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Satakunnan piirikokous
juhlatunnelmissa

Peruspalvelut
vaarassa

Satakunnassa Perussuomalaisten kannatus on
noussut jo 21,5 prosenttiin. Satakunnan piirikokouksessa arvioitiin kannatuksen tuovan kaksi
tai jopa kolme kansanedustajapaikkaa.

Seuraava eduskunta päättää paranevatko
peruspalvelut. Jos Perussuomalaiset ovat
hallituksessa, niin paranevat!
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Vaihtoehto nykypolitiikalle

sivu 4

Kuva: Harri Lindell

Eduskuntaryhmä muisti
Vistbackaa

Tässä numerossa:

Raimo Vistbacka osallistui viimeisen kerran
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän päättäjäisiin
istuvana kansanedustajana. Pitkä ura perussuomalaisen aatteen puolustajana sai tunnustusta muilta
edustajilta.
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Kansan kärsivällisyys loppui
Useiden tiedotusvälineiden
linja Perussuomalaisia kohtaan on kuin yhdestä suusta
- ne väheksyvät ja pyrkivät
kieltämään Perussuomalaisten suuren vaalivoiton. Havaittavissa on kuitenkin varovaista taipumista kansan
tahtoon saada aikaan suuri
vallankumous Suomen poliittisessa kentässä.
Miten valtamediaa (neljäs valtiomahti) ohjaillaan
ja kenen toimesta on hämärän peitossa. Valtamedialla
on omat etunsa vahdittavana ja kasvoton pääoma
määräilee joidenkin lehtien
poliittista linjaa. Kokoomuksella, Keskustalla ja Sosialidemokraateilla on vahvat sidokset mediaan, jonka
kautta vaikutetaan äänestäjien mielipiteeseen. Perus-

suomalaisia vähätellään ja
luodaan paikkansapitämättömiä uhkakuvia puolueen
rasistisista piirteistä.
Ehdokkaamme ovat nyt
tekemässä suurta poliittista
vallankumousta. Kaikenlaiset muiden puolueiden
suhmuroinnit ovat kääntäneet äänestäjien kärsivällisyyskupin nurin. Kansa
äänestää Perussuomalaisia
protestiksi nykyiselle politiikalle.
Ulkomaille suorina tukina lapioitu raha ja lupaukset lainojen takaisinmaksamisista ovat median luomaa
harhaa. Väitteet siitä, että
kaikki lainat maksetaan takaisin korkojen kera, eivät
tule toteutumaan ja sen
ymmärtävät äänestäjätkin,
vaikka media toista väittää-
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kin joka tuutista.
Kasvottomalla
mediavallalla ei ole
omatuntoa
Mediaa eli joukkotiedotusvälineitä kutsutaan toisinaan neljänneksi valtiomahdiksi. Mielestäni tällä
tarkoitetaan, että tiedotusvälineet ovat merkittäviä
vallankäyttäjiä, joilla on
omat taloudelliset ja poliittiset tarkoitusperänsä. Tämä valta pystyy tuhoamaan
ja nostamaan, eikä sillä ole
omaatuntoa.
Suomeen tarvitaan tulevaisuudessa enemmän vapaata tiedonvälitystä, muuten kansanvalta ei pysty
toteutumaan. Uuden median aloittaja törmää paikka-

kunnallaan olemassa olevan
median vääristelevään kilpailuun. Esimerkiksi lukijatutkimuksissa saadaan vanha media näyttämään parhaalta ja kilpailija huonolta
ja kelvottomalta, kuinkas
muutenkaan. Tutkimuksista
ei selviä kuka ne on tehnyt
ja millä tavalla.
Ongelmaksi on muodostunut median aikaansaama
kansan todellisuudentajun
katoaminen. Hyvä esimerkki oli EU:hun liittyminen,
jossa kyllä-kannan edustajien näkemykset saatiin
helposti muuttumaan todellisuudeksi. Eu-kielteisten
ihmisten ajatukset eivät
päässeet esille kunnolla ja
ne leimattiin valheellisiksi
ja vähä-älyisiksi.
Meidät hämättiin myös

antamaan rahaa Kreikalle ja Irlannille. Neljännen
valtiomahdin valta muuttui
tuolloin näkymättömäksi.
Yhtä tärkeää kuin se, mistä
kerrotaan, on se, mistä vaietaan. Kriittiset äänenpainot
Kreikan ja Irlannin tukemista ja unioniin liittymistä vastaan jäivät medioissa
marginaaliin.
Vaalivoittomme on jo
huomattu
Median mielipiteeseen vaikuttaa tietenkin mammona.
Ehdokkaidemme mainosrahat kelpaavat medialle. Silloin ei voida kovin suurella
suulla haukkua ruokkivia
käsiä vaan joudutaan lieventämään Perussuomalaisiin kohdistuvaa kritiikkiä.

Valtava lobbaus kohdistuu
kaikkiin puolueen jäseniin.
Tämä tietenkin sen takia,
että tuleva vaalivoittomme
on huomattu usean etujärjestön ja edunvalvojan taholta. Halutaan vaikuttaa
siihen, mikä poliittisella
kentällä tulee muuttumaan
eduskuntavaalien jälkeen.
Kasvoton vastustajamme
haluaa kaiken jatkuvan kuten ennenkin turvatakseen
omat valta-asemansa.
Tehdään hyvä vaalityö,
sillä äänestäjät odottavat
nyt muutosta niin mediaan
(neljänteen valtiomahtiin)
kuin politiikkaankin. Laitetaan vaalivoiton saatuamme rötösherrat kiikkiin
ja oikeudenmukaisuus kunniaan.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Historiallinen murros mahdollinen
Tämän lehden tavoittaessa
lukijansa, eduskuntavaalien
ehdokasasettelu on suoritettu. Perussuomalaiset on
onnistunut ehdokasasettelussaan hyvin ja tämä on
yllättänyt median sekä poliittiset kilpailijamme, jotka
ovat pitkään toitottaneet
ettei
Perussuomalaisilla
muka olisi asettaa ”kunnon
ehdokkaita”.
Vastoin toista yleistä
hokemaa, ehdokkaamme
eivät myöskään ole vailla
poliittista kokemusta. Suuri osa on hankkinut poliittista kokemusta kunnallispolitiikasta ja listoilla on

myös nykyisiä sekä entisiä
kansanedustajia. Alueellisesti tasapainoinen ja ammatillisesti monipuolinen
ehdokaskaartimme on oiva
läpileikkaus Suomen kansasta.
Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma on paitsi
hyvä, myös tällä hetkellä
ylivoimaisesti luetuin, kehutuin ja tietenkin haukutuin
ohjelma. Perussuomalainen
puolue menee yhtenäisenä
vaaleihin ja se voi paremmin kuin koskaan aiemmin.
Tutkimukset osoittavat, että
Perussuomalaisten kannatus on noussut tasaisesti –
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kautta maan ja että kannatus on ennennäkemättömän
korkealla. Gallupit eivät
tietenkään äänestä, mutta
mielialoista ne kertovat.
Perussuomalaisilla on erinomaiset edellytykset tehdä
poliittista historiaa.
Tehdään se yhdessä
Totinen vaalitaistelu on vasta kunnolla käynnistymässä. Kamppailu vaalipiirien
kansanedustajapaikoista
tulee olemaan armoton.
Nyt ei pidä missään nimessä tuudittautua siihen, että
kaikki sujuu helposti. Me-

Toimittaja:
Kuvat:

Taitto:

Webmaster:
Vakituiset avustajat:

Lehden vuositilaukset:

nestykseen tarvitaan kovaa
työtä ja sitä ehdokkaiden ja
meidän vaalityöntekijöiden
täytyy ehdottomasti jaksaa
tehdä varsinaiseen vaalipäivään saakka. Perussuomalaisten vahvasta yleiskannatuksesta koituu ehdokkaillemme selkeää hyötyä, silti
ehdokkaan omakohtainen
vaalityö on ratkaisevan tärkeää jo hänen oman tuloksensakin kannalta.
Perussuomalaisten vaalityö on kansanläheistä riippumatta siitä onko se perinteisin tavoin tehtyä, vaiko
uusin keinoin toteutettua.
Me pärjäämme menemäl-

Mika Männistö, puh. 040-352 9368
Pauli Artturi Luttinen
ja Matton Images sekä toimittajien
ja puolueväen ottamia kuvia
Hyvän Olon Mediat Oy
Torikatu 13 A 6, 38700 Kankaanpää
Puh: 0207 920 362, fax: 0207 920 370
Harri Lindell
Reijo Ojennus, Marjo Pihlman,
Jorma Uski, Vesa-Matti Saarakkala,
Vaili K. Jämsä-Uusitalo, Alpo Ylitalo,
Reijo Hongisto
Marjo Pihlman 0207 430 802
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

lä sinne missä ihmiset ovat
ja esittämällä selkä suorana oman vaihtoehtomme.
Puhutaan kaikille kuten
toimittajille, tilaisuuksissa
saattaa olla henkilöitä,
jotka pyrkivät saamaan
ehdokkaita lausumaan
asiattomia möläyksiä,
jotka voidaan helposti
nauhoittaa ja levittää
nopeasti sosiaalisessa mediassa.
Vaaleissa mitataan miten kykenemme suoriutumaan yhdessä, joukkueena. Emme kaipaa yhtään
turhia irtiottoja. Jokaisen
suoritus vaikuttaa jouk-

kueemme menestykseen
ja sitä mitataan saatujen
äänien perusteella vaalien
tuloksena.
Ääniä tarvitaan paljon.
Menkäähän hakemaan niitä!
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Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman
aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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Murra vanhojen
puolueiden ylivalta
Vaalitaistelu on täydessä
käynnissä. Vanhat puolueet
ovat heränneet. Väsyneiden
voimien vastaisku myötäjuoksijoineen on menossa.
Perussuomalaiset otetaan
nyt tosissaan. Vanhat puolueet eivät enää väheksy
Perussuomalaisten kannatuksen nousua.
Johdan Perussuomalaisten vaalitaistelua hyvillä
mielin ja oman kannattajakunnan vankalla tuella. Perussuomalaisten pitää ajaa
omaa ohjelmaa ja omaa
linjaa.
Poliittinen johtajuus
edellyttää mielestäni seuraavia asioita ja ominaisuuksia:
1. Täydellistä uskollisuutta
ja täyttä sitoutumista.
2. Äärimmäistä kärsivällisyyttä.
3. Kykyä luoda ja tulkita
ideologiaa
4. Paljon muuta, joka tukee
kolmea edellistä kohtaa
Perussuomalaisten ei
pidä juosta muiden puolueiden ja median perässä.
Siitä lenkistä ei loppua tule.
OMALLA LINJALLA JA
TYÖLLÄ TULEE KANNATUSTA.
Näissä vaaleissa Suomen kansalla on ainutlaatuinen mahdollisuus murtaa vanhojen puolueiden

ylivalta. Perussuomalaisilla
on mahdollisuus nousta
puolueiden mitalikolmikkoon ja avainasemaan yhteiskunnassamme.
Perussuomalaisilla on
kaikissa vaalipiireissä täydet listat. Edessä on viiden
viimeisen viikon vaalikiri.
Työtä on tehtävä vaalipäivään saakka. Rohkene voittaa vaalit. Äänestä
Perussuomalaisia ja tuo ystäväsikin kasvavaan joukkoomme.

”Perussuomalaisilla on mahdollisuus
nousta puolueiden mitalikolmikkoon”

Eduskunnassa sanottua
”Hallituksen esityksen mukaisessa valvontamenettelyssä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta
muuttuisi syyttäjään verrattavaan asemaan, koska
valiokunnan esityksen mukaisesti valvontalautakunta tekisi esityksen kurinpitosakosta tai luvan peruuttamisesta. Valvontalautakunnan roolin muuttuminen menettelyllisesti on ristiriidassa yleisten
oikeusperiaatteiden kanssa.”

Pietari Jääskeläinen 24.2.2011

”Lähivuosina monet valtionyhtiöiden toimitusjohtajat
jäävät suhteellisen nuorina eläkkeelle. Heitä odottavat
leppoisat, jättisuurilla eläkkeillä turvatut vanhuudenpäivät. Esimerkiksi Outokummun toimitusjohtajalle
on luvassa reilun 0,5 miljoonan euron vuosieläke. Samanaikaisesti moni suomalainen joutuu pärjäämään
paljon alle 700 euron kuukausieläkkeellä.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 24.2.2011

Vaaliohjelma
Perussuomalaisten
vaaliohjelma on saanut aikaan enemmän
keskustelua kuin muiden puolueiden
vaaliohjelmat
yhteensä. On
tullut sekä
kehuja että
arvostelua.
Se on aivan
loistavaa.
Viesti
on
mennyt perille. Ohjelmasta puhutaan ja
siihen otetaan kantaa. Perussuomalaiset puolueena
ja vaaliehdokkaamme ovat
allekirjoituksillaan sitoutuneet omaan linjaansa ja ohjelmaansa.

SSuomalainen
uomalainen

”Vaalirahasotkuja puolustettaessa on puhuttu usein
maan tavasta. Itse en pidä muunnellun totuuden
puhumista ja vastuun pakoilua maan tapana. Ne
ovat vain eräiden poliitikkojen tapa reagoida ongelmiin, joihin he itse ovat syypäitä. Nähdäkseni
ex-pääministeri Matti Vanhanen reagoi virheisiinsä
jättämällä pääministerin paikan väärinkäytösten ja
vastuun pakoilun takia.”

Pentti Oinonen 22.2.2011

Perussuomalaiset eivät
teeskentele. Olemme aitoja. Suorapuheisia. Meillä
on omat arvomme ja ihanteemme. Pidämme niistä
kiinni. Me emme halveksi
ketään. Jokainen ihminen
ja jokainen elämä on arvokas.
Suomessa valtamedia
on aina asettunut vanhojen
puolueiden käsikassaraksi.
Media-alan ammattimies

Riku Siivonen on todennut
valtamedian asenteesta Perussuomalaisten vaaliohjelmaan: ”Mutta toimittajat, nuo hyväosaiset pikku
possut, ottivat tehtäväkseen
tukea vanhoja puolueita,
eliittiä ja vaihtoehdottomuutta”.
Minä haastan sinut lukijani. Lue vaaliohjelmamme.
Päätä itse! Luotan sinuun.
Vaaliuurnilla tavataan.

”Kysynkin nyt ministeriltä, arvoisa puhemies: Ette
kai te enää aio sallia tähän päälle korkean oikeuden
sallimaa yksityisten parkkiﬁrmojen sakotusoikeutta, varsinkin, kun jo nykyinenkin touhu on mediankin mukaan villiä ja paikoin rikollista ja perintä- ja
karhuamistoiminta on suorastaan perustuslain vastaista? Vai onko tämä hallituksen linja?”
Pertti Virtanen 10.2.2011

Pertti Virtanen 22.2.2011

”En yleensä kritisoi ja arvostele kollegoita oikein
paljon, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että ed. Rossi
oli kyllä niin mettäs, ku ikän voi miäs olla, ja kuitenkin muutaman kauden täällä jo ollut. Olisi nyt
kannattanut ottaa selvää, mitä perussuomalaisten
ryhmästä on pyydetty ja saatu perustuslakivaliokunnalta tietoa jo ennen päätöstä. Eli minä hämmästelen kyllä ed. Rossin vuodatuksia tuolla.”

Raimo Vistbacka 22.2.2011
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Vaalilehti

Vaalilehti
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Perussuomalaisten
vaalilehti ilmestyy

”Pääministeri Kiviniemi, te olette kolme kertaa kieltänyt sen, ettei E-kirjelmistä löydy eläkeikää koskevaa juttua. Mielestäni siellä on. Katsokaa E 145,
+-1. Mutta siellä on monta muutakin mielenkiintoista asiaa. Niissä on useita asioita, jotka tulevat
olemaan erittäin merkittäviä Suomen itsenäisyyden
kannalta, sen kannalta, että täällä saadaan tehdä
budjetit jatkossakin.”

Markku Uusipaavalniemi 17.2.2011

Perussuomalaisten 16-sivuinen vaalilehti ilmestyy viikolla 13.
Lehdestä tulee oma painos jokaiseen vaalipiiriin, jolloin keskiaukeamalla on vaalipiirin ehdokkaat, nimineen ja numeroineen.
PerusSuomalainen 5/2011 ilmestyy

Puolueen toimesta jokaiseen piiriin toimitetaan lehtiä, mutta
määrä on kuitenkin rajoitettu. Suosittelemme ehdokkaita kysymään ajoissa oman piirin johtohenkilöltä mahdollisuutta saada
lehtiä jaettavaksi.

1.4.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 23.3.2011.
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Yksityistä pysäköinninvalvontaa
koskeva lakiehdotus nurin
Eduskunnan lakivaliokunta on hyväksynyt mietinnön pysäköinninvalvonnan kokonaisuudistuksesta. Valiokunta kannatti hallituksen esitystä julkisen
pysäköinninvalvonnan osalta, mutta ehdotti perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten yksityistä

Vanki tienaa paremmin
kuin vartija
Uudessa Suomessa 21.2.2011 julkaistun uutisen
mukaan Keravan vankilan avo-osastolla vanki voi
tienata lumi-, metsä- ja peltotöissä tai laitoshuollossa paremmin kuin vartija. Töitä tekevän vangin kuukausitienestit liikkuvat yleensä tuhannen
ja kahdentuhannen euron välillä, mutta vankilan
luottamusmies Risto Nieminen mainitsee eräänkin
venäläisen vangin tienanneen hiljattain ylitöitä tekemällä 2 300 euroa. Vaikka palkasta maksetaan
pientä veroa sekä asumis- ja ruokakorvausta, jää
siitä silti oikein mukava summa käteen.
Näin suuret ansiot ovat paljon isommat kuin
tavallisen vartijan palkka eivätkä jää kauaksi kokeneenkaan vartijan peruspalkasta. Niemisen mukaan suomalaiset vankilat eivät toimi minkäänlaisena pelotteena ulkomaisille varkaille, joista osa
kerskuu avoimesti suomalaisen vankilan olevan
kuin viiden tähden hotelli heidän omassa kotimaassaan.

Kannatus Satakunnassa
jo 21,5 prosenttia
Perussuomalaisten kannatuksen rakettimainen
nousu vain jatkuu. Satakunnassa Perussuomalaiset on noussut jo toiseksi suurimmaksi puolueeksi
21,5 prosentin kannatuksellaan Satakunnan Kansan teettämän tuoreimman kannatusmittauksen
mukaan. Edellä on enää Kokoomus 22,2 prosentin
kannatuksella. Näillä kannatusluvuilla Satakuntaan olisi odotettavissa kaksi eduskuntapaikkaa.
Mielipidetiedustelun suurin yllätys oli sosiaalidemokraattien kannatuksen romahdus edellisten
vaalien 29,5 prosentista 21 prosenttiin, mikä merkitsisi demarien paikkaluvun tippumista kahteen.
Myös Keskustan kannatus on tippunut ja hekin
näyttäisivät olevan jäämässä kahteen paikkaan.
Myös ennestäänkin vähäistä kannatusta nauttivat
vihreät ovat edelleen laskusuunnassa.

pysäköinninvalvontaa koskevan lakiehdotuksen
hylkäämistä.
Samalla lakivaliokunta hylkäsi myös kansanedustaja Katajan toimenpidealoitteen yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaksi lainsäädännöksi.

Perussuomalaisten va
Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma julkistettiin perjantaina
25.2.2011 Pikkuparlamentin
Kansalaisinfossa.
Ohjelman pääperiaatteisiin
kuuluu muun muassa, että
Suomen valtio on perustettu
turvaamaan suomalaisten
etuja. Olemme itsenäinen
valtio, jonka päätöksenteon
pitää olla itsenäistä eikä ulkoapäin ohjattua.
Ohjelman esitteli ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja, puolueen kolmas varapuheenjohtaja Vesa-Matti
Saarakkala Pohjanmaalta,
joka toimii myös Timo Soinin kotimaan avustajana ja
puolueen apulaispuoluesihteerinä. Paikalla Pikkuparlamentissa oli myös huikean
kansansuosion saavuttanut
puheenjohtaja Timo Soini,
joka kertoi medialle puolueen linjauksista ja vastaili
tilaisuuden lopussa yleisön
tekemiin kysymyksiin.

Kasvun kautta lisää
jaettavaa
Rikkaiden ja suursäätiöiden halutaan kantavan
enemmän yhteiskunnallista
vastuuta verotuksen painopistettä muuttamalla. Suursäätiöt on saatava verotuksen piiriin, sillä vapaamatkustajia ei maamme taloudellisessa nykytilanteessa
voida hyväksyä. Harmaata
taloutta kitkemällä saamme myös lisää verotuloja.
Myös pääomaverotuksen
kiristäminen kolmeenkymmeneen prosenttiin ja lievä
progressio tähän päälle on
listattu puolueen vaaliohjelmaan.
Varallisuusveron palauttaminen on tarpeellista
ja suurituloisten verotuk-

Timo Soini vastaili median edustajien kysymyksiin sujuvasti ja selkeä

Reserviläiset tempaisevat
veteraanien hyväksi
Vuosittainen Sotiemme Veteraanit -keräys on käynnissä. Viime vuoden keräyksellä saatiin koottua lähes
kolme miljoonaa euroa sotiemme veteraanien tukemiseen. Lauantaina 12.3. reserviläiset ovat liikkeellä
kymmenillä paikkakunnilla keräyslippaiden kanssa.
Erityisenä tavoitteena on ollut tukea pienituloisimpien sotiemme veteraanien kotona asumista.
Suomen sotiin vuosina 1939-1945 osallistuneita
sotiemme veteraaneja on elossa 50 000 henkilöä ja
keski-ikä heillä on 88 vuotta. Keräyksen järjestävät
valtakunnalliset veteraanijärjestöt Sotainvalidien
Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten liitto, sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto.
Vesa-Matti Saarakkala esitteli eduskuntavaaliohjelman.

sen nostaminen prosenttiyksiköllä toisi valtion
kassaan sievoisen summan
rahaa. Arvonlisäveroon ei
koskettaisi ollenkaan. Vaaliohjelman perusta on siinä, että kasvua on saatava
aikaiseksi, koska vain sillä
tavalla syntyy uutta jaettavaa. Esitetyt leikkaukset ja
rakenneuudistukset ovat
parin miljardin luokkaa.
Tätä suurempia uudistuksia
ei voida tehdä.
Palkkaverotusta ei ole
varaa alentaa tulevalla
vaalikaudella, jos halutaan
pitää nykyisistä palveluista kiinni. Yli 5 000 euroa
kuukaudessa ansaitsevien
suurituloisten verotusta voi-

taisiin kiristää hieman. Kaavailut energiaverotuksen
nostamiseksi pitäisi perua
kokonaan. Työnantajien
Kela-maksut tulisi palauttaa myös.
Säästöleikkuria
käytettäisiin
kohdennetusti
Leikkauksien kohteeksi
joutuisivat muun muassa
yritystuet ja kehitysapu,
joista molemmista tulisi
leikata 200 miljoonaa euroa. Myös EU-jäsenmaksuista tulisi Suomen osuutta vähentää 200 miljoonaa
euroa, johon sisältyisi
Ison-Britannian 74 miljoo-
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Suomi kutistui 17 neliökilometriä
Suomen pinta-ala on 390 903 neliökilometriä, josta 303 892 on maata. Tämä selviää Maanmittauslaitoksen 25.2.2011 julkaisemasta kuntien pintaalatilastosta.
Suomen pinta-ala lasketaan nyt yleiseurooppalaisessa ETRS89-koordinaattijärjestelmässä. Laskutavan muutoksen seurauksena Suomen pinta-ala

pieneni noin 17 neliökilometriä. Näin siis tapahtuu
kartalla laskien - maastossa Suomi on entisellään.
Maanmittauslaitoksen uudella koordinaattijärjestelmän pinta-alat suurenevat vähemmän kuin aikaisemmin käytössä olleessa järjestelmässä. Näin
tilaston pinta-alat vastaavat nyt paremmin todellisia pinta-aloja.

aliohjelma julkistettiin
liian suuret niin hoidollisesti, laadullisesti kuin taloudellisestikin.
Vakauttamispaketti
voi viedä Audin
takapenkkipaikan

ällä suomen kielellä ilman poliittista liturgiaa.

nan euron jäsenmaksuhelpotus.
Yli 5 000 euroa ansaitsevien suurituloisten lapsilisiä tulisi alentaa hieman.
Maahanmuuton kustannuksia pitäisi alentaa ja
perusteettomia hakemuksia vähentää huomattavasti. Ylipitkiin hakemusten käsittelyaikoihin tulisi
puuttua nopeasti. Hallinnon ja byrokratian kustannuksiin olisi puututtava
esimerkiksi yhdistämällä
maa- ja metsätalous- sekä
ympäristöministeriö yhdeksi ministeriöksi, jonka
nimeksi voitaisiin osuvasti
laittaa luonnonvarainministeriö. Säästöleikkuri

kohdistuisi myös pakkoruotsin
kustannuksiin,
kriisinhallintajoukkojen
menoihin sekä puolue- ja
lehdistötukiin.
Rakenteisiin
puututtaisiin myös
kovalla kädellä
Rakenteellisia muutoksia
olisi tehtävä vähentämällä
olemassa olevien kuntien
määrää runsaalla kahdellasadalla ilman kuntalisille
kipeitä pakkoliitoksia. Samalla pitäisi kuntayhtymät
palauttaa demokraattiseen
kontrolliin. Omaishoito
olisi siirrettävä Kelan hoidettavaksi.

Terveydenhuollon rakenteellisiin uudistuksiin
tulisi puuttua. Nyt erot sairaanhoitopiirien välillä ovat

Perussuomalaiset on EUkriittinen puolue, sillä puolue korostaa politiikassamme sitä, miten toimimaton
järjestelmä EU käytännössä
on. Toisaalta Perussuomalaiset on myös EU-vastainen puolue, sillä meidän
mielestämme EU:n toimimattomuus kansanvallan
näkökulmasta sisältyy jo
ylikansallisen EU-järjestelmän perimmäiseen ideaan.
Perussuomalaiset uskovat, että talous- ja rahaliitto EMU:n viimeaikainen
hoipertelu on saanut monen EU:ta kannattaneenkin
miettimään, miten kestävälle pohjalle EU ja sen idea oikein rakentuvat. EMU:kin
pysyy käytännössä pystyssä
vain sen takia, että eri maiden poliittiset eliitit ovat
sitoutuneet EU-projektiin
eivätkä voi kasvojaan menettämättä perääntyä sitoumuksistaan.
Missä EU, siellä ongelma. Uudet tukipaketit
velkaisille maille tai EU:n
vakauttamispaketti ovat
puolueelle periaatteellisia
kysymyksiä. Nämä kysymykset voivat tulevissa
hallitusneuvotteluissa viedä
puolueelta tumman Audin
takapenkkipaikan.

Raha-automaattien
pelaaminen kiinnostaa
suomalaisia
Suomalaiset käyttivät viime vuonna keskimäärin
115 euroa raha-automaattien pelaamiseen, käy ilmi Raha-automaattiyhdistyksen tuoreesta tilastosta. Yhtä kuukautta kohti keskiverto suomalainen
siis pelasi melkein kymmenellä eurolla.
Alueelliset erot pelaamisessa ovat suuria. Kaikkein suosituinta pelaaminen oli eteläpohjalaisessa
Töysässä, jossa asukasta kohti pelattiin vuoden aikana peräti 297 euroa. Myös muut matkailijoiden
suosimat paikkakunnat nousivat tilastossa kärjen
tuntumaan. Suurten paikkakuntien asukkaat taas
eivät olleet erityisen ahkeria pelaamaan.
Eniten pelattiin täällä:
1. Töysä
2. Pertunmaa
3. Kyyjärvi
4. Virolahti
5. Forssa

297 euroa/asukas
293 euroa/asukas
232 euroa/asukas
228 euroa/asukas
208 euroa/asukas

Kroatiasta seuraava
EU-jäsenmaa?
Europarlamentti on hyväksynyt päätöslauselman,
jossa todetaan että Kroatian EU-jäsenyysneuvottelut voitaisiin saattaa päätökseen vuoden 2011
ensimmäisellä puoliskolla, jos maa etenee uudistusten kanssa.
Vaikka parlamentti kiittää Kroatian hallitusta
sen pyrkimyksistä taistella korruptiota vastaan sekä entisen pääministerin sekä kahden entisen ministerin syytteeseen asettamisesta, se painottaa, että korruptio on edelleen vakava ongelma. Pieni osa
korruptiotapauksista on päätynyt oikeusistuimeen
asti, ja suurin osa on edelleen tutkintavaiheessa.
Myös pakolaisasia on Kroatiassa vielä kesken.
Parlamentti toteaa, että vihamielisyys palaavia serbejä kohtaan on vähentynyt suurimmassa osassa
maata, mutta kaikki pakolaiset eivät ole vielä palanneet Kroatiaan, vaan heitä on Serbiassa edelleen
tuhansia.

Teksti: Harri Lindell

Perussuomalaisten aateperusta
Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat
rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys,
tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen
sekä henkinen kasvu.
Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on
kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla
tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan
paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä.

Lääkekorvaukset pienenivät
19 miljoonaa euroa
Vuonna 2010 lääkkeitä korvattiin sairausvakuutuksesta 1 225,4 miljoonalla eurolla, mikä on 19 miljoonaa eli 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Korvausmenojen lasku johtui pääasiassa viitehintajärjestelmässä olevien lääkkeiden välisestä hintakilpailusta.
Sydän- ja verisuonisairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden korvausmenot pienenivät eniten. Toisaalta
menot kasvoivat diabeteslääkkeiden ryhmässä.
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Eduskuntaryhmä muisti Vistbackaa

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka sai läksiäislahjaksi kalastusvehkeet. Onnittelemassa Pirkko Ruohonen-Lerner, vieressään Timo Soini.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaalikauden
päättäjäisillallista vietettiin
iloisissa tunnelmissa torstaina 24.2.2011, onhan
puolueen kannatus kivunnut ennätyksellisen korkealle. Paikkana oli viihtyisä
Bottan Snellman-kabinetti
lähellä Eduskuntataloa.
Paikalla oli koko eduskuntaryhmä, puoluetoimiston
väkeä ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini.
Tilaisuus oli historiallinen siinäkin mielessä, että
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka
oli viimeistä kertaa kansanedustajana sitä juhlimassa.
Vistbacka ei ole enää ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa 17.4.2011. Raimo ei halunnut vielä tässä
vaiheessa paljastaa, mihin

tehtäviin hän aikoo vaalien
jälkeen ryhtyä.
Soini ja
Ruohonen-Lerner
kiittivät
Soini kiitti puheessaan Raimoa siitä, että tämä jaksoi
pitää puolueen aatetta yllä
joutuessaan istumaan yksin kansanedustajana kahdeksan vuoden ajan. Koko
puoluetta ei olisi enää olemassakaan ilman hänen
sitkeää puurtamistaan. Veli
Raimo on tehnyt valtavan
työn aatteemme ja ideologiamme puolesta.
Raimo valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen
kerran jo vuonna 1987.
Raimo on tullut aina valituksi, on hän sitten ollut ehdolla eduskuntaan,

Alajärven kunnanvaltuustoon tai minne tahansa.
Liikenneministerin työkin
on koettu. Huvittavinta
asiassa on se, että Pohjanmaan suurin sanomalehti
Ilkka on aina ennen vaaleja ilmoittanut sivuillaan,
ettei Raimo Vistbacka tällä
kertaa tule valituksi. Mutta kuinkas vaan aina kävikään?
Kokemusvuodet ovat
tuoneet Vistbackalle suuren arvostuksen niin eduskunnassa kuin muuallakin.
Hänen ovensa on ollut
aina auki ja kynnys matalalla. Huoneeseen on ollut
helppo tulla sisälle puoluekannasta riippumatta. Hän
on taistellut aina köyhän
ihmisen puolesta, vaikka
itse onkin pärjännyt elämässään hyvin.

Pirkko Ruohonen-Lerner kiitti Raimoa eduskuntaryhmän puolesta kuluneista vuosista, vaativaan
kansanedustajan työhön
perehdyttämisestä ja saamastaan opastuksesta. Parempaa työkaveria ja esimiestä Pirkolla ei koskaan
ole ollut.
Visbackan viesti on
mennyt perille
- Yön hiljaisina hetkinä mietin usein elämää ja sen tarkoitusta niiden kahdeksan
vuoden aikana, jolloin olin
yksin edustamassa puoluettamme. Aikana jolloin Timo
Soini oli avustajana. Elämä
on sisältänyt ilon hetkiä ja
joskus myös pettymyksiä.
Raimo iloitsee siitä, että on voinut välittää omaa

kokemustaan ja opastusta
puolueen uusille kansanedustajille. Viesti on mennyt
perille. Eduskuntaryhmä
on toiminut pitkälti juuri
niin kuin hän on toivonut.
Pääsihteeri Jussi Niinistö ja
avustaja Toni Kokko ymmärtävät hänen tarkoituksensa jo puolesta lauseesta.
- Neljä vuotta sitten Soini sai yhdessä Marjo Pihlmanin kanssa suostuteltua
minut osallistumaan eduskuntavaaleihin vielä kerran
sanomalla, että voin nämä
neljä viimeistä vuotta vain
jäähdytellä ja painaa nappia
tarvitsematta ottaa asioihin
kantaa. Pikemminkin vain
oleskella ja nauttia kansanedustajana olemisesta.
Näin ei kuitenkaan käynyt.
Nyt työntäyteinen nelivuotiskausi alkaa olla takana.

6.-12.4.2011

6.-9.4.2011

17.4.2011

Ennakkoäänestys
kotimaassa

Ennakkoäänestys
ulkomailla

Vaalipäivä

Aikansa kutakin.
Vapa ja kela käyttöön
Ystävät olivat ostaneet Raimolle läksiäislahjaksi paremman luokan vavan ja kelan. Osuva lahja, sillä kaikki
tietävät Vistbackan olevan
intohimoinen kalamies. Raimo uskoi vehkeille löytyvän
käyttöä ja lupasi kalaa olevan pöydässä kun Soini tulee
vierailemaan Alajärvelle. Fileerattua kuhaa ainakin.
- Juhannuksena uusia
kalastusvälineitä kokeillaan
Norjassa Namsen-joella.
Kyllä minä teitä sitten informoin, miten kalaa on
tullut, lupasi Raimo lopuksi
kuulijoilleen.
Teksti ja kuva: Harri Lindell
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Vaihtoehto epäisänmaallisuudelle
Kilpailevat puolueet ja niitä hännystelevä media ovat
reagoineet perussuomalaisten kannatuksen nousuun.
Ensin toitotettiin kuukausikaupalla, että kannatus
ei voi realisoitua vaaleissa,
koska Timo Soinia voi äänestää vain Uudenmaan
vaalipiirissä, eikä perussuomalaisilla kuulemma ole
muita vakavasti otettavia
ehdokkaita.
Perussuomalaisilla on
kautta maan erinomaisia
ehdokkaita, jotka ovat tehneet hienoa työtä omissa
vaalipiireissään ja jotka tunnetaan siellä. Tämä riittää.
Eduskuntavaaleissa äänestetään paikallisia ehdokkaita. Se, että Helsingin Punavuoressa asuvat toimittajat
eivät ole kuulleet heistä, on
täysin merkityksetöntä.
Kenellä on
viisasten kivi?
Viimeisin valitusvirsi on
koskenut sitä, että perussuomalaisilla ei kuulemma ole oikeata ohjelmaa.
Että me vain räksytämme
ja heittelemme sukkeluuksia. On tivattu innokkaasti, miten perussuomalaiset
aikovat tasapainottaa julkisen talouden, kitkeä harmaan talouden, pysäyttää
velkaantumisen ja poistaa
työttömyyden.
Puheet siitä, että perussuomalaisilla ei olisi ohjelmaa ja aitoja linjauksia, ovat
paitsi vääriä myös hiukan
omituisia, kun otetaan huo-

mioon, että muiden puolueiden ainoa vaaliteema tuntuu
olevan perussuomalaisten
vastustaminen. Kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta kaikki eduskunnassa
istuvat puolueet ovat viimeisen vuoden aikana ilmoittaneet olevansa perussuomalaisten vastavoima.
On myös kohtuutonta
vaatia, että perussuomalaisilla olisi taskussaan jokin
viisasten kivi, jolla kaikki
Suomen ja ihmiskunnan
ongelmat ratkeaisivat huhtikuun vaalien jälkeen. Kohtuuden nimissä voitaisiin
kysyä, mitä muut puolueet

aikovat näille ongelmille
tehdä. Kepulla, kokoomuksella, vihreillä ja rkp:llä on
ollut näytön paikka viimeiset neljä vuotta. Onko työttömyys selätetty? Onko harmaa talous kitketty? Onko
velkaantuminen pysäytetty?
En tiedä, onko perussuomalaisilla ihmelääkettä
näihin vaivoihin, mutta sen
ainakin tiedän, että nykyisillä valtapuolueilla ei ole.
Äänestystottumus
istuu lujassa
Perussuomalaisten korkea
kannatus ei sinänsä ole ih-

meellinen asia. Paitsi että
perussuomalaiset on ainoa
vaihtoehto konsensuspuolueille, se on myös ainoa
puolue, joka on monissa
kysymyksissä samaa mieltä
kuin tutkitusti suurin osa
Suomen kansasta. Esimerkkeinä voidaan mainita kielipolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka. Ylipäänsä se,
että tavallisen suomalaisen
ihmisen, työntekijän, yrittäjän ja veronmaksajan, tulisi
olla valtiovallan huolenaihe
numero yksi.
Kaikki vanhat puolueet
ovat näistä asioista eri mieltä kuin suurin osa Suomen
kansasta. Yllättävää ei ole
perussuomalaisten korkea
kannatus. Yllättävää on se,
että vanhojen puolueiden
kannatus on edelleen niinkin korkea kuin se on. Miksi kokoomuksen, kepun,
demareiden ja vasemmiston
äänestäjät siis äänestävät
vastoin omaa etuaan?
Ikävä kyllä äänestystottumus istuu lujassa kuin
tauti. On vaikeaa yhtäkkiä
äänestää toisin kuin on koko siihenastisen elämänsä
aikana äänestänyt. Se on vähän kuin myöntäisi olleensa
aina väärässä. Puolueet ovat
kuitenkin muuttuneet. Oli
aika, jolloin ne puolustivat
kannattajakuntansa intressejä. Juuri se, että ne ovat
voineet luottaa vakituisiin
äänestäjiinsä, on mahdollistanut sen, että niistä on tullut ylimielisiä ja elitistisiä.
Ne ovat tottuneet siihen,
että harjoittivat ne millaista

politiikkaa hyvänsä, uskolliset tukijat joka tapauksessa äänestävät niitä vanhasta
muistista.
Tähän asiaan on tulossa
muutos huhtikuussa. Protesti on kypsynyt jo pitkään,
mutta siltä on tähän asti
puuttunut uskottava purkautumiskanava. Vanhat
puolueet ovat hädissään ja
häkellyksissään, kun kansa,
jolle ne ovat tottuneet haistattelemaan, onkin yhtäkkiä
haistattamassa takaisin.
Älä äänestä huonoa
jäljitelmää
Osoitan nämä sanat erityisesti perussuomalaisten
uusille kannattajille ja niille, jotka vielä epäröivät
päätöksessään. Jos haluat
muutosta nykypolitiikkaan,
älä äänestä niitä, jotka ovat
vastuussa nykypolitiikasta. Jos äänestät nykyiset
valtapuolueet uudelleen
valtaan, tulet saamaan lisää samanlaista. Vaalien
lähestyessä kaikki puolueet
vihreitä lukuun ottamatta ovat tulleet varsinkin
maahanmuuttoasioissa lähemmäs perussuomalaisia.
On ymmärrettävä, että jos
niillä olisi minkäänlaisia todellisia aikomuksia muuttaa
nykyistä politiikkaa, ne olisivat voineet tehdä sen jo. Ei
kannata äänestää huonoa
jäljitelmää, kun samalla äänellä saa aitoa tavaraa.
Perussuomalaiset on
protestipuolue mutta terve
sellainen. Se on vaihtoehto

Rokkaa kansalle eduskuntatalolla
Espoon ja Helsingin Perussuomalaiset järjestivät Rokkaa kansalle -tapahtuman
Eduskuntatalon edessä perjantaina 25.2. Samana päivänä julkistettiin puolueen
vaaliohjelma.
Tapahtumassa olivat
puhumassa mm. puolueen
puheenjohtaja Timo Soini,
PS-nuorten puheenjohtaja
Simon Elo, Helsingin kaupunginhallituksen jäsen
Jussi Halla-aho sekä puolueen kansanedustajia ja
eduskuntavaaliehdokkaita
Uudenmaan ja Helsingin
vaalipiireistä. Viihteestä
vastasivat teekkarikvartetti
Hummeripojat, jotka esittävät puolueen teemoja laulaen. Tilaisuudessa jaettiin
myös kansalle hernerokkaa.

Rokkaa kansalle -tapahtuma keräsi sanan ja hernesopan -nälkäisiä kuulijoita.

elitismille, epäisänmaallisuudelle ja ylimielisyydelle. Se on protesti lautakasoille, nuorisosäätiöille ja
korruptiolle. Protesti sille,
että verorahoja kipataan
surutta erilaisiin kankkulan kaivoihin. Se on lisäksi
vaihtoehto sille, että politiikasta on tullut pelleilyä.
Kuvaavaa on, että Kokoomuksen kärkihahmo, ulkoministeri Stubb, ilmoittaa
vaalijulisteessaan olevansa
”kreisibailaava ulkoministeri”. Tähän on tultu. Tätäkö äänestäjät ansaitsevat?
Kreisibailausta?
Ehkäpä maamme työllisyyspolitiikka, EU-politiikka, ulkomaalaispolitiikka
ja talouspolitiikka ovat
päättyvällä vaalikaudella
nähneet aivan riittävästi
kreisibailausta.
Juuri parempaa sanottavaa ei ole virallisesta oppositiostakaan, nimittäin
rakkauspuolue demareista,
joka tuntuu olevan kaikkein
pahiten kuutamolla oman
äänestäjäkuntansa
tunnoista. Viimeisen gallupin
mukaan demareiden kannatus on kaikkien aikojen
pohjalukemissa. Demareiden puoluesihteeri Mikael
Jungner kommentoi galluptulosta ”tosi motivoivaksi”.
Vaaleihin on aikaa alle kaksi kuukautta. Ehdotan, että
annamme puoluesihteeri
Jungnerille lisämotivaatiota
koko rahan edestä.
Jussi Halla-aho
Helsinki
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Johanna Jurva
Vantaa
Olen ensimmäistä kautta Vantaan kaupunginvaltuutettuna ja
ympäristölautakunnan jäsenenä.
Tuoreita, ei politisoituneita, ajatuksia olisi nyt tarjolla.
Toteutin pitkäaikaisen haaveeni päästä tekemään hoitotyötä valmistumalla aikuisiällä
lähihoitajaksi. Työnantajani on Helsingin kaupungin
kotihoito.
Ammattini ja omien taustojeni vuoksi minulla on
kaksi pääteemaa: vanhukset ja lapsiperheet.
Työssäni näen vanhusten köyhyyttä, yksinäisyyttä,
hätää ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä ihan liikaa.
Jokaisella, myös vanhuksilla, on oikeus turvalliseen ja
laadukkaaseen elämään.
Huomioitavaa on, että köyhyys ja syrjäytyminen eivät ole pelkästään vanhusten ongelma, vaan valitettavan
usealle lapsiperheelle se on tavallista arkea. Itse tiedän
mitä on arki yksin kahden lapsen kanssa, niin iloineen
kuin suruineen.
johanna.jurva.lh@vantaa.ﬁ, www.perusäiti.ﬁ

Olen musiikki- ja media-alan
yrittäjä. Minut ja vaimoni Aija nimettiin Vuoden Yrittäjiksi
Ylöjärvellä 2009. 30-vuotiaalla
Discopress Oy:llä on viihdeuutispalvelu, Hitit!-lehti sekä Radio 988. Ääni saattaa olla tuttu,
sillä olen juontanut jo pitkään
paikallisradioiden Listasuosikit-ohjelmaa.
Kuulun mm. yrittäjiin, Lionseihin ja Karjalan Liittoon. Olen tuottanut Karjalan kunnailla -levyn, jolla
tutut artistit kuten Eki Liikanen tulkitsevat Karjala-iskelmiä ja -lauluja uusille sukupolville. Lavakauden päättäjäiset olen järjestänyt jo 21 kertaa. Olen mm. Musiikki
& Media Tapahtuman perustaja ja osakas sekä DJ-kunniagallerian puuhamies.
Ehdokkaaksi minut sai politiikan rappio, josta laaja
ystävä- ja tuttavapiirini on saanut tarpeekseen. Kansannousu tapahtuu vaaliuurnilla!
pena@hitit.ﬁ

www.mattikyllonen.com

Opettaja, asumisasia-aktivisti.
Omantunnon ääni eduskuntaan!
Asumisen hinta liian korkea
kaikille. Ei 15-kertaisia tonttivuokrien korotuksia!
Ei arvonlisä- ja energiaveron
korotuksia. Ei ruuhkamaksuja!
Harmaa talous kuriin! Rikollinen rakennus- ja ravintola-ala ryöstää valtiolta 3-6
mrd. Sillä talousvajeemme kuntoon. Ei leikkauksia!
Sosiaalihuolto- ja terveydenhoito remonttiin! Vanhuslaki voimaan heti! Ei jenkkisijoittajien terveystaloja!
EU rahoittaa Madridin metroa 30 m päivässä, miksi
ei Suomen?
Rahat kehä I ja III sekä ratahankkeisiin EU:lta!
Maahanmuutto ei ratkaise työvoimapulaa, ei huoltosuhdettamme; nuorille töitä, vanhuksille turvaa!

James Hirvisaari
Asikkala

Matti Kyllönen
Oulu
Olen ﬁlosoﬁan tohtori, ItäKarjalan Kustannus Oy:n toimitusjohtaja, historianopettaja ja
-tutkija. Syntynyt Kuusamossa
1940, asun Oulussa. Olen 1995
väitellyt Pohjois-Suomen varhaissosialismista ja kirjoittanut
monia paikallishistoriallisia tutkimuksia ja pari historiallista romaania.
Olen Perussuomalaisten ehdokkaana vastustaakseni
Pohjois-Suomen syrjintää ja yhteiskuntaelämässä esiintyviä vääristymiä, kuten köyhien ja työttömien ongelmia,
eläkeläisten “taitettua” eläkeindeksiä ja palkansaajia
korkeampaa verotusta. Työttömyys, erityisesti nuorten,
on poistettava. Pohjois-Suomi on pidettävä asuttuna mm.
pk-yritystoimintaa edistämällä.
Meidän on uudesti luotava maa.

Juha Väätäinen
Helsinki

Pentti Teräväinen
Ylöjärvi

Olen Asikkalan kunnanvaltuutettu, Asikkalan Perussuomalaisten puheenjohtaja ja Perussuomalaisten Hämeen piirin
varapuheenjohtaja. Ammatiltani olen veturinkuljettaja. Työni
ohessa olen opiskellut Helsingin
yliopiston teologisessa tiedekunnassa, ja minulla on kristillinen maailmankatsomus. Olen
länsimaisen vapauden ja suomalaisen kulttuurin vaalija.
Politiikkaan olen lähtenyt mukaan huolestuneena
kansakuntamme tilasta ja tulevaisuudesta. Perussuomalaiset on mielestäni kansan ainoa toivo. Erityisesti minua
huolestuttaa liiallinen humanitaarinen maahanmuutto, ja
siinä asiassa haluan toimia selkeänä kanavana kansalaismielipiteelle. Vaadin merkittäviä tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan.

Pekka Ranta
Sulkava
DI, orkideatarhuri, avioliitossa.
Pyrin vaikuttamaan tuottavimman harmaan talouden kitkemiseen eli osakkeiden hallintarekisterin kieltämiseen. Sinne
menetetään verorahaa satoja
miljoonia vuodessa.
Ympäristön suojelun nimissä
rahastetaan polttoaineiden hinnassa, sähkön hinnassa,
rakennusten kustannuksia nostamalla. Luonnonsuojelu
on suurelta osin valheellista.
Työeläkkeitä pienennetään taitetulla indeksillä ja samalla eläkeyhtiöiden johto rahastaa häikäilemättä. Eläkevaroja pilataan Irlannin ja Kreikan tapaisiin maihin
tehdyillä sijoituksilla.
Vähävaraisten etua on ajettava voimakkain toimin,
ei puhuen.
Siirrytään sitoviin kansanäänestyksiin.

www.hirvisaari.info
www.pekkaranta.eu
www.orkidea.ﬁ

Laura Huhtasaari
Pori
Olen 31-vuotias perheenäiti
Porista. Koulutukseltani olen
kasvatustieteen maisteri ja toimin erityisopettajana. Keskeisiä
vaaliteemojani ovat talouden ja
politiikan arvojen puhdistaminen. Rehellisyys ja luotettavuus
on palautettava ensimmäiseksi
arvoksi. Etuoikeutettuja ja erityiskohtelua saavia kansanryhmiä ei tule sallia. Pakkoruotsi on lopetettava, tilalle
vapaa kielivalinta. Uskottavuutensa menettänyt oikeuslaitoksemme kirjavine ja kansan oikeustajua loukkaavine
tuomioineen on uudistettava. Haluan oikeudenmukaisemman Suomen! Jos muutos ei lähde poliittisista päättäjistä, niin kenestä sitten?
www.laurahuhtasaari.ﬁ

Juha Malmi
Vantaa
Olen 47-vuotias ekonomi,
KTM. Puolueen jäsen vuodesta
2006. Vantaan kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
ja Vantaan Perussuomalaisten
hallituksen jäsen. Olen toiminut
kansanedustajan avustajana vuodesta 2009. Tämä työ on
antanut minulle erinomaiset valmiudet kansanedustajan
tehtävään.
Tulevan hallituksen kolme tärkeintä tehtävää ovat
työttömyyden vähentäminen, tuloerojen kaventaminen
ja peruspalvelujen turvaaminen. Lisämäärärahoja on
osoitettava eläkkeiden, perusturvan ja omaishoidontuen
korotuksiin sekä lapsiköyhyyden nujertamiseen. Vanhusten ja vammaisten oikeusturvaa on parannettava.
Perinteiset suomalaiset arvot on nostettava kunniaan
ja politiikkaa on tehtävä rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden pohjalta oman maamme kansalaisten etua
kunnioittaen.
www.juhamalmi.ﬁ

Kaija Räsänen
Kuopio
Olen Kuopion kaupunginvaltuutettu. Asun Kuopiossa, mutta olen kotoisin Koillis-Savon
syrjäseudulta. Haluan säilyttää
maaseudun asuttuna ja Suomen
elintarviketuotannon omavaraisena.
Hyvät peruspalvelut on tärkein vaaliteemani. Sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutoimi
ja vanhustenhoito on oltava kunnossa koko maassa.
Koulutukseltani olen teologian maisteri ja ﬁlosoﬁan
kandidaatti. Olen opettaja.
EU-asiat toivat minut mukaan politiikkaan vuonna
1994. Halusin puolustaa Suomen itsenäisyyttä. Kansanedustajana en antaisi enää lainaa EU-maille. Suomen
verorahat kuuluvat meille suomalaisille. Olen ihmisen ja
muutoksen asialla. Äänestä minut eduskuntaan.
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Jaakko Uuksulainen
Kesälahti

Marko Manninen
Lievestuore
Olen 41-vuotias laitosmies Lievestuoreelta. Olen ensimmäisen
kauden kunnanvaltuutettu.
Olen kolmen lapsen isä ja
perheeseeni kuuluu myös avovaimo Riitta sekä hänen tyttärensä eli olemme niin kutsuttu
uusioperhe. Harrastuksiini kuuluu, mitä kolmivuorotyöstä jää aikaa, lähinnä hiihto talvella ja kesät yleensä kuluu remontin merkeissä.
Politiikassa haluan edistää suomalaisten työpaikkojen
pysymistä tämän maan rajojen sisäpuolella ettei tulevaisuudessakin olisi suurin vientituote työpaikat kolmansiin
maihin.
Olen toiminut työelämässä pari kautta pääluottamusmiehenä ja nykyisessä työpaikassa olen varaluottamusmies.
Nyt olisi aika tehdä Suomen politiikassa täyskäännös
nykyisen ”viherhömpän” sijaan ja alkaa luoda suomalaisille teollisia ja muiden alojen työpaikkoja ja vetää harmaa talous ”kölin alitse” että kolisee ja uskon, että Perussuomalaiset tarjoavat tämän vaihtoehdon suomalaisille.

Olen toiminut taksiyrittäjänä yli
40 vuotta ja jatkan edelleen.
Politiikassa olen ollut kunnanvaltuutettuna yli 40 vuotta
ja viimeiset 2 vuotta olin ensimmäinen perussuomalainen kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Luottamustoimia on kertynyt
useilta hallinnonaloilta. Kirkkovaltuuston jäsenenä olen
ollut 32 vuotta.
Toivoisin voivani vaikuttaa omaishoitajien asemaan,
palkkaukseen ja sijaisten saamiseen vapaapäivien tuuraajaksi. Yhteiskunnalle tulisi säästöjä.
Lapsilisiä ei saa vähentää toimeentulotuesta.
Paras-lakia on muutettava. Kuntien itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. Kuntien pakkoliitoksia ei tule
tehdä.
Näitä tavoitteita ajan eteenpäin. Äänestä, älä nuku.

55-vuotias lääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, pitkä terveyskeskuslääkärin kokemus.
Naimisissa kohta 33 vuotta, 4
lasta, joista nuorin asuu vielä
kotona, kaksi lastenlasta.
Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa vuodesta 2005 ja
olen seitsemättä vuotta sekä Pietarsaaren kaupunginvaltuuston että kaupunginhallituksen jäsen. Olen toiminut
sitoutumattomassa ryhmässä, koska en ole ollut tyytyväinen suurten puolueiden toimintaan. Toiminnassani olen
tunnistanut selkeän perussuomalaisuuden ja liityinkin
riveihin ehdokkuuteni myötä. Työni ihmisten parissa on
antanut minulle hyvän näköalapaikan sille, mitä meidän
tulee yhdessä tehdä suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
www.helinasipinen.com
helina.sipinen@ﬁmnet.ﬁ

Juha Antinkaapo
Tervola
olen asunut ikäni Tervolan
Suolijoen kylässä. Olen työskennellyt kotitilallani apuna ja
itsenäisenä yrittajana. 80-luvulla
opiskelin navettatöiden lomassa
Oulun yliopistossa valmistuen
1988 pääaineena kansantaloustiede.
Olin Smp:n viimeisessä puolue-edustajistossa ja taisinpa olla pohjoisimpana perustamassa uutta puoluetta
Kokkolassa marraskuussa 1995.
Politiikassa tulisi lopulta pohtia mikä on oikein tai
väärin, loppupeleissä sen on riitettävä.

Helinä Sipinen
Pietarsaari

Anu Eteläaho
Espoo

Timo Tukia
Vilppula
Olen 48-vuotias maanviljelijä ja
yrittäjä Vilppulasta. Koulutukseltani olen agrologi ja minulta
löytyy omat vahvat mielipiteet
asioihin. Nykypäivän päätöksenteossa on mielestäni paljon
parantamisen varaa. Seison vakaasti ja määrätietoisesti tärkeinä pitämieni asioiden takana;
- avoimuutta ja maalaisjärkeä päätöksentekoon
- koulutuksen ja työn turvaaminen jälkipolville
- pk-yrittäjyyden tukeminen ja kannustaminen
- suomalaisen omavaraisen maatalouden turvaaminen
Huolehtikaamme siitä, että meillä kaikilla olisi mahdollisuus elää ja nauttia ihmisarvoisesta elämästä itsenäisessä kotimaassamme.

Olen kauppatieteiden tohtori
Espoosta.
Tarvitsemme kannustavaa,
positiivista politiikkaa. Tahtoa tehdä kansalaisten etujen
mukaisia hyviä päätöksiä! Jokaiselle on taattava turvallinen
tulevaisuus, toimeentuloineen ja
palveluineen. Tämä edellyttää vanhuksista, vammaisista
ja kaikista heikoimmin toimeentulevista huolehtimista.
Jokainen ihminen ja elämä on arvokas.
Lapsissa, lapsiperheissä, työtä tekevissä, yrittäjissä ja
opiskelevissa nuorissa on tulevaisuutemme. Tarvitsemme
erityisesti työllisyyden ja yrittäjyyden
tukemista. Työtä ja toimeentuloa kaikille!
www.anun.ﬁ

www.perustimo.ﬁ

Mika Raatikainen
Helsinki
Olen Mika Raatikainen, helsinkiläinen rikoskomisario ja kahden nuoren isä. Työskentelen
Helsingin poliisin huumerikosyksikön tutkinnanjohtajana ja
opiskelen kansainvälistä oikeutta yliopistossa.
Toimin Helsingin valtuuston
1. varajäsenenä, pelastuslautakunnan jäsenenä ja Helsingin Rauhanturvaajien hallituksessa. Yli 10 vuotta
kriisinhallintatehtävissä maailmalla opetti, että ihmisiä
autetaan parhaiten elinalueillaan.
En käsitä nykymenoa eduskunnassa enkä yhteiskunnassa - missä on normaali oikeudentunto, rehellisyys ja
reilu meininki? Rikollisten paikka ei ole eduskunnassa.
Vaadin eduskuntaan perussuomalaista asennetta.
Puhtain asein puhtaan asian puolesta!
Päätä itse!
www.papap2011.blogspot.com

Ritva Kike Elomaa
Masku
Isänmaallinen ihminen, joka ei
valinnut ammattiurheiluaikanaan eikä sen jälkeen vakinaiseksi
asuinpaikakseen ulkomaita, vaan
oman syntymämaakunnan. PS
Varsinais-Suomen piirin 1. varapj.
ja PS-naisten hallituksen jäsen.
Olen elänyt politiikan ympäröimänä koko lapsuuteni. Isäni oli SMP:n kansanedustajana 1970 luvulla. Olen tehnyt töitä koko ikäni kansan
parissa. Se toimii loistavana näköalapaikkana kaikkiin
kansan kerroksiin. Eduskuntavaaleissa 2007 sain hyvän
tuloksen ja EU-ehdokkuus oli korkeakoulukoetus.
Hyvinvointivaltiomme on vaakalaudalla. Veromarkkoja on tultava. Suomalaisten pitää päästä oikeisiin
töihin. Tuloerojen kasvu on tyrehdytettävä. EU-maihin
maksettavat tukipaketit ovat katastroﬁ. Sosiaali- ja terveyspalvelut turvattava kaikille. Omaishoitajien tilanne
on kestämätön. Maahanmuuttoasioissa kannatan Perussuomalaisten tiukkaa linjaa. Perussuomalaisuus on työn
ja yrittäjyyden mahdollistamista.
www.kikeelomaa.com

Pekka Tiusanen
Helsinki
Olen 57-vuotias lakimies Kontulasta, toiminut päätoimisesti
yrittäjänä vuodesta 1984. Riitaja rikosasioita olen ajanut tuhansia, tässä yhteydessä yhteiskunnan ja kansalaisten ongelmat ovat tulleet minulle tutuiksi.
Vuosien mittaan on ollut nähtävissä oikeudenkäyntien selvä hidastuminen pk-seudulla.
Oikeudenhoitoon ei ole osoitettu riittävästi voimavaroja,
ja oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet siten, että oikeusturva on keskimäärin huonontunut.
Tärkein asia lähivuosina on valtiontalouden kuntoonpano. Holtiton taloudenpito ei voi enää jatkua. Suomen
valtio ei voi olla Euromaiden vippikassa. Joka viides valtion käyttämä euro on lainarahaa. Olemme Kreikan ja Irlannin tiellä taloudenpidossa, kiitos vanhojen puolueiden.
Avioliitossa olen ollut 33 vuotta, asumme ok-talossa
Kontulassa, ja perheen lapset ovat aikuisia. Harrastan
kuvataidetta, historiaa ja moottoripyöräilyä. Moottoripyörällä olen ajanut noin 300.000 km, ja ajo jatkuu.
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Karri Ollila
Askola
MMM, Mv, Yrittäjä, Askola
(s.1970).
Yksinkertainen on kaunista.
Lakien ja asetusten tulee olla
yksiselitteisiä, teiden suoria ja
päätösten suoraviivaisia. Uskon
ihmisiin ja yrityksiin enemmän
kuin byrokratiaan ja direktiiveihin.
Minulle poliittisesti läheisiä aiheita ovat mm. hallinnon
ja lakien vähentäminen, talouden tasapaino, syömävelan
torjuminen, yritysten toimintaedellytysten ja kasvun mahdollistaminen, yksilönvastuun lisääminen, metsäsektorin
menestyminen ja ruokaomavaraisen turvaaminen.
Uskallan sanoa jo ennen vaaleja: -veroja ei kevennetä
ja mutta valtion menoja on kevennettävä.
Olen toiminut kunnallispolitiikassa 12 vuotta ja ollut
mm. valtuuston pj. Olen toiminut maanviljelijänä ja yrittäjänä vuodesta 1993. Olen metsäalan ammattilainen.
Perheeseeni kuuluu neljä lasta (6-15 v.) ja aviovaimo.

Pentti Tuomi
Saarijärvi
Olen
syntynyt
23.2.1946
Mahlulla. Koulutukseltani olen
levyseppä-hitsaaja ja maatalouskonekorjaaja. Rintamamiestilan
poikana olen oppinut maanviljelijän ammatin. Perheeseen kuuluvat vaimo, kolme lasta sekä
kuusi lastenlasta.
Luottamustoimeni: Lautamies 20 vuotta, herastuomari. kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen,
sote-valtuutettu, kirkkovaltuutettu sekä perussuomalaisten perustajajäsen.
Eläkkeisiin on saatava tuntuva korotus. Lapsiperheiden asemaa on parannettava ja etenkin kotihoidontuen
verotusta kevennettävä.
Kokemusta ja näkemystä riittää, joten äänestä Pentti eduskuntaan. Laitetaan Pentin elämänkokemus sekä
maalaisjärki kierrätykseen tekemään eduskunnassa hyviä
päätöksiä omilla aivoilla ilman ryhmäkurirajoituksia.
pentti.tuomi@saarijarvi.ﬁ

www.karriollila.ﬁ, karri.ollila@pp1.inet.ﬁ

Krista Poutanen
Kuusamo
Olen 40-vuotias kahden lapsen
äiti Kuusamosta. Koulutukselta
olen myyntimerkantti ja ammatiltani myyjä/tarjoilija.
Työssäni olen paljon keskustellut erilaisten ihmisten kanssa
ja huomannut että monia ihmisiä
huolestuttavat samat asiat tässä
yhteiskunnassa. Minulla on vilpitön halu auttaa ihmisiä
ja olla tekemässä tästä maasta meille kaikille ihmisille paremman elää.
Tärkeimpinä asioina pidän ihmisten hyvinvointia.
Perhe, työ ja terveys. Lapsiperheiden köyhyys on myös
alkanut huolestuttamaan, koska lapsiperheet ovat myös
niitä, jotka kuluttavat eniten.
Köyhien ja rikkaiden erot on saatava kaventumaan,
ja Suomesta köyhyys pois. Olen itse ikäni elänyt minimituloilla, niin että tiedän kyllä mitä se on. Työnteon on oltava kannattavaa, oli se sitten pätkätyötä, osa-aikatyötä
tai mitä tahansa työtä.
ksl_poutanen@hotmail.com

Sanna Leivonen
Salo (Perniö)
Uutta tuulta eduskuntaan:
29-vuotias, kolmen pojan äiti. Olen lounaskahvilayrittäjä,
Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen, Suomen
maastojousiampujainliiton puheenjohtaja, jousiammuntaseura Ascellan puheenjohtaja, Salonseudun perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja.
Ammun taljajousella suomenmestaruustasolla ja laulan
kuorossa.
Minulla on tavallinen suomalainen perhe, eduskunnassa tarvitaan tavallista suomalaista ihmistä ymmärtävää edustajaa. Pidän eläkeläisten sortamista ja nuorten
työttömyyttä huolestuttavana. Ensin suomalaiset töihin,
nuoret ja keski-ikäiset, vasta sitten on tarvetta puhua eläkeiän nostamisesta. Maahanmuuttopolitiikkaan selkeät
rajat. Suomen täytyy huolehtia paremmin oman maansa
kansalaisista ja näiden hyvinvoinnista, sen sijaan että aina yritetään joka asiassa olla EU:n mallilapsena.
www.sannaleivonen.net
http://sannaleivonen.blogspot.com

Veikko Siitonen
Kittilä
61-vuotias shamaani ja eräopas.
Olen syntyperäinen lappalainen.
1998 aloin rakentaa omaa Maakammikylääni Kittilän Nulituiseen.
Asetuin ehdokkaaksi Perussuomalaisiin, koska olen syvästi
huolestunut maamme nykytilasta.
On ollut karmeata nähdä miten korruptio rehottaa valtionﬁrmoissa, eläkekassoilla, ammattiliitoissa jne.
Valtion velka kasvaa, suurtulollisten verot kevenee.
Samaan aikaa kasvoton pääoma ”unohtaa” vanhustenhoiton, yksinhuoltajien, pitkäaikaistyöttömien, pieneläkeläisten ahdingon sekä sivukylien väen. Kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus työhön, riittävä terveydenhuolto sekä
kohtuullinen toimeentulo. Lääkkeeksi ehdotan mm. pääomatuloveron korotusta 31 %:iin ja min.eläkeeksi 1100 €.
Minulla on tahtoa, voimaa ja näkemystä vaikuttaa
siihen minkälainen Suomi on tulevaisuudessa. Äänestäjieni valtuuttamana haluan olla luomassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille.
www.veikkosiitonen.suntuubi.com, vsiitonen@gmail.com

Kimmo Nykänen
Loviisa
Olen 48-vuotias kaupunginvaltuutettu, tarkastus- ja vapaaaikaltk:n jäsen. Työskentelin
aikanaan konsulttitoimistossa
mekaanisen puunjalostusteollisuuden, sekä prosessi- ja energiateollisuuden parissa erilaisissa tarkastus- ja valvontatöissä.
Se antoi kipinän energia- ja työmarkkina-asioiden pohdintaan. Työttömyysaika on koulinut pienituloisen arjen ongelmien, ja erilaisten kurssien tarpeellisuuden (?)
ymmärtämiseen.
Haluan edistää kotimaista työtä ja olla mukana estämässä sen siirtymistä kiihtyvällä tahdilla ulkomaille epäoikeudenmukaisen ilmastopolitiikan vuoksi. Työttömän
kannalta työn vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisestikin kannattavaa. Näin ei nykyään ole!
Alkoholin väärinkäytön eliminoimiseksi on tehtävä
jotain, koska suuri osa ongelmistamme johtuu tai ainakin
kärjistyy siitä; henki- ja väkivaltarikokset, tieliikennekuolemat, erilaiset sosiaali- ja terveydenhoidon yhteiskunnalliset kulut jne. Näitä ongelmia ei saa lakaista maton alle.
http://www.kimmonykanen.ehdolla.ﬁ/

Timo Rope
Sipoo
Yrittäjä, KTM, tietokirjailija,
Uusimaa.
Olen 58-vuotias markkinoinnin ja talouden osaaja.
27-vuotinen yrittäjätoiminta
on tehnyt minusta yrittäjyyden
vankkumattoman puolestapuhujan.
Hyvinvointiyhteiskunnan palvelut rapautuvat, koska
talous on holtittomasti hoidettu. Velkaantumisen välitön
lopettaminen on ainoa tapa ylläpitää ja kehittää palveluita, joita lapset, vanhukset, sairaat ja todelliset heikompiosaiset tarvitsevat. Byrokratiaa leikkaamalla saadaan
varat palveluihin.
Nyky-yhteiskunnan resurssit kuluvat poliittiseen peliin ja vallan hamuamiseen. Olen aina ollut toiminnan
käynnistäjä ja kehittäjä. Kehittämistä ja yhteiskunnan
tervehdyttämistä Suomi tarvitsee ajatusmallilla ”valtapolitiikasta järkipolitiikkaan”.
www.timorope.ﬁ, www.täysmuutos.ﬁ,
timo.rope@kolumbus.ﬁ,
www.twitter.com/timorope

Jorma Uski
Jyväskylä
Olen syntynyt 1949 Savonlinnassa, josta tieni vei jo lapsuusiässä Jyväskylään.
1972 valmistuin insinööriksi ja perustin perheen; nykyisin
molemmat lapseni ovat Espoossa omine perheineen.
90-luvun mullistuksissa kävin kirjeenvaihtoa mm. Raimo Vistbackan kanssa ja
tutustuin Perussuomalaisten periaatteisiin. Ne tuntuivat
niin omilta, että heti 2003-vaalin jälkeen ehdotin suhteen
virallistamista.
Vielä eduskuntavaaleissa 2007 vaivasi uskottavuuskriisi: menestykseemme ei uskottu, joten ennuste toteutti
itseään. 2008 ääneni riittivät jo valtuustoon.
Nyt tilanne on toinen. Piirikohtaisissa gallupeissa
meille ennustetaan jopa kahta paikka.
Olen ehdokkaana päämäärällä, että joku meistä sinne
menee - ja juoksee kaikkien muitten puolesta.
Itse olen valmis juoksemaan; en vain piirin vaan myös
kaikkien heikommassa asemassa olevien kansalaisten
puolesta - sisulla ja sydämellä.

Esko Saastamoinen
Vuonislahti
Olen perheellinen 51-vuotias
kolmen lapsen isä ja yhden lapsen isoisä. Olen paljasjalkainen
Lieksalainen Vuonislahdesta,
”Simpauttajan” kylältä.
Asun Pielisen rannalla Kolin vastapäätä. Harrastuksiini
kuuluvat metsästys, kalastus ja
pienimuotoinen romujen keräys. Työpaikkani on Lieksan Sähkössä sähköasentajana. Toimin siellä myös työsuojeluvaltuutettuna. Keskeisimpiä luottamustehtäviä
tällä hetkellä ovat Lieksan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
valtuuston jäsenyys ja Lieksan paikallisen sähköosaston
sekä Perussuomalaisten puheenjohtaja. Tavoitteenani on
äänestäjiltäni tuomien asioiden eteenpäin vieminen mahdollisimman hyvin. On turha luvata sen enempää kuuta
taivaalta kuin myydä kaloja järveen. Tämä on kuitenkin
joukkuepeliä ja vain yhteistyöllä päästään parhaimpaan
lopputulokseen.
esko.saastamoinen@vuonis.net
www.eskosaastamoinen.ﬁ
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Pertti Villo
Helsinki
Olen 62-vuotias syntyperäinen
helsinkiläinen, neljän lapsen isä.
Edunvalvontaa 30 vuotta, ensin
työelämässä työntekijöiden puolustamista ja sitten asukkaiden
edunvalvontaa asumiseen liittyvissä asioissa, asuinmuodosta
riippumatta.
Luottamustehtäviä: sosiaalilautakunnan vanhusjaoston varajäsen 2005-2008, Asukasliiton (valtakunnallinen
järjestö) puheenjohtajana 2010-, Helsingin kaupungin
asunnot Oy:n (Suomen suurin vuokrataloyhtiö, asukkaita n. 84.000) hallituksen jäsen 2010-, Vuosaaren vapaaehtoisen palokunnan puheenjohtajana 2003-2010 syyskokoukseen asti, käräjäoikeuden lautamies 2010.
Työelämässä elintarviketeollisuuden puolella olen ollut pääluottamusmiehenä ja viimeksi osastonluottamusmiehenä.
Mikäli sinua askarruttaa jokin asia ota yhteyttä:
pvillo1@gmail.com

Ahti Moilanen
Utajärvi
Olen 54-vuotias, syntynyt Puolangalla maanviljelijän perheeseen. Perheeseeni kuuluu vaimo
ja 3 lasta. Koulutukselta olen
liikenneopettaja ja valmistumisen myötä muutin Utajärvelle
vuonna 1988. 1990-luvun alun
laman seurauksena jouduin palamaan ratin taakse. Vuodesta 1991 vuoteen 2007 olen
toiminut rekka-autonkuljettajana. Kesäkuussa 2007 palasin liikenneopettajan työhön.
Perussuomalaiset rp:n liityin kesällä 1996 osallistumalla ensimmäistä kertaa kunnallisvaaleihin. Vuodesta
2001 olen ollut Utajärven kunnanvaltuustossa ja vuodesta 1999 olen ollut Utajärven seurakunnan luottamustehtävissä.
Perussuomalaisten Oulun piirin puheenjohtajana olen
toiminut vuodesta 2008 lähtien.
Ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin: isänmaan asialla, siihen sisältyy kaikki!

Liisa Mariapori
Rovaniemi
TaxMec Ky:n toimitusjohtaja,
verokonsultti, tutkija (KTT) ja
Eurooppalaisen Oikeusturvan
Keskusliitto (EOK) ry: perustaja. Väitöskirjan aiheena on
”Yrittäjän oikeusturva verotuksessa käytännössä”. Väitöskirjassani keskityn yrittäjien nykyisten oikeusturvaongelmien selvittämiseen käytännön
esimerkein.
Suomen valtion voitin EIT:ssä 6.7.2010. Oikeustaisteluni kesti 13 vuotta ja tänä aikana kirjoitin kirjan
”Verottaja tappolinjalla”. Olen vuoden lappilainen, vuoden rovaniemeläinen, Jatunin hurtta ja Naistoimittajien
kellokas. Kellokkaaksi minut valittiin kansalaisrohkeudesta, jota olen osoittanut vaatiessani oikeudenmukaista verotusta ja puolustaessani yrittäjiä verottajan kohtuuttomuuksia vastaan. Tehdessäni asiasta julkisen olen
puuttunut yhteiskunnallisesti tärkeään asiaan. ”Suomen
rohkein nainen”, joka nyt pyrkii tosissaan eduskuntaan.
www.mariapori.com, posti: mariapori@luukku.com

Alpo Ylitalo
Kokkola
Olen ollut kaksi kautta PS-varakansanedustaja ja 10 vuotta
PS Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, Himangan Pohjanpään jakokunnan puheenjohtaja
15 vuotta ja nyt PS Kokkolan
seudun puheenjohtaja ja Kokkolan PS-kaupunginvaltuutettu.
Olen ollut venetehtaan toimitusjohtaja 40 vuoden
ajan. Mm. Punaisen Meren merikartta on tehty yhtiömme suunnittelemilla ja valmistamilla veneillä. Olen käynnistänyt kaksi venetehdasta Venäjällä ja yhden Ranskassa. Veneitämme on käytössä monella valtamerellä.
Perheessäni on vaimon lisäksi kaksi tytärtä ja heillä
molemmilla yksi lapsi. Kalastan ja veneilen mielelläni.
Kirjoitan säännöllisesti artikkeleita eri lehtiin, mm. tämän lehden omalle palstalle. Olen ihmisten oikeuksien
puolustaja. Teollisuuden ja liike-elämän tuntijana ideoin
uusia työpaikkoja ja rohkaisen nuoria yrittämään.
Lue lisää kotisivuiltani www.alpoylitalo.com
Ota yhteyttä alpoylitalo@gmail.com

Tapio Klen
Pieksämäki
Olen 65-vuotias psykologian
ja maatalous- ja metsätieteiden
tohtori, dosentti. Kaikki kahdeksan akateemista tutkintoa
olen tehnyt työn ohella. Eläkeläinen olen tiedemiehen uralta.
Isäni oli rintamamies, joka rakensi kylmän asutustilan. Nykyään olen itse rakentaja.
Kannan huolta eriarvoisuudesta, paisuvista tuloeroista, ja erityisesti nuorten syrjäytymisestä. Mielenterveyden
häiriöistä kärsivät nuoret on saatava heti hoitoon. Eläkeikää ei pitäisi väkisin nostaa, koska se tietäisi yhä useamman nuoren syrjäytymistä työpaikkojen puutteessa.
Myös eläkkeiden taitettu indeksi poistettakoon. Uusien
rakennusten energiamääräyksiä on lykättävä v:sta 2012
eteenpäin ja odotettava tutkimustuloksia. Vesistöjen rantapellot on pantava luomuviljelyyn ympäristösyistä, ja
turvetuotanto ojitetuille soille. Valtion budjetin leikkaukset tehtäköön muilta kuin vähävaraisilta.

Hanna Mäntylä
Salla
Olen 36-vuotias erityisnuorisotyöntekijä. Työstän myös kotikuntani lastensuojelusuunnitelmaa. Lisäksi olen Lapin yliopiston tutkinto-opiskelija. Tavoitteeni on valmistua yhteiskuntatieteiden maisteriksi v. 2011
aikana, pääaineena sosiaalityö.
Olen Lapin Perussuomalaisten piirihallituksen jäsen
ja toimin MLL:n Sallan osaston puheenjohtajana. Olen
avoliitossa ja perheessäni on neljä lasta (10-15 v.). Vapaaajallani luen paljon sekä liikun kesät talvet Lapin luonnossa, joka on minulle suuri rakkaus.
Työkokemukseni on pitkä ja monipuolinen terveydenhuoltoalalta yrittäjyyteen, työvoimahallinnosta lastensuojelun sosiaalityöhön sekä koulumaailmaan.
Vaaliteemoistani nousevat esiin erityisesti ihmisen
ja ihmisyyden nostaminen poliittisen päätöksenteon
keskiöön, sosiaalisesti oikeudenmukainen verotus, viranomaistoiminnan vastuuttaminen sekä aluepolitiikan
pitkäjänteinen kehittäminen kuntalaisten ja kuntien tarpeista lähtien.

Eila Kivioja
Sodankylä
57-vuotias myyntiesimies Sodankylästä. Kasvoin 13-lapsisen perheen toiseksi vanhimpana, joten
sain jo synnyinlahjaksi toisista
huolehtimisen taidon. Olen ollut
avioliitossa melkein 40 vuotta saman miehen kanssa. Meillä on
tytär ja poika. Tyttäreni on tehnyt minusta mummon.
Työkseni olen saanut palvella ihmisiä melkein 35
vuotta ja työurani Postissa jatkuu edelleen. Olen ikään
kuin virutettu ja vanutettu palvelemaan toisia. Elämän
kirjo ja kokemukset niin yksityisesti kuin ammattinikin
puolesta ovat kasvattaneet minusta tuntevan ja toisista
ihmisistä aidosti välittävän lähimmäisen. Kunnanvaltuutettuna, perusturvalautakunnan jäsenenä ja kirkkovaltuutettuna olen toiminut omantuntoni mukaan.
Kun on vähän jaettavaa, kuka on se saaja - siinäpä
vasta taito.
Arvostan rehellistä ja suorapuheista toimintaa.eilakivioja@gmail.com

Juha Simonen
Vantaa
Putki- ja ilmastointieristäjä, rakennusmies.
Vantaan perusSuomalaisten
2. vpj, Korson aluetoimikunnan
jäsen, Vantaan ympäristölautakunnan varajäsen.
Suomessa tehtävästä työstä
suomalainen verokortti! Huolehditaan “maamme rakentajista” ensin! Maassa maan tavalla!
Suora Suomalainen.
eristäjästäedustaja.ﬁ
hyvasuomi@luukku.com

Sami Mattila
Forssa
Olen Sami Mattila, forssalainen
yrittäjätaustainen projektipäällikkö. Toimin Forssan kaupunginvaltuutettuna, sekä vapaaaikalautakunnan puheenjohtajana. Toimin aktiivisesti paikallisten urheiluseurojen, sekä
toisaalta myös kulttuurivaikuttajien yhteistyön käynnistäjänä. Suomen Lentopalloliitossa toimin mm. liittovaltuutettuna, sekä huippuryhmän
jäsenenä.
Tavoitteenani on vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin:
- ihmisarvoinen kohtelu ja yhteisöllisyys elämän
kaikkina aikoina
- nuorten työpaja- ja etsivän nuorisotyötoiminnan
jatkuva kehittäminen.
- vapaaehtoistyön kehittäminen. Yhteistyötä kuntien
ja kolmannen sektorin välillä tulee lisätä.
- maahanmuuttopolitiikkaamme tulee tiukentaa,
jotta maamme ei tarjoa liian houkuttelevia sosiaalietuuksia tänne väärin perustein pyrkiville.
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Seppo Sonkeri
Espoo
Olen 63-vuotias liikunnanopettaja/opinto-ohjaaja. Opetan Kasavuoren yläkoulussa ja Kauniaisten lukiossa.
Olen Espoon kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän
puheenjohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen,
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen
sekä pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan jäsen.
Suuriin ikäluokkiin kuuluvana minua kiinnostavat
kaikki perusturvaan liittyvät asiat. Nuorten koulutus ja
nuorten perheiden tukeminen on mielestäni tärkeää. Syrjäytyminen yhteiskunnasta on estettävä.
Reservin majurina on kaikenlainen turvaan liittyvä
toiminta lähellä sydäntäni. Liikuntaa, sekä harrastus- että kilpa-, on tuettava.

Marja-Leena Gröhn
Liperi
Olen Marja-Leena Gröhn,
46-vuotias lähihoitaja, sosionomi (AMK), esikoulunopettaja.
Yksinhuoltaja, 2 lapsen äiti.
Olen Liperin kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen
jäsen, Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten piirihallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton varajäsen, Liperin
kirkkovaltuuston jäsen ja Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnan varajäsen.
Vaaliteemani ovat: ”luottamusta lapsille, näköaloja
nuorille, toimintakykyä työikäisille, ihmisarvoa ikääntymiseen, voimaantumista vammaisuuteen, kulttuuriantia
kullekin, pienyrittäjyyttä paikkakunnille sekä kansaa kylille, tarpeeksi taajamiin.
Omaan linjaan johdonmukaisesti pitäytymällä ja sinnikkäällä työllä me menestymme - eivätkä perussuomalaiset tingi tavoitteistaan!

Maarit Markkula
Köyliö

Harri Kivinen
Mikkeli
Harri Kivinen, syntynyt joulukuussa 1960 Mikkelissä. Perheenisä ja turvapalveluyrittäjä.
Puoliso on terveydenhuollon
ammattilainen.
Urheiluvakuuttaja lähinnä
jalkapallon ja sen tuoman kasvatuksellisen ja kilpailuhenkisyyden puolestapuhuja.
Luottamustoimia lukuisissa yhteisöissä, mm yhtiöiden hallinnossa ja kehitystyössä.
Harrastan vapaa-aikana mökkeilyä ja matkustelua
alituisen tiedonjanon ja kulttuurinälän tyydyttämiseksi.
Huolenaiheita ovat tulevaisuus ja hyvinvoinnin takaaminen varsinkin lasten ja nuorten näkökulmasta.
Mottona on jättää delegoimatta asioita mihin itseltä
ei löydy tietoa.

Olen maanviljelijän aviovaimo
ja 10-vuotiaan Juhanin äiti.
Koulutukseltani olen AMKAgrologi, työurani olen tehnyt
maataloushallinnon eri tehtävissä. Tällä hetkellä työpaikkani
on Loimaan Eviran Siementarkastusyksikkö.
Lapsuuteni vietin Säkylässä maanviljelijä-yksityisyrittäjä perheen tyttärenä eli kotona sain vankan pohjan
maatalouteen, maaseutuun ja yrittäjyyteen.
Syksyllä 2008 sain opiskelupaikat sekä Seinäjoelle
metsätalousinsinööri-koulutukseen, että Helsingin Yliopiston maatalous-metsätiet. tiedekuntaan. Maatalousekonomia ja maaseutuyrittäjyyden opinnot veivät voiton.
Nyt on gradu lähes valmis ja valmistun agronomiksi.
Köyliön kunnanvaltuutettuna olen toista kautta. Olen
ollut mm. teknisenlautakunnan pj, nyt olen Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen jäsen.
Kunnanvaltuutettuna olen aina pyrkinyt ottamaan
ensin asioista selvää ja sitten ajamaan valitsemaani linjaa
loppuun saakka. Tässä olen onnistunutkin.
maarit.markkula@luukku.com
Vesa-Matti Saarakkala
Kurikka

Seppo Leskinen
Haukipudas
Olen Seppo Leskinen (PerusSeppo). Asun Haukiputaalla ja
olen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Olen entinen valtionpalvelija. Palvelin
rautateillä ja poliisissa yhteensä
32 vuoden ajan. Veri vetää edelleen yhteisten asioiden pariin.
Kerran yhteiskunnan palvelija - aina yhteiskunnan palvelija.
Pyrin eduskuntaan puolustamaan tavallista ihmistä.
Sinua! Olen perusturvan, työn, oikeuden ja yrittäjyyden
puolustaja. Mielestäni perusasiat tulee olla kunnossa ja
sosiaaliturvan tulee kohdella meitä jokaista oikeudenmukaisesti. Jos olet kanssani samaa mieltä, äänestä minua.
Jos olet eri mieltä, harkitse vielä asiaa!

Olen 26-vuotias puolueen 3.
varapuheenjohtaja sekä apulaispuoluesihteeri. Työskentelen
europarlamentaarikko Timo
Soinin osa-aikaisena kotimaan
avustajana sekä puolueemme
osa-aikaisena kenttäsihteerinä.
Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Olen kaupunginvaltuutettuna
Kurikassa ja puolueemme varakansanedustaja Vaasan
vaalipiirissä 2007-2011.
Minusta Perussuomalaisten tärkein tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa on palauttaa maahan toimivat
kansanvaltaiset rakenteet sekä palauttaa terveet perusarvot politiikan keskiöön, jotta hyvinvointivaltio voidaan
pelastaa. Koen, että ihmiset haluavat olla aktiivisia kansalaisia eivätkä vain passiivisia hallintoalamaisia.
www.saarakkala.ﬁ

Lue lisää: www.marjaleena.ﬁ

Kimmo Kivelä
Vehmersalmi
Olen 49-vuotias rovasti ja kahden tyttären isä Kuopion Vehmersalmelta. Olen työskennellyt
lähes 20 vuoden ajan kirkkoherrana sekä 6 vuotta tuomiokapitulissa asessorina.
Nuoruudessani
toimin
SMP:ssä, mm. nuorisovastaavana 1981-84.
Vaaleissa meillä on mahdollisuus muuttaa kehityksen
suunta. Yhteiskuntamme on muuttunut karmeaan suuntaan: eriarvoisuus lisääntyy, köyhyys on todellisuutta.
Eläkeläiset, opiskelijat ja yksinhuoltajat ovat ahtaalla.
Samanaikaisesti miljardeilla hyysätään euromaita. Nyt
tarvitaan huutoa oikeudenmukaisuuden puolesta ja tervettä järkeä.
PS on uuden toivon kansanliike ja taistelee niiden
puolesta, joiden ääni ei kuulu kovenevassa yhteiskunnassamme. PS:n menestys tervehdyttää demokratiaa!

Kaj Turunen
Savonlinna
Olen savonlinnalainen yrittäjä.
Arvoni:
- Oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, solidaarisuus ja lähimmäisenrakkaus.
Tavoitteeni kansanedustajana:
- Demokratian lisääminen vaalien välillä
- Nuorten ja työttömyyden hoito
- Omaishoitajajien työ on tunnustettava
- Oikeanlainen talouspolitiikka
Menoja leikatessa on huolehdittava siitä, etteivät ne kohdistu huonoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. On
tarkasti huolehdittava siitä, ettemme "leikkaa" uutta lamaa Suomeen.
- Virkamiehet kuriin
Huonolle hallinnolle on laitettava välittömästi nollatoleranssi.
Lue lisää: www.kajturunen.ﬁ

kimmokivela.ﬁ

Reijo Tossavainen
Kouvola
Olen entinen päätoimittaja-yrittäjä. Perustin vuonna 1985 Valkealan Sanomat -nimisen paikallislehden. Myin yritykseni vuonna 2004, ja sen jälkeen olen ollut
osa-aikainen toimittaja-yrittäjä.
Viimeiset 25 vuotta olen asunut puolittain Kouvolassa Kymenlaakson puolella ja puolittain Savitaipaleella EteläKarjalassa. Tunnen siis hyvin kummankin maakunnan
asiat.
Olen ollut aktiivisesti mukana monen järjestön toiminnoissa, mm. yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana ja
kotiseutuyhdistyksen hallituksen jäsenenä.
Minulle erityisen tärkeä asia on yhteiskunnallisten yhteisten asioiden seuraaminen, niihin liittyvien syiden ja
seurauksien pohtiminen ja ratkaisujen hakeminen. Siksi
olen ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa.
www.reijotossavainen.net
reijo.tossavainen@gmail.com
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Pekka Tuunanen
Hanko
Olen insinööri ja ekonomi. Olen
toiminut teollisuuden edunvalvojana sekä osallistunut kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Kielitaitoa on runsaasti.
Tavoitteeni on työttömyyden
merkittävä pienentäminen ja erityisesti nuorten työllistäminen.
Harmaa talous kuriin. Hangon sataman kilpailukykyä
on vahvistettava. Lähiruoka päiväkoteihin, kouluihin ja
sairaaloihin.
Energian hinta on kestämätön, hintavalvonta avuksi.
Julkisen liikenteen hinnat tulisi puolittaa. Maahanmuuttoa tiukennettava.
Ei ylikansallista EU-lainsäädäntöä. Suomella ei ole
varaa maksaa muiden maiden holtitonta taloudenpitoa.
Tavoitteenani on oikeudenmukainen, turvallinen ja
vapaa Suomi.

Olen 43-vuotias perussuomalainen. Parturi-kampaamoyrittäjä,
kirjanpitäjä, uusperheen äiti.
Työurani aikana olen ehtinyt
kokea niin työttömyyden kuin
pätkätöidenkin
karmeuden.
Kokemuksesta puhun, kun vaadin suomalaisen työn kunnian
palautusta: harmaantalouden vyöry on pysäytettävä,
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen paneuduttava.
Työurien pidentäminen on aloitettava alkupäästä. Verotus oikeudenmukaiseksi. Pienyrittäjien maksutaakkaa
helpotettava.
En ole ammattipoliitikko, en kerää vaalirahoitusta,
joten en ole myöskään kiinni sidosryhmissä vaan tukevasti kiinni arkielämässä, tiedostaen tämän hetken haasteet niin perhe- kuin työelämän saralla.

www.pekkatuunanen.ﬁ

Mervi Karinkanta
Tampere
Olen 43-vuotias tamperelainen,
naimisissa ja 3 pojan äiti. Ammatiltani olen markkinointiassistentti.
Liityin Perussuomalaisetpuolueeseen edellisten eduskuntavaalien aikaan, sillä näin
puolueen mahdollisuuden nousta tulevaisuuden vaikuttajapuolueeksi ja ennen kaikkea
näin puolueen mahdollisuuden tehdä sellaista arvopolitiikkaa, joka on meille suomalaisille tärkeää.
Asiat, jotka kiinnostavat minua, liittyvät hyvinvointiyhteiskuntaamme ja sen palveluihin, työllisyyteen ja
ennen kaikkea ihmisiin.
Tutustu vaaliteemoihini ja arvoihini kotisivuillani ja
liity tukiryhmääni Facebookissa.
”Sinulle ja minulle, meille kaikille – perussuomalaista
arvopolitiikkaa!”
www.mervikarinkanta.net

Olli Immonen
Oulu
Olen turvallisuusalan ammattilainen, perheenisä sekä Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja seutuvaltuutettu Oulusta. Toimin Perussuomalaisten
Nuorten hallituksessa, Suomalaisuuden liitossa sekä Suomen
Sisu ry:n Pohjois-Pohjanmaan
piiripäällikkönä.
Olen syntynyt Nivalassa ja asunut suurimman osan
elämästäni Kuhmossa. Lukion suoritettuani muutin Kuhmosta Ouluun uusien opintojen perässä.
Vaaliteemojani ovat mm. maahanmuuttopolitiikan
tiukentaminen, pakkoruotsin poistaminen sekä EU:n
liittovaltiokehityksen pysäyttäminen. Suomen valtion
tulee ensisijaisesti toimia suomalaisten edunvalvontakoneistona. Poliittisten päättäjien tärkein tehtävä on ajaa
suomalaisten etua eikä parantaa maailmaa suomalaisten
veronmaksajien kustannuksella.

Tuula Forsblom
Forssa

Tuija Snellman
Hyvinkää

Olen 41 -vuotias perushämäläinen sosionomi (AMK), sairaanhoitaja ja omaishoitoperheiden
edunvalvoja Lounais-Hämeestä.
Perheeseeni kuuluu kaksi tytärtä, aviomies, sekä suomenlapinkoirapoika. Aatteiltani olen
kolmannen polven perussuomalainen. Poliittiselle uralleni minua kannusti edesmennyt
ystäväni Urpo Leppänen.
Olen työskennellyt sairaanhoitajana paljon vanhusten
hoitotyössä. Vuodesta 2004 alkaen olen työskennellyt sosiaali-alalla. Kehitän mm. Lounais-Hämeeseen omaishoitoperheiden tukitoimintaa.
Asiat joihin haluan vaikuttaa, ovat omaishoitajien
aseman vahvistaminen, pyrkimys omaishoidon tukipalkkion verotuksen poistamiseen, kotona asumisen tukeminen ja eri ikäryhmille kuuluvien palveluiden turvaaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, suomalaisen hyvinvointijärjestelmän hyväksikäytön ehkäisy,
sekä suomalainen työ ja sen tekijät.

Liisa Lajunen
Imatra
Olen kotoisin Pohjois-Karjalasta, muuttanut Imatralle jo vuonna 1971. Työrupeaman olen tehnyt kaupan alalla markkinoinnin ja mainonnan tehtävissä.
Politiikassa olen melko uusi.
Olen ensimmäistä kautta Imatran kaupunginvaltuustossa ja
sivistyslautakunnan jäsen. Luottamustoimien myötä elämänpiirini on laajentunut ja kiinnitän enemmän huomiota
ympärilläni oleviin asioihin, myös epäkohtiin. Jos ja toivottavasti elämme vielä hyvinvointivaltiossa, on kunniaasia turvata vähempiosaisille edes kohtuullinen elintaso ja
välttämättömät peruspalvelut.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, aikuisväestö pyörittää työllään yhteiskunnan tärkeitä rattaita, ja vanhukset ovat oman osuutensa jo tehneet - elämän pitää olla
arvokasta kaikissa elinkaaren vaiheissa.
Ahkeruus ja sinnikkyys työelämässä on nyt muuttunut kohdallani innokkaaksi haluksi tehdä työtä suomalaisten yhteiseksi hyväksi.
liisa.lajunen@gmail.com

Hemmo Koskiniemi
Rovaniemi
Olen aito ja alkuperäinen Lapin
mies. Viime kunnallisvaaleissa
kansa äänesti minut Rovaniemen kaupunginvaltuustoon ja
Perussuomalaisten Lapin piiri
valitsi maakuntavaltuutetuksi.
Minun erikoisosaamista on
kunnallis- ja työvoimahallinto
sekä sosiaalinen yrittäjyys. Viimeiset 20 vuotta olen työskennellyt erilaisissa projekteissa Lapin lääninhallituksessa, Lapin maakuntaliitossa sekä Lapin OK-palveluissa ja
Rovaniemen työttömien projekteissa.
Harrastan talvisin verkkokalastusta, runojen kirjoittamista, valokuvausta sekä hiihtoa. Myös Venäjän lähialueet ja Vienan Karjala on kiinnostuksen kohde.
Eduskunnassa tulen taistelemaan Lapin asioiden
puolesta sekä köyhien oikeuksista. Tervetuloa Lappiin
nauttimaan ainutlaatuisesta luonnosta ja hyvistä matkailupalveluista.

Jukka Pöyry
Mikkeli
Olen kaupunginvaltuutettu ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Koulutukseltani olen LVIteknikko. Merkittävän osan
työelämästä toimin LVI-alan
insinööritoimistossa ja energiayhtiön erilaisissa suunnittelutehtävissä. Nyt olen eläkkeellä.
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme kotoa poismuuttanutta aikuista lasta ja kuusi lastenlasta.
Harrastan metsänhoitoa ja marjastusta sekä muuta
liikuntaa eri muodoissa.
Arvostan itsenäistä Suomea ja suomalaista kulttuuria.
Tavoitteena vapaa suomalainen tasapuolisesti kehittyvä yhteiskunta, jossa ihmisten on helpompaa, terveellisempää ja turvallisempaa elää.
Tärkeätä on koulutuksen ja työn turvaaminen nuorisollemme
www.jukkapoyry.ﬁ

Kari Tykkyläinen
Pudasjärvi
Syntynyt Enossa ja kasvamiseni
olen suorittanut Oulussa, jossa
kävin kansa-, keskikoulun ja
lukion. Löydettyäni maailman
kauneimman naisen Parkanon
asemalta viiden aikaan aamulla,
perustimme perheen opiskellessamme taidetta Kankaanpäässä.
Koska Satakunnan puhetyyli oli meille liian nopeaa,
muutimme Pudasjärvelle, jossa viimeiset 35 vuotta ovatkin vierähtäneet. Perheeseen kuuluu kolme poikaa, juuri
mopokortin saanut iltatähtityttö, pari miniää ja lapsenlapsi.
Politiikkaan jouduin vanhan SMP:n aikoihin ja aloitin valtuutetun urani, jota on kestänyt jo neljä kautta.
Viime kunnallisvaaleissa veimme kunniakkaasti läpi kolme paikkaa Perussuomalaisille ja pääsin kaupunginhallitukseen.
www.tykkylainen.com

www.olliimmonen.net

www.hemmo.koskiniemi.ehdolla.ﬁ
www.hemmokoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.ﬁ
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Kolmen kopla haluaa lakkauttaa
presidentti-instituution

Kallista on...

Suoraan markoiksi
muutettuina monien
tuotteiden ja
palveluiden hinnat
näyttävät hurjilta. Alla
satunnaisia poimintoja
kaupungilta:
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Kokoomus, Keskusta ja
SDP aikovat kaventaa kansan valitseman presidentin valtaoikeuksia. Vanhat
puolueet ovat uussuomettuneita, pitkin pituuttaan
kumartamassa Brysselin
suuntaan. Perussuomalaiset
Nuoret ei hyväksy sitä, että
presidentin valtaoikeuksia

kavennetaan Euroopan unionin Lissabonin sopimuksesta
johdettavilla syillä.
- Suomalaiset eivät tarvitse maskottipresidenttiä.
Presidentin valtaoikeuksia
pitäisi lisätä, ei vähentää,
Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtaja Simon Elo
jyrähtää.
- Tehdäänkö uudistusta
Timo Soinin presidenttitai-

paleen pelossa? Presidenttinä Sauli Niinistöstä tulisi
myös oikeasti vallaton ukkomies, Elo ihmettelee.
Tasavallan presidentti
on ollut kansaa yhdistävä
instituutio, jota ilmentää
myös vuodesta 1994 käytössä ollut suora kansanvaali. Tämä arvokas pohja
on murenemassa. Suomessa valtion budjetista kului
viime vuonna presidentti-

instituution ylläpitämiseen
lisäbudjetteineen 15,4 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset Nuoret ei usko, että
suomalaiset haluavat käyttää tätä summaa symboliseen keulakuvaan.
Perussuomalaiset Nuoret syyttää vanhoja puolueita halusta lakkauttaa
presidentti-instituutio. Kolmen kopla haluaa tehdä
arvojohtajasta arvottoman

johtajan, vaikka Suomi tarvitsee vahvan presidentin,
joka tasapainottaa hallituksen ja eduskunnan välistä
valtajännitettä.
Perussuomalaisten
Nuorten tulevat kansanedustajat vastustavat seuraavalla vaalikaudella perustuslain muutosesitystä.
Perussuomalaiset Nuoret
ry:n hallitus

Vammaisille oma laki perusturvasta
Täytetty sämpylä
30 mk

AUTON
HAJUSTE
Miesten parturi
11,90
mk
148 mk

Tasa-arvoisessa
yhteiskunnassa on oltava oikeus
kohtuullisiin tuloihin myös
vaikeavammaisilla ja kehitysvammaisilla ihmisillä.
Jokainen elämä, ja jokainen ihminen on arvokas, ei
ole oikein että noin 40 000
kehitysvammaista ihmistä
Suomessa ei ole työelämässä
mukana normaalisti.
Työ- tai päivätoiminnassa heille maksetaan työosuusrahaa 5 € päivässä ja
moni joutuu vielä maksamaan ruoasta ja kahvista
erikseen päiväkeskukselle.
Kun sairastut, tätäkään

Vailin aksiooma
Vailin aksiooma: ”Jokaisessa
inhimillisessä yrityksessä työ
hakeutuu alimmalle hierarkian
tasolle”.
Tämä Vailin aksiooma ei
näytä pätevän kun on kyse valtiosta tai ainakaan nykyaikaisista länsimaisista yhteiskunnista
tai julkisista yrityksistä. Ongelma on uhkaavasti leviämässä
myös yksityiselle puolelle.
Meillä eniten työtunteja tekevät - ja usein vielä työn
menettämisen pelossa - maan lahjakkaimmat ja taitavimmat henkilöt. He tekevät enenevässä määrin myös alimpien
hierarkian tason työt. Tällöin on uhkana, että varmistaakseen sen, että edes osa pakollisista tehtävistä tulee tehtyä
loppuun, heidän on jätettävä tärkeitä asioita tekemättä.
Työajassa ei ole tilaa uuden kehittämiselle tai tuottamiselle.
On aika katsoa työtä ja tuottavuutta uudella tavalla.
Tuottavassa yhteiskunnassa kannattaa kaikkien sen
jäsenten tehdä taitojensa mukaisia tehtäviä. Ansaittu
euro on arvokas saajalleen ja siitä maksettu vero tuo
arvokkuutta elämään.
Uuden luojille on annettava mahdollisuus käyttää
lahjojaan. Taisi Nokia tehdä työajan jaon puolestamme.
Luovat voimat tulee nyt saada kohtaamaan toisensa ja
suuntaamaan energiansa uudelleen. Symbian on vain yksi osa suurta tietotekniikan kenttää. Microsoftia käyttää
miljardi ihmistä laitteissaan.
Työllä Suomi nousuun!
Vaili Jämsä-Uusitalo
eduskuntavaaliehdokas Oulusta

rahaa ei makseta. Pienellä
työkyvyttömyyseläkkeellä
kitkutellaan eteenpäin vuodesta toiseen, mitään ei ole
odotettavissa tulevaisuudelta. Samaa köyhyyttä jokaiselle päivälle.
Yhä useampi kehitysvammainen joutuu anomaan toimeentulotukea,
asumistukea, pysyviä ratkaisuja ei ole. Lääkitys vaatii omat lääkärissä käyntinsä ja lääkkeet maksavat
vielä lisää.
Köyhyys syrjäyttää näitä ihmisiä ja aiheuttaa yksinäisyyttä ja pahaa oloa.

Yhteiskunnan on kiireellisesti ryhdyttävä miettimään ratkaisuja näiden
erityisryhmien toimeentulon parantamiseksi. Ei anomuksia ja kerjäämistä luukulta luukulle vaan pysyviä
ratkaisuja heidän perusturvaansa.
Monet vammaiset ja
kehitysvammaiset voisivat
olla mukana työelämässä
normaalisti, se vaatii asennemuutosta työnantajilta
työllistää vammaisia ihmisiä. Jokaisella pitää olla oikeus työhön ja normaaliin
toimeentuloon.

Vuosi 2010 oli Euroopan unionin köyhyyden ja
syrjäytymisen torjunnan
teemavuosi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttamassa lainsäädäntöä, jolla turvataan
vammaisten ihmisten mahdollisuuksia valita kotikuntansa. Olisi myös saatava lakimuutos ja pysyvä ratkaisumalli siitä miten vammaiset
saisivat kohtuullisen perusturvan joka olisi pysyvä ratkaisu, kun työhön ei kykene.
Jokaisella meillä pitää
olla oikeus ihmisarvoiseen
elämään.

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja,
Perussuomalaiset Naiset

Eduskuntapuolueiden
demokratiatukijärjestö Demo ry
täytti viisi vuotta
Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö DEMO ry juhlisti viisivuotista
taivaltaan juhlaseminaarilla
Helsingissä 16.2.2011.
Ravintola Pääpostin auditoriossa järjestetyssä seminaarissa pohdittiin demokratian arvoa yhteiskuntarauhan
takaajana. Keskustelijoina
oli alan kansainvälisiä huippuasiantuntijoita sekä poliitikkoja kaikista eduskuntapuolueista. Perussuomalaisia
edusti Pekka Sinisalo
Demo ry haluaa 5-vuotisjuhlaseminaarinsa avulla
nostaa suomalaiseen keskusteluun
demokratian
arvon yhteiskuntarauhan
takaajana.
Viimeaikaiset tapahtumat esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ovat osoittaneet, että ihmiset ympäri maailmaa
haluavat kansanvaltaa. Demokratia on yleismaailmallinen arvo, kuten YK:n kan-

salais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus
vuodelta 1966 osoittaa.
Viisi vuotta
yhteistyöhankkeita

Kuva: Minna Saarinen

Demo ry:n juhlaseminaarissa 16.2. keskusteluun
rauhanrakennuksen poliittisista haasteista osallistui
Perussuomalaisten edustajana Pekka Sinisalo.

Demo ry on vuonna 2006
perustettu suomalaisten
eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Demo toimii
demokratian edistämiseksi
toteuttamalla ja tukemalla
suomalaisten puolueiden ja
kehitysmaiden poliittisten
liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita.
Demo pyrkii osaltaan
edistämään yhteiskuntarauhaa ja ehkäisemään konﬂikteja kannustamalla puolueita monenväliseen dialogiin,
tavoitteena eri näkemysten
yhteensovittaminen sekä rakentava ja yhdessä ratkaisuja
hakeva poliittinen kulttuuri.
Lähde: Demo ry.
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Vaalirahakohu syö
poliitikkojen uskottavuutta
Kansalaiset ovat suhtautuneet
viime aikoina hyvinkin epäilevästi
suomalaisiin poliitikkoihin.
Valitettavasti tähän epäluuloon
ovat joidenkin puolueiden poliitikot
antaneet myös aihetta.
Käsittelyssä olevaan keskusteluun johtanut vaalirahakohu ja rahanjakosotku, sekä
kaikki siihen liittyvä suoranainen lain kiertäminen ja
ilmiselvien virheiden kieltäminen, ovat vieneet kansalaisten viimeisetkin luottamuksen rippeet poliitikkoja
ja politiikkaa kohtaan.
Tämän prosessin yhteydessä on puhuttu lainsäätäjien puuttumisesta
asiaan lakipykälien muuttamisen avulla. Mielestäni
Suomeen täytyy pikaisesti
saada sellaiset rikosoikeudelliset säännökset ja sellainen oikeuslaitos ja oikeuskäytäntö, että tehokkaasti
voidaan puuttua rötösherroiksi ja röyhkeiksi oman
edun tavoittelijoiksi osoittautuneiden poliitikkojen
touhuihin.

Vaalirahasotkuja puolustettaessa on puhuttu
maan tavasta. Itse en pidä
muunnellun totuuden puhumista ja vastuunpakoilua
maan tapana. Ne ovat vain
eräiden poliitikkojen tapa
reagoida ongelmiin, joihin
he itse ovat syypäitä. Nähdäkseni
ex-pääministeri
Matti Vanhanen reagoi
virheisiinsä jättämällä pääministerin paikan väärinkäytösten ja vastuunpakoilun takia. Hänelle onkin
annettava pakon edessä
löytyneestä, joskin melko
löysästä, selkärangasta tunnustusta. Vanhanen sentään
älysi tulleensa umpikujaan
ja erosi pääministerin tehtävästä.
Keskusta ja Kokoomus
ovat puhuneet median ajojahdista. Mielestäni media
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on tehnyt hyvinkin isänmaallisen teon tutkiessaan
ja puhkaistessaan vaalirahasotkun sekä siihen läheisesti liittyvän Nuorisosäätiön mätäpaiseen. Siitä kiitos
medialle, joka saa harvoin
kiitosta mistään.
Viime päivien lukemattomista yhteydenotoista
päätellen perustuslakivaliokunnan syyttämättäjättämispäätös loukkaa syvästi
kansalaisten oikeudenmukaisuuden tajua sekä yhdenvertaisuuden tunnetta
lain edessä. Onko laki sama herralle ja duunarille?
Oman osansa kansalaisten
pettymykseen toi valtakunnansyyttäjän kesken perustuslakivaliokunnan käsittelyn antama lausunto siitä,
ettei syytekynnys ylity.
Olen tutkinut kuluneen
viikonlopun ajan asiaan liittyviä papereita ja pohtinut
vakaumukseni ja omantuntoni pohjalta, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Pyhässä kirjassa puhutaan armosta. Siellä puhutaan myös ensimmäisen
kiven heittämisestä. Kivi
vai armo, siinä kaksi sanaa
joiden varaan päätökseni
perustuu.

Päätökseni on joidenkin mielestä väärä, mutta
toisten mielestä oikea. Olen
päätynyt siihen ratkaisuun,
että en ehdota selvityksen
pyytämistä tässä asiassa
enkä siten ole saattamassa
asiaa enempää käsiteltäväksi. Itse en halua olla ensimmäisen kiven heittäjä enkä
ristille naulitsija.

Kansanedustaja Pentti
Oinosen eduskuntapuhe
tiistaina 22.2.2011.
Aiheena oikeuskanslerin
ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen
virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
2/2004

Äänestysprosentti niin valtiollisissa, EU- ja
kunnallisissa vaaleissa on ollut huolestuttavan alhainen. Kun äänestystä koskevia lakeja
muutetaan niin, että äänestys netin ja kännykän kautta tulee mahdolliseksi, niin on lähes
varmaa, että niin nukkuvat kuin nuoret saadaan joukolla äänestämään samalla, kun vaalikulut laskevat.
Rolf ”Fred” Sormo

Perussuomalaisilla on nyt jokaisessa vaalipiirissä mahdollisuus eduskuntapaikkaan ja uskallan sanoa, että Uudellamaalla jopa kahteen.
Nyt tarvitaan ehdokashankintaa ja harkintaa.
Kevään piirikokouksiin toivon paljon osallistujia. Koulutus tehostuu ja kokoontuminen
yhteen aika ajoin antaa henkeä ja voimaa.
Timo Soini

■ LEIVÄNJAKAJA

Jumalan rakkauden uhritie
Olemme yksistään hyvinvointivaltioksi mielletyssä
koti-Suomessamme joutuneet hätkähdyttävään
tilanteeseen, kun köyhien
lukumäärä on ennätyssuuri, työttömiä on lähes 300
000 ja muita syrjäytyneiksi
itsensä eri syistä tuntevia
vielä paljon enemmän. Ruokajonoihin riittää jatkuvasti
apua tarvitsevia, yhteiskuntamme hyvinvoinnista väliinpudonneita. Työkenttää
riittää vähempiosaisten aseman kohentamisessa.
Jumalan valtakunnassa arvoasetelmat kääntyvät
päälaelleen: ”Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta.” Niinpä lohdutettuina
saamme muistaa, ettei taivasosuutta ansaita eikä saada
oman erinomaisuutemme

tähden, vaan yksin lahjana
Kristuksen ansion kautta.
Ja tästä saamme taas muistutusta aloitettuamme kirkkovuodessamme laskiaisesta
lähtien paastonajan viettämisen muistellen Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa meidän
syntiemme tähden.
Jo Jesaja-profeetta kirjoitti satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää kärsivästä
Herran palvelijasta: ”Hän
oli ylenkatsottu, ihmisten
hylkäämä, kipujen mies ja
sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme
minäkään pitäneet. Häntä
piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut;
niin kuin lammas, joka on
ääneti keritsijäinsä edessä.”
Ja sanoihan Johannes Kastajakin Jeesuksen olevan Jumalan Karitsan, joka ottaa

pois maailman synnin.
Roomalaiskirjeen kirjoittaja Paavali puolestaan
kirjoittaa
lohduttavasti
Jumalasta, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan,
vaan antoi hänet alttiiksi
kaikkien meidän edestämme ja lisäten, kuinka hän ei
lahjoittaisi kaikkea muutakin hänen kanssansa. Näin
meille puutteen alaisille
syntisille on annettu sekä
tämän ajallisuuden että iankaikkisuuden lahjat seuratessamme meitä kuolemaan
ristinpuulla asti rakastanutta Vapahtajaamme ja
palvellessamme lähimmäistämme niin kuin itseämme.
Niin kaukana maan ääriin
asti kuin lähellä kodissa,
kotiseudulla, kotimaassa.
Saammekin sydämemme
pohjasta rukoillen veisata:
”On Jeesuksen rakkaus ih-

meellinen: ei hukkaan
hän syntistä heitä. Hän
etsii ja löytää ja taivaallisen suo rauhan hän seurata meitä. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.”
Ja kerran aikamme
päättyessä käy meillekin
toteen Jaakko Haavion
runo:
Ken Isän lapsi on,
hän riemuitsee,
kun iäisyyden portti
aukenee.
Alati seurattuansa
Karitsaa
nyt armon kerjäläinen
kodin saa.
Ja näkymätön on jo
näkyvää,
muu katoaa, vaan
taivaan autuus jää.
Anssi Joutsenlahti
rovasti
Kankaanpää
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Satakunnan piirikokous juh

Satakunnassa mitattu huikea 21,5 prosentin kannatus nauratti yleisöä. Etualalla Timo Soini, Ari Jalonen ja Laura Huhtasaari.

Pekka Nikkola osti Matti Putkoselta kerralla Soinin
Maisterisjätkä-kirjaa kymmenen kappaletta. Sukulaiset ja
tutut saivat hyvää luettavaa Kankaanpäähän.

Satakunnan piirin kannatus on noussut 21,5 prosenttiin viime eduskuntavaalien 5,2 prosentista,
kertoi Satakunnan Kansa
teettämässään gallupissa.
Satakunnan piirin kevätkokouksessa Rauman vanhalla kansalaisopistolla arvioitiin huikean kannatuksen
tuovan kaksi tai jopa kolme kansanedustajapaikkaa
Satakunnan vaalipiiristä.
Menettäjiä olisivat Kepu
ja Sosialidemokraatit, eikä
Vasemmistoliiton paikkakaan ole kiveen hakattu.
Kilpailevien puolueiden
perälauta vuotaa kovasti
Perussuomalaisten laariin
ja Vihreiden perälauta putosi kokonaan pois jossain
Eurajoen Olkiluodon uuden
ydinvoimalarakennuksen
tienoilla.
Rohkeimmat piirikokousedustajat
arvioivat
nousun jatkuvat ja asettuvan kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin. Kokoomuslainen viestintäministeri
Suvi Linden heitti Porissa
aikoinaan kannatuslukemaksi 35 prosenttia. Heitto oli ilmeisesti tarkoitettu pilkkakiveksi, joka nyt

kimpoaa pahemman kerran
heittäjän omaan takaraivoon, mutta onhan Suvi tottunut urheilua harrastavana
golfpallojen poukkoiluihin.
Keskusta on jäänyt jo
Perussuomalaisten taakse
ja kannatus vajoaa entisestään puolueen lakkautettua
äänenkannattajansa Lallin
Satakunnasta. Poliittisella lehdellä on iso merkitys
kannatukseen, arvioi eräs
perussuomalainen piirikokousedustaja ja nyökkäsi
myötämielisesti hymy suupielissä kohti perussuomalaislehden päätoimittajaa.
Hurja kannatus veti
sanattomaksi
Piirikokous otti vauhtia lauantaina 19.2.2011 Rauman
torilta, jonne oli vieraaksi
saapunut puolueen puheenjohtaja Timo Soini mukanaan vaalityömies Matti
Putkonen, joka toimi autonkuljettajana ja Maisterisjätkä-kirjan myyjänä. Kovasta
pakkasesta huolimatta väkeä
oli saapunut runsaasti katsomaan idoliaan Timo Soinia.
Piirin
puheenjohtaja
Seppo Toriseva oli tyyty-

väinen toritapahtumaan ja
myös piirin kevätkokoukseen. Perjantaina Satakunnan Kansan haastattelussa
Toriseva oli mennyt ihan
sanattomaksi, eivätkä vilunväreet selkäpiissä johtuneet
pakkasesta.
- Ihan sanattomaksi vetää hurja kannatuksen kasvu, oli hän tokaissut. Seppo
arvioi kannatuksen asettuvan 23-24 prosenttiin kun
otetaan huomioon kaikkien
maakuntalaisten tuntema
ns. satakuntalisä.
Torilla oli tarjolla tuhat
kuumaa makkaraa nälkäisille ja kylmettyneille
äänestäjille. Soinin kannattama Lukko oli voittanut
Porin Ässät edellisenä päivänä Raumalla käydyssä
jääkiekkopelissä puhtaasti
3-0 ja riemu oli silloin ollut
ylimmillään. Onhan Timo
syntynyt Raumalla.
Kuin kani kobraa
Soini arvioi puolueen olevan
vahvasti mukana tulevissa hallitusneuvotteluissa ja
vaikeuttavan huomattavasti entisten kolmen suuren
hallituksen muodostamista.

Vihreät ja Perussuomalaiset
eivät mahdu samaan hallitukseen ja tunne on molemminpuolinen.
- Vanhat puolueet tuijottavat meitä nyt kuin kani
kobraa uhatessamme heidän
valtaansa. Suomelle koittavat ankeat ajat kun joudumme maksamaan esimerkiksi
Kreikalle kolmasosan annetuista vakuuksista. Hullujen
puuro keitetään, jos ne tulevat talkoisiin.
Kokoomus on muuttanut taktiikkaansa. Ennen
puhuttiin kolmen suuren
puolueen pääministerivaaleista, nyt tapetilla ovat
kolmen suuren ynnä Perussuomalaisten pääministerikeskustelut. Vanhasen pikalähdön syy pääministerin
hommasta ei ollut varpaan
kääntyminen sisäänpäin,
vaan aivan toinen.
Suomessa pitäisi olla
perustuslakituomioistuin.
Tuntuu ristiriitaiselta, että
kokoomuslainen Kimmo Sasi heiluttaa puheenjohtajan
nuijaa perustuslakivaliokunnassa vaikka hän itse oli lain
kanssa tekemisissä omissa
asioissaan vain muutama
vuosi sitten. Kokoomuksen
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hlatunnelmissa
kannatus tulee laskemaan
kun äänestysprosentti on
korkea. Kun äänestysaktiivisuus on korkea, se on merkki äänestäjien vastalauseista
nykypolitiikan epäoikeudenmukaisuudelle. Rikkaat käyvät äänestämässä silloinkin,
kun äänestysprosentti on
alhainen.

■ 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

Kaikki Perussuomalaiset
vaalitöihin
Näissä vaaleissa kysytään
äänestäjän mielipidettä.
Olisiko Matti Vanhanen
hyvä ehdokas näissä vaaleissa? Hänen kätensä oli
kyynärpäitä myöten piparkakkupurkissa. Matti kertoi silti äänestäjille, ettei
tiedä mitään.
Perussuomalaisia tullaan aliarvioimaan näissä
vaaleissa muiden kilpailevien puolueiden taholta. Se
on vaalitaktiikkaa. Annetaan äänestäjien arvioida
meitä ja pidetään aloite
omissa käsissämme vaalitenteissä. Perussuomalaisilla on hyvät ehdokkaat, nyt
kaikki vaalitöihin.
Satakunta oli Soinin
vaalikiertueen ensimmäinen
pysäkki. Niitä on yhteensä
seitsemänkymmentä ennen
vaaleja.
- Nyt on hyvä kiertää
Suomea ristiin rastiin, kun
puolueen kannatus on korkealla. Kuulijoina oli joskus
aikoinaan pahimmillaan
vain kaksi pulua, joista
toinen lähti lentoon kun
hönkäisin mikrofoniin. Nyt
torit ovat täynnä sanannälkäisiä muutosta vaativia Perussuomalaisten äänestäjiä.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Perussuomalaiset ehdokkaat olivat hyvin esillä Rauman torilla. Taustalla Rauman entinen
raatihuone joka toimii nykyisin museona.

Harmaa talous kitkettävä
omaisten ja työsuojelutarkastajien yhteistyötä, mutta
tulokset ovat olleet laihoja.
Siksi tulevan hallituksen ohjelmaan on saatava tarkka
ohjelma harmaan talouden
saamiseksi kuriin, sillä nythän päinvastoin tilanteen
korjaamista on vaikeutettu
esim. poliisin taloustutkintayksikön purkamisella.
Niinpä verohallinnon
tarkastajia ja työsuojelutarkastajia on lisättävä ja
heille on annettava lisää
oikeuksia. On perustettava

keskitetty harmaan talouden selvityskeskus. Tilaajavastuulain laiminlyönneistä
tulevia sakkorangaistuksia
on korotettava tuntuvasti.
Työmaiden työntekijöille on
saatava veronumerot. Suomalaisten tilalle tuotavalle
maahanmuuttajien työvoimareserville on saatava sulku. On luotava sertiﬁkaatio
eli valtuutettujen urakoitsijoiden järjestelmä.
Näillä ja muilla vastaavilla toimenpiteillä on
juuritettava perin pohjin

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com
Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

Satakunnan Perussuomalaiset:

Nykymuotiin tullut nimike kestävyysvaje on yli 10
miljardin luokkaa. Samoihin lukuihin yltää maamme
harmaa talous, jonka vuosihinnaksi on laskettu 10-14
miljardiin euroon. Yksistään
jo siitä olisi saatavissa verotuloja 2,5 miljardia, eli jo
sillä saataisiin vaje katetuksi
muutamassa vuodessa.
Jo kymmenen vuotta
sitten laadittiin mietintö
harmaan talouden kitkemiseksi ja tiivistettiin veroviranomaisten, poliisiviran-

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com

varsinkin
työvoimavaltaisille aloillemme kuten
rakennus-, ravintola- ja
kuljetusaloille pesiytynyt
harmaa talous pois maatamme köyhdyttämästä.
Ja näin vältytään monista
muista paljon ikävämmistä
taloutemme tervehdyttämiskeinoista kuten ainakin
raskaista pienituloisten veronkorotuksista.
Perussuomalaisten
Satakunnan piirikokouksessa
Raumalla 19.2.2011

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171
Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132
Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com
Kunniajäsen:
Annikki Jalava
Tampere

Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi
Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi
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

Kolme keikkaa
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
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen
tasavalta ei ole noudattanut kolmansien maiden
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä
suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun
sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin
2004/83/EY (EUVL L 304, s. 12) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin
noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ole ainakaan
ilmoittanut niistä komissiolle.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vaalikiertueeni koko Suomessa on alkanut. Viime
lauantaina olin Raumalla,
maanantaina Torniossa ja
tiistaina Oulussa. Alkupalat maistuivat. Väki ja omat
ehdokkaat olivat hyvin liikkeellä. Kyllä poliittista puhetta tullaan kuuntelemaan,
kun joku sellaisen pitää.
Rauman keikan aamuna
Satakunnan Kansa julkaisi
mielipidetiedustelun, jonka mukaan kannatuksemme oli Satakunnassa 21,5
prosenttia. Vähemmistäkin
meni vanhojen puolueiden kellokkailta ja heidän
myötäjuoksijoiltaan aamukahvit väärään kurkkuun.
Paukkupakkanen ei haitannut. Tori oli täynnä väkeä.
Oulussa kävi samoin. Puhetilaisuuspäivänä julkaistiin
gallup, jossa Perussuomalaisten kannatus Oulun vaalipiirissä oli 19,9 prosenttia.
Gallupit eivät äänestä,
mutta kyllä ne mielialoista
kertovat. Perussuomalaisilla
on erinomaiset edellytykset
tehdä poliittista historiaa.
Puhetilaisuuksissa kokenut poliitikko näkee ja aistii
monenlaista. Kannatusta,
toivoa, pettymystä, innostusta ja vastustajien maksetut
narisijat. On hyvä merkki,
että naapurit ovat liikkeellä.
He toimivat kuin junan vessa,
samoin kuin keskustelupalstojen vakipäivystäjät. Ovat
ennakoitavissa. He työntävät
vaalivankkureitamme.

■ ANSIOMERKIT

Taito Ylhäiselle valtakunnallinen kunniamitali
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt maskulaiselle
maanviljelijä
Taito Ylhäiselle Suomen
Valkoisen Ruusun I luokan
mitalin kultaristein itsenäisyyspäivänä 6.12.2010 tunnustuksena pitkäaikaisesta
ja ansiokkaasta toiminnasta
monilukuisissa luottamustehtävissä.
Taito Ylhäinen on ollut aktiivisesti politiikassa
mukana koko aikuisikänsä. Perussuomalaisena hän
on kunnanvaltuustossa
jo kolmatta kautta eli tähän mennessä kymmenen
vuotta, sitä ennen yhden
kauden sitoutumattomana. Kunnanhallituksessa
hän istuu kuudetta vuotta eli toinen vaalikausi on

menossa. Ylhäisen kotikunta on ollut Masku siitä lähtien kun Askainen
liitettiin Maskuun kaksi
vuotta sitten. VarsinaisSuomen Perussuomalaisten piiritoimikunnassa hän
on vaikuttanut ainakin

kymmenen vuotta ja myös
puoluevaltuustossa kolme
vuotta. Lisäksi hänelle on
kertynyt lukuisia erilaisia
luottamustehtäviä talouselämässä ja seurakunnassa.
Vapaa-ajan harrastuksena Ylhäisellä on Lionstyö, jota hän on tehnyt
neljäkymmentä vuotta toimien muun muassa klubin
presidenttinä sekä lohkon
ja alueen puheenjohtajana.
Hän on ollut myös vahvasti mukana Perussuomalaisten vaalityössä koko puolueen olemassaolon ajan.
Ylhäinen viljelee Maskun
kunnassa sijaitsevaa Louhisaaren kartanoa, joka
tunnetaan myös marsalkka
Mannerheimin syntymäkotina.

Kuva: Jukka Jusula

Rauma ja Oulu ovat
tuttuja puhepaikkoja. Niistä on vertailupohjaa. Tornio
oli uusi tuttavuus, väkimäärä yllätti minutkin.
Perussuomalaisten on
turha rutista, että media ei
meitä huomioi. Päinvastoin.
Totesin myös radion voiman. Olen tehnyt radiokolumneja Lapin vaalipiiriin
koko EU-pestini ajan. Ääni
vaikuttaa.

Tutkimukset osoittavat,
että Perussuomalaisten kannatus on noussut tasaisesti kautta maan. Kannatuksen
kasvun syyt ovat moninaiset. Yksi asia ei puoluetta
nosta - eikä pudota. Perusta
on vahva.
Puoluejohtajalle kenttäkokemus on tuiki tarpeellista vaalitaistelun kiihtyessä.
Oman linjan kannatus asetetaan käytännön testiin.

Olin ensimmäistä kertaa näiden vaalien alla ns.
puheenjohtajatentissä muiden puheenjohtajien kanssa
Oulussa. Ammatti-ihmisiä
kaikki. Tunnelmasta aisti
monenlaista.
Kannattaa aina olla oma
itsensä. Kulmineen.
Kolme keikkaa oli
avausmatsi. 1-0.
Plokikirjoitus 23.2.2011

Erkki Rakkolaisella takana jo
38 Finlandia-hiihtoa
Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas, 73-vuotias yrittäjä
Erkki Rakkolainen Savonlinnasta
osallistui lauantaina 26. helmikuuta järjestettävään perinteiseen
50 kilometrin Finlandia-hiihtoon
jo 38. kerran, eli yhtä monta kertaa kuin se on järjestetty.
eräksisessä kunnossa oleva
Rakkolainen ei suinkaan ollut ensimmäistä kertaa suksien päällä
tänä vuonna, sillä pelkästään tänä
talvena on kuudensadan hiihtokilometrin raja jo reippaasti ylittynyt. Suomen suurimpaan massahiihtotapahtumaan osallistui tänä
vuonna lähemmäs neljätuhatta
hiihtäjää 24 eri maasta.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Suomen Kuvatilaus
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Peruspalvelut vaarassa
Suomi on menossa kovaa vauhtia osaksi liittovaltiota. Päätösvalta on otettu
tai ollaan ottamassa suomalaisilta pois. Maamme harjoittamalla nykypolitiikalla
jäljellä olevaa päätösvaltaamme ollaan työntämässä kokonaan EU:n harteille.
Kansalle väitetään silti, että
olemme itsenäinen valtio.
Eurooppa-strategiassa, jonka Suomenkin jäsenmaana pitää toteuttaa vuosien
2011-2012 aikana, todetaan muun muassa, että eläkeikää on nostettava myös
niissä unionin maissa missä
sitä ei ole jo tehty.
Perussuomalaiset
lupaavat muutosta

Pietari Jääskeläinen, Markku Uuspaavalniemi ja Pirkko Ruohonen-Lerner olivat huolissaan peruspalveluista, niiden
tasosta ja tarjonnasta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä järjesti yleisötilaisuuden eduskunnan kansalaisinfossa keskiviikkona
23.2.2011. Aihe kiinnosti
yleisöä ja sali täyttyi ääriään
myöten täyteen. Tapahtuman aikana keskustelu kävi
hyvinkin kiivaana. Yleisössä oltiin asioista kovasti eri
mieltä, mutta kuumentuminen ei kohdistunut yleisötilaisuuden järjestäjiin, jotka
toimivat lähinnä rauhoittelijan roolissa kuumakallejen
keskuudessa.
Maahanmuutto, sosiaali- ja hyvinvointipalvelut,
verot ja Suomen antamat
takuut EU:n jäsenmaille
nousivat päällimmäisiksi
kysymyksiksi. Maahanmuuttopolitiikkaan haluttiin tehdä muutoksia. Pakolaisista noin 70 prosenttia
tulisi käännyttää pois Suomesta. Käsittelyajat ovat
pitkiä ja jokainen pakolainen maksaa yhteiskunnalle
noin 50 000 euroa vuodessa oleillessaan pakolaiskeskuksessa käsittelyajan.
Astrid Thorsilta piti
hallintovaliokunnan kysyä
kaksi kertaa, onko Suomessa joitakin vetovoimatekijöitä muihin EU-maihin
verrattuna pakolaisten suhteen, ennen kuin hän suostui vastaamaan. Lopulta
saatu vastaus oli myönteinen. Suomi maksaa sellaisia
etuuksia, joita kaikki muut

EU-maat eivät suostu maksamaan.
Yleisössä oli mukana
myös muiden puolueiden
aktiivijäseniä. Teollisuusvakoilu on muuttunut poliittiseksi vakoiluksi, tilaisuus-

set vastustavat tasaveromallia, josta kärsisivät eniten
pienituloiset lapsiperheet,
eläkeläiset ja työttömät.
Hyvinvointi maassamme
merkitsee tänä päivänä sitä,
että väestöstämme noin jo-

Perussuomalaiset vastustavat
tasaveromallia, josta kärsisivät eniten
pienituloiset lapsiperheet, eläkeläiset ja
työttömät.
han oli tietysti avoin kaikille
poliittisesta vakaumuksesta
riippumatta. Eräs mieshenkilö ilmoitti toimineensa
Kepussa pitkään ja olevansa tyytymätön puolueensa
tekemään politiikkaan. Hän
oli tullut kuuntelemaan Perussuomalaisten ajatuksia
ja harkitsee vakavissaan
puolueen vaihtoa.
Vain rikkaan eliitin
hyvinvointi lisääntynyt
Paikalla olivat kansanedustajat Pietari Jääskeläinen,
Pirkko Ruohonen-Lerner
ja kansanedustaja Markku
Uusipaavalniemi. Suomessa
on tällä hetkellä 900 000
köyhää EU-kriteereillä mitattuna. Kaikilla suomalaisilla ei ole mahdollisuuksia
ostaa edes ruokaa, vaatteita
ja lääkkeitä. Perussuomalai-

ka kymmenennen rikkaan
ihmisen hyvinvointi lisääntyy entisestään. Esimerkkinä
mainittiin Björn Walhroos,
joka maksoi parikymmentä
vuotta sitten veroja tuloistaan noin 60 prosenttia. Nyt
kun tulot ovat moninkertaistuneet, verotus on laskenut
hänen kohdallaan noin 30
prosenttiin.
- Onko tämä suunta oikea, että hyvätuloisten verotusta helpotetaan? kysyi
Pirkko Ruohonen-Lerner.
Valtion pitäisi valvoa
paremmin kunnallisten palvelujen toteutumista, sillä
nykyinen tilanne ei ole inhimillisellä tasolla. Esimerkiksi Pirkko otti vanhusväestön kasvavan hädän, kun
kukaan ei huolehdi eikä
välitä. Ikäihmisten itsemurhatilastot ovat hälyttävää
luettavaa.

Yleisön joukosta saatiin
myös hyvä esimerkki: Kun
ihminen tekee kovasti töitä
ja useampaa työtä päällekkäin, hänen veroprosenttinsa voi olla vaikka tuo 60
prosenttia, mutta jos sama
ihminen ei tee työtä vaan
makaa sohvalla ja on sijoittanut asunto-osakkeisiin,
niin hän maksaa veroja vain
pääomatuoton verran, joka
on tällä hetkellä 29 prosenttia. Tekemättä yhtään
mitään. Onko tämä muutettu verotuksen suuntaus
oikein?
Unioni määrää
eläkeiän noston
Suomessa
Uusipaavalniemi luki taloudelliset madonluvut EU:n
talouspolitiikalle. Velanotto
ja salamyhkäisyys ovat tulleet tiensä päähän Euroopan unionissa. Tällä hetkellä otetaan enemmän velkaa
kuin palkkojen osuus on
koko unionissa, sekin hulppeat 6000 miljardia euroa
vuodessa. Luottokupla on
päästetty riistäytymään ja
nyt arvuutellaan onko seuraava luoton saaja Espanja
vai Portugali. Yritykset sulkevat oviaan Suomessa ja
siirtyvät toimimaan ja jatkamaan tuotantoaan muissa, halvemmissa maissa.
Näin toimivat monikansalliset yhtiöt.

Pietari Jääskeläinen on
huolissaan perusturvasta ja
ihmetteli, miksei valtiolta
löytynyt vaivaista kahta miljoonaa euroa Heinolan reumasairaalan pelastamiseksi.
Kuntarahoitus on pahassa
kriisissä ja kuntien toimintamenot ovat kasvaneet viiden vuoden aikana arvion
mukaan jopa kaksi kertaa
enemmän kuin verotulot ja
valtionosuudet. Valtio on
yhä vain lisännyt kuntien
tehtäviä ja samaan aikaan
vähentänyt kuntien peruspalveluiden rahoitusosuutta
miljardeilla euroilla.
Kansalaisten perusturvan, eli toimeentulotuen,
peruspäivärahan, työmarkkinatuen, kansaneläkkeen,
sairauspäivärahan, omaishoidon, opintotuen ja lapsilisien taso on heikentynyt
keskimäärin kolmasosalla
vuosina 1993-2010. Ei siis
ihme, että köyhien määrä
on räjähdysmäisesti kasvanut Suomessa noin 920
000:een henkeen, joista lapsien osuus on noin 150 000.
Valtio vetäytyy hyvinvointivastuustaan ja sälyttää palveluiden turvaamisen
ja rahoittamisen kuntien
harteille. Vanhusväestö kasvaa kunnissa silti. Nykyisen
hallituksen kehyspäätöksen
mukaisesti valtion sosiaalija terveysmenot jopa alentuvat vuosina 2011-2014.
Kaikissa kunnissa on nyt
pakko panna asiat tärkeysjärjestykseen. Riittävä
perusturva ja hoito tulee
taata kaikille kuntalaisille
syntymästä aina saattohoitoon asti. Seuraava eduskunta päättää paranevatko
peruspalvelut. Jos Perussuomalaiset ovat hallituksessa,
niin paranevat!
Teksti ja kuva: Harri Lindell

■ 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

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

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368, 040 352 9368
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
PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Mustasaaren Perussuomalaiset

Kevätkokous
Lauantaina 12.3.2011 kello 16.00 Sommarösundv. 408
65930 S-Vallgrund. Aiheena Harri Leppälän vaalikampanja ja nettisivujen valmistelu. Tervetuloa uudet sekä
vanhat jäsenet. Ilmoitathan tulostasi sähköpostiini kahvitarjoilun vuoksi.
Mustasaaren Perussuomalaisten puheenjohtaja
Harry Reini, harry.reini@netikka.fi.

Tampereen Perussuomalaiset

Sääntömääräinen kevätkokous
Tampereen Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous 15.3.2011 klo 18.00 piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere. Tervetuloa!

Vaasan Perussuomalaiset

Kevätkokous
Vaasan Perussuomalaisten kevätkokous 24.4.2011 klo
14,. Vaasan VPK:n koulutustilat (moottoritie 1, Vaasa,
Sundomin sillan kupeessa). Vaasan Perussuomalaiset järjestäytyvät ennen varsinaista kokousta. Asialistalla mm.
uudet jäsenet. Tervetuloa!

Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Perjantaina 1.4.2011 klo 19.00 Jalasjärven kunnan virastotalossa, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Osoitteessa kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Helsingin Perussuomalaisten
vaalitoimisto avattu
Helsingin Perussuomalaiset
ry:n ensimmäisen eduskuntavaalityöhön valjastetun
toimiston avajaiset pidettiin vilkkaan Hämeentien varrella perjantaina
25.2.2011.
Pakkanen
paukkui ulkona, mutta toimistossa oli lämmin ja kodikas tunnelma.
Paikalla oli helsinkiläisiä ehdokkaita valmistautumassa kaikkien aikojen
jännittävimpiin vaaleihin.
Kannatuslukujen perusteella Arkadianmälle pääsisi
Helsingin vaalipiiristä kolme perussuomalaista, rohkeimmat paikallaolijoista
uskoivat jopa neljään paikkaan. Realistisimmat tyytyivät kolmeen ja painottivat
hyvän tuloksen vaativan
kaikilta ehdokkailta hyvää
ja onnistunutta vaalityötä.
Tapahtumaa juhlistamaan
oli valittu espanjalaista
kuplivaa juomaa pienen
purtavan kera.
Puheensorina ja poliittiset mielipiteet täyttivät

Kristiina Ljungqvist ja Tuula Kuusinen viihtyivät avajaisissa.

Hallitus

Nurmijärven Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.4.2011 klo 15 ravintola Duetossa
(Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä). Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan
eduskuntavaaleista, mukana kansanedustajaehdokas Jussi Niinistö. Tervetuloa!

Antti Valpas toi terveiset avajaisväelle puolueen eduskuntaryhmältä.

Hallitus

PIIRIYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Keski-Pohjanmaan piiri

Kevätkokous
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen kevätkokous 27.3.2011 Kokkolassa, Hollihaan koululla, Pikiruukintie 4. Kokous alkaa klo 12.00. Piirihallitus
kokoontuu klo 11.00. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Piirihallitus

Tapahtumia Tampereella
Tampereen Perussuomalaiset Hervannan Duossa maanantaina 14.3.2011 klo 10.00-19.00. Paikalla päivän
mittaan muitakin pirkanmaalaisia eduskuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa!
Muita Tampereen tapahtumia:
21.3. Ostoskeskus Tullintori 10-19, kahvitarjoilu.
28.3. Tesoman torilla teltta.
4.4. Keskustorin markkinoilla teltta 9-14.

Äänestä kielivapaus
Vapaa kielivalinta ry ja Suomalaisuuden Liitto järjestävät 31.3. klo 15-17 eduskuntatalon edessä Äänestä
kielivapaus -mielenosoituksen.

Pertti Villo kertoi Helsingin
vuokra-asuntotilanteesta.

vaalitoimiston tilat. Kahvia
oli myös tarjolla ja sitä keitettiinkin tasaiseen tahtiin
lisää janoisille ihmisille.

Puheliaimpien ehdokkaiden
suut taisivat kuivua joten
niitä kostutettiin aina välillä
kuohuvalla nautintoaineel-

la. Tultiin tutuiksi puolin ja
toisin. Ihan kiva kokemus!
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

OULUN PERUSSUOMALAISET

Pakkasviima oli heikko vastus Timolle!
Tiistaina 22.2. oli Oulussa
Raksilan S-markettien edessä hyytävän kylmä viima,
eikä keli ollut leudoimmasta päästä muutoinkaan.
Oulun perussuomalaiset olivat järjestäneet Timo
Soinin Oulun Yliopistolle
suuntautuneen vierailun
jälkeisen vaalitapahtuman
Raksilaan. Oulun Yliopistolla oli päivän aikana sanomalehti Kalevan järjestämä
vaalipaneeli kaikkien puolueiden puheenjohtajille.
Perussuomalaisuus kiinnostaa äänestäjiä todella
paljon, sillä kuulijakuntaa
saapui jo hyvissä ajoin ta-

pahtumapaikalle ennen Timo Soinin saapumista. Siinä
odotellessa tyhjeni eräskin
termoskannu kahvia kylmästä hytisseiden sisuksiin.
Oli täysi työ saada vastattua
menekkiin
Siinä missä kuuma juotava teki sille tarkoitetun
tehtävänsä, oli mielenlämmikettä luvassa vähintäänkin saman verran Timon
saapuessa paikalle. Puheenjohtajamme piiritettiin
välittömästi ja kysymykset
peilasivat äänestäjäkunnan
halua tietää perussuomalaisten tulevasta vaaliohjelmasta koskien heidän

henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia intressejä. Väkimäärän paljous näytti
ilahduttavan myös puheenjohtajaamme, sillä suu oli
maireassa hymyssä kylmästä huolimatta.
Paikalla oli parhaillaan
lähes kolmisensataa kuulijaa ja Timon lisäksi yli
puolet Oulun vaalipiirin
kansanedustajaehdokkaistamme saivat viestinsä uppoamaan tähän väkimäärään. Kun asiat ovat sellaisia, joissa kansalaisten kipukynnys on ylitetty, ei sää
ole este tulla kuuntelemaan
niistä keinoista, joilla voim-

me luottavaisesti suunata
kohti parempaa huomista.
Nyt kun puolueemme
vaaliohjelma on jo julkaistu, voivat kaikki ehdokkaamme tukeutua omissa
ohjelmissaan sen antamaan
osviittaan ja siten kentällä
on helppo keskustella kansalaisten kanssa niistä keinoista, joilla perussuomalaiset
nostavat maamme jaloilleen.
Onnea ja menestystä
kaikille vaalitaistoon.
Jari Pirinen
toiminnanjohtaja,
Perussuomalaisten
Oulun piiri ry
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LAPIN PERUSSUOMALAISET

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Lapissa

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

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

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

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

Lapin piirin vaaliavaus Torniossa maanantaina 21.2.
oli menestys kaikilla mittareilla mitattuna. Julkisuutta
haettiin ja sitä myös saatiin.
Tiedotusvälineet olivat kiinnostuneet puheenjohtaja
Soinin vierailusta, joka näkyi ja kuului laajasti alueemme tiedotusvälineissä.
Ajankohtaisen kakkosen
toimittaja ja kuvaaja olivat
mukana vierailun ajan.
Koneen laskeuduttua
Kemi-Tornio lentokentälle vastassa oli piirin puheenjohtaja Kari Härö ja
varapuheenjohtaja SeppoJuhani Keinänen, jotka toivottivat Soinin lämpimästi
tervetulleeksi Lappiin.
Vierailu aloitettiin Tornion terästehtaaseen tutustumisella. Toimitusjohtaja
Hautala esitteli nykytilannetta ja raotti hiukan tulevaisuuden näkymiä, jonka

jälkeen käytiin kierros tehtaan kuumavalssaamolla.
Mielenkiintoista oli seurata
20 cm vahvan teräsaihion
”mankelointi” 4 mm:n vahvuiseksi levyksi, joka tuli
ulos valmiina lastattavaksi maailman markkinoille.
Tällainen prosessi toistuu
4-5 minuutin välein 24 tuntia vuorokaudessa ,joten
siitä voi helposti arvioida
millaisesta tuotannosta on
kysymys. Tornion terästehdas on maailman suurin
yksittäinen tuotantolaitos
ruostumattoman teräksen
tuotannossa.
Terästehtaalta siirryttiin Tornion kauppakeskukseen, jossa yleisö jo
malttamattomana odotti
puheenjohtaja Soinin saapumista. Kamerat oli viritetty valmiiksi ja salamavalot räiskyivät kun Soini
seurueineen saapui paikal-

le. Soini piti aluksi noin 15
minuuttia kestävän puheen
jonka jälkeen yleisö esitti
omia kysymyksiä ja huoliaan puheenjohtajalle. Paikalla oli suurin osa Lapin
kansanedustajaehdokkaista joita yleisö jututti innokkaasti. Tilaisuus kesti noin
90 minuuttia jonka jälkeen
siirryttiin kerhoravintolaan
syömään. Ruokailun aikana Tornio-Muonio kalastusseuran jäsen Keinänen
luovutti puheenjohtaja Soinille uniikin uistimen symboliksi Torniojoen lohen
pelastamiseksi.
Tilaisuuden
jälkeen
Lapin piirin puheenjohtaja kuljetti Soinin ja kuvausryhmän Ouluun, jossa
odottivat jo uudet haasteet
puheenjohtaja Soinia.

auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

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

paikallisyhdistyksen edustajat. Valituiksi tulivat:
Salminen Petri (varajäsen
Mauri Sipponen), Saarenpää Jorma (varajäsen Teuvo
Sippala), ja Tarja Kristiina
Lehmuskanta (varajäsen Sakari Lahti).
Eduskuntavaaliehdokkaita Peltola Heimo Lopel-

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

Marko Laakso
Janakkalan Perussuomalaiset ry

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

OULU
Pj Ahti Moilanen

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

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

ta, Soukola Ismo ja Marianne Koivisto Hämeenlinnasta
tavattavissa Janakkalassa
Turengissa Ravintola Pikantin kabinetissa keskiviikkona 23.3 klo 17.30.

Pj Jari Lindström

Pj Kari Härö

Seppo Huhta

Janakkalan Perussuomalaiset ry:n kokouksessa 23.2
Turengin Ravintola Pikantissa hyväksyttiin sääntömuutos. Sääntömuutoskokouksen jatkoksi pidettiin
kevätkokous. Kevätkokouksessa valittiin sääntöjen
määräämät Hämeen piirin
vuoden 2012 Janakkalan

KYMI

LAPPI

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

Kevätkokouksen antia

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

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

Reijo Hongisto

JANAKKALAN PERUSSUOMALAISET

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

KESKI-POHJANMAA

Lauri Heikkilä
Kari Härö
Lapin piirin pj.

Pj Pentti Kettunen

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

TURUN PERUSSUOMALAISET

Uusi hallitus vuodelle 2011
Turun Perussuomalaiset
ry:n hallitus vuodelle 2011:
Timo Laihinen (pj.), Markku Säisänen (1 vpj.), Mi-

kael Andersson (2 vpj.),
Jari Herranen (sihteeri ja
taloudenhoitaja), Veikko
Lehtonen, Tuula Sellman.

Lisää tietoa yhdistyksen kotisivuilta: www.turunperussuomalaiset.ﬁ

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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Veikkaus ja RAY auttavat monia
Budjetin pääluokka 29
eli opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala on
mielenkiintoista luettavaa.
Kulttuurin ja liikunnan tukeminen on kallista lystiä
kaikkinensa, ja kalliimpaa
se olisi ellei Veikkauksen
voittovaroja ja RAY:n penninkiä kohdistettaisi kulttuurin, liikunnan, urheilun
ja sosiaalialojen järjestöjen
tukemiseen.
Veikkausvoittovarojen
käyttö kulttuuriin ja liikuntaan on eräänlainen yhteiskuntasopimus, ja vieläpä
erikoislaatuisen hieno. Niistä saadaan vuonna 2011
kaikkinensa 390 miljoonaa
euroa tukea taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle.
Veikkausvoittovaroja
on käytetty perinteisesti
kulttuurin ja urheilun tukemiseen, kun taas RAY:n rahat on käytetty sosiaalialan
järjestöjen tukemiseen. Esimerkiksi Kuurojen liitto sai
vuonna 2009 tukea toimintaansa reilut neljä miljoonaa
euroa. Ilman RAY:tä meiltä
lähtisivät maasta suuret sosiaalialan toimijat. Pulaan
joutuisivat sellaiset korvaamatonta työtä tekevät
järjestöt kuten Ensi- ja turvakotien liitto ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto ry.
Urheilun tukeminen on
tulenarka kysymys
Toimiva kansanliikunta ja
hyvät kulttuuripalvelut ovat
pitkälti Veikkauksen ansiota. Veikkaus on kuin säätiö
joka tuottaa rahaa valtion
budjettiin. Jakosuhteet ovat
sitten niitä asioita joista voidaan keskustella.

Huippu-urheilun rahojen jakoperusteisiin puuttuminen on hyvin tulenarka kysymys. Sen saamaa
tukea tulisi lisätä taiteen
kustannuksella. Kyse olisi loppujen lopuksi varsin
pienistä summista. Lontoon
projektia ja yhden kultamitalin varmistamista varten
tarvittaisiin noin kolme miljoonaa euroa ylimääräistä
rahaa valmennuksen tehostamiseen kuluvan olympiadin viimeisen puolentoista
vuoden aikana. Miesten
lentopallomaajoukkueesta
tulisi tehdä aivan erityisprojekti ensi vuoden kisoja
ajatellen. Urheilu on näet se
sirkushuvi joka kiinnostaa
kansaa enemmän kuin tuettu ja tietyllä tavalla elitistinen taide.
Menestyvät urheilijat
osa identiteettiämme
Huippu-urheilu ja koko
kansan liikunta nähdään
toistensa vihollisina. Sitä ne
eivät kuitenkaan ole. Kansainvälisesti menestyvät
urheilijat ovat aina olleet
osa identiteettiämme. Jotta
olisi menestyviä ja toimivia
lajiliittoja, pieniäkin, niin
tarvitaan huippu-urheilua
innoittavan esimerkin luojana. Ja näille lajiliitoille on
hyvin tärkeää että heillä on
olympia-edustus.
Esikuvia ja näkyvyyttä
tarvitaan aina. Tällaisia liittoja ovat mm. jousiammuntaliitto ja painiliitto. Huippu-urheilu ja koko kansan
liikunta kulkevat aina yhtä
matkaa. Olympia-urheilulla
on aina ollut tärkeä sija
kansallisessa identiteetis-

sämme. Loppujen lopuksi
paljon parjattu huippu-urheilu on varsin vaatimaton
tekijä. Sen osuus valtion
budjetista on “vain” 6,4 miljoonaa euroa. Sillä tuetaan
olympia-urheilua ja muuta.
Lajiliitot ovat kateellisia
toisilleen, ja niitähän on tässä ihan kaikkea mahdollista
vakavasti harrastavan kansakunnan keskuudessa todella monta. Ainoa lajiliitto
Suomessa, joka pärjää melkein omillaan, on jääkiekkoliitto. Lisäksi se kaappaa
säännöllisesti suurimman
osuuden kaikista sponsorirahoista, mitä urheilun saralla liikkuu.

kiksi museoiden avokätinen ja rajaton tukeminen
on tullut tietyllä tavalla
tiensä päähän.
Kaikista demokraattisin
kulttuurilaitos on kuitenkin
kirjasto, ja jos jostakin kulttuurin alalta jotain leikataan
ja jonnekin siirretään, niin
kirjasto on ensimmäisenä
saamalistalla. Jossain päin
Suomea on nyt niin tiukka
tilanne, että kirjastotyöntekijät eivät oikein tahdo päästä
edes lakisääteisiin koulutuksiin. Aineistohankinnoissa
tehdään jatkuvasti priorisointeja, ja monissa kirjastoissa vain minimimäärä.
Kansallinen monopoli
säilytettävä

Miksi tukea
huippu-urheilua?
Tietysti on kysyttävä heti
perään, miksi huippu-urheilua ylipäänsä pitää tukea? Tässä maassa on paljon asioita, joissa tarvitaan
paljon enemmän poliittista
tahtoa kuin huippu-urheilussa. Tärkeämpiä asioita
on paljon. Aloitetaan listaus vaikka työttömyydestä
ja nuorisotyöttömyydestä.
Samaan aikaan kun meillä
on valtava joukko syrjäytyneitä nuoria ihmisiä, niin
on kuitenkin varaa ylläpitää
melkoinen joukko kalliita
spesialisteja eli urheilijoita
valtion varoilla. Eikä ole
kyse pelkästään tuetuista
huippu-urheilijoista, valmennuskin maksaa.
Tapanamme on tukea
taiteilijoita, kirjailijoita ja
kääntäjiä
huomattavilla
summilla. Teatterit ja orkesterit saavat yhteensä 42
miljoonaa euroa tukirahoja.

Torsti Äärelä on kansallisen monopolin kannalla rahapeliasiassa.

Museoita pyöritetään kahdellakymmenellä miljoonalla
eurolla ja erilaisia apurahoja
annetaan budjetistamme reilut 13 miljoonaa euroa. Taidetta tuetaan siis enemmän
kuin huippu-urheilua.
Keskustelua on
käytävä
Joskus on kuitenkin käytävä keskustelua. Aloitetaan
vaikkapa tuetuista orkestereista ja teattereista.

Minkä kokoinen kaupunki sitten lopulta tarvitsee
oman orkesterin? Riittäisikö maahamme noin 5-6
maakuntaorkesteria isojen
kaupunkien orkestereiden
lisäksi? Tällaiset orkesterit
kiertäisivät sitten jakamassa musiikkinautintoa maakunnissa. Teattereiden suhteen voidaan asettaa samat
kysymykset. Suomi tuntuu
olevan melkein joka asian
luvattu maa, mutta nyt
näyttää siltä että esimer-

Veikkausvoittovarat
ja
RAY:n tuloutukset pelastavat siis paljon. Ihmiset joutuvat maksamaan veroja myös
väkipakolla, mutta rahapelejä pelataan ihan vapaaehtoisesti. Loppujen lopuksi laki
joka määrää, miten veikkausvoittovaroja käytetään, on
vallan nerokas.
Pelaaminen ja sitä kautta kulttuurin, urheilun ja
sosiaalialan
järjestöjen
rahoittaminen ei ole kuitenkaan
ongelmatonta.
Peliongelmaiset ja -riippuvaiset ovat päihdeongelmaisiin verrattava ryhmä.
Jos pelataan, niin se raha
on laitettava palvelemaan
hyvää eikä lihottamaan
monikansallisia peliﬁrmoja. Kansallinen monopoli
tässä asiassa on ehdottomasti säilytettävä.

Torsti Äärelä
Aura

Koska valtionyhtiöiden johtajien
jättieläkkeitä leikataan?

Pirkko RuohonenLerner
kansanedustaja
Porvoo

Monet valtionyhtiöiden
toimitusjohtajat jäävät suhteellisen nuorina eläkkeelle.
Heitä odottavat leppoisat,
jättisuurilla eläkkeillä turvatut vanhuudenpäivät.
Esimerkiksi Outokummun
toimitusjohtajalle on 60
vuoden iässä luvassa reilun
puolen miljoonan euron
vuosieläke. Samanaikaisesti
moni suomalainen joutuu
pärjäämään alle 700 euron
kuukausieläkkeellä.
Jo vuosia on ollut puhetta näiden johtajien kohtuuttoman suurten eläkkeiden
leikkaamisesta, mutta mi-

tään ei kuitenkaan käytännössä näytä tapahtuneen.
Juridisesti valtio-omistaja
voisi leikata ylisuuria sopimusetuja niissä yhtiöissä,
joissa valtiolla on määräämisvalta. Kysyin pääministeri Kiviniemeltä, koska ja millä keinoin tällaisiin kohtuuttoman suuriin valtionyhtiöiden johtajien eläkkeisiin
aiotaan oikeasti puuttua.
Pääministeri Mari Kiviniemen mukaan meillä on
valtionyhtiöiden osalta muutettu eläkekäytäntöä juuri
sellaiseksi, että valtionyhtiöissäkin eläkkeelle jäädään

63-vuotiaana. Tarkemmin
pääministeri ei asiaa avannut, ja käytännössä eläkeiät
valtionyhtiöissäkin vaikuttavat edelleen alhaisilta.
Kiviniemi oli toki kanssani samaa mieltä siitä, että
yrityksissä johtajien pitäisi
näyttää esimerkkiä ja jäädä myöhemmin eläkkeelle.
Valtionyhtiöiden johtajien
palkka- ja muut etuudet
eivät ministerin mukaan
poikkea yksityisen sektorin
palkoista, mikä on ministerin mielestä jopa hyvä asia,
jotta valtionyhtiöihin saadaan houkuteltua osaajia.
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VAPAA SANA

Peruspalvelut etusijalla

Taitettu indeksi,
mitä se on?

Peruspalvelujen hoitaminen on minun mielestäni
kunnan ja valtion tärkein
tehtävä. Siinä on kysymys
ihmisen hyvinvoinnista,
terveydestä ja jopa kuolemasta. Mitä mieltä sinä olet
asiasta?
Minun mielestäni sosiaali- ja terveyspalvelut,
koulutoimi ja vanhustenhoito on oltava kunnossa
koko maassa. Niihin on varattava riittävä määräraha.
Peruspalvelujen on oltava
kaikkien ihmisten saatavilla
ja apua on saatava mahdollisimman pian. Keskeisimpien peruspalvelujen on oltava kunnan hallinnassa eikä niitä saa liikaa ulkoistaa.
Erityisesti vanhustenhoidosta olen kuullut huonoja uutisia. Kotihoito ei
toimi ja laitospaikoissa on
liian vähän henkilökuntaa.
Huonokuntoisia vanhuksia
ei ehditä syöttää ja juottaa.
Heitä voidaan siirtää toiselle paikkakunnalle vastoin vanhuksen ja omaisten
tahtoa. Vanhuksille kuuluu
ihmisarvoinen kohtelu ja
hoito elämän loppuun saakka. He ovat kovalla työllä
luoneet itsenäisen Suomen.
Millaisia kokemuksia
sinulla on peruspalveluista?
Onko vanhustenhoito toiminut hyvin paikkakunnallasi?
Entä koulutoimi? Oletko
saanut ajoissa apua terveydenhoidossa? Mitä pitäisi
korjata peruspalveluissa?
Minun mielestäni vanhusten laitoshoitoon pitää

”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa
eri asemaan” sanotaan Suomen perustuslaissa. Ilmeisesti
työ-, työkyvyttömyys tai vanhuuseläke on valtaapitävien
mielestä hyväksyttävä syy asetta ihmiset eri asemaan.
Suomalaista eläkepolitiikkaa seuratessa tuntuu tosin
ajoittain siltä, kuin valtaa pitävät pyrkisivät tekemään
kaikkensa ikääntyvien ihmisten elämäntilanteen saattamiseksi mahdollisimman huonolle tolalle.
Eläkkeiden heikkoon kehitykseen on pitkälti vaikuttanut ns. taitettu indeksi. Onkin hyvä palauttaa mieliin,
mikä ns. taitettu indeksi on ja miten se vaikuttaa eläkkeisiin. Sosiaali- ja terveysministerin salkku oli tuolloin
demareiden hallussa, kun tämä taitettu indeksi otettiin
vuoden 1996 alusta käyttöön. Silloin päätettiin, että
kuluttajahintaindeksin muutosten paino työeläkkeisiin
määriteltiin olevan 80 % ja ansiotasoindeksin muutos
vain 20 %. Aiemmin kyseinen jako oli 50 % ja 50 %.
Kun verrataan, miten palkat tuosta ajankodasta,
jolloin muutos tehtiin, kehittyi 10 vuoden aikana, niin
palkoissa nousua oli 43 % ja eläkkeissä vastaavasti
vain 20 %. Vuonna 2005 taitetun indeksin piirissä olleet olivat menettäneet ostovoimastaan runsaat 44 %
verrattaessa aikaan ennen indeksileikkuria. Vuoden
2005 alusta indeksileikkuri ulotettiin koskemaan myös
sekä työkyyttömyys- että perhe-eläkkeitä.
saada lisää hoitajia ja kotiapuun lisää kodinhoitajia.
Myös lapsiperheille ja yksineläjille pitää olla riittävästi
kotiapua. Siten säästetään

siä kouluja saa lakkauttaa.
Koululuokissa ei saa olla liian suuria opetusryhmiä.
Olen ihmisen ja muutoksen asialla omassa päätök-

”Mistä saadaan rahat
peruspalveluihin? Tärkein asia ensin,
vasta sitten muut asiat. Ainakin
EU-maksuista voisi vähentää.”

Omaishoitajien toimintaa
on kehitettävä. Työttömien
työnsaantia tulee tukea ja helpottaa. Eläkeläisten pienempiä eläkkeitä on korotettava.
Mistä saadaan rahat
peruspalveluihin? Tärkein
asia ensin, vasta sitten
muut asiat. Ainakin EUmaksuista voisi vähentää.
Ei enää lainaa EU-maille.
Verorahat kuuluvat meille
suomalaisille.

Kaija Räsänen
terveydenhoidossa. Koulutoimessa luodaan lapsille
ja nuorille hyvät oppimisen
mahdollisuudet. Pitää suosia lähikouluja eikä keskei-

senteossani. Ihmisläheisillä
päätöksillä voidaan auttaa
ihmistä hänen elämän tilanteessaan. Omaishoitajien työ
on raskasta ja arvokasta.

teologian maisteri,
fil.kand., opettaja,
kaupunginvaltuutettu,
kansanedustajaehdokas
Kuopio

Eläkeasia koskee kaikkia
Eläkkeiden kehityksen kannalta vaikeimmassa asemassa
ovat pelkkää kansaneläkettä saavat. Taitetun indeksin
haitallisin vaikutus on, että se pienentää vuosi vuodelta
yksityisen eläkeläisen eläketulotasoa ja saattaa eläkkeen
ostovoimaltaan pienimmilleen henkilön vanhuusiässä.
Siis silloin, kun hän eniten tarvitsee sairaan- ja terveydenhoidon palveluja, materiaalisia ja henkisiä palveluja
sekä lääkkeitä ja lääkehoitoa, joihin aiempaa enemmän
rahaa tarvitaan.
Eläkeuudistusasia ei ole ainoastaan jo eläkkeellä olevien huolenaihe. Kukaan ei etukäteen voi tietää, koska
joutuu liikenne- tai työtapaturman uhriksi ja näin joutuu
ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Nuortenkin on
syytä olla huolissaan omasta toimeentulostaan jatkossa,
koska vuoden 2005 alusta voimaan tulleeseen ”eläkepakettiin” sisältyy eräänä osana ns. elinaikakerroin, mikä
tulevaisuudessa leikkaa raskaasti nykynuorten eläkkeitä.
Ylisuurille eläkkeille katto

Käytännön järkeä koulutukseen
Maamme koulutusjärjestelmässä on korjattavaa. Ongelmista viestii selkeimmin
koulutettujen työttömyys
sekä työllistyminen tutkintoa vastaamattomiin tehtäviin. Peruskoulun jälkeisen
opetuksen tärkein tavoite
tulee olla työelämään ja sen
edellytyksiin valmentaminen. Tarvitaan teoreettisten alojen huippuja, mutta
myös käden taitojen osaajia
- kaikkia tulee arvostaa yhtäläisesti.
Hyvinvointiyhteiskunnassa jokainen voi yrittää
parhaansa samoista lähtökuopista. Tämä edellyttää
ensimmäisenä ilmaisen koulutuksen sekä opiskelijan
riittävän toimeentulon turvaamista. Mahdollisuus kes-

kittyä opintoihin kokopäivätoimisesti on keskeistä nykyistä nopeamman valmistumisen kannalta. Opintoraha
on jo pitkään roikkunut
elinkustannusten perässä; se
tulisikin sitoa indeksiin.
Korkeakoulujen opiskelijavalintojen eriarvoistumisen kasvu on huolestuttavaa. Erityinen epäkohta
ovat monille liian kalliit
valmennuskurssit, joiden
kysyntää pönkittää vanhanaikainen pääsykoejärjestelmä. Niinpä erityisesti
teoriapainotteisilla aloilla
ylioppilastodistuksen arvosanojen sekä yleistä lahjakkuutta mittaavien kokeiden
merkitystä valinnoissa tulee
painottaa.
Työnantajajärjestöt ovat

oikeassa syyttäessään koulutusjärjestelmäämme tehottomaksi. Yhtenä oppilaitosten
tuloksellisuuden mittarina
tulisikin käyttää valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä koulutustaan vastaavaan työhön. Näin turvataan
vastine sekä yhteiskunnan
koulutukseen käyttämälle
rahalle että opiskelijan antamalle panokselle.
Yhteiskuntavastuun on
kuitenkin toimittava myös
toiseen suuntaan. Yritykset
eivät voi nykyiseen tapaan
odottaa valmista, vaan niiden on osallistuttava työvoiman kouluttamiseen.
Keinoja on olemassa - oppisopimuksen tyyppisiä järjestelyjä voidaan edelleen
kehittää. Yritystuet on

Eläketuloa ei tule verottaa muuta ansiotuloa rajummin.
Mielestäni ylisuuriin eläkkeisiin voitaisiin asettaa ns. katto. Pienten työ- vanhuus- työkyvyttömyys- ja perheseläkkeiden ostovoimaa on parannettava korjaamalla asteittain se, minkä eläketulot ovat jääneet jälkeen palkkatuloista. Taitetusta indeksistä on yksiselitteisesti luovuttava
jo senkin takia, että tämä järjestelmä on omalta osaltaan
siirtänyt kustannuksia eläkeyhtiöiltä ja valtiolta kunnille
asumis- ja toimentulotukien kautta. Täysin käsittämätöntä on, että jos ns. täysinpalvelleena jäät ansaituille eläkepäiville, joudut mahdollisesti viimeisinä elinvuosinasi
hakemaan toimentuloluukulta avustusta jokapäiväiseen
elämiseesi. Kun eläkejärjestelmä maahamme luotiin, tarkoitus oli varmasti juuri päin vastainen.

Anssi Tähtinen
Kouvola

Vapaan Sanan ohjeet
ohjattava Suomessa kouluttaville ja työllistäville
yrityksille. Sen lisäksi tuen
edellytykseksi tulee asettaa
panostus henkilöstön työssä
jaksamiseen.

Jani Mäkelä
Lappeenranta

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

Uusipaavalniemi Markku
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Avustaja:
Elina Korkeamäki, (09) 432 4165
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markku.uusipaavalniemi@eduskunta.fi
Avustaja:
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Avustaja:
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Matti Kortemaa on henkeen
ja vereen perussuomalainen
lumiveistostaiteilija Tampereelta. Tänä talvena hän
toteutti ajankohtaisen ja
kantaa ottavan veistoksen
nimeltään Pankkituki. Teos
on kymmenen metriä korkea ja 2,5 metriä pitkä. Aihe
liittyy Euroopan unioniin,
jossa me suomalaiset tuemme Irlannin pankkikriisiä ja
Kreikan valtiota.
Veistoksessa on kaatumaisillaan oleva empiretyylinen pankkirakennus, jota
tukee yksityiskohtia myöten
veistetty suomalainen kämmen. Siinä näkyy sormet
kynsineen, jänteineen ja
verisuonineen. Etusormessa
on kantasormus, jossa on
kohollaan oleva suomalaista tarkoittava S-kirjain.
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timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi

Pankin ovesta pyörii
euron kolikoita tarkoittaen, että Irlannin pankki on
jakanut löyhäkätisesti lainaa. Pankin vierelle Kortemaa on muotoillut siunauskappelin – politiikastahan on kyse ja poliittisia

■ LYHYET

ruumiita syntyy. Ruumiit
siunataan vieressä olevassa
kappelissa. Teos on ainutlaatuinen yövalaistuksessa
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Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Teksti: Mika Männistö
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Antero Tanskanen

Kansalaiset eivät luota enää kansanedustajiin. He
rahastavat verorahoja häikäilemättömästi. Nyt
ﬁrmat eivät saa optioita, mitä työntekijät ovat
saaneet aikaan. Kansaedustajat eivät luovu näistä etuuksista, joten pöljä kansa antaa rahastuksen
jatkua. Köyhä kansa ja siksi jää. Järkeä kansalle ja
korruptio kuriin.
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