikka. Nyt suomalaisia ei kohdella oikeudenmukaisesti!
Säästöehdotukseni 6 mrd: www.kristiinailmarinen.ﬁ

Martti Mäkelä
Lahti
30-vuotias restonomi, naimisissa ja kolmen lapsen isä.
Luottamustoimia:
- Perussuomalaisten Lahden
varavaltuutettu 2009- Lahden PS valtuustoryhmän
jäsen
- Lahden Perussuomalaiset ry.
hallituksen jäsen
Harrastuksia: Jääkiekko, Petanque, Bowls, yhdistystoiminta.
Olen lähtöisin Heinolasta, mutta olen asunut pääsääntöisesti muualla kuten Lahdessa ja Hollolassa. Nykyään
asumme perheeni kanssa Lahden Metsäkankaalla. Olen
ehdolla tulevissa vaaleissa Hämeen vaalipiirissä. Uskon
että perussuomalaiset arvot ovat niitä, joita ihmiset haluavat tuoda enemmän julki ja että päättäjinä on jatkossa
niitä, jotka ajavat yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.
Nettisivut: www.mara.ehdolla.ﬁ

Jaana Sankilampi
Kajaani
Olen Jaana Sankilampi, kajaanilainen maakunta- ja
kaupunginvaltuutettu, ehdokkaana eduskuntavaaleissa
Oulun vaalipiirissä.
Työskentelen hallinnon
tietotekniikkakeskus HALTIKissa palveluasiantuntijana.
Opiskelen työn ohessa Kajaanin ammattikorkeakoulussa
liiketalouden koulutusohjelmassa oikeudellisten opintojen tradenomitutkintoa.
Katson, että kansanedustajien tulee omilla teoillaan
ja käytöksellään palauttaa eduskunnan arvostus sille
kuuluvalle tasolle kansalaisten keskuudessa. Oikeudenmukainen verotus, tuloerojen kasvun pysäyttäminen ja
työllisyyden turvaaminen Suomessa, koko maan asutettuna pitäminen, maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen
sekä Suomen pitäminen irti kaikista sotilasliitoista ovat
asioita, joita haluan ajaa eduskunnassa.
Vanhusten, sairaiden, syrjäytyneiden sekä eläinten
kohtelu maassamme on saatava sille tasolle, mille se sivistysvaltiossa kuuluukin.

Jukka Kotimäki
Siilinjärvi
Olen perussuomalainen valtuutettu, kunnanvaltuuston
1. varapj., 55-vuotias lakimies Pohjois-Savosta, Siilinjärveltä.
Paljon puhutut yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
ja tasapuolisuus on toteutettava myös käytännön politiikassa.
Aluepolitiikka on palautettava kunniaan ja lopetettava pelkkä Ruuhka-Suomen kehittäminen.
Valtion on terävöitettävä omistajapolitiikkaansa. Jonkun täytyy uskaltaa käyttää omistajan ääntä, eikä vain
jättäytyä markkinavoimien vietäväksi, kuten viime vuosina on tehty. Suomen kansalaisille on taattava työtä ja
siten riittävä toimeentulo. Kenenkään ei pitäisi joutua
köyhyydessään kiskurikorkoja repivien pikavippirahoittajien uhriksi. Nämä ”pikavilppi” -pelurit pitää saada
telkien taakse.
Hyvät pohjoissavolaiset! Eduskuntaan ei mennä ilman laajaa kannatusta. Olen lakimiehenä valmis tarttumaan lainsäädäntötoimiin saadessani tukenne.

Toni Paussu
Helsinki
Olen 40-vuotias yrittäjä Helsingistä.
Minulta löytyy tahtoa
ja voimaa vaikuttaa kaikille
tärkeisiin yhteiskunnallisiin
asioihin.
Olen ollut ehdolla kunnallisvaaleissa vuonna 2008
ja toimin Helsingin perussuomalaisten piirihallituksessa.
Yrittäjyyden ohella olen myös HUS:in hallituksessa varajäsenenä.

Harry Ruotsalainen
Laukaa
Olen nuorekas 51-vuotias
uskonnon lehtori ja historian opettaja. Lisäksi olen
työskennellyt muun muassa
pappina, liikenneopettajana
ja linja-autonkuljettajana.
Olen opiskellut Helsingin
ja Jyväskylän yliopistoissa
sekä Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun
Liikenneopetuskeskuksessa.
Leskeyden kautta olen toista kertaa avioliitossa ja
neljän pojan isä.
Monipuoliset elämänvaiheet, työkokemukset, luottamustehtävät ja harrastukset ovat antaneet kattavan kuvan suomalaisten elämän iloista, suruista ja haasteista.
Tervetuloa vierailemaan kotisivuilleni!
www.harryruotsalainen.ﬁ

Marja Kyyrö
Vantaa
Varatuomari, lakimies.
2. varavaltuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan varsinainen jäsen, Vantaan Perussuomalaiset ry:n
hallituksen jäsen sekä valtuustoryhmän jäsen ja sihteeri, Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry:n varajäsen.
Lainsäädäntötyössä edesauttavat hyvä koulutukseni
ja elämänkokemukseni yrittäjänä ja perheellisenä.
Tulevina, taloudellisesti ja poliittisesti vaikeina vuosina tarvitaan yhteistyökykyisiä, luovia ja viisaita ihmisiä
luotsaamaan Suomi oikeudenmukaisemmalle ja tasaarvoisemmalle uralle.
Kiitollisena vanhemmilleni, jotka osaltaan rakensivat
rauhan Suomelle, haluan omalla työpanoksellani vaikuttaa isänmaani tasapainoiseen tulevaisuuteen.
www.marjakyyro.ehdokkaasi.net

Kauko Tuupainen
Jyväskylä
Tietoa, taitoa, kokemusta ja
näkemystä!
Syntynyt 8.5.1940. Tilintarkastaja, eläkeläinen.
Muuttanut Sortavalasta Jyväskylään v. 1944.
Yli 30 vuoden julkishallinnon ja –talouden työkokemus. Yli 40 vuoden kokemus kunnallispolitiikan ”kaikilta asteilta”.
Harrastukset: järjestötoiminta, avantouinti, lenkkeily,
hiihto ja penkkiurheilu.
Lähempi esittely osoitteessa: www.tuupainen.net

Kansanedustajaehdokkaat esittelyssä
Puolueen lehti tarjoaa kansanedustajaehdokkaille mahdollisuuden esittäytyä. Kirjoitusten pituus max. 700
merkkiä (välilyöntien kera). Ylipitkiä kirjoituksia ei julkaista. Toimitus päättää tekstien julkaisuajankohdasta.
Esittelyjä julkaistaan tilan salliessa.

Jos toivotte jaettavaksi sitä lehteä jossa kirjoituksenne on, siitä maininta jutun lähettämisen yhteydessä. Mukaan lähetyksen saajan nimi, toimitusosoite ja
puhelinnumero.
Harri Lindell, harri.lindell@peruss.fi
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Heta Lähteenaro
Tuusula

Pekka Keto
Varkaus
Olen 54-vuotias eläkkeellä
oleva konduktööri, neljän
lapsen isä ja isoisä.
32 vuotta VR:n palveluksessa, tehtävinä mm. vaihtotyönjohtaja, junansuorittaja
ja asemanhoitaja. Sotilasarvo: alikersantti.
Entisenä urheiluvalmentajana ymmärrän joukkuepelin hengen ja merkityksen myös politiikassa.
Kunnallisvaaleissa 2008 sain nostettua ”persut” Varkauden valtuustoon. Olen kaupunginvaltuutettu ja Vammaisneuvoston pj. Tunnettu nimellä Lahjomaton Perus
Pekka. Äänestin EI EU:lle ja vastustan Natoa.
Mielestäni perustuslaillisten oikeuksiemme tulee toteutua esim. lapsiperheiden, lasten, nuorten, vammaisten
ja vanhusten kohdalla. Omaishoitajien tuki siirrettävä
Kelan maksettavaksi.

Olen 30-vuotias sairaanhoitaja. Työskentelen oikeuspsykiatrian parissa, tällä hetkellä
olen kuitenkin hoitovapaalla.
Olen toiminut Tuusulan
kunnanvaltuutettuna vuodesta 2008. Tuusulan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajana olen ollut keväästä 2010 alkaen.
Vaaliteemani ovat maahanmuuttopolitiikka, pakkoruotsin poistaminen, omaishoidon tukeminen sekä sotaveteraanien etujen ajaminen.
Nämä asiat ovat lähellä sydäntäni ja uskon, että arvot
voivat vielä ohittaa eurot.
Kotisivut: www.hetalahteenaro.net
s-posti : heta.lahteenaro@gmail.com

www.varkaudenseudunps.net

Lasse Nortunen
Hankasalmi

Taisto Orre
Hyvinkää
Syntynyt 30.3.1940, 22 vuotta avoliitossa, 3 lasta, 9 lastenlasta ja 2 lapsenlapsenlasta.
Olin 32 vuotta pois politiikasta, mutta karmea nykyinen hallitus sai minut taas
liikkeelle. Olen Hyvinkään
kaupunginvaltuuston jäsen,
Hyvinkään Perussuomalaisten puheenjohtaja, Oikeutta
Eläkeläisille Hyvinkään osaston puheenjohtaja, ympäristölautakunnan jäsen.
Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteilijä (Yht.
maist.), humanisti (HuK).
Lähden vaaleihin KYLLÄ-asenteella eli: 1. kyllä suomalaisuudelle, 2. kyllä Suomen kielelle, 3. kyllä Suomen
kulttuurille, 4. kyllä Suomen itsenäisyydelle, 5. kyllä
suomalaiselle työlle ja yrittäjyydelle, 6. kyllä verotuksen
oikeudenmukaisuudelle, 7. kyllä eläkeläisten leikatun
indeksin poistamiselle, 8. kyllä kirkon ja valtion erolle.

Olen 34-vuotias perussuomalainen mies. Elän tavallista pientä elämää, joka pyörii
kodin, lasten ja työn ehdoilla. Tiedän mitä on tavallisen
ihmisen arki. Tietävätkö nykyiset kansanedustajat mitä
elämä oikeasti on?
Olen ”tolokunmiehiä”. Minulla on konservatiivinen
ja terve elämänkatsomus. Olen rehellinen ja päätöksenteossa pidän oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden
mielessä. Suomi on todella mahtava, turvallinen, puhdas, puolustettavan arvoinen ja kaikin puolin hyvä maa
asua. Täällä on vain paljon epäkohtia, joihin haluaisin
vaikuttaa.
Olen kuntamme ääniharava, yrittäjä, lähihoitaja ja
isä. Lisätäänkö listaan vielä: kansanedustaja? Sinä päätät sen.

Riikka Slunga-Poutsalo
Lohja
www.poutsalo.com
riikka@poutsalo.com
Twitter: @RiikkaPoutsalo
Olen 39-vuotias IT- alan yrittäjä ja toimin Lohjan kaupunginvaltuutettuna, Lohjan
Seudun Perussuomalaiset ry:n
puheenjohtajana ja puoluevaltuuston jäsenenä.
Lähikouluperiaate, erityisluokkien alasajo ja vanhempien yksinäinen taistelu järjestelmän kynsissä on
asperger-pojan äitinä tuttua minullekin. Suunnitteilla ollut peruskoulun tuntijakouudistus ei kohtaa arkipäivän
koulumaailman haasteita ja eriarvoistaa maamme lapsiperheet.
Omaishoitajien asema tulisi yhdenvertaistaa ja siirtää
omaishoidontuen maksu KELAlle.
Maalaisjärki, oikeudenmukaisuus, suomalaisuus; siinä rakennusmateriaali parempaan tulevaisuuteen.
Asiat edellä, ei poliittista peliä vaan ihminen ensin!

Kari Seppä
Pori
Elämä on suonut minulle runsaasti kokemuksia eri aloilta
ja eri elämänvaiheista.
Työhistoriani on noin 40
vuotta, näistä olen toiminut
yrittäjänä 20 vuotta. Kolmen
lapsen isänä ja kolmen lapsenlapsen pappana on kodinhoito ja lasten kasvatus tullut tutuksi, avartaen ymmärrystä lapsiperheiden tarpeita ajatellen.
Näin ollen hahmotan asioiden kokonaisuudet aika
hyvin monesta eri näkökulmasta.
Luonteenpiirteistäni nostaisin esiin oikeudenmukaisuuden, joka mielestäni kuuluu suomalaisuuden hyviin
ominaisuuksiin. Heikompiosaisten, lasten, vanhusten,
eläkeläisten ja työttömien huomioiminen päätöksenteossa on mielestäni asia, jota kansanedustaja ei saa koskaan
unohtaa.

http://lassenortunen.blogit.ﬁ
taisto.orre@pp.inet.ﬁ

Pekka Kvist
Tornio

Kari Härö
Rovaniemi
Olen syntyperäinen lappilainen, yrittäjänä pitkän uran
tehnyt maa-, metsä- ja porotaloudessa.
Työsuojelutarkastajana
olen toiminut ruotsinkielisellä rannikkoalueella ja Ahvenanmaalla. Olen toiminut
kouluttajana ja hankevastaavana nuorten metsien hoitotyössä.
Politiikkaan olen tullut mukaan 1989 alkaen, toimien
kunnanvaltuutettuna, useiden lautakuntien jäsenenä sekä
käräjäoikeuden lautamiehenä. Metsänomistajien valitsemana MHY:n valtuustossa.
Poliittinen tavoitteeni on sosiaalinen ja verotuksellinen oikeudenmukaisuus, työttömyyden ja syrjäytymisen
ehkäiseminen sekä vanhuksista ja nuorista huolehtiminen.

Olen tehnyt töitä metallialalla 30 vuotta. Kiertänyt reppumiehenä Pohjoismaissa. Näistä vuosista minulle jäi, jos ei
muuta, niin ainakin kohtuullinen ruotsinkielen taito.
Olen seurannut yhteiskunnallista menoa vuosikausia ja todennut, että jokin mättää! Siksi lähdin ehdolle
eduskuntavaaleihin Perussuomalaisten listoille.
Suomen rapautunut terveydenhuolto kuntoon, vanhuksille kunnon elinolot, nuorille töitä ja yksinhuoltajien
lapsille taloudellisesti tasa-arvoinen asema ydinperheiden
kanssa. Ja maassa maan tavalla.
Lue lisää www.pekkakvist.suntuubi.com.
Muista ÄÄNESTÄÄ!

Jouni Tirkkonen
Kerava
Olen 39-vuotias lähihoitaja
Keravalta. Työskentelen sairaankuljettajana ja toimin
Tehyn luottamusmiehenä.
Olen Keravan kaupungin uusi kaupunginvaltuutettu sekä
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen sekä kasvatus- ja opetuspuolen asiat
ovat minulle läheisiä.
Suomen tulisi olla mahdollisimman omavarainen
maanpuolustuksessa, energiapolitiikassa ja elintarviketuotannossa.
Mielestäni Suomen oikeuslaitoksissa kannetaan
enemmän huolta rikollisten oikeusturvasta kuin rikoksen
uhrin oikeusturvasta. Suomen harjoittamassa kielipolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa olisi myös korjaamisen varaa.

Suomi nousuun työn ja yrittäjyyden kautta.
www.kariharo.ﬁ
kari.haro26@gmail.com

http://jounitirkkonen.puheenvuoro.uusisuomi.ﬁ/
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Perussuomalaisia kannattavat
maahanmuuttajatkin
Tampereella asuva Kotipizza-yrittäjä Toomaj Shabani on iranilaissyntyinen
pakolainen – ja Perussuomalainen. Shabani kertoo,
että myös ulkomaalaisten ja
maahanmuuttajien keskuudessa perussuomalaisilla on
paljon kannatusta.
- Tunnen aika paljon ulkomaalaisia, jotka ovat samaa mieltä ja kannustavat
Perussuomalaisia, vaikka eivät varsinaisesti puolueen jäseniä olekaan. En voi puhua
kaikkien ryhmien ja kulttuurien puolesta, mutta ainakin
iranilaiseen ajattelutapaan
Perussuomalaisten ideologia
sopii hyvin. Valtion tulee
huolehtia ensin omasta kansastaan ja vasta sitten miettiä
naapureita ja muita kansoja.
Shabani myöntää, että
Suomen harjoittama maahanmuuttopolitiikka
on
ahdistanut myös maahanmuuttajia. Töitä ei riitä
suomalaisillekaan, maahanmuuttajista puhumattakaan,
eikä sosiaalitukien varassa
eläminen suinkaan sovi kaikille. Shabaniakin maahanmuuttajana pelottaa, miten
suomalainen järjestelmä
kestää, jos ulkomaalaisia
jatkossakin otetaan sisään
samaa tahtia. Vanhojen puolueiden leuat tulevat loksahtamaan, jos usein rasismista
syytetty puolueemme alkaa
saada yhä enemmän kannatusta myös maahanmuuttajapiireistä.
Rasismi ei ole ongelma
Suomessa
Toomaj Shabani tuli Suomeen vuonna 2003 vanhempiensa ja neljän sisaruksensa kanssa. Tällä het-

kellä kaikki tekevät töitä,
opiskelevat tai molempia.
Shabanin perhettä vainottiin Iranissa, koska hänen
isänsä kuului Iranin vasemmistopuolueeseen. Ääri-islamististen piirien mielestä
koko Shabanin perhe olisi
pitänyt tappaa.
- Asiat eivät kuitenkaan
ole niin kuin televisiossa
väitetään, Shabani painottaa. – Suurin osa iranilaisista ei ole kiihkomuslimeja.
Vaikeinta
Suomessa
aluksi oli kieli. Ensimmäisen vuoden jälkeen kuitenkin oivalsi, ettei Suomen
kieli sittenkään ole niin vaikea oppia. Paljon puhutun
rasisminkaan kanssa Shabanilla ei ole ollut ongelmia.
- Jos käy baareissa tai
paikoissa missä ongelmia
on odotettavissa, niin ongelmia tulee. Rasismia on joka
maassa, eikä se minun mielestäni Suomessa ole mikään
ongelma. Iranissa ihmisiä tapetaankin ihonvärin tai pelkkien mielipiteidenkin vuoksi.
Jos minulla olisi hirveä parta
ja turbaani päässä ja siskot
peittäisivät päänsä huiveilla,
varmaan ihmisetkin suhtautuisivat eri tavalla, mutta jos
pukeutuu ja käyttäytyy kuten muutkin suomalaiset, ei
ongelmia yleensä tule. Olen
joskus saanut kavereitakin
ihmisistä, jotka ovat ensin
tulleet haastamaan riitaa
kun olen hetken jutellut heidän kanssaan ja kertonut
omista mielipiteistäni.
Suomi kuuluu
suomalaisille
Toomaj Shabani lähti Kotipizza-yrittäjäksi maaliskuussa. Bisnestä hän lähti teke-

Perussuomalainen maahanmuuttaja Toomaj Shabani on huolissaan siitä, miten suomalainen järjestelmä kestää
hallitsemattoman maahanmuuton paineet.

Pidetään koko maa asuttuna

Lea Mäkipää
kansanedustajaehdokas
Pirkanmaalta

1970-1980-lukujen
”talonpojan tappolinja” toimi
tehokkaasti maalaisliitto/
keskustapuolueen ja SDP:n
johdolla. Monet kylät ja
kuntakeskuksetkin saatiin
näivettymään tuon ajan ylituotantopelottelun avulla.
Suurtilalinja ja mökkiläiset
maantielle -linja puri hyvin.
Monta elinkelpoista tilaa
joutui laittamaan ”lapun
luukulle” ja isännät ja emännät lähtemään työn hakuun.

Tämän päivän hallituspolitiikassa tähdätään kesken jääneen työn loppuun
saattamiseen. Vielä on muutama sitkeähenkinen asuja
sivukylälläkin ja pienissä
taajamissa.
Koulut ja kaupat on viety. Tienhoito on sitä sun tätä. Destia käy, jos muistaa,
muutaman lapiollisen heittämässä pikistä hiekkaa pahempiin monttuihin, jotka
sitten seuraava monttuun

ajava auto heittää tien sivuun. Alempitasoinen tiestö alkaa olla siinä kunnossa, ettei ilman maastoautoa
ole vähän päästä sivukylille
asiaa.
Nykyinen hallitus pitää
kyllä huolen kartanoherrojen pärjäämisestä. Niitä ei
kyllä sivukylillä näe, kuin
ehkä hirvenmetsästyksen
aikaan maasturin takapenkillä. Sen verran ovat sieltä
takapenkiltä tiirailleet, että

aivan vakavissaan esittävät
kiinteistöveron ulottamista
jopa maapohjaan.
Alivaltiosihteeri Hetemäki oli herra, joka laitettiin
kepun ja kokoomuksen toimesta likaisen työn tekijäksi. Kiinteistöveron tuottoa
on saatava korkeammaksi,
on työryhmän tavoite. Vielä löytyi syrjäkyliltä sitkeitä
asujia joista voitaisiin vielä
ulosmitata muutamat eurot ja ehkä saataisiin sitten

samalla tuottamattomat
kyläpahaset tyhjenemään.
Tätäkö halutaan?
Oikeudenmukaisena
kiinteistöverossa huomioitaisiin kunnan tarjoamat
palvelut kiinteistölle. Mitä kauempana palveluista
kiinteistö sijaitsee, sitä pienempi kiinteistövero. Kuulostaisiko tämä oikeudenmukaisemmalta?
Paras-hankkeen yhteistoiminta-aluevaatimukset
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Satakuntalaiset
eduskunnassa
mään koska ei saanut töitä
mistään. Alun perin hän
opiskeli sähköasentajaksi,
joka olisi ollut hänen toiveammattinsa. Oman alan
töitä ei kuitenkaan löytynyt,
ja koska sossun rahoilla eläminen ei Shabanille sopinut,
hän lähti yrittäjäksi.
Perussuomalaisista Shabani kuuli ensimmäistä
kertaa vuonna 2006. Itse
nyrkkeilyä harrastavana
hän luki Tony Halmeesta ja
siitä, että tämä oli Perussuomalaisten kansanedustaja.
Myöhemmin
kunnallisvaalien alla Shabani keräsi
muun muassa Timo Soinin
kirjoituksia lehdistä.
- Aluksi suhtauduin Perussuomalaisten ajatuksiin
skeptisesti. Menin kuitenkin
käymään puolueen kotisivuilla, ja luettuani kaiken ymmärsin heidän olevan oikeassa. Jos asuu Suomessa, pitää
kunnioittaa maan lippua ja
kulttuuria. Minunkin mielestäni Suomi kuuluu suomalaisille, enkä itse pidä itseäni
tästä ryhmästä ulkopuolisena. Olen sanonut monelle, että Perussuomalaiset on koko
kansan puolue. Ihonvärillä ei
tänä päivänä ole merkitystä,
vain ajatuksilla on.
Niinpä Shabani ottikin
pian yhteyttä Helsingin Perussuomalaisiin ja tiedusteli,
voiko maahanmuuttajakin
liittyä Perussuomalaisiin.
Hänet kutsuttiin haastatteluun, missä hänen mielipiteidensä ja vakaumuksensa
laatu selvitettiin. Viikkoa
tai paria myöhemmin hän
sai vastauksen – olet nyt perussuomalainen.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

palvelevat samoja päämääriä. Yhteistoimintaalueiden asukaspohjavaatimuksille ei ole minkäänlaista taloudellista faktaperustetta. Keskustapuolueen
ideoimana on vain näin
päätetty ihan mutu-tuntumalla. Yhteistoimintaaluevaatimuksilla on saatu joitakin kuntaliitoksia
näennäisen yksimielisesti
voimaan, kun vaihtoehtona on ollut epämääräinen

hallintohimmelirakennelma, jossa demokratia on
kovin kaukana. Näin saadaan taas aikaan näivettyviä sivukyliä, tyhjeneviä
taloja ja asuntojen tarvetta
keskustaajamiin.
Mikä tässä on viisaus?
Yhteiskunta elää virran
mukana tyytyen siihen mitä
”herrat” tarjoilee. Olisiko
syytä pysähtyä jättämään
oma savumerkki kehityksen
suunnan muuttamiseksi?

Rovasti Anssi Joutsenlahti järjesti satakuntalaisille tutustumismatkan
eduskunnan toimintaan
perjantaina 10.12.2010.
Osallistujia oli Kankaanpäästä,
Honkajoelta,
Karvialta, Jämijärveltä
ja Huittisista. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Raimo Vistbacka kertoi
omista kokemuksistaan
pitkän eduskuntakautensa ajoilta ja toi terveiset
puolueen puheenjohtajalta Timo Soinilta, joka
oli samaan aikaan Egyptin suurlähettilään luona
työtehtävissä.
Timon
siirtymistä
Brysseliin pidettiin oikeana ratkaisuna. Satakunnan mahdollisuuksia saada kaksi ehdokasta Arkadianmäelle pidetään todennäköisinä, sen verran
hyvältä kannatus näyttää
jo tässä vaiheessa gallupien valossa. Kovia iskuja

muilta puolueilta on varmasti odotettavissa, mutta
niiden pitää antaa mennä
toisesta korvasta sisään ja
toisesta ulos. Korkeista gallupeista ei pidä sokaistua,
ettei vaalityö menisi maitohapoille viime hetkillä.
Pitää muistaa, miksi villihevosilla on laput silmien sivuilla. Ei pidä vilkuilla muita vaan tehdä omaa hyvää
vaalityötä.
- Arvostella saa muiden
puolueiden toimintaa, mutta ei omien ehdokkaiden,
tähdensi Vistbacka.
Puolue menestyy
seuraavissa vaaleissa
Pietari Jääskeläinen kävi
myös paikalla kertomassa
omia tuntojaan. Perussuomalaisten vaatimus jäämisestä aikoinaan EU:n ulkopuolelle realisoituu nyt
tulevissa eduskuntavaaleissa. Pietari kertoi yleisölleen

Anssi Joutsenlahti järjesti satakuntalaisille reissun eduskuntaan.

myös harmaasta taloudesta
ja sen tuomista yhteiskunnallisista ongelmista. Ovatko Portugali, Unkari ja Espanja seuraavia tuettavia?
Anssi arvioi puolueen
menestyvän hyvin seuraavissa vaaleissa ja Lapin
piirinkin saavan oman kansanedustajapaikan. Puolue
on kovassa nousussa myös
maamme pohjoisilla alueil-

la. Vierailijoita puhuttivat
myös kaksoiskansalaisuuden tuomat verotusongelmat, jotka kohtelevat väärin
ikänsä töitä tehneitä. Tiedettiin myös, että Helsingissä on ulkomaalaisverotoimisto, johon kannattaa olla
yhteydessä verotusongelmia
kohdatessaan.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
Pitäisikö pakkoruotsista luopua?
EI

43,3 %

(914 ääntä)

KYLLÄ

56,7 %

(1199 ääntä)
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Kallista on...

Suoraan markoiksi
muutettuina monien
tuotteiden ja
palveluiden hinnat
näyttävät hurjilta. Alla
satunnaisia poimintoja
kaupungilta:

Helsingin
sisäinen
bussilippu
14,90 mk

Junamatka
Rovaniemeltä
Helsinkiin
531 mk
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Soini ja Kike pikkujouluissa Varkaudessa
Puolueneuvoston kokouksessa Porissa sovittiin lopulta
Timon Soinin ensimmäisestä
virallisesta vierailusta Varkaudessa. Aiemmin alustavasti sovitut saapumispäivät,
ensin 17.4. Pohjois-Savon
piirikokoukseen, jossa esiteltiin piirimme ensimmäiset
eduskuntavaaliehdokkaat ja
myöhemmin 28.8. järjestettyihin iltamiin saapuminen
jouduttiin viime hetkellä
perumaan painavista syistä.
Tuli mutkia matkaan, kuten
tuhkapilvi ym. logistisia ongelmia, asioita joille emme
mitään mahtaneet.
Mutta kolmas kerta toden sanoi ja saimme Timon
vierailemaan Varkauden seudun Perussuomalaisten osaston kaksivuotisen taipaleen
kunniaksi järjestetyissä pikkujouluissa 17.12. tuoden
tuoreimmat terveiset Brysselistä ennen joululomalle jäämistään. Vierailu aloitettiin
Leppävirralla, jossa käytiin
tutustumassa Sorsakoskella
Liisalan siltaan, jonka rakentamisen puolesta osastomme
varapj. Markku Pesonen kävi monivuotisen ja lopulta
voittoisan taistelun. Nyt uusi
komea silta on valmis.

Ilmainen illanvietto
Paikallinen Soisalon Lehti
ja Warkauden Lehti tekivät

Liisalan sillalla Pekka Keto, Timo Soini ja Markku Pesonen.

haastattelun Soinin vierailusta. Varkauden puolella
vierailu jatkui kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin
ja kaupunginhallituksen
pj. Janne Kurosen kanssa
European Batteries –akkutehtaalle, jonka toivotaan
tuovan kaivattuja tehdastyöpaikkoja kaupunkiimme sen menetettyä satoja
työpaikkoja viime vuosina
esim. Stora Enson paperitehtaalta.

Tehdasvierailun jälkeen
suunnattiin illanviettoon
Kylpylähotelli Kuntorantaan, jossa osastomme
Laura Lehtolaisen emännöimänä tarjosi riisipuuron sekä iltamat, jonne
kaikella kansalla oli vapaa
pääsy. Järjestettiin arpajaiset ja osasto lahjoitti
sovitusti osan edellisten
iltamien arpajaistuotosta
lahjashekkinä hyväntekeväisyyteen. Kohteena oli

Leppävirran Veikkolan
päiväkeskus päihdeongelmaisille.
Väkeä salin täydeltä
Artistina hyvähenkisessä
juhlassamme toimi aito
perussuomalainen nainen,
kuinkas muuten! Juhlaväen mukaansa temmannut
Kike Elomaa esiintyi rentoon tapaansa. Paikalle oli
saapunut salin täydeltä yli

puoluerajojen ja ympäri
Suomea tulleita pikkujouluvieraita ja hauskaa riitti.
Timo Soini piti vaikuttavan
puheen jota juhlakansa kovasti arvosti, ja esitteli väelle eduskuntavaaliehdokkaitamme sekä Pohjois- että
Etelä-Savosta.
Tapahtuma onnistui yli
odotusten ja hyvää palautetta on tullut jatkuvasti osastollemme juhlien järjestämisestä. Nettisivustoillamme
www.varkaudenseudunps.
net on käynyt huomattava
määrä vierailijoita, yli 30 %
enemmän katsomassa osaston sihteerin Mikko Kähärin kuvaamaa videota sekä
itse tapahtumasta että Timo
Soinin puheesta.
18.12. aamupäivällä Timo Soini kävi jututtamassa
varkautelaisia Taulumäen
torilla joulumarkkinoilla
ennen lähtöään joulun viettoon kotiinsa. Ja kysymyksiä sekä kehuja sateli perusuomalaisille.
Kiitämme kaikkia paikallaolijoita osallistumisesta tapahtumaan.
Teksti: Pekka Keto,
Markku Pesonen,
Mikko Kähäri ja
Laura Lehtolainen
Varkauden seudun
Perussuomalaiset ry.

Korpela ja Pihlaja
Valkoisen Ruusun Ritarikuntaan
Auton
katsastus
624 mk

■ ANSIOMERKIT

Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali on
myönnetty Liisa Salmelle. Pitkäaikainen puolueaktiivi Salmi on myös
Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Pielavedeltä.

Kauhajokelaiset perusjuntit Karisamuli Korpela ja
Tapio Pihlaja ovat pitkän
linjan kunnallispoliitikkoja,
joista ensin mainittu, neljä
perättäistä kautta kunnan/
kaupunginvaltuutettuna
toiminut on pitänyt pientä
taukoa paikalla, mutta jälkimmäinen paahtaa täysillä
kuudetta kauttaan. Lisäksi
Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen Pihlaja
toimii Etelä-Pohjanmaan
piirin puheenjohtajana vielä
ainakin ensi vuoden tulevan kevään eduskuntavaalit
pääteemanaan.
Kauhajoen kalkunmäkeläiset ovat olleet sen verran
aktiiveja vuosien/vuosikymmenien aikana, että heitä on
muistettu Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan I luokan ansiomitaleilla kultaristein maustettuna. Kummatkin
herrat ovat politiikassa mukana perustasolla, so. jatkuvassa kanssakäymisessä erilaisilla elämän alueilla taaplaavien
perimältään suomalaisten

Valkoisen Ruusun Ritarit Korpela ja Pihlaja kuvattuna Kauhavalla pidetyssä Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin vuosikokouksessa. Kummatkin ovat olleet myös kansanedustajaehdokkaina, Pihlaja 1999 ja Korpela 2003. Kuva: Harri Leppälä.

ja tänne - joko olosuhteiden
pakosta tai omasta halusta muuttaneiden kanssa.

Pihlaja on kaksikosta se,
joka on tehnyt ruohonjuuritason uurasta työtä oikein

fyysisesti ajasta, vaivasta ja
kilometreistä piittaamatta.
Aikoinaan Kauhajoen kun-

nan palveluksessa olleen timpurin, nykyisin yrityspohjaisen rakennusosuuskunnan
johtajana toimivan aktiivisuus on kautta maan tunnettu ja tunnustettu. Korpela
puolestaan on parhaansa
mukaan hoidellut yhteiskunnallisia asioita maalaisjärjellä ja kansantajuisesti
varsinkin ympäristölohkolla.
Kuvia kumartamaton lehtimies on rakennellut kanavia ministeritasoja myöten.
Yhtenä kantona kaskessa
sisädemokratiassa hän pitää
edelleen sitä, että luottamushenkilöiden yli kävellään
tässä maassa viranhaltijoiden toimesta jatkuvasti ja
valitettavan monesti myös
luottamushenkilötason lepsuilun, piittaamattomuuden
ja jopa laiskuuden takia.
Isompia juhlia eivät
kauhajokelaiset ansioistaan
palkitut ole järjestäneet,
vaan päinvastoin työ jatkuu
matalalla proﬁililla sananmukaisesti kansan parissa
edelleenkin.
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Antti Valppaalle Kuuloliiton
ansiomerkki

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Valppaalle on
myönnetty Kuuloliiton pronssinen ansiomerkki viiden vuoden aktiivisesta työstä
huonokuuloisten ja kuuroutuneiden hyväksi.

Perussuomalaisten
Helsingin valtuustoryhmän
puheenjohtajalle
Antti
Valppaalle on myönnetty
Kuuloliiton pronssinen ansiomerkki viiden vuoden
aktiivisesta vapaaehtoistyöstä huonokuuloisten ja
kuuroutuneiden hyväksi.
Merkki luovutettiin sunnuntaina 5. joulukuuta Helsingin Huonokuuloiset ry:n
joulujuhlassa, jossa sen sai
muutama muukin ansioitunut vapaaehtoistyöntekijä.
- Olen ollut Helsingin
Huonokuuloiset ry:n jäsen

jo kahdeksisen vuotta ja
ajauduin melko nopeasti
mukaan vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksessä on aika
paljon vanhempaa väkeä,
sillä kuulovammat ovat yleisempiä vanhemmalla iällä ja
aktiivien keski-ikä korkea,
minkä vuoksi nuorempia
otetaan mielellään mukaan
toimintaan, Valpas sanoo.
Kuuloliitto on epäpoliittinen järjestö, mutta Antti
Valpas toimii voimallisesti
mukana myös politiikassa.
Valtuustoryhmän puheenjohtajuuden lisäksi hän on
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Perussuomalaisten puolueen ja Helsingin Pitäjänmäen paikallisyhdistyksen
jäsen. Varsinaiselta toimeltaan hän on kansanedustaja Pentti Oinosen avustaja,
jonka ohella hän on jo vuoden verran toiminut Perussuomalaisten eduskuntaryhmän perusturvasihteerinä.
Vammaisten
perusturvassa pahoja
puutteita
Perusturvasihteerin ominaisuudessa Antti Valpas

on päässyt seuraamaan
aitiopaikalta, mitä valtakunnassa sosiaalipuolella
tapahtuu. Melkein kymmenen vuoden ajan on työn
alla ollut vammaispoliittinen uudistus. Vammaispoliittisen ohjelman VAMPOn
pyrkimyksenä on uudistaa
useita Suomen vammaisia
koskevia lakeja.
- Nykyisen lainsäädännön mukaan voidaan
esimerkiksi laitoshoidossa
oleviin vammaisiin kohdistaa toimenpiteitä, jotka
ovat perustuslain vastaisia,
kuten omaisista eristämistä. Jotkut lait ovat peräisin
Kekkosen ajalta eikä niitä
ole vieläkään uudistettu.
Ne ovat myös YK:n vammaisten oikeuksia koskevan
yleissopimuksen vastaisia,
jonka Suomi on kyllä allekirjoittanut mutta ei vielä
saattanut voimaan. Sinänsä
huvittavaa, että sopimuksen jo kansallisesti voimaan
saattaneiden maiden joukosta löytyy sellaisiakin
ihmisoikeuksien mallimaita
kuin Kiina, Iran ja Sudan.
Tämä on vain yksi asia, jota perusturvasihteerinä olen
saanut seurata läheltä.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
11/2003

Ruutu pimeni
– kuntatalous uhattuna
Eduskunta käsitteli 05.11.2003 kuntatalouden turvaamisesta tehtyä välikysymystä.
- Kaksi edellistä, EU:ta koskevaa puhetta pimennettiin ja jälleen ruutu pimeni. Eli perussuomalaisten kohdalla lupamaksut tuntuvat kelpaavan, mutta
asiaa ei kansalliseen viestimeen, näin näyttää olevan.

Puoluetukiaisia ei tule korottaa
Perussuomalaiset eivät sinällään vaadi puoluetuen
kokonaan poistamista, mutta suhtautuvat erittäin
kriittisesti sen laajentamiseen, kasvattamiseen ja keskittämiseen.
Taloudellisen taantuman tilanteessa puoluetuen
korotus osoittaa erityisen huonoa harkintaa ja korostaa entisestään lappu-, luukku- ja leipäjonopolitiikalla alamaisiksi tehtyjen vapaiden kansalaisten
eriarvoisuutta.
Hallituksen esittämä puoluetuen korotus on ristiriidassa sen yleisen korotuslinjan kanssa, mitä esimerkiksi työttömät, lapsiperheet, opiskelijat ja pieneläkeläiset saavat istuvan hallituksen budjetin mukaisina
tulonsiirtoina.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

■ LEIVÄNJAKAJA

Kahden maan kansalaisina uuteen vuoteen
Vuoden vaihde, vanhan
vuoden loppuminen ja
uuden alkaminen on näköalapaikka, jossa voimme pysähtyä tutkimaan
mennyttä ja suunnata ajatuksemme myös edessä
olevaan tulevaisuuteen.
Kuuluisassa Maamme-kirjassaan
Sakari
Topelius kirjoittaa äidin
vastauksesta poikansa
kysymykseen: ”Mikä on
isänmaa?” Hurskas äiti
kertoo jo lukemattomissa sukupolvissa tässä
maassa asutun ja paljon
työtä on tehty, iloittu ja
kärsitty. On vaellettu Jumalan pelossa ja suojeltu
maata vihollisen väkivallalta. Ja miten tämä maa
on ollut isillemme hyvin
rakas, niin että he ovat
uhranneet sen hyväksi

elämänsä parhaat voimat,
ajallisen onnensa ja vieläpä sydänverensä. Niinpä
äiti kehottaakin poikaansa
rukoilemaan Taivaallista
Isää, että hän antaisi meille
oikein lujan, uskollisen ja
alati vilpittömän rakkauden
isänmaahamme, niin että
maamme saisi kukoistaa
hänen suojassaan ja julistaa
hänen kiitostaan sukupolvesta sukupolveen.
Niinpä tänäkin kuluneena juhla-aikana olemme
saaneet hiljentyä sukulaistemme haudoilla kynttilöitä
sytyttäessämme ja muistella
heitä kiitollisina. Vuodenvaihteen tarkastelussamme
saamme pohtia ajallisen ja
taivaallisen isänmaamme
asioita ja pysähtyä miettimään, olemmeko eläneet
niin kuin olisi pitänyt muis-

taen myös lähimmäistemme
tarpeet niin lähellä kuin
kaukana ja koko yhteisen
isänmaamme parhaan.
Rehellisesti on myönnettävä, etten ole elänyt niin
kuin olisi pitänyt. Kipeällä
tunnolla on tunnustettava, että ajatuksin, sanoin
ja töin olen rikkonut Herramme Jeesuksen tahtoa
vastaan. Mutta sittenkin
Uutta Vuotta 2011 aloittaessamme saamme olla
turvattuina, koska Jeesus
Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Saamme
uskomme ja rakkautemme
heikkoudesta huolimatta
ja juuri sen tähden turvata
meidän tähtemme alttiiksi
annettuun Vapahtajaamme.
Joudumme toteamaan
Väinö Malmivaaran uuden
vuoden virren tavoin, miten

synnin soraäänet soivat
sielussamme yhtenään.
Mutta saamme saman
virren sanoin pyytää:
”Anna uuden vuoden
armo, särkyneeksi sydän luo, murra nyt sen
oma tarmo, oma voima, oma työ”. Ja näin
saamme toimia kahden
maan kansalaisina sekä
taivaan että tämän meille annetun rakkaan Suomenmaamme parhaaksi,
sillä kaiken muuttuvan
ajan keskellä meillä on
kestävä pohja: Jumalan
armo ja rakkaus Vapahtajassamme, Jeesuksessa
Kristuksessa. Hänen varassaan kestämme uutenakin vuotena 2011.
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Konnunsuon vankilan myynti
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen valtion kiinteistöstrategiaan ja Konnunsuon vankilan myymiseen.
Valtiovarainministeriön alainen liikelaitos Senaattikiinteistöt myi 22.11.2010 Lappeenrannan Joutsenossa
sijaitsevan Konnunsuon vankilakiinteistön kiinteistösijoitusyhtiö Royal House Oy:lle. Kauppaan sisältyi 358
hehtaaria maa-alueita ja noin 100 rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä 40 000 neliömetriä. Vankilan lisäksi
rakennuskantaan kuuluu muun muassa asuinrakennuksia
sekä maatalous- ja muita tuotantorakennuksia.
Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöt, joille
valtiolla ei ole käyttöä, myydään. Senaatti-kiinteistöt ja
Royal House Oy ovat kuitenkin sopineet Maahanmuuttoviraston kanssa yhteisestä palaverista, jossa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa vastaanottokeskus Konnunsuolle.
Ruohonen-Lerner haluaa tiedustella ministeriltä,
onko vankilan myyminen ollut aidosti valtion kiinteistöstrategian hengen mukaista, sillä mikäli Konnunsuolle
perustetaan vastaanottokeskus, tapahtuu käytännössä
niin, että valtio on ensin myynyt pois kiinteistönsä, mutta vuokraa pian myynnin jälkeen sen takaisin käyttöönsä.
Näin ollen valtiolla onkin kiinteistölle käyttöä, vaikka
myynnin perusteena on käytetty sitä, että käyttöä ei ole.
Ruohonen-Lerner kysyy myös, onko hallitus tietoinen siitä, mitkä ovat myynnin ja sen jälkeisen vuokrauksen kustannusvaikutukset. Asianomainen ministeri
on velvollinen vastaamaan kansanedustajan jättämään
kirjalliseen kysymykseen kolmen viikon kuluessa.

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 1 • Tammikuu 2011

Onnelliset eläkepäivät
työn merkeissä
hänen sotavuosien jälkeen
itse pyöreistä hirsistä rakentamansa kesämökki, jonka
remontoinnissa riittää tekemistä.
- Politiikkaa ei pidä
unohtaa myöskään, sitä
seuraan edelleen hyvin tarkkaan. Puolisoni Tellervo on
minua huomattavasti nuorempi ja osaltaan edesauttanut pysymistäni virkeänä
ja terhakkaana. Se on ollut
siunaus, että minulla on ollut vanhuuden päivieni tukena kanssakulkija rinnalla.
Nyt tarvitaan
muutosta

Helsingissä 17.12.2010, Pirkko Ruohonen-Lerner

Rautatieyhteyden
toteuttaminen Rovaniemeltä
Jäämerelle
Mihin toimiin ja millaisella aikataululla hallitus ryhtyy
Rovaniemen ja Jäämeren välisen ratayhteyden toteuttamiseksi?
Helsingissä 3.12.2010, Pentti Oinonen

Liikentäministerin vastaus
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä seurata jatkuvasti, mitä arktisilla alueilla on tapahtumassa ja mitä
toimenpiteitä vaaditaan, jotta arktisen alueen mahdollisuudet voidaan hyödyntää. Liikennevirastossa valmistellaan parhaillaan esiselvitystä, jonka tavoitteena on luoda
katsaus Luoteis-Venäjän ja Pohjois-Norjan merkittäviin
investointihankkeisiin sekä alustavasti arvioida niiden
merkitystä Suomen liikennejärjestelmän kannalta.
Yara Suomi Oy on suunnitellut avaavansa Savukoskella Soklin fosfaattikaivoksen. Yara ei ole vielä tehnyt päätöstä Soklin kaivoksen avaamisesta eikä reitistä, jota pitkin
tavaravirta kuljetettaisiin. Muiden pohjoisten kaivoshankkeiden vaikutus Suomen rautatie- tai merikuljetuksiin jäänee tämän hetken tietojen mukaan melko vähäiseksi.
Pohjoisen merireitin avautuminen ei todennäköisesti
ole vielä lähivuosina mahdollista. Kestänee useita vuosikymmeniä, ennen kuin pohjoinen väylä on vuosittain
riittävän pitkään auki. Veden syvyys ei myöskään salli
kovin suurten alusten käyttöä.
Tämän hetkisten tietojen valossa Rovaniemen ja Jäämeren välisen ratayhteyden toteuttaminen ei siten ole
ajankohtaista. Ministeriö kuitenkin seuraa tilannetta
sekä kaivostoiminnan että matkailun kannalta.
Pidän ratayhteyksien kehittämistä pohjoisen alueen
mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta merkittävänä. Tällä hetkellä näen ajankohtaisimmaksi SeinäjokiOulu-rataosan perusparannuksen rahoituksen varmistamisen, jotta toteutus olisi tehokasta ja hyödyt saataisiin
mahdollisimman nopeasti käyttöön. Myös vuonna 2011
aloitettava Rovaniemi-Kemijärvi-rataosan sähköistys
parantaa osaltaan Pohjois-Suomen yhteyksiä.
Helsingissä 30.12.2010, Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Mikko Vainion eläkepäivät eivät ole kuluneet joutenolon merkeissä. Kuvassa Mikko ja
viime kevään seitsemän kilon matikka.

Entinen kansanedustaja
Mikko Vainio Lahdesta pitää eläkeläisten järjestäytymistä erinomaisena asiana
varsinkin tänä päivänä, kun
eläkeläisten elintaso kaiken aikaa kapenee taitetun
indeksin vuoksi. Nykyinen
elämänrytmi ja tahti on niin
kova, että eläkeläiset tahtovat jäädä jalkoihin.
Vuonna 1923 syntynyt Vainio jäi eläkkeelle jo
vuonna 1987. Ennen eläkkeelle jäämistään hän ehti
olla mukana monenlaisessa
toimien muun muassa Kellokosken tehtaalla seppänä
ennen sotia. Sotien jälkeen

hän teki päätyönsä poliittisen uran ohella metallialan
sekä käsityön ja teknisten
aineiden opettajana.
Vainio on viljellyt myös
isältään perimää pientilaa
Mäntsälässä aina näihin
päiviin saakka. Viime syksynä 87 vuotta täyttänyt
Vainio on nyt kuitenkin aikeissa jättää viljelyhommat
nuoremmalle polvelle iän
alkaessa jo vaatia veronsa.
- Eläkepäiväni ovat olleet suurenmoisia, ja on
onni että olen saanut ne
elää suhteellisen terveenä
ja hyvävoimaisena. Vaikka
olenkin monesta kohtaa

kolhiintunut niin sodan aikana kuin jälkeenkin, olen
kuitenkin päässyt liikkumaan ja pysynyt aktiivisena
ja virkeänä, Vainio kertoo.
Puuhaa on riittänyt
Pienviljelyn lisäksi Mikko
Vainio harrastaa hyvin aktiivisesti verkkokalastusta
ja pitää samalla kirjaa kalakannoista. Aikaisempi
ura ja koulutus on antanut
hänelle myös perustiedot
taonnasta, jota hän harrastaa myös, ovatpa hänen taidetyönsä voittaneet palkintojakin. Vainiolla on myös

Mikko Vainio oli myös
SMP:n kansanedustajana
vuosina 1970-1975 sekä
1983-1987. SMP:n hajoamisen jälkeen häntä kyseltiin niin porvaripuolueisiin
kuin demareihinkin, mutta
puolueelle viimeiseen saakka uskollinen Vainio ei lähtenyt minnekään.
- Nykyistä puoluetta
seuranneena voin sanoa,
että Perussuomalaiset on
melkoinen SMP:n jatke, ja
tällaista herättäjäliikettä
todella tarvitaan. Jos puolueen kannatus säilyy tällä
tasolla, merkitsisi se noin
viittätoista kansanedustajaa
seuraavissa vaaleissa. Toivottavasti kansa ymmärtää,
että ilman Perussuomalaisia
ei kukaan olisi ajamassa
näitä asioita.
Korjausliikettä tarvitaan
omassakin kansanedustuslaitoksessamme, sillä pieni
osa kansanedustajista on
aiheuttanut
käsityksen,
että koko kansanedustuslaitos olisi oikea lahjus- ja
lemmenskandaalien ja valheiden pesä. Tulevat eduskuntavaalit ovatkin puolueellemme tuhannen taalan
paikka.
- Uskaltaisin arvata, että ihmiset ovat havahtuneet
huomaamaan sen, että muutosta tarvitaan nyt. Kaikissa
vaalipiireissä pitäisi pystyä
löytämään henkilöitä, jotka
varmasti pysyvät ruodussa,
sillä halukkaita on paljon.
Myös ehdokkaan taustan
tulee olla tahraton, jotta
vastapuoli ei pääse siihen
tarttumaan kiinni. Rahalla ei toivottavasti ratkaista
seuraavia vaaleja, vaan kovalla työllä.

Teksti: Mika Männistö
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Uusi aselaki teki
metsästäjistä sijaiskärsijöitä

■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

Puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi

1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 050-342 5325
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
Lemi
puh. 020 7430 808, 0400 988 960
auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi

Toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman
Espoo
puh. 020 7430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi

Jäsenet:

Varajäsenet:

Kike Elomaa
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@kikeelomaa.com

Mirva Hyttinen
Kontiolahti
puh. 040 592 4892
psmirva.hyttinen@gmail.com

Mervi Karinkanta
Tampere
puh. 041-546 7428
mervi.karinkanta@elisanet.fi

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Metsästysmuisto vuodelta 2008.

Kiistelty aselakiuudistus
hyväksyttiin eduskunnassa
Perussuomalaisten tiukasta
vastustuksesta huolimatta. Uudistus tuo muassaan
monia muutoksia, joista
suurin koskee aseen hankkimiseksi tarvittavaa lupamenettelyä. Se muuttuu
uuden lain myötä entistä
monimutkaisemmaksi ja
kalliimmaksi.
Nykyisen
ampumaaselain mukaan esimerkiksi
metsästykseen käytettävän
ampuma-aseen saa hankkia 15-17 vuotta täyttänyt
henkilö huoltajansa suostumuksella. Uuden lain mukaan lupa myönnetäänkin
huoltajalle, jonka jälkeen
varsinainen käyttäjä joutuu
ottamaan rinnakkaisluvan.
Täytettyään 18 vuotta hän
joutuu jälleen ottamaan
aseeseen oman hallussapitolupansa. Käytännössä tämä
merkitsee alle 18-vuotiaan
henkilön ampuma-aseen
hankkimiskustannusten
nousua nykyisestä 68 eurosta 168 euroon.
- Uuden ampuma-aselain
vuoksi palvelun ja asioinnin
tarve moninkertaistetaan lisäämällä lupabyrokratiaa.
Kuitenkin samaan aikaan
palveluverkostoa harvennetaan lakkauttamalla poliisin
palvelutoimintoja, kertoo
konstaapeli Reijo Hongisto
Vimpelistä.

Vähävaraiset kärsivät
eniten
Kustannusten nousu koskettaa erityisesti nuoria ja
vähävaraisia, aloittelevia
metsästäjiä, joista monet
vielä tienaavat ensimmäi-

euroa. Luvan kokonaishinta voi tällöin nousta lähemmäs viittäsataa euroa.
- Ei tarvitse ihmetellä
jos suomalaiset urheiluampujat eivät tulevaisuudessa
enää menesty kansainvälisillä kilpailukentillä. Myös

- Uuden ampuma-aselain vuoksi
palvelun ja asioinnin tarve moninkertaistetaan lisäämällä lupabyrokratiaa.
sen aseensa esimerkiksi keräämiään marjoja ja sieniä
myymällä. On myös syytä
muistaa, että metsästys on
monille syrjäytymisvaarassa oleville syrjäseutujen
nuorille ainoa todellinen
harrastusmahdollisuus.
Urheiluammuntaa harrastavat joutuvat melkoiseen myllytykseen, sillä
heidän on urheilupistoolia
hankkiessaan liitettävä lupahakemukseensa lääkärintodistus soveliaisuudestaan pitämään hallussaan
käsiasetta. Se kuormittaa
melkoisesti jo ennestäänkin ylityöllistettyä julkista
terveydenhuoltoa. Monet
ovatkin joutuneet turvautumaan yksityiseen lääkäriin,
ja lääkärintodistus luvan
saamiseksi on joissain tapauksissa maksanut jopa 300

ampumaurheilusta on tullut eliittilaji, jota voi harrastaa vain jos on kukkaro
kunnossa.
Lupahallintohenkilöstö
kuormittuu
entisestään
Aselakia ryhdyttiin uudistamaan erittäin murheellisten
kouluampumistapahtumien jälkeen. Metsästäjillä ei
ollut näiden tapahtumien
kanssa mitään tekemistä,
mutta siitä huolimatta myös
heidän oikeuksiaan kavennettiin, jota metsästäjien on
hyvin vaikea ymmärtää ja
hyväksyä.
- Poliisina tietenkin
noudatan ja valvon kulloinkin voimassa olevaa
lakia. Henkilökohtainen
mielipiteeni on se, että uu-

si ampuma-aselaki ei tuo
lupahallintoviranomaisten
toimintaan ja toimivaltuuksiin mitään sellaista
uutta ja ratkaisevaa, jota
ei voitaisi soveltaa jo nykyisenkin lain nojalla. Peruspoliisin työhön uudella
lailla ei ole sanottavaa vaikutusta, mutta lupahallintohenkilöstö kuormittuu
entisestään. Tämän seurauksena hakija joutuu
odottelemaan aselupapäätöstään entistä kauemmin,
Hongisto toteaa.
Reijo Hongisto aloitti
itse metsästysharrastuksen
jo alakouluikäisenä, noin
neljäkymmentä vuotta sitten.
Hirviporukassakin
viime syksy oli jo kolmaskymmeneskolmas. Iän ja
kokemuksen karttuessa
saalismäärät ovat menettäneet merkityksensä.
- Minulle luonto ja luonnossa kulkeminen ovat saalista tärkeämmät. Esimerkkinä vaikkapa hirvieläimen
kaato pellolta viime syksynä. Sama emä tuli pellolle
neljänä perättäisenä iltana.
Kiikaroin sitä useita tunteja. Vasta viidentenä iltana
ammuin laukauksen. Minä
en metsästä elääkseni – minä elän metsästääkseni.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kari Hongisto

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com
Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com
Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com
Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi
Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171
Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132
Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com
Satu Virtala
Lappeenranta
puh. 045-135 4410
satu.virtala@hotmail.com

Kunniajäsen:
Annikki Jalava
Tampere

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903
Jaana Sankilampi
Kajaani
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Vuosikatsaus ja katse
uuteen vuoteen

Suomi tuomiolla
EU-jäsenyytensä aikana Suomea
vastaan on nostettu yli tuhat virallista
huomautusta, joista kanteisiin asti
on tähän mennessä johtanut puolisen
sataa. Tällä palstalla käsittelemme
joitain niistä rikoksista, joilla
Suomi-neito on Brysselin herroja
vastaan rikkonut.
Asianosaiset:
Euroopan yhteisöjen komissio vs. Suomen tasavalta, jota tukee Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistynyt kuningaskunta
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että
Suomen tasavalta ei ole noudattanut EY 10 ja EY
39 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on
estänyt rajatyöntekijöitä hyötymästä eräistä työnantajien heille tarjoamista eduista vain siitä syystä,
että kyseiset rajatyöntekijät asuvat Suomen tasavallassa, jonne heidän työnantajiensa omistamat
ajoneuvot on tuotu. Komissio vaatii myös, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa Suomen tasavallan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Tuomio: Osittain syyllinen.
Kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Puoluehallituksemme viikonloppukokouksessa 6.7.11.2009 esitin käsitykseni
Perussuomalaisten tulevasta
vuodesta 2010. Iso linja ei
mennyt paljoa pieleen. Kannatuskehityksemme arvioin
hieman alakanttiin, mutta
gallupnousun Vihreiden ja
Vasemmistoliiton suuruusluokkaan arvioin oikein.
Nyt olemme mielipidemittauksissa ohittaneet ne. Samaan pitää pystyä vaaleissa.
Tee mitä tahansa, niin
tuumaustunti on tärkein
tunti. Pitää olla oma suunnitelma ja toteuttaa se.
Puoluejohtajan ja euroedustajan elämän yhteensovittaminen on käynyt työstä. Ajattelin aikanaan, että
pystyn ne molemmat pari
vuotta hoitamaan. Nippa
nappa. EU-komennus oli
harkittu teko. Puolue tarvitsi eurooppalaiset yhteydet ja
minä halusin antaa EU-kriittisyydelle kasvot ja sisällön.
Minulla on Perussuomalaisissa pieni ja vahva
esikunta, luottomiehet ja
-naiset. Palapeli valmistui,
kun sain pitkäaikaisen ystäväni Matti Putkosen vaalityömieheksi.
Perussuomalaisten voima kumpuaa kansan syvistä
riveistä. Kenttä vahvistuu ja
kokemusta karttuu. Emme
ole yhden kortin varassa.
Tätä eivät vanhat puolueet
ja valtamedia usko.

Kuva: Jukka Jusula

Perussuomalaiset porskuttavat gallupeissa. Yhtään ääntä ei ole vielä annettu, emmekä me lähde
leijumaan. Tiukkaan poljettu pysyvä kannatus on kasvanut – ei vielä galluplukemiin, mutta merkittäväksi.
Viime kuntavaalit olivat
perussuomalaisen puolueen
tulevaisuuden kannalta se
iso voitto, joka on mahdollistanut kasvun. Yli 400
valtuutettua ja toista tuhatta perussuomalaista luottamushenkilöä kautta maan.
Siinä on puolueemme toiminnallinen perusta yhdessä jäsenkentän kanssa. Tätä perustaa on muonitettu.
Olemme kasvaneet yhdessä.
Puolueen puheenjohtajalle oman jäsenistön tuki

on kaikki kaikessa. Olen
saanut omieni tuen, on kannatus ollut prosentti, viisi,
kymmenen tai gallupin lupaama viisitoista prosenttia.
Johtaminen ei ole helppoa,
sen tietää jokainen puoluejohtaja. Vaikeuksia ja takapakkia tulee kaikille, voittoja välttämättä ei. Kysymys
on luottamuksesta.
Kannatuksen suhteen
vuosi on ollut menestyksekäs. Uusia jäseniä on tullut
läjäpäin. Jonossa on nelisensataa uutta jäsenhakemusta.
Menestystä ei ole ilman
menetyksiä.
Tänä vuonna ajasta iäisyyteen siirtyivät hyvät ystäväni Tony Halme, Urpo Leppänen ja Tapani Yli-Harju.
Pelko jäi Golgatalle. Suru ja

kiitollisuus jäivät. Pysyviksi,
arpiseen sydämeen.
Elän ihmisiksi
Se on uuden vuoden lupaukseni. Tuttu ja turvallinen. Tuleva vuosi tuo iloa
ja surua. Toivottavasti sopivassa suhteessa.
Politiikassa pärjätään
omalla työllä ja kansan tuella. On levollinen olo. Tietää
mitä osaa ja missä on apua.
Vuoteni alkaa lomalla
perheen kanssa. Esikunta
hoitaa sillä välin puoluetta.
Minä palaan kaupunkiin tammikuun puolivälissä – Coltit vyöllä.
Hyvää uutta vuotta kaikille! Jokainen ihminen ja
jokainen elämä on arvokas.

Omaishoitajien jaksamisesta huolehdittava
Kuntatalous notkahti laman seurauksena. Kuntien
vuoden 2011 budjettien
laadintaa ovat edelleen sävyttäneet veronkorotukset
ja niukkuuden jakaminen.
Monissa kunnissa tulokehitys ei ole seurannut
kasvavaa palvelutarpeen
lisääntymistä mm. vanhusväestön kasvavasta joukosta
johtuen. Veronkorotukset
eivät auta, ellei kunnassa
asu riittävää määrää veronmaksukykyisiä kuntalaisia.
Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laskelmien
mukaan kunnallisveroa on
nostettava keskimäärin 3-4
prosenttiyksikköä seuraavan
kymmenen vuoden aikana.
Kun vielä muutama
vuosikymmen sitten yritykset osallistuivat merkittävästi erilaisten palvelujen
järjestämiseen toimintapaikkakunnillaan, on tilanne tänään aivan toinen.
Yritykset tekevät kilpailutuskierroksen ennen kuin

Vanhusten asema
Vanhusväestön osuus kasvaa Suomessa lähitulevaisuudessa rajusti. Vaikka
asiasta on paljon puhuttu,
on tähän haasteeseen kunnissa huonosti varauduttu
ja hälyttäviä esimerkkejä
vanhustenhoidon huonosta
tilasta pulpahtelee pintaan
eri puolilta maata.
On kaunis ja hyvä ajatus,
että vanhus voi asua omassa
kodissaan niin kauan kuin
mahdollista, mutta kun tämä muuttuu mahdottomaksi
on myös laitospaikka saatava. Näemme suurena epäkohtana että Suomesta on
lopetettu kodinhoitajakoulutus, nyt kun sitä tarvittaisiin enemmän kuin koskaan.
Unohdetut
omaishoitajat
päättävät mihin kuntaan
sijoittuvat. Kunnat joutuvat
takaamaan lainoja ja ra-

kentamaan halleja, tällaiset
toimenpiteet eivät kuntien
toimialaan kuulu.

Täysin unohdettu ryhmä
ovat Suomen yli 300 000
omaishoitajaa. Kunnalli-

sen omaishoidon piiriin on
tuosta määrästä päässyt
vain noin kymmenesosa
eli 30 000 omaishoitajaa.
Ilman omaishoitajia laitoshoidon tarpeessa olisi arviolta yli 60 000 hoidettavaa.
Omaishoidon
tukea
maksetaan keskimäärin hieman yli 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi lain mukaan
sopimuksen piiriin kuuluvalle omaishoitajalle on
myönnettävä 3 vuorokautta
vapaata kuukaudessa. Tämä lain velvoite on täyttynyt vain harvassa kunnassa.
Omaishoidon tukikäytännöt vaihtelevat eri kuntien välillä. Pahimmillaan
uusia tukipäätöksiä ei voida
enää juhannuksen jälkeen
tehdä, kun varatut määrärahat on jo käytetty. Valitettavasti myös tuen myöntämiskriteerit vaihtelevat ja
näinhän asia ei saa olla.
Perussuomalaiset ovat
jo pitkään vaatineet, että
omaishoitajien asia tulee

saattaa kuntoon, käytännöt on yhtenäistettävä ja
omaishoidon tuki liitettävä
KELA:n etuuksien piiriin.
Vesijohdot ja viemärit
Valtiovalta on omissa säästötalkoissaan jättänyt jo
pitkään suuren osan kansallisomaisuudestamme,
teistä ja raiteista hoitamatta. Kuntien omistamissa
vesijohdoissa ja viemäreissä muhii pommi. Samaten
kuntien kiinteistöt ovat
hälyttävässä kunnossa. On
valtava kansantaloudellinen
tappio, kun 30-40 vuotta
vanhoja kiinteistöjä joudutaan repimään maan tasalle
ja rakentamaan uutta tilalle.
Mikko Nurmo
Valkeakoski
Lyhennelmä
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuorosta
Kuntaliiton valtuustossa
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Markku Pöyry ei vaivojaan säästele
Pertunmaan kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja,
perussuomalainen Markku
Pöyry on ollut puolueen jäsen SMP:n ajoista saakka
eikä hänelle ole ikinä tullut
mieleen muualle edes vilkuilla. Yhteiskunnallisena vaikuttajana hän on toiminut
niin kunnanvaltuuston ja –
hallituksen kuin Etelä-Savon
piirinkin tasolla jo noin kolmenkymmenen vuoden ajan.
Tänä aikana hän on käyttänyt rahaansa ja aikaansa niin
ehdokashankintaan kuin
vaalityöhönkin jo useamman
suomenhevosen verran.
Tällä hetkellä Pöyry istuu Pertunmaan kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa
2. varapuheenjohtajana neljän muun perussuomalaisen
kanssa. Pöyrylle on myönnetty myös Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitali kultaristein, samoin kuin myös
valtuuston 2. varapuheenjohtajalle Markku Laineelle.
- Markku Laine on ollut
minun luottomieheni koko
sen ajan mitä politiikassa
olen toiminut ja 25 vuotta
valtuustossa on istunut hänkin. Tällaisia ansiomerkkejä ei Pertunmaalla muille ole
myönnettykään.
Pertunmaalainen
pienviljelijä
Markku Pöyry on vuonna
1952 syntynyt pertunmaa-

■ PUOLUETOIMISTO

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

Vastaava päätoimittaja:
Harri Lindell
Puh. 0207 920 362, 040 749 9362
harri.lindell@peruss.fi

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

Pertunmaalla osataan tehdä muutakin kuin politiikkaa - Markku Pöyry kasvattaa myös hevosia. Kuvassa Markku Pöyry,
Rita ja Vertigo.

lainen pienviljelijä, jolla on
noin sadan hehtaarin pelto- ja metsätila. Hänellä on
vaimo ja kolme täysikasvuista tytärtä ja tilallaan
hän harjoittaa myös hevoskasvatusta ja mökkivuokrausta.

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Kankaanpään ja Jämijärven Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokoukset
Kankaanpään ja Jämijärven Perussuomalaiset ry:iden
syys- ja sääntömuutoskokoukset Kankaanpään kaupungintalolla su 16.1.2010 klo 17.00.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Lämpimästi tervetuloa!

Pieksämäen Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Tiistaina 25.1.2011 klo 18.00 Pieksämäen ABC:n kabinetissa, Vehkanotko 2. Esillä sääntöjen määräämien
asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Lisäksi keskustellaan eduskuntavaaleista. Paikalla puoluehallituksen jäsen Pekka Leskinen ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut.
Jo valitut ehdokkaat löydät osoitteesta:
www.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit2011

- Olen SMP:läisenä syntynyt, mihinkään en ole
pomppinut eikä ole käynyt
mielessäkään, samoin puolisoni Aini. Hänkin meni
kirkkovaltuustovaaleissa
läpi toiseksi suurimmalla
äänimäärällä vieden nel-

jä muuta mukanaan, joten
myös kirkkovaltuustossa
meillä on nyt viisi perussuomalaista. Itse en ole
eduskuntavaaleissa ollut
ehdokkaana ikinä, koska
ei ole ollut siihen tarpeeksi
varoja. Kysytty kyllä on.

Näihin vaaleihin minulla
ei ole resursseja panostaa,
sillä maanviljelijän on tänä päivänä keskityttävä
oman taloutensa kunnossapitoon.
Teksti: Mika Männistö

Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntömuutoskokous
(ylimääräinen kokous)
5.02.2011 Suomen Kansallisteatterissa, Rautatientori,
Helsinki. Sisäänkäynti teatteritalon lipunmyyntikulmauksesta, ohjaus kokoustiloihin.
Aikataulu:
- klo 10.00 hallitus
- klo 11.00 sääntömuutoskokous
Sääntömuutoskokouksessa esillä PRH:n
11.10.2010 ennakkotarkastamat ja hyväksymät Perussuomalaiset Naiset ry:n
valtakunnalliset ja alueelliset säännöt. Tässä kokouksessa on puhe- ja äänioikeus puolueen jäsenmaksun
31.12.2010 mennessä maksaneilla naisjäsenillä (tarkistuslista tai kuitti).

Vierailevana kouluttajana Matti Putkonen aiheenaan mm. tulevat vaalit.
Klo 19.00 Dostojevskin
upea ja hyvät arvostelut
saanut näytelmä Idiootti!
Yöksi Hotelli Radison
Blu Plazaan, teatteritalon
vieressä. Perussuomalaiset
Naiset ry:n kiintiössä varaamanne kahden hengen
huoneen hintaan 85 euroa
(S-kortti mukaan) sisältyy
saunominen illalla ja aamulla sekä hotelliaamiainen. Aamiaisen yhteydessä
koonti ja evästykset riippuen aikatauluista.
Kokous, koulutus, ruokailu ja teatterielämys Perussuomalaiset Naiset ry:n
tarjoamina! Ehkäpä vielä
pienet ostokset Helsingin
keskustassa ja saunominen?

Hyvä tapa katkaista sydäntalven harmaus, eikö!
Tarvitsemme välittömät
ja sitovat ilmoittautumiset (teatterilippuja sain
varattua 40 kpl) marjo.
pihlman@perussuomalaiset.ﬁ

Taloudenhoitaja:
Auli Kangasmäki
Puh. 0207 430 803
auli.kangasmaki@
perussuomalaiset.fi

Jäsen- ja järjestöasiat:
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

Toimistoharjoittelija:
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60100 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

TERVETULOA!
P.S.
PerusNainenParasNainenpaitoja
(fuksia/valk) saatavana
jälleen, myös isoja kokoja T-paitana (viini/valk).
UUTUUS! PerusMies-SuperMies (tai -P aras-Mies)
-T-paitaa (viini, t-sininen)
tilaamalla tstolta 020
7430 805. Tämän kauden
edullinen hinta 10 euroa
+ postituskulut. Terveisin
Marjo (0207430 802)

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
mika.mannisto@peruss.fi

Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
peruss@perussuomalaiset.fi
www.perussuomalaiset.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTA
SATAKUNNAN PERUSSUOMALAISET

HONKAJOEN PERUSSUOMALAISET RY.

POHJOIS-KARJALA

Tavoitteena kaksi
kansanedustajaa

Talkootyön tekijöitä tarvitaan

Juuan yhdistys aktivoitui

Perussuomalaisten kannatus Satakunnassa on aina ollut
maan keskitasoa parempi. Esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa saadessamme 28 valtuutettua olimme piireistä toiseksi paras Uudenmaan jälkeen. Kun viimeinen
gallup-kannatuksemme osoittaa kasvua edellisistä eduskuntavaaleista 10,8 prosenttiyksikköä ollen nyt 14,9%,
luotamme jalkautumalla kansalaisten pariin ja kovalla
vaalityöllä sekä hyvällä ja monipuolisella ehdokasasettelulla yltävämme huhtikuun eduskuntavaaleissa kahteen
paikkaan. Tarjoamme muutoskanavan vanhojen puolueiden edesottamuksiin kyllästyneille terveeltä suomalaiskansalliselta pohjalta.
Kannatamme puolueemme linjaa niin kansainvälisessä kuin omaa maatammekin koskevissa asioissa. Emme
hyväksy tänään päätettäviä EU:n lainatakuita Irlannille. Vähemmän EU:ta, mutta parempaa EU:ta. Oman
maamme asioista nostamme tässä esiin vain omaishoidon tukemisen, koska siinä yhdistyvät sekä inhimillisyys
että taloudellisuus. Tuen maksatus on siirrettävä Kelalle
ja näin annettava omaishoitajille tasa-arvoinen asema
asuinpaikasta riippumatta.
Oman maakuntamme Satakunnan kehittämiseksi kiinnitämme huomiota ensisijaisesti saavutettavuuden parantamiseen. Siksi tärkeitä kunnostustarpeita ovat valtateiden
8 Pori-Turku ja 2 Pori-Helsinki parantaminen kuten myös
ratayhteyden Pori-Tampere kunnostaminen nykyaikaisen
liikenteen vaatimuksia vastaavaksi maakuntaliiton ohjelman mukaisesti. Tärkeinä liikenneväylinä on myös muistettava poikittaiset valtatiet Raumalta Huittisten kautta
Tampereelle ja 23 Porista Joensuuhun sekä tieyhteys Pohjanmaalta Kankaanpään kautta Kiikkaan. Tarvitsemme
investointeja, mutta ennen kaikkea innovaatioita ja osaamiseen panostamista maakuntamme kehittämisessä.
Perussuomalaisten Satakunnan piirin julkilausuma
2.12.2010

KEMIN PERUSSUOMALAISET

Palvelut turvattava myös
reuna-alueilla
Kemin Perussuomalaiset pitivät sääntömääräisen syyskokouksensa lauantaina 27.11. Kemissä. Kokouksen asialistalla olivat sääntöjen määräämät asiat. Yhdistyksen
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Hofslagare.
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Antinkaapo,
Harri Tauriainen, Leena-Kaisa Hofslagare, Eila Tauriainen ja Pekka Kvist. Hallituksen varajäseniksi valittiin
Janne Viljasalo ja Marko Toppala.
Kokouksessa käytiin keskustelua myös mahdollisesta kuntaliitoksesta ja sen haitoista ja hyödyistä. Kemin
Perussuomalaiset katsoo, että on syytä odottaa kuntajakoselvityksen valmistumista ennen kuin voidaan perustellusti ottaa asiaan kantaa.
Huolenaiheena ainakin on, että miten palvelut turvataan mahdollisen suurkunnan reuna-alueilla jatkuvien
säästöpaineiden alla. Lisäksi virkamiesten viiden vuoden
mittainen suojatyöpaikka vaikka töitä ei olisikaan on perin omituinen ratkaisu, kun säästöjä pitäisi syntyä.
Keskustelua herätti myös suunnitelmat, joiden mukaan Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytystoiminta
lopetettaisiin ja siirrettäisiin Rovaniemelle. Onko LänsiPohjan keskussairaalan toiminta tarkoituksena ajaa alas
ja muuttaa se terveyskeskukseksi keskittäen toiminnot
pikkuhiljaa Rovaniemelle? Kuka takaa potilas- ja synnytysturvallisuuden jos matkaa on toistasataa kilometriä?
Kemin Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi toimintojen
keskittämistä Rovaniemelle.

Honkajoen Perussuomalaiset ry. piti syyskokouksen
13.11.2010. Osasto valitsi puheenjohtajaksi Tommi Laitilan, varapuheenjohtajaksi Juha Alahongon ja sihteeriksi Ari Paloviidan. Osaston hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja vpj:n lisäksi Pauli Saarinen, Virpi Salo ja Aulis
Vehmasto. Piirin kokouksiin edustajaksi valittiin Tommi
Laitila ja Pauli Saarinen.
Valintojen lisäksi kokous antoi seuraavan
julkilausuman:
Jatkamme edelleen hyviä tuloksia saavuttanutta jäsenhankintaa, sekä paikallisosaston toiminnan kehittämistä
ja siitä tiedottamista kuntalaisille. Tulevana vuonna pidetään eduskuntavaalit ja talkootyötä niiden tiimoilta tullaan tekemään aktiivisesti. Tuomme esille vaihtoehdon
nukkumiselle ja vanhojen puolueiden korruptiosotkuissa
ryvettyneelle, ihmisestä vieraantuneelle harvainvallalle,
tarjoamalla tilalle perussuomalaista luotettavaa, sekä ihmisläheistä, demokratiaan perustuvaa politiikkaa.
Talkootyön merkitystä ei voi liikaa olla korostamatta,
se on välttämätön osa osaston toimintaa ja siihen tarvitaan tekeviä käsiä. Tarkoitus on edelleen jakaa säännöllisesti puolueen lehteä ja muita julkaisuita, vapaaehtoisia
aktiiveja kaivataan, jotta kuormitus ei kasaantuisi liikaa
vain tietyille henkilöille.

Väinö Hernesniemi puhumassa, vasemmalla Osmo Kokko.

Juuassa 14.11. pidetyssä kokouksessa avautui vilkas keskustelu aikamme valtiollisesta ja kunnallisesta politiikasta. Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Osmo Kokko loi
keskustelulle avoimen ja miellyttävän ilmapiirin. Juuan piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti yrittäjä Väinö
Hernesniemi. Hän sitoutui vahvasti antamaan aikaansa
ja energiaansa yhteiseksi nähtyjen asioiden hoitamiseen.
Jäsenkunta on hänen johdollaan varmaankin nopeasti laajentumassa ja aktivoitumassa edelleen.

SATAKUNNAN NUORET
MIKKELIN PERUSSUOMALAISET

Osaston nimi muuttui
Mikkelin Perussuomalaiset valitsivat kokouksissaan
uuden johdon vuodelle 2011. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Hannu Kääriäinen (Haukivuori), Raija
Valtonen (Hännilä), Markku Paukku (Nuijamies), Pertti
Lehtinen (Majavesi), Markku Siitari (Silvasti).
Osaston puheenjohtajaksi valittiin Marja Hämäläinen Haukivuorelta ja varapuheenjohtajaksi Timo Hirvonen Mikkelin keskustasta. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa Raija Valtonen. Samassa yhteydessä
osaston nimeksi päätettiin laajenevan jäsenistön vuoksi
muuttaa Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry.

TAMPERE

Tampereen Perussuomalaiset
järjestäytyivät
Perussuomalaisten Tampereen kunnallisjärjestö on valinnut hallituksen 2011 ja järjestäytynyt. Ensi kaudelle puheenjohtajaksi valittiin Terhi Kiemunki, 1. varapuheenjohtajaksi Tomi Antila ja 2. varapuheenjohtajaksi Jouni
Viitanen. Uutena sihteerinä aloittaa Marko Salomäki ja
taloudenhoitajana Heikki Luoto. Muut hallituksen jäsenet ovat Laila Koskela, Maarit Suonsivu, Anssi Kiemunki, Ari Ahola ja Vesa Rappu, sekä varajäsenet Markku Forsberg, Francesca Vallin, Reijo Pitkänen, Neringa
Lehtonen, Raimo Viitanen, Olavi Peltomaa, Ville-Veikko
Kuusinen, Birgit Lignell ja Jarmo Koskela.
Jäsenistön kasvun ja toiminnan lisääntymisen myötä tuli ajankohtaiseksi myös toiminnanjohtajan nimeäminen. Yksimielisesti tehtävään valittiin vuodeksi 2011
kunnallissihteerinäkin toimiva Francesca Vallin. Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu mm. vastuu yhdistyksen toiminnan kehittämisestä ja jäsenhankinnan ja
–huollon kehittäminen. Yhdistys nimeää alkuvuodesta
kaksi toimintaryhmää. Toiminnanjohtaja toimii ryhmien,
hallituksen ja valtuustoryhmän yhdyshenkilönä.

Taru Kankkonen Satakunnan
PerusS Nuorten johtoon
Satakunnan Perussuomalaiset Nuoret valitsivat yksimielisesti lavialaisen Taru Kankkosen puheenjohtajakseen
syyskokouksessaan Porissa. Insinööri ja yrittäjä Kankkonen on ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa.
Nuoria vuoden johtanut raumalainen Tommi Otamo
luopui paikastaan puheenjohtajana, sillä hänet valittiin
valtakunnallisen Perussuomalaiset Nuoret ry:n varapuheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustajaehdokas ja kunnanvaltuutettu Tommi Laitila Honkajoelta ja
sihteeriksi Vesa Suvanto Eurasta.
Järjestö tulee aktiivisesti tukemaan nuoria ehdokkaita Taru Kankkosta ja Tommi Laitilaa vaalityössä sekä
pyrkii tekemään oman osuutensa, jotta Perussuomalaisten nykyiset gallup-luvut realisoituisivat myös ääniksi.
Satakunnan Perussuomalaiset Nuoret ovat vuoden
2010 aikana kaksinkertaistaneet jäsenmääränsä ja uskovat kasvun jatkuvan voimakkaana myös tulevina vuosina.

KAJAANIN PERUSSUOMALAISET

Kajaanissa luotetaan
Perussuomalaisten linjaan
Kajaanin Perussuomalaiset ry piti sääntömääräisen
syyskokouksensa 17.11. Kajaanissa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2011 valittiin Jaakko Kettunen.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ari Tihinen,
Elvi Jaanus-Nykänen, Eija Hakkarainen, Silja Rissanen
ja Matti Halonen. Hallituksen varajäseniksi tulivat Pertti Ahlqvist, Mirjam Kettunen, Marja-Liisa Pulkkinen ja
Anja Moilanen.
Kajaanin Perussuomalaiset osallistuvat täysin voimin
vaalityöhön kainuulaisten perussuomalaisten ehdokkaiden valitsemiseksi eduskuntaan. Yhdistyksen mielestä
Perussuomalaisten poliittinen linja on oikea ja koko Suomen kansan etujen mukainen.
Eduskuntavaalien jälkeen yhdistys aloittaa valmistautumisen vuoden 2012 maakunta- ja kunnallisvaaleihin.

No: 1 • Tammikuu 2011
LAPPI

■ PUOLUEHALLITUS

Lapin piirin
kannanotot:
Lapin Perussuomalaiset pitää tärkeänä kaivannaisteollisuuden kotimaisuus- ja
jalostusasteen nostamista.
Mauri Pekkarisen jälkijättöinen ehdotelma perustaa
Suomeen ”oma” kaivosyhtiö pian sen jälkeen, kun
Kemira oli lahjoitettu norjalaiselle Yaralle, Soklin ja
Siilinjärven myötä, Lapin
Perussuomalaiset pitävät
Pekkarisen ulostuloa propagandana. Kemiran myynnin
myötä lahjoitettiin Yaralle
myös lannoitteiden monopoli, jonka seurauksena
lannoitteiden hinta nousi

merkittävästi, vaikuttaen
samalla myös leipämme
hintaan. Valtiollisen kaivosyhtiön perustaminen
on kuitenkin perusteltua.
Valtion tulee kuitenkin
hankkia merkittäviä osakkuuksia kaivosyhtiöistä
jotka Suomen maaperästä
malmia louhivat, kansallisen edun nimissä. Jalostusasteen nostaminen on myös
tärkeää, muutoin Suomi on
vain raaka-ainevarasto globaaleille yrityksille. Lapin
malmivarat ovat runsaat ja
niistä tulee myös meille lappilaisille hyötyä.
Suomen ei tule tukea
Kreikkaa ja Irlantia
Lapin
Perussuomalaiset
vastustavat Kreikan ja Irlannin saamia tukipaketteja. Holtittomasti talouttaan
hoitaneet maat tulee erottaa
EU:sta. Muussa tapauksessa tällaisten taloutensa kuralle ajaneitten valtioiden
määrä lisääntyy ja tämä on
loputon tie. Vuoroaan odottavat Portugali ja Espanja,
joiden talous on myös retuperällä Italian lisäksi. Suomi
tukee tällä hetkellä jo neljää
ylivelkaantunutta maata, Islantia, Latviaa, Kreikkaa ja
Irlantia. Suomi on tukenut
miljardeilla vuositasolla
mm. Yhdistyneitä Kuningaskuntia (Iso-Britannia)
EU:n jäsenosuusmaksujen
helpottamiseksi.
Avustamme kaiken ohella myös Ruotsia ja lukuisia
muita EU-maita. Lapin
Perussuomalaiset eivät hy-

väksy listatuissa EU-maissa
noudatettua
talouspolitiikkaa, jossa holtittomasti luottoa antaneet pankit
pääsevät kuin koirat veräjästä ilman vastuuta, suomalaisten veronmaksajien
kustannuksella. Ylikansalliset pankkijätit sijoittajineen
ovat olleet nauttimassa
suuria voittoja, heidät tulee
Lapin Perussuomalaisten
mielestä saattaa vastuuseen
aiheuttamastaan tilanteesta.
Energiaverotuksen
ongelmat
Suomi on siirtynyt energiaverotuksessa EU:n himoverottajien kärkimaaksi.
Energiaverojen osuus sähköyhtiöiden ilmoittamana
liki kaksinkertaistuu Alv:n
tullessa viimeisenä verona sähkön hinnan päälle.
Sähkölämmitteisen omakotitalon vuosilaskuun tulee
keskimäärin n. 250 euron
korotus.
Päästökaupan
mahdollistamia ydin- ja
vesivoimayhtiöiden saamia ansiottomia voittoja ei
windfall-verottamalla (300
milj. euroa) saatu aikaiseksi, johtuen valtionvarainministeri Kataisen vastustuksesta, joten vero siirtyy
pk-yritysten, palkansaajien
ja kotitalouksien maksettavaksi.
Lapin Perussuomalaiset
vaativat muutosta myös
vihreitten
ihannoimaan
energiaratkaisuun ja ovat
huolissaan veronmaksajien
kohtuuttomasta ostovoiman kuormittamisesta.

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 045-209 4905

Timo Soini
puheenjohtaja
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu

Perussuomalaiset ovat olleet
Porin kaupunginvaltuustossa uusi merkittävä ja osallistuva ryhmä. Vuonna 2011
painoarvomme
kasvaa
aloittaessamme nyt myös
kaupunginhallituksessa.
Kunnallisvaalivoittomme
ansiosta saamme arvostetun
Porin kaupunginhallituksen
2. varapuheenjohtajan tehtävän. Tähän tehtävään astuu Ari Jalonen.
Syyskokouksessamme
12.11.2010 valitsimme Porin Perussuomalaisille hallituksen toimikaudeksi 2011.

Väistyvän puheenjohtajan
tilalle valitsimme yrittäjä Janne Salosen. Salonen
toimii Porin Perussuomalaisten puheenjohtajana ja
Porin vaalipäällikkönä.
Apuna hänellä toimii
kuusihenkinen hallitus,
jonka jäseniksi valittiin
Ari Jalonen, Kari Seppä,
Markku Palomäki, Reijo
Lehto, Irma Anttila ja valtuustoryhmän puheenjohtajanakin jatkava Tommi
Salokangas.
Lähdemme eduskuntavaalivuoteen
kolmen

Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

Merikorttikuja 2 V621, 00960 Helsinki
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi

HÄME
Pj Antero Niemelä
Hämeenlinna
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

KAINUU
Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja
Puh. 020 7430 808, 0400 988 960
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Pj Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kajaani.net

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi
www.saarakkala.fi

Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

KYMI
Pj Jari Lindström
Myllysillantie 77, 45940 Oravala
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi

LAPPI
Pj Kari Härö
Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Rovaniemi
Puh: 044 208 4671
kari.haro@luukku.com

OULU
Pj Ahti Moilanen

Lauri Heikkilä
Puh. 02-484 5773,
050-514 6764
lauri.heikkila@marttila.fi

Reijo Hongisto

Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi
www.seppohuhta.fi

puheenjohtajan voimin.
Kunnallisvaaleissa äänestäjämme antoivat meille
luottamuksen, jota arvostamme. Toimimalla luottamuksen arvoisesti uskomme
saavuttavamme vaalivoiton
eduskuntavaaleissakin. Tavoitteemme on saada eduskuntaan kaksi tai jopa kolme Satakunnan Perussuomalaista. Tavoite on kova,
mutta luotamme rehellisen
työn tuovan muutoksen nykypäivän politiikkaan.
Perussuomalaiset tulevat
saavuttamaan tavoitteensa.

Pj Pekka Leskinen

Pj Arto Välikangas

Seppo Huhta

Porin Perussuomalaiset vuoteen 2011
entistä laajemmalla kärjellä

ETELÄ-SAVO

HELSINKI

Puh. 040-525 7488
r.hongisto@pp.inet.fi
www.reijohongisto.fi

PORIN PERUSSUOMALAISET

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Lapin piirin puheenjohtaja
vaihtui
Lapin Perussuomalaiset ry.
järjesti syyskokouksensa
Rovaniemellä Hotelli Aakenuksessa 12.12.2010.
Kokous oli myös Lapin
piirin viisivuotiskokous.
Puolueen edustajana paikalla oli puoluesihteeri Ossi
Sandvik, hän piti poliittisen
tilannekatsauksen kokouksen aikana. Lisäksi paikalla
oli kutsuttuna myös Oulun
piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen, joka valittiin
toimimaan kokouksen puheenjohtajana.
Kokouksessa hyväksyttiin piirin uudet säännöt ja
valittiin vuodelle 2011 piirin puheenjohtajaksi Kari
Härö Rovaniemeltä. Piirihallituksen jäsenet on listattu piirin sivuilla: http://
lappi.perussuomalaiset.ﬁ/
julkilausumat.
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Pekka Leskinen
Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

Osmo Kokko

Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@dnainternet.net

PIRKANMAA
Pj Reijo Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi

POHJOIS-KARJALA
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi

POHJOIS-SAVO
Pj Pauli Ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224
pauli.ruotsalainen@dnainternet.net

Puh. 0400-375 472,
013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi

SATAKUNTA

Maria Lohela

Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Puh. 041 544 6443
maria@marialohela.fi
www.marialohela.fi

Pj Seppo Toriseva

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen

Pirkko Mattila
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi

Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444,
pietari.jaaskelainen@yahoo.com

Raimo Vistbacka

VARSINAIS-SUOMI

Puh. (09) 4321*,
050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PÄLKÄNEEN PERUSSUOMALAISET

PIEKSÄMÄEN PERUSSUOMALAISET

Uusi yhdistys perustettiin
Pälkäneelle

Pieksämäellä kaivataan lisää toimijoita

Perussuomalaisten Pälkäneen osaston perustava kokous
pidettiin Pälkäneen lukiolla lauantaina 13.11. Pälkäneen
Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin Mica Raimi
ja sihteeriksi Topi Aaltonen.
Toimintasuunnitelmassaan osasto keskittyy ensi vuoden
aikana eduskuntavaalityöhön ja jäsenhankintaan. Samalla
tehdään pohjatyötä seuraavia kunnallisvaaleja varten.
Kokouksessa olivat mukana kansanedustajaehdokkaat Lea Mäkipää ja Harri Hanweg.
Lea Mäkipää korosti puheenvuorossaan perhearvoja ja
niiden vahvistamisen tarvetta. Isänpäivän alla aiheellinen
kysymys oli lapsen oikeus äitiin ja isään ja avioliiton merkitys. Perussuomalaisilla on Mäkipään mukaan selkeä kanta.
Avioliitto on miehen ja naisen välinen, eikä sitä voida millään keinotekoisilla tasa-arvovaatimuksilla horjuttaa.
Harri Hanweg korosti puheenvuorossaan yrittämisen merkitystä. Hän kertoi olevansa mukana Perussuomalaisten yrittäjäehdokkaiden ns. täysmuutosryhmässä,
jonka tärkeä tavoite on mm. yrittäjäasioista vastaavan
ministerin saaminen seuraavaan hallitukseen.
Keskustelua käytiin työllistämisestä laajemminkin.
Todettiin, että työvoimasta ei niinkään ole pulaa, vaan
työnantajista.
Maahanmuuttoakin totta kai sivuttiin. Yhteinen kanta niin ehdokkailla kuin yleisölläkin oli, että Suomeen
ovat tervetulleita kaikki, jotka tulevat töitä tekemään.
Kuitenkaan tarvetta työperäisen maahanmuuton rekrytointiin ei ole.

Pieksämäen perussuomalaisaktiivit kokoontuivat
katsastamaan tilannettaan
14.12.2010. Toiminta on
ollut kauan liian harvojen
harteilla, kirjaimellisesti.
Esimerkiksi lehtien jako
kaupungissa on toiminut
lähes yksin Arto Laineen
ahkeralla panostuksella.

Samoin valtuustotyö
on ollut yhden valtuutetun Seppo Lappalaisen ja
varavaltuutetun Veli-Pekka Myyryläisen harteilla.
Nuori lahjakas aktiivinainen ja kansanedustajaehdokas Mirva Karjalainen
lupautui hoitamaan asioita ehdokaskollega Tapio

Klenin ja muiden kokoukseen osallistuneiden
tuella tammikuun viralliseen kokoukseen saakka.
Kokous pidetään Pieksämäen ABC:n kabinetissa
25.1.2011 klo 18.00 ja
sinne ovat kaikki perussuomalaisuudesta kiinnostuneet tervetulleita.

Nuorten aktiivista osallistumista perussuomalaisten toimintaan Etelä-Savossa kaivataan myös lisää.
Tällä hetkellä Etelä-Savossa
ei ole omaa nuoriso-osastoa, mutta sellaisen perustaminen saattaa pian olla
ajankohtaista.
Perussuomalaisten kannatus maakunnassa on yli
16 % ja se on havaittavissa kansalaiskeskusteluissa.
Pieksämäen
ikärakenne
näkyy eläkeläisten määrässä, joista liian monet elävät
köyhyysrajalla. Paikkakunta
on maaseutukaupunkina ja
entisenä VR:n suurena risteysasemana joutunut kärsimään myös valtion aluetta
köyhdyttävistä toimista.
On ilahduttavaa, että
kaupungista löytyy ihmisiä, jotka kokevat asiat niin
omikseen, että ovat valmiita laittamaan itsensä likoon
vähempiosaisen kansanosan
puolesta. Toivotamme heille
onnea ja haastamme muita
pieksämäkeläisiä tueksi ja
toimintaan mukaan!

ORIVEDEN PERUSSUOMALAISET

Timo Lappi Oriveden
Perussuomalaisten johtoon
Perussuomalaisten Oriveden paikallisosasto piti kokoustaan Orivedellä lauantaina. Osaston puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Timo Lappi. Sihteerin
tehtäviin valittiin Jaana Viitanen ja varapuheenjohtajaksi Paavo Koivunen. Toimintasuunnitelmassaan osasto
keskittyy eduskuntavaalityöhön ja jäsenhankintaan ensi
vuoden aikana. Samalla tehdään pohjatyötä seuraavia
kunnallisvaaleja varten.
Kansanedustajaehdokas Lea Mäkipää kävi alustuksessaan läpi niin omiaan kuin puolueenkin vaaliteemoja.
Erityisen tärkeänä Mäkipää toi esille perheiden ja lasten
aseman tämän päivän yhteiskunnassa. Yhtenä esimerkkinä on lasten huostaanottojen nopea kasvu myös Pirkanmaalla. Tämä vaatisi panostamista perhetyöhön niin
kuntien kuin valtiovallankin toimesta. Ennaltaehkäisevä
kokonaisvaltainen työ on erittäin tärkeätä perheiden jaksamisen kannalta.
Mäkipää toi esiin myös maatalouden ongelmia varsinkin lähiruokatuotannon osalta. Suomessa on turhaan
luotu liiallista byrokratiaa tuottajan, jatkojalostajan ja
kaupan välille. Geenimuunteluun suomalaisessa elintarviketuotannossa suhtaudumme kielteisesti, totesi varakansanedustaja Mäkipää.

ASIKKALAN PERUSSUOMALAISET

ETELÄ-SAVO

Tuottavuusohjelmat
remonttiin

Muutos ehdokaslistalla

Asikkalan Perussuomalaiset ruotivat valtion tuottavuusohjelmaa syyskokouksessaan ja tuottivat aiheesta seuraavan julkilausuman:
Valtion tuottavuusohjelmassa ensisijaiseksi tavoitteeksi tulleesta valtion henkilöstön vähentämisestä on
luovuttava, koska henkilöstön vähentäminen tarkoittaa
käytännössä alueellisten eli kansalaisia lähellä olevien
palvelujen alas ajamista.
Valtion tuottavuusohjelmassa on palattava ohjelman
alkuperäiseen tavoitteeseen eli julkisen hallinnon ja palvelujen saatavuuden, laadun, tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen.
Valtiovarainministeriön ohjauksesta ja holhouksesta
on luovuttava kokonaan kuntien tuottavuusohjelmia laadittaessa. Ohjelmat on laadittava aidosti kuntalaislähtöisesti hyviä käytänteitä paikallisiin olosuhteisiin soveltaen. Samalla on muistettava se tosiasia, että tuottavuuden
vaikutus kuntatalouden kokonaisuuteen on vain 20%,
mikä voidaan esittää tiivistettynä seuraavasti:
MITÄ - tehdään oikeita asioita – asiakastarve ja vaikuttavuus - vaikutus 80%
MITEN - tehdään asiat oikein - tuottavuus - vaikutus 20%

JANAKKALAN PERUSSUOMALAISET
Valintoja

Puheenjohtaja vaihtui
Sunnuntaina 19.12.2010 pidetyssä kokouksessa uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Sippala. Hallituksessa
jatkavat Salminen Petri, Sipponen Mauri, Laakso Marko ja varajäseneksi valittiin Sakari Lahti.

Syyskokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Entinen
hallitus jatkaa, puheenjohtajana James Hirvisaari, sihteerinä Katriina Nikula, taloudenhoitajana Pertti Pohjoisvirta ja hallituksen varsinaisena jäsenenä Pekka Weckman. Varajäseniksi valittiin uusina Merja Hirvisaari ja
Aimo Honkala.

Toimittaja Timo Hirvonen Mikkelistä on henkilökohtaisesti katsonut aiheelliseksi terveydellisiin syihin vedoten luopua perussuomalaisten listoilta kansanedustajaehdokkuudestaan 2011 kevään eduskuntavaaleissa
Etelä-Savossa.
Samalla hän haluaa ilmoittaa terveytensä sallivan hänen hoitaa äänestäjien ja puolueen suomat kunnalliset ja
muut luottamustehtävänsä kuten tähänkin asti.

KOTKAN PERUSSUOMALAISET

Vuoteen 2010 oltiin tyytyväisiä
Kotkan Perussuomalaiset pitivät syyskokouksensa
3.12.2010 Kotkan Laulumiesten talon erittäin viihtyisissä tiloissa. Väkeä oli jälleen paikalla enemmän kuin koskaan ennen. Tuntuukin, että Perussuomalaisten kannatuksen nousu ei ole pelkkästään kannatusta, vaan myös
elävää osallistumista politiikkaan.
Kokouksessa päätettiin hyväksyä uudet säännöt
yksimielisesti. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
itseoikeutetusti ja ilman vastaehdokkaita Juho Eerola.
Hallituksen jäseniksi tulivat Jorma Kalevi Merivirta, Arto Hirvonen, Soile Suursoho, Freddy van Wonterghem
(varapuheenjohtaja) ja Markku Stenholm. Varajäseniksi
Risto Kolehmainen, Jani Taipale, Marita Tinkanen, Pirjo
Vanhala ja Janne Pihlajisto.
Menneeseen vuoteen Kotkan Perussuomalaiset olivat
tyytyväisiä ja pyrkivät tekemään tästä tulevasta yhdessä
Kymen vaalipiirin muiden paikallisjärjestöjen kanssa vielä paremman.
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VAPAA SANA

Mikä on mielikuvamme
yksinelävistä?
Yhden hengen ruokakuntien
määrä on kasvanut viidessä vuodessa yli 60 000:lla.
Yksin asuvien osuus 18
vuotta täyttäneestä väestöstä oli vuoden 2009 lopussa
1 025 658 ruokakuntaa.
Maamme väestöstä viidennes
asuu, elää ja maksaa yksin.
Mikä on mielikuvamme
tästä viidenneksestä maamme väestöä? Jokainen tätä
lukeva voi itse vastata kysymykseen. Mielikuvamme
ovat omiamme. Nuoren
mielikuva yksinelävästä voi
olla kiikkustuolissa istuva
vanhus, jolla elämä on takanapäin ja tulevaisuus on
muistoja kirjahyllyn päällä
nököttävistä kuvista lapsista ja lapsenlapsista.
Tilastollisesti tämä viidennes voidaan luokitella
seuraavasti: yksinelävät
ovat pääosin köyhiä, työttömiä, asumistuen ja toimeentulotuen piirissä olevia
tai muutoin pienellä palkalla tai eläkkeellä sinnitteleviä
ihmisiä. Yksineläviä on miljoona väestöstämme. Onko
tämä se viidennes, joka jättää äänestämättä, ovatko he
niitä, joiden ohi puhutaan?
Heitä, jotka kokevat, että
heidän sanomisellaan ei ole
merkitystä?
Yksinelävän
elinkustannukset
Suomen Yksinelävät ry. on
valtakunnallinen yhdistys,

Yksinelävät ovat yleisin
toimeentulotuen piirissä
oleva ryhmä. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen
saajista suurin osa on yksineläviä, keski-ikäisessä väestössä on eniten yksinasuvia,
asumistuen saajista suurin
osa on yksinasuvia.
Tutkimusta tarvitaan

jonka tarkoituksena on
parantaa yksinelävien sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja oikeudellista
asemaa.
Yksinelävät ry. tahtoo
romuttaa mielikuvan varakkaasta maksajasta. Yksinelävän elinkustannukset
ovat lähes puolitoistakertaiset kahden aikuisen talouteen verrattuna. Yksinelävien taloudellista asemaa
kuvaa
tulonjakotilasto,
josta ilmenee, että kahdessa

alimmassa tuloluokassa on
61 % yksineläviä, alimmassa 42 %.
Tulevalle vaalikaudelle
suunnitellut arvonlisäveron
ja energiaveron korotukset
vaikuttavat elinkustannuksiin. Eläkkeiden ja työttömyyskorvausten indeksisidonnaisuus on hyvä asia,
mutta vain marginaalinen
lisä verrattuna mainittujen
verojen korotuksien vaikutuksesta yksinelävän elinkustannuksiin.

Sata-komitea ehdottaa, että
asumistukea ei makseta, jos
tuen määrä jää alle 16,81
euron. Määrätessään ekomaksun suuruutta yhden
hengen talouksille suhteessa suuremmaksi kuin neljän
tai useamman hengen talouksille tai ehdottaessaan
asumistuen maksamatta
jättämistä alle 16,81 euron, asiantuntijat osoittavat
mielikuvan yksinelävien taloudellisista oloista olevan
yhdensuuntaisia.
Yksinelävät ovat - heidän mielikuvissaan - yksimaksajina taloudellisesti
paremmassa asemassa. Todellisuus on aivan toinen.
Tämän todentamiseksi tarvitaan tutkimusta. Yksinelävät ovat olleet tutkimuksessa ohi kirjoitettu ryhmä.
Tilastollisesti yksinelävien
määrä tiedetään. Se, mitä
yksin eläminen arkitodellisuudessa tarkoittaa, on täysin tutkimaton alue.

Eeva-Riitta Pitko
Kotka

Omaishoidon tukipaketilla kiire

Vanhusten määrä lisääntyy, ikärakenne vääristyy ja
hoitajien paineet kasvavat
kasvamistaan. Tässä taloudellisessa tilanteessa on

paineita laitospaikkojen vähentämiseen.
Heitteillekö huonokuntoiset vanhuksemme pitää
jättää, kun he eivät enää
omin avuin selviä jokapäiväisistä perustoimistaan?
Kaikkien tiedossa on, että omaishoito on yhteiskunnalle edullisin hoitomuoto ja
myös hoidettavalle inhimillisin vaihtoehto. Miksi sitten omaishoitajia käytetään
ilmaisena työvoimana ja
uuvutetaan työtaakan alle?
Hoitajista tuleekin hoidettavia. Eikö heillekin kuulu
tehdystä työstä maksettava
palkka ja muut etuudet?

Miksi tämä on niin vaikea toteuttaa? Omaishoidon
tuen maksamisen jälkeenkin omaishoito on edullisin
vaihtoehto.
Omaishoitaja on monesti itsekin iäkäs, eikä
jaksa loputtomiin raskasta
omaishoitotyötä. Raha ei
yksin riitä. Siksi esimerkiksi räätälöity tukipaketti
olisi hyvä vaihtoehto. Siinä
huomioitaisiin vapaapäivät,
lomat, työterveyshuolto, intervallihoitojaksot sekä maksimaalinen kotihoidon tarve.
Kansaneläkelaitos maksaisi
palkan ja kunta huolehtisi
muusta tukipaketista.

Rahaa riittää kyllä jaettavaksi ulkomaille, mutta ei
heikommassa asemassa oleville suomalaisille. Omien
vanhustemme kunnioittava
kohtelu pitäisi olla jokaiselle itsestäänselvyys. He ovat
tämän maan meille rakentaneet ja meidän tehtävämme on luovuttaa se tuleville
sukupolville itsenäisenä
hyvinvointivaltiona, eikä
minään EU:n liitovaltion
osana.

Anitta Kangas
sairaanhoitaja, lääke-edustaja
PS Keski-Suomen piirisiht.
Uurainen

Erityisryhmien
asuminen
tulevaisuudessa
Kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisen tavoitteena on laitoshoidon vähentäminen ja lapsuudenkodista muuttojen mahdollistaminen tarjoamalla asuntoja ja yksilöllisiä palveluja ja
tukea.
Olen huolestuneena seurannut tilannetta ja yleisellä osastolla kirjoittelua siitä, miten suunnitteilla olevat
suuret asumisyksiköt - niin sanotut hyvinvointikeskukset - ovat korvaamassa entisiä suuria laitoksia. Hyvinvointikeskuksissa asuisi kymmeniä kehitysvammaisia ja
erilaisia erityisryhmiä, kuten vanhuksia, mielenterveyskuntoutujia, päihdeongelmaisia ja eritavoin vammaisia
ihmisiä. Keskuksen käytäville rakennetut pienet huoneet
mahdollistavat tehokkaasti neliöiden käytön ja ihmisten
liikkumisen valvonnan helpommaksi. Hyvinvointikeskusten rakentaminen on tietenkin puhtaasti taloudellinen säästötavoite.
Asukasta ei huomioida
Tässä tilanteessa ei huomioida itse asukasta, joka tulee
käyttämään näitä palveluja. Meidän kaikkien toimintakykyyn ja osallisuuteen omaan elämäämme vaikuttaa
keskeisesti se, miten pääsemme vaikuttamaan omaan
asumiseemme jo kotiemme suunnitteluvaiheessa. Yhteiskunnassamme olemme mahdollistaneet esim. kehitysvammaisille peruskoulun ja jatkona ammatillisen
koulutuksen luomaan valmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen ja työntekoon. Nämä koulunkäynnit, tehty työ
ja investoinnit valuvat hukkaan, jos kehitysvammaisia
ihmisiä syrjäytetään lähiyhteisöstä eristämällä heidät
edelleen hyvinvointikeskuksiin eli laitoksiin.
Kehitysvammaisia on monentasoisia. Tietenkin osa
heistä tarvitsee ympärivuorokautisen valvonnan, mutta myös heille on mahdollistettava oma asunto, jonka
ovessa on oma nimi. Tärkeintä tässä koko prosessissa
on se, että kuullaan jo tarpeeksi aikaisessa vaiheessa asukkaita, jotka muuttavat omaan kotiin ja myös
heidän vanhempiaan. Mitä enemmän ihminen itse voi
vaikuttaa omaan elämäänsä osallistumalla itseään, asumistaan ja omaa arkeaan koskevaan päätöksentekoon,
sitä vahvempi on hänen subjektiivinen kokemuksensa
omasta hyvinvoinnistaan. Euroopan unioninkin tasolla
on kirjattu, että laitoshoitoa purettaessa tärkeitä arvoja
ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen ja oikeus kuulua
lähiyhteisöönsä.
Me Suomessa elämme sen verran vauraassa yhteiskunnassa, että meillä on varmasti varaa näiden vammaisten ja kehitysvammaisten väestöryhmän kodinomaisen asumisen ja kohtuullisen ja kunnollisen elämisen järjestämiseen. Pitäkäämme kaikki huolta siitä, ettei
kenenkään tarvitse enää 2010-luvulla asua laitoksessa ja
laitosmaisessa hoidossa.

Armi Kärki

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen:
PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B
56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: toimitus@peruss.ﬁ.
Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500
merkkiä. Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja
tulleita kirjoituksia ei julkaista.
Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.
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Kuka on vastuussa
homerakentamisesta?

"... Suomalainen tutkimus
on jo vuosia ollut sisäilmaja hometutkimusten kansainvälistä kärkeä. Onkin
hämmästyttävää, että vaikka meillä on näin korkeaa
tietämystä aiheesta, tieto ei
kuitenkaan välity niille, jotka työkseen tekevät homekorjauksia. Julkisuudessa
on ollut esimerkkejä useista julkisista tiloista, joita
on toistamiseen jouduttu
korjaamaan samojen kosteusvaurioiden takia, koska
ensimmäinen korjaus on pahentanut entisestään tilannetta. Rahaa samalla kuluu
paljon ja menee hukkaan.
Arvoisa puhemies! Kun
meillä on tutkittua tietoa
kosteusvaurioiden vaaroista, olen sitä mieltä, että tämä tieto täytyy myös hyödyntää käytännössä opetustyössä ja kaikessa rakennustyössä. Nykyisin kuntien
rakennusvalvonta on hyvin

■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Eduskuntaryhmä:

Pertti Virtanen

Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Avustaja:
Petteri Oja, (09) 432 4111
petteri.oja@eduskunta.fi

Raimo Vistbacka (pj.)
Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
Avustaja:
Toni Kokko, (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Eduskunnassa keskusteltiin ja äänestettiin viikolla
50 valtion talousarviosta
2011. Pidin kymmenkunta
puheenvuoroa, joista yksi
liittyi homerakentamiseen.
Asuntoministeri Jan Vapaavuori oli lähes kaikesta samaa mieltä kanssani, paitsi
vastuusta, jonka painopiste hänen mielestään pitäisi
olla rakennuttajalla. Alla
suoria otteita täysistunnon
puheenvuoroista.
Pirkko
Ruohonen-Lerner:
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Uusipaavalniemi Markku

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja:
Elina Korkeamäki, (09) 432 4165
elina.korkeamaki@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3194
markku.uusipaavalniemi@eduskunta.fi
Avustaja:
Joni Ikonen, (09) 432 4194
joni.ikonen@eduskunta.fi

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi

Pietari Jääskeläinen
Puh. 09-432 3027, 050-5829 444
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi
Avustaja:
Juha Malmi, 0400-529 460
juha.malmi@eduskunta.fi

muodollista. Valvonta tehdään rutiininomaisesti ilman, että rakentamisen
laatuun kiinnitetään huomiota. Tästä ovat olleet
seurauksena ongelmat, joita
äsken kuvailin. Kuntien rakennusvalvonnan vastuusta
pitäisi tehdä nykyistä konkreettisempaa ja velvoittavampaa. Homerakentajat ja
rakennushankkeiden kaikki
rakennusvalvojat pitäisi
saada henkilökohtaiseen
vastuuseen siitä, jos ovat
katsoneet läpi sormiensa
vakavia rakennusvirheitä."
Asuntoministeri
Jan Vapaavuori:
"... Tämä on hyvin monialainen kysymys, jota kuvastaa muun muassa se, että
nyrkkisääntönä pidetään
sitä, että yksi kolmasosa
näistä ongelmista aiheutuu
suunnitteluvirheestä, yksi
kolmasosa rakennusvirheistä ja yksi kolmasosa käytön
aikaisista virheistä, ihan siis

■ LYHYET
Nyt tarvitaan ja haetaan
päättäjiä. Toiveena on:
PÄÄ, jossa on ajatuksia, tietoa, taitoa.
KASVOT, jotka eivät häpeästä punastu.
HARTIAT, jotka kestävät koetusta; vastuullisuutta
tarvitaan. Kokemus ei ole haitaksi.
SYDÄN, joka on viisas ja ymmärtävä.
KÄDET, jotka taipuvat rukoukseen.
JALAT, jotka kulkevat oikeata tietä.
- Kaiken tämän lisäksi haetaan niitä, jotka rukoilevat päättäjien puolesta.

Nimimerkki: Ajattelija
Mitä hyötyä? Auto kulutti ennen 8,5l bensaa, nyt kulutus
on 10l josta 1,5 etanolia ja 8,5l bensaa. Kuluttaja maksaa
nyt kuitenkin paljon enemmän kuin ennen. Poltetaan etanoli
mieluummin polttolaitoksessa, ei tule kuluja autoilijalle.

Aasillakin on häntä
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,
muistathan allekirjoittaa viestisi.
Viestit numeroon 0207 920 362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.

alkaen siitä, että siivotaan tiloja väärin. Tähän on varattu ihan merkittäviäkin summia, ja me olemme käynnistäneet viisivuotiset talkoot,
viisivuotiset tarkoituksella
nimenomaan sen takia, että
tämä edellyttää merkittäviä
käyttäytymismuutoksia koko alalla ja koko sektorilla.
Tästä
puheenvuoron
käyttäneen ed. RuohonenLernerin kanssa ehkä ainoa
asia, mistä olisin eri mieltä,
on se, että me emme voi
kuitenkaan lähteä siitä, että
julkinen rakennusvalvonta
ihan oikeasti olisi joka rakennustyömaalla valvomassa jokaista vaihetta. Se ei
yksinkertaisesti onnistu. Sen
sijaan haluaisin enemmän
korostaa rakennuttajien valvontaa, sitä, että ne, jotka
omilla rahoillaan jotain rakennuttavat, oikeasti katsoisivat enemmän sen perään."
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja, ps.
Porvoo

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Puh. 0400 917 351
marjo.pihlman@eduskunta.fi

Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja:
Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Nuoret:
Puheenjohtaja: Simon Elo
simon.elo@helsinki.fi

Toiminnanjohtaja: Heikki Tamminen
heikki.tamminen@ps-nuoret.net

Sihteeri: Simo Grönroos, sihteeri@ps-nuoret.net

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Timo Soini
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi

Avustajat Brysselissä:
Hanne Ristevirta, hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Manuel Berlogea, manuel.berlogea@europarl.europa.eu
tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
Fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Perussuomalaiset rp
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Perustettu: 1995

Perussuomalaiset rp:n
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

Haluan
Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden
Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
1/2 vsk 20 euroa
Näytenumero, ilmainen

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________
vanha osoite: ____________________________________________________________________
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

PerusSuomalainen

Ammatti/toimi/koulutus

Tunnus: 500 9637

Sotu

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Haluan osallistua vaalimateriaalin
jakoon ja muuhun vaalityöhön

Kansalaisuus
Jäsenhankkija

____/____ 2011 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________
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