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Soini jatkaa
puheenjohtajana

Poliittisista virkanimityksistä
päästävä eroon

Perussuomalaisten puoluekokous valitsi yksimielisesti Timo Soinin jatkamaan puolueen
puheenjohtajana.

Toista kauttaan jatkavalla porvoolaisedustajalla
on takanaan yli 25 vuotta kunnallispolitiikkaa.
Ruohonen-Lerner haluaa rohkaista kansalaisia
aktiivisuuteen poliittisten virkanimitysten edessä.
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Hävinneiden hallitus jatkaa
villin lännen menoa
Suomen hallitusherrat eivät
taaskaan huomioineet vaaleissa kansan tahtoa, vaan
sivuuttivat demokratian
pukemalla vaalituloksen
peräänantamattomuuden
kaapuun. Perussuomalaiset oli ylivoimaisesti eniten
vaaleissa voittanut puolue.
Kaikki
hallituspuolueet
kärsivät selkeän tappion.
Kokoomus hävisi kuusi
paikkaa (-1.9%), SDP kolme (-2.3%) , Vasemmistoliitto kolme (-0.7%), RKP
nolla (-0.3%), Vihreät viisi (-1.2%) ja Kristillisdemokraatit yhden paikan
(-0.8%).
Kaikki kuusi nyt hallituksen muodostanutta
puoluetta hävisivät näissä
eduskuntavaaleissa kansan
tahdosta. Sekin on tosiasia,

että Sdp:n ja Perussuomalaisten kannatus oli tasoissa, 19.1 prosenttia. Äänissä laskettuna Sdp sai vain
1483 ääntä enemmän koko
maassa. Perussuomalaisten
kannatus nousi edellisistä
eduskuntavaaleista 15 prosenttia. Suomessa ei demokratia ja kansan selkeä tahto muutokseen toteutunut.
Toiminta muistuttaa villin
lännen menoa, jossa kaikki
on mahdollista.
Rikkaruoho mummon
kukkapenkissä
Vaaleissa Euroopan unionia kohtaan esiin noussut
kritiikki olisi pitänyt ottaa
vakavasti hallitusta muodostettaessa, kuten myös
kansamme kahtia jakautu-
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minen köyhiin ja rikkaisiin.
Epäoikeudenmukaisuus rehottaa Suomessa kuin rikkaruoho mummon kukkapenkissä harmaan talouden
ja rikollisuuden voidessa
hyvin.
Pitäisikö Suomessa urheilijoidenkin palkitsemista
muuttaa siten, että viimeisenä maaliin raahautuneelle hävinneelle urheilijalle
annetaan mitali kaulaan ja
kisan voittajalle kerrotaan
tämän juosseen hyvin mutta
jäävän silti ilman palkintoa,
kuten nyt tehtiin uutta hallitusta muodostettaessa?
Hallitukselta en odota
ihmeparantumista itsekkyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta enkä järjen valon
loistoa pimeydessä, jossa
se vaeltaa. Suomalaisten

veronmaksajien rahat lahjoitetaan pois unionin velkaisille maille ilman mitään
vakuuksia.
Vähävaraisille vain
muruja syötäväksi
Hallituksen
kaavailema
valtiontalouden tasapainottaminen kahdeksan miljardin alijäämästä johtaa
yhä enemmän tasaveroon,
joka kohtelee vähävaraisia
ja keskituloisia kansalaisia
epäoikeudenmukaisesti.
Arvonlisävero on hyvä esimerkki epäoikeudenmukaisesta verotuksesta Suomessa. Leipää ostettaessa ei kysytä tuloja, ostaa sitä sitten
vähävarainen tai rikas mies.
Bensapumpulla polttoaine
on kaikille samanhintaista

varallisuudesta riippumatta.
Rikas rikastuu Suomessa vähävaraisen äänestäjän
tyytyessä muruihin, joita
istuvan hallituksen lihavilta
jäseniltä putoilee pöydiltä
kristallikruunujen loisteessa
ja mustien ministeriautojen
takapenkeillä kaviaarivoileipää mutustelevilta ministereiltä.
Kylmä kyyti odottaa
kunnallisvaaleissa
Avoimuuden ja rehellisyyden varaan hallitus vannoo
rakentavansa tiiviin yhteistyönsä tasavallan presidentin kanssa. Millaista avoimuutta tällainen hallitus voi
harjoittaa, joka ei ole edes
äänestäjiä kohtaan avoin ja
rehellinen? Vaalilupaukset

unohtuivat heti vaalien jälkeen.
Hallituspuolueet eivät
näe tai halua tunnustaa
kansan tahtoa muutoksesta. Olisi ollut tärkeää, että
tämä viesti olisi otettu vakavasti, sillä seuraavissa
kunnallisvaaleissa hallituspuolueille tulee varmasti
noutaja ja ne viedään kylmää kyytiä oppositioon.
Perussuomalaisten nousevat
kuntavaalien suurimmaksi
voittajaksi vallaten kuntien
hallituspaikat itselleen.
Toivotan hyvää kesää
kaikille lehden lukijoille.
Kerätään voimia tuleviin
vaaleihin vaikka kitkemällä kukkapenkeistä rikkaruohoja. Se on hyvää,
rentouttavaa ja hyödyllistä
kesäistä puuhaa.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Onnistunut puoluekokous
Viikkoa ennen juhannusta
Tampereella pidetty Perussuomalaisten IX puoluekokous keräsi ennätysmäärän
osanottajia ja kokous oli kaikilta puitteiltaan suurin tähänastisista. Puolue on vahvistunut ja kasvanut pienestä
alusta Suomen suurimpien
joukkoon, eikä osanottajien
runsaus yllättänyt, vaan siihen osattiin varautua.
Mittavan kokouksen järjestely on haastavaa puuhaa
ja vaatii tekijöiltään aikaa,
vaivaa ja vahvaa sitoutumista. Lopputulos oli onnistunut ja palaute on ollut
sen mukaista. Päävastuu

järjestelyistä kuului puoluetoimiston väelle, silti onnistumisen edellytykset luotiin
talkooväen saumattomalla
yhteistyöllä ja aktiivisella
osallistumisella. Pirkanmaan
piiri aktiiveineen näytti talkootyön
uskomattoman
voiman. Varauksettomat
kiitokset teille kaikille, jotka
loitte hienot puitteet onnistuneelle kokoukselle.
Valinnat ajan kanssa
Puoluekokouksessa tehdyt
henkilövalinnat ovat tärkeitä monella tapaa. Puolueeseen on virrannut paljon
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asia. Ikävämpää on, kun
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eivät voineet tulla valituiksi
ja sehän aiheuttaa mielipahaa. On hyvä muistaa, että
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ja aina voi vaikuttaa omalta

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

paikaltaan. Jokaista tarvitaan.
Vielä on kesää
Koska taukoamaton rasitus kuluttaa ihmisen
biologista järjestelmää, on arvokasta, että ponnistelu
välillä taukoaa
ja palautumiselle järjestyy aikaa.
Työn ja levon rytmisyys
on tärkeää. Se on ihmiselle
hyväksi. On se aika suvesta kun kesälomat alkavat
olla käsillä. Loman pitäisi
tuoda etäisyyttä arkeen. On

hyvä pysähtyä ja kysyä itseltään: mitä minulle kuuluu
ja miten voin? Kysymykset
saattavat käynnistää jopa
elämänlaadun uudelleenarviointia.
Hyvää kesää kaikille!

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus:
5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus:
50,- / tunti
Painopaikka:
SPOY, Kokemäki
Painopinta-ala:
260 x 375 mm
Palstojen määrä:
5-6 kpl
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman
aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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Opettelun aika

Eduskunnassa sanottua
”Niissä käsitellään ihmisten yksityisyyteen ja
turvallisuuteen liittyviä asioita. Aina näissä
järjestelmissä on tietovuotoriskejä, ja järjestelmien laatuun, turvallisuuteen ja luotettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Toivoisin, että nämä kaikki järjestelmät olisivat
suomalaisessa hallinnassa, suomalaisessa
omistuksessa, jolloin ulkopuolelle menevät
riskit olisivat pienempiä.”

Perussuomalaiset on nyt
keskisuuri puolue. Muutos
on suuri ja haastava.
Tuttavapuolueesta on tullut
kansanpuolue. Olemme
kasvaneet kokoa, nyt on
kasvettava tiiviyttä. Nyt on
luiden kestettävä lihojen
paino. Puolueorganisaatiota on vahvistettava. On
opettelun aika.
Politiikka ei ole helppoa,
kun sen hyvin tekee. Tiedän
mistä puhun. Olen politiikassa kerran epäonnistunut. SMP meni konkurssiin vuonna 1995. Tuosta
tuhosta nousi uusi siemen,
Perussuomalaiset. Yhtenä
puolueemme perustajajäsenistä, olen ollut mukana
kaikissa Perussuomalaisten
puoluekokouksissa ja vaalivalmisteluissa.
Nyt olemme johdollani voittaneet useat vaalit
putkeen. Eduskuntavaalien menestys hakee vertaistaan Suomen historiassa.
Nopeaan kasvuun liittyvät
kasvukivut. Ne näkyvät
kärsimättömyytenä ja kiirehtimisenä.
Johdan aina edestä
esimerkin voimalla. Tampereen puoluekokous antoi minulle yksimielisen
valtuutuksen toimia puolueen puheenjohtajana.
Haluan tehdä Perussuomalaisista pysyvästi merkittävän kansanpuolueen.
Puolueen pitää kasvaa
itsenäisyys-linjan päälle,

SSuomalainen
uomalainen
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Ari Jalonen 14.6.2011

”Täällä on esitetty tänään vakuuttavia argumentteja sen puolesta, miksi tätä Portugalipakettia ei pidä lähteä missään nimessä hyväksymään. En lähde enää toistamaan samoja asioita, vaan haluan myös omalta osaltani
nostaa esille sen, minkälaisia linjauksia ja
lupauksia me tuoreet kansanedustajat toimme esille eduskuntavaalien alla muun muassa
internetissä toimivien vaalikoneiden kautta.”
Olli Immonen 24.5.2011

”Taivas varjele, tiedämme myös, että tämä
nyt käytävä keskustelu ei tule olemaan viimeinen lähivuosina vastaavassa asiassa. Tässäkin asiassa jonkun täytyy asettaa rajat ja
sanoa, että homma ei toimi. Reumasairaala
ei saanut tarvitsemiansa muutamaa miljoonaa euroa, ei, vaikka asia kosketti useita suomalaisia. Sairaala oli huippuyksikkö omalla
sarallaan. Se ajettiin alas.”
Johanna Jurva 24.5.2011

olla omanalaisensa ja erityinen puolue.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on päässyt
työnsyrjään kiinni. Oppimista on paljon. Onneksi
on nöyryyttä ja halua oppia. Mestaruussarjaan ei ole
oikotietä.
Puoluekokouksessa
tehdään päätökset enemmistöpäätöksillä. Kaikkia
päätöksiä emme saa teh-

dyksi yksimielisesti. Sitten
äänestetään. Ja enemmistön
tahdon mukaan mennään.
Se on demokratiaa.
Presidentinvaali
Sauli Niinistö ilmoitti itsensä presidenttikisaan. Seireenit laulavat pian Perussuomalaistenkin portilla, kun
kansanliikettä kootaan Niinistön ehdokkuuden tueksi.

Perussuomalaiset ovat
aina pärjänneet omalla linjallaan, omalla politiikallaan
ja omilla ehdokkaillaan.
Jos sinulla ei ole omaa
suunnitelmaa, olet osa toisen suunnitelmaa.
Kokoomuksella
on
oma suunnitelma ja meillä
omamme.
Perussuomalaiset päättävät ehdokkaastaan syksyllä.

”Mielelläni tukisin tätä ulkomaille annettavaa tukipakettia, mikäli tietäisin, että myös
omassa kotimaassa, Suomessa, kriisissä olevia asioita laitettaisiin kuntoon. Kuka antaisi Suomen vanhuksille rahaa? Kuka laittaisi suomalaisen vanhustenhoidon kuntoon
niin, että jokainen hoivapaikkaa tarvitseva
vanhus saisi hoivapaikan. Kuka kustantaisi
kulut siitä, että suomalainen vanhus pääsisi
useammin kuin kerran viikossa suihkuun?”
Arja Juvonen 24.5.2011

”Sijoittajavastuu ei toteudu lainkaan Portugalin
kriisipaketissa eikä uppoavan Kreikan tulevassa uudessa kriisipaketissa. Eduskuntavaaleissa
kolme puoluetta, perussuomalaiset, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto, piti sijoittajavastuun täysimääräistä toteuttamista velkamaiden
rahoittamisen ehdottomana edellytyksenä.
Vain perussuomalaiset pitivät sanansa.”
Pietari Jääskeläinen 24.5.2011

Kiitokset talkooväelle!
Tampereen puoluekokouksen järjestelyissä mukana olleille
talkoolaisille lämpimät kiitokset miellyttävästä ja aikaansaavasta
yhteistyöstä!

”Silloin sosialidemokraatit, kokoomus ja
keskusta päättivät viedä Suomen vuoden
1995 alusta alkaen Euroopan unionin jäsenyyteen – kansanäänestyksen jälkeen, jossa
luvattiin, että kun äänestätte oikein eli ’jaa’,
niin Suomen kansalle koittaa onni ja autuus,
työttömyys poistuu, elintarvikkeitten hinnat
alenevat, raha alkaa virrata tänne maahan ja
kaikille tulee täällä onni ja autuus.”
Pentti Kettunen 24.5.2011

Monilla mukanaolleilla työtunteja kertyi puoluekokouksen
aikaan ja valmisteluissa useita kymmeniä. Tuloskin oli sen
mukainen. Jokainen talkootyönä tehty tunti on sydämestä
tälle aatteelle. Kiitos siitä teille!
Mukavaa kesää!
Reijo Ojennus
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja

PerusSuomalainen 10/2011 ilmestyy

5.8.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 27.7.2011.
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Kaupan liitto pettyi uuteen hallitukseen
Kaupan liitto on pettynyt uuden hallituksen verolinjauksiin. Kiristyvillä valmiste- ja energiaveroilla
heikennetään kuluttajien ostovoimaa ja ajetaan
palvelualat ahtaalle. Veropolitiikalla ei myöskään
tueta talouskasvua ja työllisyyttä.
- Hallitusohjelman talouslinjaukset kiihdyttävät
inﬂaatiota ja kurittavat pienituloisia. Kuluttajien

Takuueläke parantaa
maahanmuuttajan
eläketurvaa
Kela alkoi maksaa takuueläkettä 1.3.2011. Samalla päättyi maahanmuuttajan erityistuki. Takuueläke korotti Suomessa asuvan maahanmuuttajan
vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon kuukaudessa.
Monet iäkkäistä maahanmuuttajista saivat tuntuvan korotuksen eläketurvaansa.
Ne noin 5 800 maahanmuuttajaa, joille Kela
oli maksanut maahanmuuttajan erityistukea, saivat takuueläkkeen ilman hakemusta maaliskuusta
alkaen. Joillekin heistä takuueläke toi merkittävän
korotuksen verrattuna erityistukeen.
Takuueläke voi alkaa aikaisintaan siitä, kun
maahanmuuttaja täyttää sen saamisen ehdot. Takuueläke voidaan myöntää maahanmuuttajalle,
joka on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta.
Takuueläkkeen voi saada, vaikka ei saisi Suomesta
kansaneläkettä tai mitään muuta eläkettä. Silloin
maahanmuuttajan pitää olla täyttänyt 65 vuotta
tai jos hän on sitä nuorempi, hän on vähintään 16
vuotta täyttänyt työkyvytön henkilö. Lisäksi vaaditaan, että hän on hakenut kaikki muut eläkkeensä
Suomesta ja ulkomailta ja että ne jäävät bruttomäärältään alle 687 euron kuukaudessa.
Takuueläkkeen määrää vähentävät kaikki henkilön saamat eläkkeet ja tietyt muut korvaukset.
Siihen eivät vaikuta perhesuhteet, omaisuus tai
puolison tulot.
Lähde: Kela

Tulli tarvitsee jatkuvasti
uusia huumekoiria
Tullilaboratorio ja Tullin koirakoulu tekevät jatkuvasti yhteistyötä huumekoirien koulutuksessa.
Uudet design-huumeet työllistävät rajoilla, ja tutkimuksella pyritään estämään uusien aineiden tulo
maahan. Vaalimaan ja Imatran tullit saivat tammikuussa kaksi uutta pentua, joista koulutetaan
huumekoiria.
- Koirat tulevat todella tarpeeseen. Työtään
tekevällä virka-asuisella huumekoiralla on usein
ennaltaehkäisevä merkitys, Marko Kiiski Itäisestä
tullipiiristä sanoo.
Tullikoirat tarkastavat koko maassa vuosittain
noin 35 000 kohdetta. Viime vuosina yli neljästäsadasta on paljastunut huumausainerikoksia.
- Olemme Itäisessä tullipiirissä takavarikoineet pääasiassa omaan käyttöön tuotua amfetamiinia, hasista, marihuanaa ja ekstaasia, Marko
Kiiski sanoo.
Yhteistyö Tullilaboratorion ja koirakoulun välillä on erittäin toimivaa. Tullilaboratorio pyrkii
jatkuvasti eristämään aineen, joka löytyy yhteisenä
kaikista ns. design-huumeista.
- Koiran hajuaisti on ylivertainen ihmiseen verrattuna. Se aistii hajuja 800 000 - 1 000 000 kertaa
paremmin kuin ihminen, Ari Nieminen sanoo.
Tullilla on huume- ja tupakkakoiria noin neljäkymmentä.

ostovoima ei tule kasvamaan, joten kaupan työllisyyskään ei näillä eväillä parane, Kaupan liiton
toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.
- Uuden hallituksen rohkeus ei riittänyt tekemään välttämättömiä julkisen sektorin leikkauksia. Tämä ei ole vastuuntuntoista talouspolitiikkaa, Pekkala toteaa.

Puolueen historian s
Tampereella
Perussuomalaisten 9. puoluekokous
järjestettiin
Tampere Areenalla 18.19.6.2011. Kokous oli
puolueen historian suurin
ja osanottajamäärä kipusi
lähemmäksi tuhatta.
Onnistuneen kokouksen
järjestämisen päävastuu lankesi Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo Ojennuksen ja sihteeri Terhi Kiemunkin harteille. Kokouksen
puheenjohtajina toimivat
Perussuomalaisten taloudenhoitaja Auli Kangasmäki,
puheenjohtaja Timo Soini ja
Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo Ojennus.
Ojennus toivotti avajaispuheessaan
puoluekokousväen lämpimästi
tervetulleeksi gallupkannatuksen perusteella Suomen
suurimman puolueen puoluekokoukseen:
- Jääköön Tampereen
kokous mieliinne yhtenä
puolueemme kasvun parhaista hetkistä, jonka muistoihin haluaa palata yhä
uudelleen.
Yksi näiden tilaisuuksien odotetuimmista ja

mieleenpainuvimmista tapahtumista on perinteisesti
ollut puheenjohtajamme Timo Soinin avajaispuhe, eikä
kokousväki tälläkään kerralla joutunut pettymään.
Vanhat puolueet oikealta
vasemmalle saivat satikutia:
- Tämä hallitus ei tule
toimimaan, se on kuin hyytelö. Hyytelöhallitus, joka
zumbaa! Siellä on jokaiselle
jotakin ja Eskollekin vähän,
Soini tyrmäsi Kataisen sekametelisopan.
Ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi
nainen
Puoluekokouksessa päätettiin muun muassa, että
Perussuomalaiset tulevat
osallistumaan vuoden 2012
presidentinvaaleihin. Perussuomalaisten Naisten
puheenjohtaja Marja-Leena
Leppänen Lappeenrannasta
luki naisjärjestön toimintakertomuksen. Perussuomalaiset Naiset ovat kuluneen
kauden aikana ottaneet
voimakkaasti kantaa muun
muassa vanhustenhoitoon,

lasten ja nuorten syrjäytymisongelmiin sekä seksuaalirikosten liian lieviin tuomioihin.
Edelleen puoluekokouksessa valittiin puolueen
johto. Puheenjohtajana
jatkaa odotetusti yksimielisellä päätöksellä Timo
Soini. Varapuheenjohtajien paikoille olikin sitten jo
enemmän tunkua. Suurin
uutinen oli se, että 1. varapuheenjohtajan paikalle
valittiin ensimmäistä kertaa nainen, tuore kansanedustaja Hanna Mäntylä
Sallasta. 2. varapuheenjohtajaksi pääsi niin ikään
tuore kansanedustaja, Juho
Eerola Kotkasta. 3. varapuheenjohtajaksi valittiin pitkän ja pyyteettömän työn
puolueen eteen tehnyt Reijo Ojennus Parkanosta.
Ossi Sandvik, jonka väsymätön ja ansiokas ponnistelu
puoluesihteerinä
vaikutti omalta osaltaan
eduskuntavaalien suureen
Jytkyyn, haluttiin Timo Soinin ja kokousväen suuren
enemmistön tahdosta jatkamaan erinomaista työtään

Tampereen Tammelantorilla taivaskin

Perussuomalaisten puoluesihteerinä. Aivan yksimielisesti päätös ei syntynyt, sillä

Emmanuel Bordez toi terveisiä puoluekokousvälle
Perussuomalaisten puoluekokouksessa vieraili Vapaa
ja demokrattinen Eurooppa
-ryhmän pääsihteeri Emmanuel Bordez tuoden lämpimät terveiset kokousväelle.
Emmanuel edusti 27-jäsenistä ryhmäänsä, jonka jäsenet
tulevat yhdeksästä eri Euroopan maasta. He haluavat
luoda Euroopasta alueen,
jossa kansoja halveksimisen
sijasta kunnioitetaan, jossa
niitä ei pakoteta sekaantumaan ja katoamaan ja jossa
ne saavat tehdä yhteistyötä
kansalaisten parhaaksi.
- Me, jotka jaamme yhteisen tavoitteen, olemme
seuranneet ylpeinä perussuo-

malaisten nousua ja iloinneet
huikeasta menestyksestä kevään eduskuntavaaleissa.
Tuloksen ainoa huono puoli
oli se, että jouduimme luovuttamaan Timon teille, kertoi Emmanuel Bordez.
Alla
suomennettuna
pääkohtia Bordezin kokousväelle pitämästä puheesta:
Euro on keino
pakottaa Euroopan
maat liittovaltioksi
Tämä huikea voitto tuli juuri
samaan aikaan kun yhteisvaluutta euro, tuo kaikkein
epädemokraattisin ja epärea-

listisin yritys yhdistää vanhat kansakuntamme yhdeksi maaksi, on kaatumassa.
Meille on Euroopan parlamentissa jo alusta asti kerrottu, että euro ei ole taloudellinen projekti tai talouspolitiikan väline, vaan keino
pakottaa Euroopan maat
yhdeksi liittovaltioksi. Osa
EU:n perustajista on ennustanut ja jopa toivonut tällaisen talouskriisin puhkeamista. Heille tällainen kriisi on
näyttäytynyt mahdollisuutena kukistaa eurooppalaisten
liittovaltiovastustus. On ajateltu, että talouskriisin myötä
kansalaiset eivät näkisi enää
muita vaihtoehtoja.

Mutta nyt on todistettu,
että nuo federalistit ovat
väärässä. Eurooppalaiset
eivät kaipaa liittovaltiota yhtään enempää kuin
kymmenen vuotta sitten.
Todellisuus on itse asiassa päinvastainen. Bryssel
pyytää lisää rahaa, mutta
on selvää, että kansalaisten
verorahoilla pelataan vain
aikaa. EU-päättäjiä pelottaa ajatus siitä, että heidän
suuri unelmansa kaatuu.
Raikas tuulahdus
ja toivo
Perussuomalaiset Timon
johdolla puolustavat Suo-

Suomalainen

No: 9 • Heinäkuu 2011

Anssi Joutsenlahti eduskunnan varapuhemieheksi
Eduskunta on valinnut Perussuomalaisten kansanedustajan Anssi Joutsenlahden eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi. Puhemieheksi valittiin Eero
Heinäluoma (sd.) ja ensimmäiseksi varapuhemieheksi Pekka Ravi (kok.)
Teologian maisteri, rovasti Anssi Joutsenlahti
on Satakunnan vaalipiiristä. Tämän vuoden vaa-

leissa Joutsenlahti keräsi ääniä kaikkiaan 6 580
kappaletta. Joutsenlahti on toiminut kansanedustajana aiemminkin, vuosina 1979-1987.
Satakunnassa Joutsenlahti tunnetaan myös aktiivisesta vapaaehtoistyöstään mm. veteraanien,
Herättäjä-Yhdistyksen ja Kankaanpään Urheilijoiden hyväksi.

suurin puoluekokous

Perussuomalaisten
halvimmat ja kalleimmat
kampanjat
Jytkyvaaleissa 2011 Perussuomalaiset saivat eduskuntaan 39 kansanedustajaa ja nousivat yhdellä
kertaa pienpuolueesta Suomen kolmanneksi suurimmaksi. Vaalikampanjaa tehtiin pienellä rahalla mutta suurella sydämellä. Suurimmalla osalla
kansanedustajaehdokkaista ei ollut käytettävissään suuria rahoja. Perussuomalaisehdokkaiden
vaalikampanjointiin keskimäärin käyttämä raha
oli 16 840,21 euroa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että eniten vaalikampanjaansa käyttämä
ehdokas Alexander Stubb laittoi rahaa menemään
97 562,42 euroa.
Kaikkein huokeimmalla panostuksella eduskuntaan pääsi Jari Lindström Kouvolasta vain
1 170 euron panostuksella. Toiseksi vähiten rahaa
käytti Pertti Virtanen Tampereelta, 2 300 euroa.
Perussuomalaisehdokkaista eniten rahaa käytti
Lea Mäkipää Kihniöstä, 63 799, 53 euroa. Toiseksi eniten panosti Jussi Halla-aho Helsingistä,
59 272,86 euroa.
Teksti: Mika Männistö

Suomen Poliisijärjestöjen
liitto: hallitusohjelma on
ristiriitainen

n itki uutta hallitusta, sanaili Timo Soini puheessaan.

kirkkoherra Torsti Äärelä
Aurasta halusi tarjota äänestäjille toisenkin vaihtoeh-

don asettumalla itse ehdolle. Ossi Sandvik kuitenkin
odotetusti keräsi äänipotista

mea Euroopassa ja tuovat
teidän eurokantanne tiettäväksi. Uskon, että jopa poliittiset vastustajanne Suomessa ja Brysselissä antavat
teille tunnustusta siitä, että
suhtaudutte euron kriisiin
vakavasti ja määrätietoisesti.
Juuri tuollaista suhtautumista Euroopassa juuri
nyt tarvitaan. Te, perussuomalaiset Timon johdolla, tuotte raikkaan tuulahduksen niin Suomeen kuin
Eurooppaankin. Te tuotte
muualle Eurooppaan toivon ja realismin tuulahduksen. Euroopassa nousevat
valtaan Timon kaltaiset

suoraselkäiset ihmiset, jotka hyväksyvät vanhat kansakunnat sellaisina kuin ne
ovat, eivätkä yritä rakentaa
niistä Yhdysvaltojen eurooppalaista versiota, jossa
suomalaiset, portugalilaiset,
hollantilaiset ja turkkilaiset
eläisivät saman lipun alla,
käyttäisivät samaa valuuttaa ja loisivat yhtenäisen
lainsäädännön. Vapaa ja
demokraattinen Eurooppa
-ryhmä seisoo perussuomalaisten ja Timon rinnalla,
koska me taistelemme yhdessä oikeudenmukaisen,
muita kunnioittavan ja
demokraattisen Euroopan
puolesta.

leijonanosan ja valittiin jatkamaan puoluesihteerinä
seuraavankin kauden.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

- Hallitusohjelma on poliisin osalta ristiriitainen:
toisaalta luvataan säilyttää vähintään nykyinen
poliisimiesmäärä, toisaalta ollaan säästämässä 10
miljoonaa euroa jo entuudestaan rahapulaa potevalta organisaatiolta, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen.
Suhonen on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelma sisältää lupauksen poliisin resurssien pitemmän aikavälin kokonaissuunnitelmasta ja poliisipalvelujen turvaamisesta koko maassa. Kuitenkin
jo poliisien määrän pitäminen nykytasolla edellyttää koulutukseen ja työllistämiseen satsaamista.
Tähän kuvioon 10 miljoonan säästöt eivät sovi.
- Valitettavasti hallitusohjelma ei sisällä mainintaa hätäkeskusten vähentämiseen liittyvien
päätösten purkamisesta, vaikka erityisesti SDP piti
asiaa esillä vaalipuheissaan, Suhonen toteaa.

Perussuomalaisia PN:n
Suomen valtuuskuntaan
Perussuomalaiset kansanedustajat Juho Eerola,
Lauri Heikkilä, Anne Louhelainen ja Maria Tolppanen on valittu jäseniksi Pohjoismaiden neuvoston (PN) Suomen valtuuskuntaan.
Kuva: Harri Lindell
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Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

Varapuheenjohtajien paikoille tunkua
Perussuomalaisten yhdeksännessä
puoluekokouksessa 18.-19. kesäkuuta
Tampereella valittiin puolueen johto
seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Puolueen johdossa valittiin odotetusti
jatkamaan yksimielisesti puheenjohtaja
Timo Soini, mutta muille paikoille
olikin jo enemmän tunkua.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajaksi valittiin
Sallasta kotoisin oleva kansanedustaja Hanna Mäntylä.
Mäntylän vastaehdokkaina
kilpailivat Juho Eerola Kotkasta, Juha Väätäinen Helsingistä, Jaana Sankilampi
Kajaanista, Pekka Keto Varkaudesta ja Pirita Nenonen
Rovaniemeltä. Äänestyksen
toisella kierroksella Hanna
Mäntylä voitti Juho Eerolan
äänin 330-171.
2. varapuheenjohtajan
paikalle pääsi kansanedustaja Juho Eerola Kotkasta.
Hänen vastaehdokkaikseen
asettuivat Marko Kulpakko
Kaustiselta, Kimmo Kivelä
Kuopiosta, Juha Väätäinen,
Jaana Sankilampi ja Pekka
Keto. Toisella kierroksella
Eerola voitti äänestyksen
Marko Kulpakkoa vastaan
äänin 296-157.
3. varapuheenjohtajan
paikasta kilpailivat Reijo

Ojennus Parkanosta, Marko Kulpakko, Juha Väätäinen, Seppo Huhta Espoosta,
Arja Juvonen Espoosta, Pirita Nenonen, Kike Elomaa
Maskusta, Kristiina Ilmarinen Helsingistä, Kaj Turunen Savonlinnasta ja Pekka
Keto. Toiselle kierrokselle
pääsivät Pirkanmaan piirin
pitkäaikainen puheenjohtaja Reijo Ojennus Parkanosta ja pääluottamusmies
Marko Kulpakko Kaustiselta. Reijo Ojennus voitti
äänin 245-117.
Puoluesihteerin paikasta
Ossi Sandvikin kanssa asettui hieman yllättäen kilpailemaan kirkkoherra Torsti
Äärelä Aurasta. Suurta luottamusta nauttiva ja pidetty
Sandvik kuitenkin voitti
äänestyksen selkein äänin
248-65.

Teksti: Mika Männistö

Kuva: Harri Lindell

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäistä kertaa nainen, kansanedustaja Hanna Mäntylä Sallasta
(kuvassa puheenjohtaja Timo Soinin vieressä).

Kuva: Fotokonttori.fi

Tampereen puoluekokouksen puheenjohtajana toimi Auli Kangasmäki Lemiltä.

Kuva: Harri Lindell

Raimo Vistbacka Alajärveltä korosti, että 1. varapuheenjohtajan tulisi olla kansanedustaja.
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Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.
Puoluevaltuuston
kokoonpano muuttui
Tampereen puoluekokouksen toisena päivänä sunnuntaina 19.6. valittiin uusi puoluevaltuusto. Valtasuhteet muuttuivat, eikä ihan jokaista ennakkoon
laadittu pohjaesitys kaikilta osin miellyttänyt, joten
valtuuston kokoonpanosta jouduttiin äänestämään
kahta muuta esitystä vastaan. Lopulta alkuperäinen
pohjaesitys meni kuitenkin sellaisenaan läpi selkein
äänin 203-43-40.
Piirin puheenjohtaja ei ole sidottu nimeen, vaan
tarkoittaa kulloinkin istuvaa puheenjohtajaa, toisin
sanoen puheenjohtaja voi kesken kauden myös vaihtua. Uuden puoluevaltuuston kokoonpano tulevalle
kaksivuotiskaudelle on seuraava:
Kuva: Harri Lindell

Tuore kansanedustaja Juho Eerola Kotkasta nappasi
2. varapuheenjohtajan paikan.

Kuva: Fotokonttori.fi

Oikeutta Eläkeläisille ry.n puheenjohtaja Reijo Ojennus
antoi selostuksen järjestön toiminnasta.

Etelä-Pohjanmaan piiri: puheenjohtaja Tapio Pihlaja, jäsenet Harri Leppälä, Marja-Liisa Riihimäki ja
Juha Poutanen.
Etelä-Savon piiri: puheenjohtaja Pekka Leskinen,
jäsenet Outi Virtanen ja Erkki Rakkolainen.
Helsingin piiri: puheenjohtaja Arto Välikangas, jäsenet Antti Valpas, Erja Kouvo ja Kristiina Ljungqvist.
Hämeen piiri: puheenjohtaja Antero Niemelä, jäsenet
Jari Ronkainen, Tuula Forsblum ja Onni Hiltunen.
Kainuun piiri: puheenjohtaja Pentti Kettunen, jäsenet Yrjö Puurunen ja Jaana Sankilampi.
Keski-Pohjanmaan piiri: puheenjohtaja Kaarle
Kaistila, jäsenet Lasse Lehtinen, Alpo Ylitalo ja Marko Kulpakko.
Keski-Suomen piiri: puheenjohtaja Marke Tuominen, jäsenet Anita Kangas, Marko Manninen ja
Jorma Uski.
Kymen piiri: puheenjohtaja Jari Lindström, jäsenet
Raul Lehto, Erkki Saarimäki ja Ulla Pyysalo.

Kuva: Harri Lindell

Ylivoimaisella äänten enemmistöllä puoluesihteerinä
jatkamaan valittu Ossi Sandvik lupasi jatkaa työtään yhtä
kovalla paineella kuin tähänkin saakka.

Kuva: Harri Lindell

Perussuomalaiset naiset ry:n puheenjohtaja Marja-Leena
Leppänen kertoi naisjärjestön toiminnasta.

Lapin piiri: puheenjohtaja Kari Härö, jäsenet Eila
Kivioja ja Seppo-Juhani Keinänen.
Oulun piiri: puheenjohtaja Ahti Moilanen, jäsenet
Juha Liukkonen, Anne Snellman ja Jussi Pellikka.
Pirkanmaan piiri: puheenjohtaja Reijo Ojennus,
jäsenet Markku Mäkinen, Timo Tukia ja Terhi Kiemunki.
Pohjois-Karjalan piiri: puheenjohtaja Osmo Kokko, jäsenet Petri Kokko, Marja-Leena Gröhn ja Mirva Hyttinen.
Pohjois-Savon piiri: puheenjohtaja Pauli Ruotsalainen, jäsenet Mika Wallius, Sirpa Kulin ja Jari
Kuosmanen.
Satakunnan piiri: puheenjohtaja Seppo Toriseva,
jäsenet Pauli Saarinen, Laura Huhtasaari ja Simo
Riuttamäki.
Uudenmaan piiri: puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen, jäsenet Kai Haavisto, Arja Niemelä ja Sari
Martniku.

Kuva: Harri Lindell

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner Porvoosta selosti eduskuntaryhmän toimintaa.
Alkaneella vaalikaudella perussuomalaiset kansanedustajat olivat jo käyttäneet useita puheenvuoroja, vaikka
valtiopäivätyöskentely olikin ollut vielä vähäistä hallituksen puuttumisen takia.

Varsinais-Suomen piiri: puheenjohtaja Lauri
Heikkilä, jäsenet Juhani Pilpola, Taito Ylhäinen ja
Sanna Leivonen.
Teksti: Mika Männistö
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Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

Oikeudenmukaisuutta yhtei
Tuore perussuomalainen
kansanedustaja, erityisnuorisotyöntekijä Hanna
Mäntylä Sallasta valittiin
puoluekokouksessa Tampereella puolueen 1. varapuheenjohtajaksi. Politiikassa Mäntylä on suhteellisen tuore kasvo, ja niinpä
näin suuren luottamuksen
saaminen tuntuukin hienolta ja otetaan hyvin nöyrästi
vastaan.
- On hienoa päästä vaikuttamaan itselle ja puolueellekin tärkeiden asioiden
edistämiseksi myös puolueen johdossa. Tulen painottamaan vahvasti niin sosiaali- kuin aluepoliittisiakin
asioita, Mäntylä lupaa.
Hanna Mäntylä kertoo
olleensa yhteiskunnallisesti hyvin aktiivinen aina, ja
hänelle on tärkeää päästä
tavalla tai toisella vaikuttamaan siihen, että yhteiskunta olisi mahdollisimman
oikeudenmukainen kaikkia
kohtaan.
- Olen työelämässä
nähnyt, miten epäoikeudenmukaisesti yhteiskunta kohtelee muun muassa
lapsiperheitä, vanhuksia,
yrittäjiä ja työttömiä. Koin
turhauttavana, kun ei ollut
riittävästi keinoja auttaa.
Politiikka tarjoaa mahdollisuuden näihin asioihin
vaikuttamiseksi. Perussuomalaiset on ainoa puolue,
joka ajaa nimenomaan
unohdettujen väestöryhmien asiaa ja puolueen
edustamat suomalaiset perusarvot ovat samoja joita
minäkin haluan ajaa – sosiaalista oikeudenmukaisuutta, työtä ja tasa-arvoa
kaikille suomalaisille.

Itsenäisyyttä ei saa
luovuttaa pois
Mäntylä vastustaa myös tiukasti EU:n liittovaltiokehitystä. Hänen oma isoisänsä
kaatui taistellessaan Suomen
itsenäisyyden puolesta, ja
siksikin hänestä tuntuu hyvin epäoikeudenmukaiselta,
että itsenäisyyttä nyt ollaan
luovuttamassa pois esimerkiksi perustuslakiin kaavailluilla muutoksilla ja pyrkimyksillä luovuttaa Suomen
oma budjettivalta pois.
Aiemmalta koulutukseltaan Mäntylä on perushoitaja ja viimeistelee parhaillaan gradua sosiaalityön
laitokselle yhteiskuntatieteiden maisterintutkintoon
Lapin yliopistoon.
Työkokemusta hänellä
on terveydenhuollosta, työvoimahallinnosta, lastensuojelusta, sosiaalityöstä ja
viimeksi erityisnuorisotyöstä. Hän on toiminut myös
yrittäjänä vähittäiskaupan
alalla.
Mäntylä harrastaa lukemista ja luonnossa liikkumista niin paljon kuin mahdollista – muun muassa kalastamista perheen kanssa,
hiihtämistä ja vaeltamista.
Hänen perheeseensä kuuluu
puoliso ja neljä 10-15-vuotiasta lasta.
Teksti ja kuva: Mika Männistö

Tuore kansanedustaja ja
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja Hanna
Mäntylä Sallasta taistelee
oikeudenmukaisemman
yhteiskunnan puolesta.

Tampereella sai vaihtaa mielipiteitä

Jaana Sankilampi
Kainuun piirin piirisihteeri

Vuoden odotetuin tapahtuma eduskuntavaalien jälkeen oli puoluekokous, joka
tänä vuonna vei perussuomalaiset puolueen jäsenet
Tampereelle. Tampere on
mukava kaupunki ja sinne
tulikin lähdettyä mielellään
täältä Kainuusta saakka.
Kokouspaikalla sai tavata vuosien varrella tutuk-

si tulleita puolueaktiiveja
eri puolilta Suomea ja pääsi vaihtamaan mielipiteitä
ja kuulumisia. Itse odotin,
että Tampereelle olisi kokoontunut enemmän perussuomalaisia kuin mitä
nyt siellä oli.
Pientä pettymystä aiheutti myös se, että kaikki kansanedustajat eivät päässeet

mukaan kokoukseen. Olisi
ollut hieno näky saada kaikki 39 kansanedustajaa lavalle yhtä aikaa ja meppimme
siihen lisäksi kuin pisteeksi
i:n päälle. Kahdessa paikassa yhtä aikaa oleminen ei
onnistu edes nykyteknologialla ja haluankin kiittää
niitä kansanedustajia, jotka
kiireiltään olivat päässeet

kokoukseen mukaan. Kiva
kun tulitte. Puoluekokous
on usein ainut paikka, missä tavallinen rahvas pääsee
kansanedustajaa tapaamaan
- muuallakin kuin vain vaalien alla toreilla ja kahvitilaisuuksissa.
Puolueen varapuheenjohtajakisassa uskon parhaiden ehdokkaiden voitta-

neen ja heille parhaat onnittelut! Voimia ja jaksamista
uudessa
tehtävässänne.
Kisaan osallistuminen oli
hieno "kerran elämässsä"
kokemus ja kiitän saamastani kannatuksesta.
Toivon, että puolueemme johto edelleen säilyy helposti lähestyttävänä ja kuulee kentän äänen ettei tulisi
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Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

skuntaan

Ensimmäinen
puoluekokoukseni
Tampereella järjestetty Perussuomalaisten yhdeksäs
puoluekokous oli minulle se ensimmäinen. Näin
on usean jäsenemme laita,
sillä suurin osa on tullut
mukaan viimeisen kahden
vuoden aikana. En näe sitä
heikkoudeksi, vaan vahvuudeksi – Perussuomalaiset on
tuonut politiikan takaisin
politiikkaan. Se saa ihmiset kiinnostumaan. Viimein
Suomen näivettäneelle konsensukselle on vaihtoehto.
Eräs toimittaja totesi
minulle kokouksen päätyttyä, että puoluekokous onnistui hyvin erityisesti siihen
nähden, että kyseessä oli
puolueen ensimmäinen suuri tilaisuus vaalien jälkeen.
Luonnollisesti kyseessä oli
myös puolueen historian
suurin puoluekokous. Rivit
olivat suorat ja henki hyvä siitä kiitos kaikille osallistuneille. Lämpimät onnittelut
myös kaikille puheenjohtajistoon valituille ja puoluesihteerille.
Henkilövalintoihin
meni aikaa
Silti parantamisen varaa jäi.
On rehellisesti myönnettävä, että henkilövalinnoista
äänestämiseen menee liian
paljon aikaa - ensimmäisestä kokouspäivästä seitsemän
tuntia kului neljän luottamushenkilön valintaan. Se
ylittää kenen tahansa jäsenen turnauskestävyyden.
Demokraattinen ja aito
vaali on yksi perussuomalaisuuden perustuksista,

Kuva: Fotokonttori.fi

mutta toimisi paremmin
virtaviivaistettuna. Esitysja tukipuheenvuorojen pituudesta pidettiin pääsääntöisesti huolta, mutta yli
30 puhujaa jo vain yhden
äänestyksen kohdalla on
yksinkertaisesti liikaa. Jos
ohjeellinen puheaika on minuutti, kukin voi laskea että kuinka kauan pelkästään
puhujiin menee vähintään
aikaa.
Puhujien määrää tulisi
rajoittaa. Esitys ehdokkaasta ja yksi tukipuheenvuoro
hänelle riittänevät, sillä samojen perustelujen toisto
ei palvele enää ehdokastakaan. Jokaisen henkilökohtaisella vastuulla on tietysti
myös miettiä, että tuoko
puheenvuoroni mitään uutta pöydälle. Ehdokkaalle
suodaan tietysti hieman pidempi puheenvuoro esitellä
itseään ja linjaansa.

Äänestysprosessin nopeuttaminen on vaikeampi, sääntöihin liittyvä asia.
Ajan käytön kannalta ei
tunnu perustellulta, että
ehdokkaan täytyy saada yli
puolet äänistä tullakseen
valituksi
ensimmäisellä
kierroksella. Toista kierrosta ei mahdollisesti tarvitsisi
järjestää lainkaan, vaan eniten ääniä saanut valittaisiin
suoraan. Äänestystuloksen
laskennan aikana voisi olla
yleispoliittisia puheenvuoroja, jolloin kokouksessa ei
olisi tyhjäkäyntiä. Totuus
myös on, että median edustajia ja jäsenistöä on eniten
paikalla ensimmäisenä kokouspäivänä, joten tila kannattaa hyödyntää.
Puoluekokouksessa tulisi käsitellä enemmän poliittisia linjakysymyksiä ja
-valintoja. Organisaatiolle
rankan ja kuluttavan vaa-

litaiston jälkeen hiljaiselo
on tietysti ymmärrettävää,
mutta aloitteita ja laajempaa poliittista keskustelua
tarvitaan. Perussuomalaisten valtti on sen kansaa lähellä oleva kenttäväki, jota
on suoranainen velvollisuus
kuunnella herkällä korvalla.
Tässä vain joitakin ehdotuksia siihen, että Suomen paras puolue kehittyy
entistäkin
paremmaksi.
Toimintatapojen ja organisaation kehittäminen on
sekä puolueen että nuorisojärjestön tärkein tehtävä
seuraavien vuosien aikana.
Onnistuessamme luomme
perussuomalaisuudelle niin
vahvan perustan, että sitä ei
murra kukaan eikä mikään.
Simon Elo
Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja
Espoo

Timo ”Jytky” Soini - Suomen mittainen Mies
käymään kuin joissain
muissa puolueissa, joissa
on jouduttu toteamaan,
että kentän ääntä ei ole
kuultu ja on tullut liikaa
etäisyyttä tavalliseen kansaan.
Kaunista kesän jatkoa
jokaiselle perussuomalaiselle.

Hei, vaaleissa rynnisti se Soinin Timo,
joka sanoilla takoi kuin hurjinkin kiho.
Oikea mies sarjan raskaan, otti vastaan
myös vastuksen rankan.
Meidän puolue perussuomalainen,
jättivyöryllä vaalit voitti; kas
poru kamala siitä koitti…
Parlamenttiin Suomen kansa,
kun valitsi kannattamansa.

Oh, hoh! Pienpuolue suureksi jytkyi,
Suomi isolla kauhalla uudeksi rytkyi.
Mennään Me! Tottahan toki:
Väellä ja voimalla PerusÄssät yhä
Timo Soinin johdolla
voitosta voittoon
jyrää.

Runon esitti
Pauli Artturi Luttinen
Puoluekokouksessa
Tampereella 2011
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Eduskunnan tärkeät päätö
valmistellaan valiokunniss
Eduskunnan päätökset valmistellaan
valiokunnissa. Eduskunnassa on
15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti
EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta.
Pääsääntöisesti jokainen valiokunta
käsittelee sitä vastaavan ministeriön
hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Valiokuntien käsittelyyn tulevat hallituksen esitykset,
valtion talousarvio, EU-asiat, kansanedustajien tekemät lakialoitteet ja erilaiset
valtioneuvoston kertomukset ja selonteot. Täysistunto
ja EU-asioissa myös suuri
valiokunta päättävät, mihin
valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi
Valiokuntien kautta
pääsee vaikuttamaan
Valiokuntien valitseminen
on vaalien jälkeen kokoon-

tuvan eduskunnan ensimmäisiä tehtäviä, sillä ilman
valiokuntia asioiden käsittely ei etene. Valiokuntien
kokoonpanot
vastaavat
eduskunnassa olevien puolueiden voimasuhteita. Valiokuntia avustaa valiokuntasihteeristö.
Keskeisen osan valiokuntien työstä muodostaa
eri alojen asiantuntijoiden
kuuleminen. Näin eri sidosryhmät pääsevät suoraan
vaikuttamaan päätöksentekoon ja eduskunnan päätösten sisältöön. Asiantun-

Perussuomalaisten kansanedustajat valiokunnissa:
Suuri valiokunta

Ulkoasiainvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Suuren valiokunnan tehtävät ovat kahtalaiset. Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee
ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta
ensimmäisessä käsittelyssä.

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

Tarkastusvaliokunta käsittelee mm. eduskunnalle annettavat valtion tilinpäätöskertomuksen, Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen toiminnastaan ja
eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset
sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat.

Soini, Timo (puheenjohtaja)
Lohela, Maria
Packalén, Tom

Immonen, Olli
Ruohonen-Lerner, Pirkko

Eerola, Juho
Jääskeläinen, Pietari
Louhelainen, Anne
Saarakkala, Vesa-Matti

Valtiovarainvaliokunta
Perustuslakivaliokunta
Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen
kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten
Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kielija puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen
kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.
Kivelä, Kimmo
Packalén, Tom
Saarakkala, Vesa-Matti

Hallintovaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on mm. käsitellä
valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa
koskevat asiat.

Hallintovaliokunta käsittelee mm. valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta,
ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

Kettunen, Pentti (varapuheenjohtaja)
Tuupainen, Kauko
Vähämäki, Ville

Halla-aho, Jussi (puheenjohtaja)
Hongisto, Reijo
Mattila, Pirkko

Perussuomalaisten kansanedustajien yhteystiedot
löydät eduskunnan sivuilta: www.eduskunta.fi
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Puolustusvaliokunta

ökset
a

Puolustusvaliokunta käsittelee mm. asevelvollisuutta ja
puolustusvoimia koskevia asioita.
Niinistö, Jussi (puheenjohtaja)
Oinonen, Pentti
Soukola, Ismo

Sivistysvaliokunta

tijakuulemisten perusteella valiokunta muodostaa
asiasta oman näkemyksensä ja laatii kannastaan
mietinnön tai lausunnon
lopullista päätöksentekoa
varten. Valiokunta voi
ehdottaa asian hyväksymistä sellaisenaan, esittää
siihen muutoksia tai jopa
sen hylkäämistä.
Valiokuntien työn
edistymistä voi
seurata netistä
Valiokuntien kokoukset
eivät yleensä ole julkisia.
Valmisteilla olevien asioiden etenemisestä sekä
valmistuneista mietinnöistä ja lausunnoista on runsaasti tietoa jokaisen valiokunnan verkkosivulla.

Sivistysvaliokunta käsittelee mm. kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua,
nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia
asioita.
Elomaa, Ritva
Kivelä, Kimmo
Niikko, Mika

Tarvitaanko
kodinturvajoukkoja?
Puolustusvoimissa suunnitellaan
lähivuosille
mittavia
uudistuksia.
Rahat ovat loppumassa
ja virkoja vähennetään.
Voisiko vapaaehtoistyöstä löytyä arvokasta tukea
maanpuolustuksen kehittämisessä?
Muissa pohjoismaissa Ruotsissa, Norjassa ja
Tanskassa vapaaehtoinen
maanpuolustus on järjestetty kodinturvajoukoiksi. Samantyyppistä toimintaa löytyy myös Virosta. Olisiko Suomenkin syytä seurata naapureiden
esimerkkiä?

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Osa puolustusvoimia

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee mm. sosiaali- ja
terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

Kodinturvajoukot olisivat tässä konseptissa kiinteä osa puolustusvoimia. Ne olisivat osa puolustusvoimien sodan ajan joukkoja, jotka keskittyisivät erityisesti alueelliseen ja paikalliseen puolustukseen. Joukot sitoutuisivat harjoittelemaan
vapaaehtoisesti, ja rauhan aikana niille voitaisiin
antaa virka-aputehtäviä.
Kodinturvajoukoilla olisi käytettävissään puolustusvoimien tilat, harjoitusalueet ja materiaali.
Vaikka joukot pääosin koostuisivat vapaaehtoisista reserviläisistä, myös palkattua henkilökuntaa tarvittaisiin. Puolustusvoimien leivissä olevat
upseerit voisivat osana virkakiertoa palvella myös
kodinturvajoukoissa.
On oleellista, että kodinturvajoukkotoiminta
olisi mahdollista koko maan alueella riippumatta siitä, onko lähistöllä puolustusvoimien harjoitusaluetta tai varuskuntaa. Näin alueellisen
puolustuksen valmiutta parannettaisiin ja yhteiskuntaa koettelevissa häiriötilanteissa virka-apu
olisi lähellä.

Juvonen, Arja
Koskela, Laila
Mäntylä, Hanna

Talousvaliokunta
Talousvaliokunta käsittelee mm. kauppaa, teollisuutta,
energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä
Suomen Pankkia koskevia asioita.

Lähde: www.eduskunta.fi

Hakkarainen, Teuvo
Hirvisaari, James
Turunen, Kaj

Miehistö mukaan

Lakivaliokunta

Tulevaisuusvaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee mm. perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja
teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokunta ei yleensä käsittele lakiehdotuksia.

Hirvisaari, James
Jurva, Johanna
Turunen, Kaj

Immonen, Olli
Virtanen, Pertti
Vähämäki, Ville

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee mm. tie-, rautatie-, ilma- ja sisävesiliikennettä, merenkulkua, postia,
tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa sekä muuta
viestintää koskevia asioita.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee mm. työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia
asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

Kokko, Osmo (varapuheenjohtaja)
Jalonen, Ari
Tossavainen, Reijo

Lindström, Jari
Mäkipää, Lea
Tolppanen, Maria

Kodinturvajoukkojen on arvioitu tukevan yleistä asevelvollisuutta ja kohottavan maanpuolustustahtoa. Jo nyt olemassa olevissa maanpuolustusjärjestöissä on kuitenkin nähtävillä, että
vaikka johtajakoulutuksen saaneita reserviläisiä
kyllä sitoutuu toimintaan, niin miehistön mukaan saaminen on haastavaa. Sama ongelma olisi epäilemättä kodinturvajoukkokonseptissakin.
On myös selvitettävä kodinturvajoukkojen yhteys jo olemassa oleviin organisaatioihin, kuten
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen. Päällekkäisten rakenteiden luominen ei ole järkevää. Paperitiikereitä emme tarvitse, vaan lisäpotkua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja sitä kautta
koko maan puolustamiseen.
Ennen kaikkea on huomioitava se, että kodinturvajoukoilla ei voida paikata kaikkia aukkoja,
joita tuleva puolustusvoimauudistus mahdollisesti
puolustusjärjestelmäämme jättää. Siksi varuskuntia ei pidä suin päin lakkauttaa, eikä sodan ajan
miehistövahvuutta pienentää.
Jussi Niinistö
Kirjoittaja on eduskunnan puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja.

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee mm. maa- ja
metsätaloutta, maaseutuelinkeinoja, eläinlääkintää, elintarvikehygieniaa, metsästystä, kalastusta, poronhoitoa,
eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta ja
geodeettista tutkimusta koskevia asioita.
Heikkilä, Lauri (varapuheenjohtaja)
Mattila, Pirkko
Tossavainen, Reijo

Ympäristövaliokunta
Ympäristövaliokunta käsittelee mm. asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.
Lindström, Jari
Mölsä, Martti
Väätäinen, Juha

PerusSuomalainen 10/2011 ilmestyy

5.8.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään
keskiviikkona 27.7.2011.
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Miksi kukaan ei tiedä
EU:sta juuri mitään?
EU-asiat tuntuvat kansalaisista kaukaisilta ja
ovat uuvuttavan monimutkaisia, mutta ne
vaikuttavat elämäämme, halusimme tai emme. EFD-ryhmämme
puheenjohtaja Nigel
Farage tiivisti asian
elämänkerrassaan
näin: ”Voi hyvänen
aika, he eivät todella
Sampo Terho
tiedä mitä heille täällä
europarlamentaarikko
tehdään heidän omissa
nimissään.”
Miksi EU-asioista ei saa tolkkua? Yksi syy EU:n
vaikeaselkoisuuteen on sen monimutkainen rakenne, joka on syntynyt vähä vähältä vuosien varrella
erilaisten kompromissien ja hankkeiden myötä, ilman yhtä selkeää suunnitelmaa. Eri instituutioiden
työnjako on niin monimutkainen, etteivät kansalaiset koskaan tule laajasti niiden tehtäviä sisäistämään.
Samoin EU puskee ulos erilaista paperia niin
valtavasti, ettei kukaan pysty likimainkaan kaikkea seuraamaan. Tietoa on kyllä saatavilla, mutta sitä on niin paljon, että kaipaamansa tietoa on
hyvin vaikea löytää. Esimerkiksi voimassa olevan
EU-lainsäädännön luettelossa on yli 18 845 erilaista asiakirjaa. Niiden opiskelussa jo innokkainkin
federalisti masentuu.
Pelkkä EU-lain käsitekin on hankala. Useimmat
ihmiset muistavat kyllä direktiivien olemassaolon,
mutta lisäksi laki sisältää asetuksia ja päätöksiä.
Direktiivien ja asetusten ero on siinä, että direktiiveillä annettaan kansallisille lainsäätäjille vain
tavoitteet, jotka heidän on sitten itse päättäminsä toimin määräaikaan mennessä saavutettava.
Direktiivi voi olla osoitettu osalle jäsenmaista tai
vaikka vain yhdelle. Asetukset taas tulevat välittömästi voimaan kaikissa jäsenmaissa, ilman kansallisten lainsäätäjien toimia. Päätökset puolestaan
määräävät jostain yksittäisestä tapauksesta ja ne
osoitetaan jollekin tietylle jäsenmaalle, kohderyhmälle tai EU-kansalaiselle.
Myös EU:n lukuisat perussopimukset ovat
toivottoman pitkiä ja epäselviä. Ne ovat ihmisille korkeintaan niminä tuttuja, kuten Nizzan– tai
Lissabonin sopimus, joka siis todellisuudessa oli
EU:n perustuslaki, mutta joka sisältää lähinnä
viittauksia ja sanamuutoksia toisiin sopimuksiin.
Sopimuksista kirjoitetaan selvempiä ns. konsolidoituja versioita, mutta nekin ovat pitkiä ja mm.
uudesta perustuslaista äänestettiin aikanaan ilman
konsolidoitua versiota, joten edes europarlamentaarikot eivät käytännössä olleet voineet lukea perustuslakia ennen kuin hyväksyivät sen.
Lyhyesti sanottuna: EU-asioihin perehtyminen
vaatii niin paljon aikaa, ettei se tahdo onnistua
kuin niiltä, jotka täällä ammatikseen näitä asioita työstävät. Kansalaisia on turha tästä paheksua.
Heillä pitäisikin olla parempaa tekemistä, kuin
opetella ulkoa loputtoman virkamieskoneiston
rattaita ja sen tuottamaa A4-saastetta.
Siksikin on tärkeää, että meillä Perussuomalaisilla on edustus myös europarlamentissa. Jos haluat johonkin EU-asiaan selvyyttä, voit aina lähettää
minulle kysymyksiä sähköpostitse (yhteystiedot
lehden perällä). Minulla on tukenani niin henkilökohtaiset avustajani kuin ryhmäni virkamiehistö,
joten emmeköhän saa valoa jopa tänne pimeyden
ytimeen.
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Lea Mäkipää
– aina hyväntuulinen puurtaja
Näin luonnehti joku Lean
kanssa pitkään eri yhteyksissä työtä tehnyt henkilö.
Lea tosin itse väittää, että kyllä se hyväntuulisuus
on joskus kovalla koetuksella. Tulee päiviä jolloin
ei mikään luonnistu niin
kuin pitäisi, ja aika tahtoo
loppua kesken. Silloin kysytään yksinoloa ja pitkää
pinnaa. Onneksi aviomies
Markku tuntee nuo oireet
ja osaa laittautua hyvissä
ajoin omalle työmaalleen,
yrityksensä pariin.
Leaa ei voi millään nimittää pelkästään poliitikoksi. Siviiliammatti merkonomi, on aikanaan työllistänyt monilla eri aloilla,
päätyö kuitenkin lähinnä
kirjanpito- ja konttoritehtävissä. Ehkäpä ei eduskunnassa ole montaakaan
edustajaa tällä hetkellä,
joilla on yhtä monipuolinen kokemus myöskin ns.
oikeista töistä.
Eduskunta on
muuttunut
Kolmen kauden kansanedustajalle luulisi uudelleen
aloittamisen olevan helppoa. Onhan se joiltakin
osin, mutta eduskuntakin
on muuttunut muutaman
vuoden aikana erittäin paljon. Tietotekniikan tulo
eduskuntatyöhön on ollut
nopeaa. Kun sitä työtä ei ole
erityisen paljon tehnyt, vaatii sen sisäistäminen oman
aikansa.
Toisaalta monet asiat
ovat tuttuja. Koko organisaation toiminta on pysynyt
käytännössä samanlaisena.
Asioiden käsittelyjärjestys,
valiokuntatyö, aloitteiden

tekeminen, niissä on tietty
tuttu järjestyksensä. Tosin
myöskin avustajien tulo
eduskuntaan tuo huomattavan helpotuksen moniin
asioihin. Avustajalla on
mahdollisuus päästä eduskunnan tietoverkkoon ja
hakea tarvittavia taustatietoja esim. valiokunta- ja
täysistuntotyöhön. Samoin
avustaja voi toimia puhtaaksikirjoittajana erilaisissa kysely-, aloite- ym. teksteissä.
Ns. pikkuparlamenttirakennus on tuonut runsaasti uutta tilaa eduskuntaan. Samalla se laajentaa
liikkumisen tarvetta eri
osastoilla.
Askelmittari
näyttäisi päivän mittaan
varmasti kunnioitettavia lu-

kemia, mitä käytävillä joutuu liikkumaan siirtyessään
paikasta toiseen.
Tavoitteet
Tavoitteet eduskuntakaudelle ovat edelleen samat,
kuin ehdokas Mäkipäällä. Puolustaa niitä ihmisiä
jotka ovat heikoimmassa
asemassa tässä yhteiskunnassa. Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen
tarvitaan todellisia toimenpiteitä, tuloeroja kaventavaa toimintaa. Perusturvan
korottaminen satasella tuo
useimmille noin kaksikymppiä lisää kukkaroon,
kun muita tukia leikataan
vastaavasti. Tätä vasemmisto kehuu kaikkien ai-

kojen kädenojennukseksi
köyhille!
Todellisia tekoja tarvitaan, jos ja kun ihmisiä
kohdellaan tasa-arvoisesti.
Tuloluokkien yläpäästä on
leikattava niin, että jaettavaa jää myös heikompiosaisille.
Kuntien ahdinkoon ja
sitä kautta kunnallisverojen
korotuspaineeseen tulisi olla
toisenlainen tavoiteasettelu
kuin uudella hallituksella.
Ei kuntien yhdistämisillä,
joihin hallitus on pakottamassa, saada taloudellisesti
mitään merkittävää säästöä.
Nuorisotyöttömyys
tulee olemaan seuraavien
vuosien yksi suurimpia ongelmia. Yrittäjyyden, uusien työpaikkojen luomisen
kautta Suomeen on mahdollisuus saada taloudellista kasvua aikaan. Tätä ei
mahdollisteta hallituksen
kaavailemilla energia- ja
polttoaineverotuksen korotuksilla.
Moraalikäsitteiden ja
arvomaailman ylläpitämisessä olemme eri linjoilla
kuin hallitus, johon kristilliset menivät takuumiehiksi.
Perussuomalaiset tekevät oppositiossa ollessaankin näkyvää, asiallista
ja todelliseen muutokseen
tähtäävää politiikkaa.
Tällä hetkellä Mäkipäällä on asunto etsinnässä pääkaupunkialueelta.
Vuokrataso on melko hurja. Jonkinlainenkin nukkumapaikka maksaa noin
tonnin kuussa, joten on kysymys ns. ”myyjän markkinoista”. Ratkaisu löytynee
ennen syyskauden alkua.
Teksti: Reijo Ojennus

■ KIRJALLINEN KYSYMYS

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen
Työmarkkinatuen tarveharkinnan vuoksi suurelta
osalta työttömistä evätään
työmarkkinatuki kokonaan
tai leikataan sitä puolison
tulojen perusteella. Naimisissa olevien tai avoliitossa
asuvien työttömyysturvan
ulkopuolelle
jääneiden
työttömien toimeentulo on
siten avio- tai avopuolison
elatusvelvollisuuden varas-

sa. Asia koskee tuhansia
perheitä ja välillisesti jopa
kymmeniätuhansia ihmisiä.
Tilanne on kestämätön
ja aiheuttaa mm. kuluja
kunnille, koska ihmisten on
tämän tarveharkinnan takia
pakko pitää kahta asuntoa
erillisten osoitteiden takia.
Tämä nostaa kustannuksia, koska työmarkkinatuen
lisäksi pois muuttaneelle

työttömälle puolisolle on
maksettava myös asumistukea ja erilaisia harkinnanvaraisia tukia. Jos ihmiset
voisivat asua yhdessä toisen
työttömyydestä huolimatta,
olisivat heidän yhteenlasketut kulunsa pienemmät kuin
yllä esitetyllä tavalla asuen.
Näin ollen myös kunnan
peruspalvelukulut pienenisivät.

Miksi työmarkkinatuen
tarveharkintaa ei poisteta ja
suunnitella tilalle järkevää
kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisua, jossa avio- tai
avopuolisot voivat asua yhdessä ja kunta säästää näin
peruspalvelumenoissa?

Helsingissä 8.6.2011
Maria Tolppanen
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Kansalaisjuhla asutustoiminnan
ja Veikko Vennamon
muistomerkillä
Pohjois-Savon Perussuomalaiset järjestivät avoimen
kansalaisjuhlan Lapinlahden Alapitkällä Veikko
Vennamon syntymäpäivänä 11.6.2011. Helteinen
lauantaipäivä kokosi muistomerkille lähes 150 eri
ikäistä kuulijaa, joukossa
niin asutustoimintaan henkilökohtaisesti osallistuneita "veteraaneja" kuin uusia
perussuomalaisiakin.
Tilaisuuden avaussanat lausui Pohjois-Savon
Perussuomalaisten piirin
puheenjohtaja, Kuopion
kaupunginvaltuutettu Pauli Ruotsalainen. Hän kiitti
kuulijoita ja heidän välityksellään kaikkia kevään
vaalityöhön osallistuneita
sekä kehotti jokaista aloittamaan henkilökohtaisella
tasolla pian käsillä olevat
kunnallisvaalit.
Ihanteet ja arvot
säilyvät
Kansanedustaja Kimmo
Kivelä korosti puheessaan
Veikko Vennamon elämäntyötä ei yksinomaan asutustoiminnan näkökulmasta, vaan myös suomalaisen
demokratian ja sanomisen
vapauden pelastajana Urho
Kekkosen aikakaudella. Puheensa lopuksi Kivelä puhui
myös hallitustilanteesta sekä syistä, jotka johtivat Pe-
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russuomalaisten jäämiseen
hallituksen ulkopuolelle.
Vennamon suvun tervehdyksen toi Veikon tytär
Meri. Hän toi esiin erittäin
lämpimällä tavalla sen mielihyvän, mitä koko patsashanke ja sen ympärillä käyty positiivinen keskustelu
on tuonut hänen ja läheistensä elämään. Hän ajatteli,
että isänsä Veikon elämäntyön kehä sulkeutui vuosi
sitten pidetyssä arvokkaassa muistomerkin paljastustilaisuudessa, mutta kevät ja
vaalit osoittivat, että ympyrähän on edelleen liikkeessä
ja että Veikon ihanteet ja
arvot ovat kantavia voimia
tänäänkin.
Kimmo Kivelän eduskunta-avustaja, Markku
Tomperi, lausui tilaisuuteen
varta vasten runoilijapappi
Risto Kormilaisen tekemän
runon "Kansanvalta – vallan kansa". Runosta hehkuu keväinen vaalivoitto
- kansan tahto - joka käy
voimakkaana kohti syysmyrskyjä.
Kajaanilainen kansanedustaja Pentti Kettunen
toi tervehdyksen PohjoisPohjanmaalta ja Kainuusta. Kettunen valotti pitkän
poliittisen
kokemuksen
omaavana kuulijakunnalle
kahta asiaa. Ensimmäisenä
sen, että eduskunnan EUmyönteisimmät puolueet

ovat Kokoomus ja Sosiaalidemokraatit. Toisekseen
sen, että Keskustan kenttäväki pakotettiin Esko Ahon
erouhkauksella EU-liittymisen taakse. Uutisena Kettunen täräytti kuulemansa
äänekkään ja äkäisen keskustelun kansanedustaja
Gustafssonin (sd) ja Lepän
(kesk) välillä, joka liittyi
perjantaina (10.6.) päättyneeseen Kataisen toiseen
yritykseen. Leppä oli syyttänyt demarikansanedustajaa useasti sanoin: "Te petitte meidät !"
Vapaassa sanassa patsashankkeen alulle panija
Urho Virkkunen kertoi itse
hankkeesta ja siihen liittyneistä monista karikosta,
jopa siitä, miten vähäpätöisesti ja naurulla Sauli Niinistö hankkeeseen suhtautui. Vasta Virkkusen todettua, että puolen miljoonan
karjalaisen asuttaminen sodan jälkeen ei ollut naurun
asia, hanke lähti etenemään
Niinistönkin taholta.
Tilaisuuden päätteeksi
nautittiin kesäinen keittolounas Alapitkän Nuorisoseurantalolla ja vaihdettiin
monenlaiset kuulumiset läheltä ja kaukaa. Juhlaväellä
oli tilaisuus tutustua myös
Asutusmuseoon ja Alapitkän kauniiseen Tsasounaan.

Perussuomalaisten Naisten
sääntömääräinen kevätkokous

kuva Samppalinnan Kesäteatterin myllystä.

Perussuomalaisten Naisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
16.7.2011 alkaen klo 13.00 Blu Marina
Palace –hotellin kokoustilassa (Linnankatu 32, Turku). Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
Kokous aloitetaan ruokailulla klo
12.30 Marina Palacessa. Lauantaina
16.7.2011 klo 14.00 luennoi kansanedustaja Marja Tolppanen tiedottamisesta ja median kohtaamisesta.
Kokouksen jälkeen klo 19.00 Musikaali Blondi Samppalinnan kesäteatterissa, lippuja rajoitetusti. Varaa lippusi
heti, puh. 040 7751757/Leppänen, että
pääset mukaan.

Sunnuntaina 17.7.2010 aloitamme
luennot kokoustiloissa klo 10.00-14.00.
Luennoitsijana mm. kansanedustaja Kike Elomaa oman kehon kunnossa pitämisestä.
Hotellivaraukset myös pikaisesti,
2 hengen huone 115 €, yhden hengen
huone 105 €. Puh. 040 775 1757/Leppänen.
Tervetuloa kokoukseemme!

Perussuomalaiset Naiset ry
Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja

Teksti: Markku Tomperi

Perussuomalaisten ryhmäpuhe Kuntaliiton valtuustossa 9.6.2011
Kuntaliiton
toiminnan
lähtökohtana on kuntien
itsehallinnon ja elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten
hyvinvoinnin ja kuntademokratian vahvistaminen.
Kuitenkin kuntiin synnytetään kuntien itse sataprosenttisesti
omistamia osakeyhtiöitä, joissa
päätöksenteko piilotetaan
osakeyhtiölain taakse kuntalaisten ja jopa ylintä
päätäntävaltaa käyttävien
kunnanvaltuustojen ulottumattomiin.
Riittävän väestöpohjan
saavuttamiseksi kunnat on
pakotettu erilaisiin ylikunnallisiin hallintomalleihin,
joissa kunnallista, avointa
päätöksentekokulttuuria
rajoitetaan rajulla kädellä.
Valta ja vastuu päätöksistä kuntalaisille eivät enää
kohtaa. Hyvänä huonona
esimerkkinä tällaisesta toi-

minnasta on oman kotimaakuntani Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, jossa valta
on valunut virkamiesten ja
konsulttien käsiin. Tämän
kehityksen seurauksena ollaan lakkauttamassa hyvää
hoitoa edulliseen hintaan
tarjoavaa Kaivannon psykiatrista sairaalaa vastoin
käyttäjäkuntien kuntapäättäjien tahtoa.
Kuntalaisella ei ole mahdollisuutta seurata ylikunnallista päätöksentekoa, eivätkä kaikki alueen valtuustoissa edustettuina olevat
puolueet ole edes päässeet
mukaan päätöksentekoon.
Kunnat ovat edelleen
monin paikoin pahoissa talousvaikeuksissa, eivätkä
tulevaisuudennäkymät ole
hyvät etenkään muuttotappio- ja rakennemuutospaikkakunnilla. Peruspalvelujen
saatavuus pitää turvata,

mutta se ei saa tapahtua kuntademokratiaa uhraamalla.
Kuntasektorin
toimintakyky on
turvattava
Kuntahallinnon uudistaminen on kova haaste. Niin

erilainen kuntakenttämme
on tänään. Kuntaliiton esitys laajapohjaisesta parlamentaarisesta komiteasta,
joka muodostaa kokonaisnäkemyksen kuntien asemasta ja määrittelee kunnallishallinnon linjan on
hyvä ja kannatettava. Selvi-

tystä ja tutkimusta tarvitaan
uuden toimivan kuntalain
aikaansaamiseksi, ja tässä
hankkeessa kuntalain uudistustarpeita kartoittavan
työryhmän ohella Kuntaliiton panos on tärkeä.
Kuntasektori on maassamme merkittävä toimija
ja siksi sen toimintakyky on
turvattava. Kuntaliiton tavoitteet eduskuntakaudelle
ovat hyviä. Kuntaliitolla
on tarjota tukevat faktat
väestön ikääntymisen vaikutuksesta palvelutarpeen
lisääntymiseen kunnissa
ja toisaalta kuntasektorin
henkilöstön nopeaan eläköitymiseen. Tietotaidon
siirtäminen saattaa tiukassa
taloustilanteessa unohtua,
kun uutta henkilöstöä ei
palkata ajoissa. Uusia lakisääteisiä velvotteita ilman
rahoitusta ei valtiovallan
tule kunnille antaa. Päin-

vastoin, osa kuntien velvoitteista tulee siirtää valtiolle,
kuten omaishoidon tuki
Kelalle. Samaten kuntien
veropohjan laajentaminen
auttaisi talouden tasapainottamisessa. Valtionosuusjärjestelmän ongelmakohtia
tulee tarkastella ja kehittää.
Tässä tutkimus- ja kehitystyössä Kuntaliitolla on merkittävä rooli.
Lopuksi ryhmämme haluaa kiittää Kuntaliiton eri
alojen asiantuntijoita siitä
loistavasta palvelusta, jota
he antavat kuntakentällä
erilaisiin ongelmatilanteisiin neuvoa kysyttäessä. Se
on yksittäiselle maallikkokuntapäättäjälle erittäin
tärkeä tuki. Oikein hyvää
kesää kaikille.
Valtuustoryhmän
varapuheenjohtaja
Mikko Nurmo
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Vaikeavammaisten oikeuksien
toteutumisessa isoja puutteita
joka tällä hetkellä on vielä
lausuntokierroksella, mutta
arvio antaa hyvin vahvoja
viitteitä siihen, että juuri
lääkitys olisi vammautumisen taustalla. Siinä puhutaan muun muassa tilanteeseen sopimattomista
lääkkeistä, ilman diagnoosia annetuista lääkkeistä ja
keskenään yhteensopimattomista lääkkeistä.
Aamutoimiin jopa
viisi tuntia

Toteutuvatko vaikeavammaisten ihmisten lain määräämät oikeudet suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa? Lahtelainen Tapani
Tuominen ei saa mitään apua kolmena päivänä viikossa, vaikka pelkkiin aamutoimiin ilman avustajaa kuluu kolmesta viiteen tuntia.

Vammaispalvelulaki muuttui vuonna
2009 vammaisille myönteisempään
suuntaan ja määrittelee nyt kunnille koko
joukon uusia velvoitteita, joita kuitenkaan
eivät monet kunnat valitettavasti halua tai
kykene täyttämään.

Niinpä monen vammaisen
tilanne tämän päivän Suomessa on täysin kestämätön
ja suorastaan epäinhimillinen. Tästä hyvänä esimerkkinä on lahtelaisen Tapani
Tuomisen tarina.
Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Tuominen
toimi aiemmin kuntoutuskurssiohjaajana vuoteen

2004 saakka, jolloin hänet
ohjattiin olkapääleikkaukseen loukkaantumisen
vuoksi. Leikkauksen yhteydessä tapahtui jotain,
jonka vuoksi häntä alettiin
lääkitä ja lisälääkitä, kun
hänen toimintakykynsä alkoi vähitellen heiketä. Tätä
jatkui, kunnes Tuominen
itse herätti kysymyksen,

missä määrin toimintakyvyn heikkeneminen oli yhteydessä hänen saamaansa
lääkitykseen.
- Minun kohdaltani on
suljettu pois mm. Parkinsonin tauti, MS-tauti, syöpä, psyykkinen sairaus ja
masennus. Pro Edu Oy on
tehnyt laajan ja asiantuntevan arvion tilanteestani,

Nyt Tuomisen toimintakyky on jo niin alentunut,
että hän on sidottu pyörätuoliin liikkuessaan kodin ulkopuolella – lyhyet
matkat kodin sisällä sujuvat vielä kävelykeppiin
turvautumalla. Pelkästään
aamutoimiin ilman avustajaa kuluu kolmesta viiteen
tuntia. Vessassa käynti ja
syöminen onnistuu vielä
omatoimisesti, mutta kaikkeen muuhun Tuominen
tarvitsisi avustajaa.
Lain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä olisi
oikeus avustajaan 30 tuntia
kuukaudessa päivittäisten
toimien lisäksi harrastuksiin,
yhteiskunnalliseen
osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin ulkopuolella.
Tällä hetkellä Tuomisella on käytössä avustaja
kymmenen tuntia viikossa.
Avustaja käy neljänä arkipäivänä viikossa 2-3 tuntia
kerrallaan, mutta esimerkiksi viikonloppuisin yksin
asuva Tuominen ei pääse
ulos ollenkaan. Viikonlopun jälkeen asunnossa vallitseekin täysi kaaos, sillä
toimintakyvyn aleneman
vuoksi myös tavarat ja astiat putoilevat helposti.
Noiden kymmenen tunnin
aikana pitää hoitaa kaikki
mahdollinen, ruoanlaitosta
ja kaupassakäynnistä lähtien, joten esimerkiksi harrastus- tai virkistystoiminnasta
ei voi puhuakaan.
Hakemusten käsittely
kestää useita
kuukausia
Uusi vammaispalvelulaki
määrittelee vammaisen oikeudeksi myös vähintään
18 ilmaista matkaa kuukaudessa käydä hoitamassa
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Otteita vammaispalvelulaista
8 § Vammaisille tarkoitetut palvelut.
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine
saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö
vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista
elämän toiminnoista.

Ihmisoikeudet vammaisille
vielä utopiaa

8 b § Päivätoiminta.
Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu
kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.
Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla
vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä
osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä
tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo
perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden
perusteella myönnettäviin etuuksiin.
Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö
voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa
tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö
kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy.
8 c § Henkilökohtainen apu.
Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa
vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:
1) päivittäisissä toimissa;
2) työssä ja opiskelussa;
3) harrastuksissa;
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua
suoriutuakseen 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.
Edellä 1 momentin 3--5 kohdissa tarkoitettuja
toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei
tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

asioitaan. Tuomisella tämä
oikeus oli, kunnes se vuodenvaihteessa katkaistiin.
Perusteluista käy ilmi vain,
ettei Tuomista pidetä vaikeavammaisena vammaispalvelulain määrittelemällä
tavalla. Tuominen on hakenut myös lisätunteja henkilökohtaiselle avustajalle,
mutta sitä ei ole myönnetty
samoin perustein. Hakemusten käsittelyajat ovat
myös hämmästyttävän pitkiä, jopa kuukausia, ja valitusten käsittelyajat voivat
olla 10-12 kuukautta.
- Lain mukaan vaikeavammaisella olisi oikeus
hoitaa asioitaan puhelimen
välityksellä tai jopa henkilökohtaisesti paikan päällä, mutta kuitenkin minua

edellytetään käyttämään
nettiä. Edelleen laki sanoo, että vammaiselle
voidaan myöntää tukea
tietokoneen hankkimiseen ja netin käyttämiseen, mutta kuitenkin
katsotaan, ettei se ole
minun kohdallani välttämättömyys vaikka en
voi asioitani mitenkään
muuten hoitaa. Näin
keskenään ristiriitaisia
voivat viranomaispäätökset olla. Ongelma on
myös se, ettei mikään
taho tarjoa apua vaadittavien asiakirjojen täyttämiseen, vaikka määräaikojen täyttämistä
edellytetäänkin.
Teksti: Mika Männistö

Rainer Kyyrönen on Perussuomalaisten perustajajäseniä ja oli paikalla myös tämän vuoden puoluekokouksessa.

Toistakymmentä vuotta
sitten YK julkaisi vammaisten ihmisoikeuksien
julistuksen, jonka tähän
mennessä on ratiﬁoinut
yli seitsemänkymmentä
maata. Suomi ei lukeudu
näiden maiden joukkoon,
toisin sanoen Suomi ei ole
sitoutunut noudattamaan
vammaisten ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien antaminen vammaisille kun
kävisi kalliiksi valtion
kukkarolle.
- Jos, ja kuten toivon,
kun Suomi joskus tämän
sopimuksen ratiﬁoi, merkitsisi se, että vammainen
henkilö voisi kääntyä viranomaisten puoleen kokiessaan ihmisoikeutensa
loukatuiksi. Vielä ei voi.
Ihmisoikeudet ovat vammaisille vielä utopiaa,
sanoo Perussuomalaisten
perustajajäseniin kuuluva
Rainer Kyyrönen.

Suomen vammaispalvelulaki määrittelee kunnille
koko joukon velvoitteita,
jotka käytännössä eivät
toteudu. Tämä johtuu siitä, että lain noudattamatta
jättämisestä ei virkamiehille seuraa mitään sanktiota,
eikä heidän toimintaansa
näiltä osin voi moittia kukaan muu kuin vammainen
henkilö itse.
- Tämä on erittäin paha puute. Jos nyt puuhattavasta
vanhuspalvelulaista tulee samanlainen,
ei lailla käytännössä ole
mitään merkitystä. Lisäksi vammaisen henkilön on
tunnettava laki pienintä
yksityiskohtaa myöten,
tunnettava oikeutensa ja
osattava niitä vaatia. Vammaispalvelulain noudattamatta jättämisestä tulisi
virkamiehenkin voida joutua vastuuseen, Kyyrönen
painottaa.

Hirveä herääminen
Rainer
Kyyrönen
on
79-vuotias siirtokarjalainen, joka teki elämäntyönsä kansakoulunopettajana.
Kyyrönen on ollut myös
upseeri, lehtimies, kunnanvaltuutettu, SMP:n kansanedustajaehdokas, Perussuomalaisten perustajajäsen ja
Pirkanmaan piirin puheenjohtaja, lastennäytelmäkirjailija… oikeastaan olisi
helpompi luetella mitä hän
ei ole tehnyt. Politiikasta
Kyyrönen jäi hetkeksi syrjään sen jälkeen kun hän
eräänä aamuna vuonna
2000 yllättäen heräsi hirveään todellisuuteen; hän ei
enää nähnyt.
- En ole aivan sataprosenttisen sokea; vasemman
silmän ulkolaidalla pystyn
erottamaan jotain epäselvää, joten pystyn liikkumaan. Mutta kun lääkärit

kertoivat, etten enää ikinä
pysty lukemaan, se oli minulle kova paikka. Olen
kuitenkin siitä etuoikeutetussa asemassa moneen näkövammaiseen verrattuna,
että minulla on tietokone,
jota pystyn käyttämään
”edellisessä elämässäni” oppimani kymmensormijärjestelmän ansiosta.
Pyhäjärvellä asuva Kyyrönen on palannut yhteiskunnallisen ja poliittisen
vaikuttamisen kentälle haluten erityisesti vaikuttaa vammaisten asioihin. Kyyrösen
ansiota muun muassa on,
että Pyhäjärvi on tiettävästi
Suomen ainoa kunta, jossa
on näkövammaisille tarkoitetut daisy-lukulaitteet terveyskeskuksen kummallakin
vuodeosastolla ja vahainkodilla niin ikään kaksi.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
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Kallista on...

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

Kahvipaketti
27,40 mk

Aikakauslehden
irtonumero
50,50 mk
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Kehitysyhteistyöprojekteja Afrikassa
kana teknisen avun rahastossa noin viiden miljoonan
euron panoksella.
- Budjettituen kautta tuemme suoraan myös
tiettyjen kumppanimaiden
hallituksia,
esimerkiksi
Sambian ja Mosambikin.
Periaatteessa tätäkin kautta
osa rahoista voi kanavoitua
rahoitushankkeisiin, mutta on mahdotonta osoittaa
suoraan, miten paljon siitä
on ihan tarkalleen mennyt
mihinkin projektiin. Budjettituen käyttöä kuitenkin
valvotaan hyvinkin tarkkaan, Suvanto tähdentää.

Suomesta ei enää
juurikaan tueta
rakennusprojekteja
EU:n ulkopuolelle
ainakaan suoraan.
Kehitysyhteistyön
kautta Suomi kuitenkin
tukee joidenkin
kumppanimaiden
hallitusten budjetteja.

Ulkoministeriön mukaan
Suomen valtio ei nykyään
enää juurikaan tue rakennusprojekteja EU:n ulkopuolelle, ainakaan suoraan.
Välillisesti ulkoministeriöllä
on kuitenkin erilaisia rahoituskanavia, kuten kehitysyhteistyöprojektit, humanitaariset avustukset esimerkiksi
kirkon ulkomaanavulle ja
Venäjän kanssa tehtävä
lähialueyhteistyö. Ulkoministeriön Eteläisen Afrikan
yksikön päällikkö Jorma Suvanto valottaa, minkälaisia
kehitysyhteistyöprojekteja
Suomella on lähinnä eteläisen ja itäisen Afrikan kanssa:
- Rakennusprojekteja ei
enää juurikaan tueta. Ennen
tuimme mm. tiehankkeita
ja koulujen tai viljavarastojen rakentamista ja meil-

lä oli myös jonkin verran
kahdenvälisiä hankkeita,
joihin sisältyi rakennuskomponentti. Tällä hetkellä oikeastaan ainoa suoraan tuettu rahoitushanke
on pienimuotoinen neljän
kastelujärjestelmän ja niihin liittyvän patohankkeen
tukeminen Sambiassa, jota
Suomi tukee kymmenellä
miljoonalla eurolla. Rahat
kanavoidaan Afrikan Kehityspankin kautta.
Suoraa budjettitukea
hallituksille
Kehitysmaiden rakennusprojektien suurimpia tukijoita tänä päivänä ovat lähinnä
nousevat talousmahdit kuten Kiina. Mutkan kautta
kuitenkin Suomestakin tue-

taan erilaisia infrastruktuurihankkeita Afrikassa. Niitä

tukee Euroopan investointipankki, jossa Suomi on mu-

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Matton Images

Toimittajan kommentti
Vuosina 1988-2008 Suomi käytti kehitysapuun
yhteensä yli kymmenen
miljardia euroa nykyrahassa mitattuna. Suomi
on varannut 1 074 miljoonaa euroa kehitysapuun vuodelle 2011,
eli 0,58 prosenttia bruttokansantulosta. Muun
muassa EU:ssa on paheksuttu määrän pienuutta,
sillä Brysselissä arvellaan
Suomesta tasaisen talouskasvun maana irtoavan
enemmänkin. Niinpä

Suomi onkin tapansa mukaan EU:ta miellyttääkseen
ottanut tavoitteekseen määrän nostamisen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta
vuoteen 2015 mennessä.
Useiden asiantuntijoiden mukaan suorana budjettitukena kehitysmaiden
hallituksille maksettavasta
kehitysavusta vain murtoosa päätyy oikeisiin kohteisiin ja siihen liittyy korruptiota ja erilaisia petoksia.
Väärin suunnattu kehitysapu tuottaa riippuvuutta,

rohkaisee korruptiota
ja tekee köyhyydestä ja
huonosta hallinnosta pysyvää. Omasta mielestäni
on ristiriitaista väittää,
että budjettituen käyttöä
valvotaan tarkasti, mutta samanaikaisesti on
mahdotonta sanoa täsmälleen, kuinka paljon
rahavirroista käytetään
mihinkin tarkoitukseen.
On päivänselvää, että joku siinä vetää välistä.
Mika Männistö

Perussuomalaisuudesta

Alpo Ylitalo
Kokkola

Leimallinen anti perussuomalaisten Tampereen
puoluekokouksessa oli
kasvojen uusiutuminen.
Vanhoja, vuosia mukana
olleita toki löytyi, mutta
kokonaisuutena porukan
nuorentuminen oli ilmettä piristävä tosiasia. Monilla oli huoli kannatuksen säilymisestä kunnallisvaaleissa, vaikka siitä

puhuttiin hämmästyttävän
vähän. Sen sijaan tiedotusvälineiden aktiivinen ponnistelu epäonnistumiskohtien löytämiseksi tuntuu
jatkuvan.
Ennen vaaleja gallupkannatuksesta piittaamatta
tiedotusvälineet varoivat,
etteivät ”persut” valtaisi
vallanpitopöytiä kokonaan.
Kannatuksen nousua estettiin vähätellen ja etsien selityksiä sen nousulle. Kun
voitto tuli eikä ”takki kääntynyt” kepunkaan painostuksessa, syytetään vastuun
pakoilusta.
Millainen ihminen on
sitten perussuomalainen se jonka tuntien Soini ei uskaltanut ”kantaa vastuuta”
vaalivoiton jälkeen. Tampereella oli tilaisuus tutustua

heihin hiukan laajemmin.
Puolueen kannattajiksi siirtyi ihmisiä, joilla on huoli
suomalaisten elintason ja
ennen kaikkea vähäosaisten
elämänlaadun kohentumisesta ja säilymisestä. Uudet
kannattajat ovat selkeästi
itsenäisiä ajattelijoita, jotka
ovat uskaltaneet tehdä ratkaisunsa siirtyä pois vanhoista puoluekahleista. Heidän ratkaisunsa taustalla on
ollut parinkymmenen vuoden aikana muodostunut
käsitys hallitusten epäonnistumisesta ja näköalattomuudesta. He ovat ymmärtäneet, mihin maata ollaan
viemässä EU:n mukana.
Erittäin monella haastatellulla on selkeä käsitys, ettemme saa koskaan takaisin
niitä varoja, joita annamme

yli varojensa eläneiden maiden tukemiseksi tai lainojen
takaamiseksi. Lyhyesti sanottuna perussuomalaisia
äänestäneissä on erittäin
paljon ihmisiä, joilla on todellinen huoli sekä omasta
että valtiontaloudesta - ts.
vastuullisin osa kansaa.
Joukko ei hyväksy holtitonta yli varojen elämistä.
Jo maanantaina 20.6.
tv:n aamu-uutisissa näytettiin, miten Kreikan kansa suhtautuu elintasonsa
madaltamiseen ja etujen
karsimiseen. Se ei hyväksy
valtion omaisuuden myyntiä. Lakkoaallot eivät lisää
kansantalouden kasvua eikä myöskään verotuloja.
Perussuomalaiset ymmärtävät senkin, miltä Kreikan
kansasta tuntuu. He osaa-

vat asettua itse kreikkalaisten maksajien asemaan. Jos
kansa ei ole hallinnon kanssa yksimielinen velkojen takaisinmaksusta, hallinto on
voimaton eikä maksa ainakaan omistaan.
Uusiutunut
porukka
odottaa innostuneesti seuraavia kuntavaaleja, mutta suurin osa myös tuntuu
ymmärtävän, mitä menestyksellinen kampanja vaatii
puolueen organisaatiolta.
Tällä maakuntien aktiivitoimijoiden määrällä ja johtamistavalla ei ole mahdollista saada samanlaista kannatusta. Olemme suuri puolue
ilman kenttäorganisaatiota
ja vielä ilman rahaa.
Puoluetta ei saa viedä
liikaa vasemmalle ja vastakkainasetteluun yrittäjä-

väestön ja teollisuustyöväestön kesken. Piirien
päätöksiä pitää kunnioittaa. Paljon on opittavaa
ja vaarin ottamista, koska
aktiivijäsenkunta on vielä
suppea ja siksi toimijoiden etsintä tulee aloittaa.
Soini sanoi, että henki
meni aineen yli. Sitä henkeä meidän tulisi kunnioittaa eikä pakottaa ja jyrätä.
Voima synnyttää vastavoiman eikä alkava Kokoomushallitus uskaltane
vihertää niin rajusti kuin
edelliset. Sen on huomioitava perussuomalaisen
kannattajakunnan mietteet, muuten jytkyä seuraa
sätky. Toki sen aiheuttanee
jo Etelä-Euroopan maiden
valtava velkataakka ja talouksien romahdus.
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Perussuomalaisten Nuorten
onnistunut vaalikevät
Perussuomalaisten keväinen
vaalivoitto oli ”Iso Jytky”
myös Perussuomalaisille
Nuorille, sillä eduskuntaan
valittiin peräti neljä nuorisojärjestön jäsentä: Vesa-Matti
Saarakkala, Maria Lohela,
Ville Vähämäki ja Olli Immonen. Nuorisojärjestön
vaalimenestystä alleviivaa
myös se, että järjestön hallitukseen kuuluva Immonen
on tällä hetkellä eduskunnan
nuorin kansanedustaja.
Vaaleihin nuoret lähtivät parinkymmenen nuoren ehdokkaan voimin ja
onnistunut ehdokasasettelu
takasi sen, että lähes kaikissa vaalipiireissä oli tarjolla
nuoria ehdokkaita. Nuorisojärjestö pyrki resurssiensa
mukaan tukemaan ehdokkaitaan ja järjestö lahjoitti
ehdokkaille puolueen karkkeja jaettavaksi vaalitapahtumissa ja nuorisojärjestö
mainosti ehdokkaitaan Iltasanomien nettisivuille hankitulla mainoksella.
Yksi osa nuorten ehdokkaiden kampanjointia olivat
kouluissa järjestetyt koulupaneelit ja nuorisojärjestö
oli omalta osaltaan organisoimassa panelistien hankkimista koulupaneeleihin.
Vaikka koulupaneeleissa ei
yleisö ole aina äänestysikäis-
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tä, on tuleville äänestäjille
hyvä esitellä perussuomalaisuutta ja koulupaneelit ovat
hyvä tapa nuorelle ehdokkaalle kasvattaa esiintymiskokemusta.
Nuorisojärjestö
näyttävästi esillä
Nuorisojärjestö mainosti itseään vaalien alla Facebookissa ja järjestön esitteestä
otettiin vaalien alla uusi
painos, jota jaettiin maakunnissa. Nuorisojärjestö
oli lisäksi esillä monissa
vaalitapahtumissa ja järjestö oli televisiossa Nelosen
virallisen vaaliohjelman
Krissen vaaligrillin yleisönä.
Näkyvyyttä
järjestö sai myös maaliskuussa

järjestetyssä Kielivapausmielenosoituksessa, jossa
Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtaja Simon Elo
puhui järjestön edustajana ja
mielenosoitukseen osallistui
lukuisia järjestön aktiiveja.
Koko kevään tehty
aktiivinen vaalityö näkyi

nuorten kannalta loistavana
vaalituloksena ja järjestön
näkyvyyden lisääntymisenä. Järjestöä kohtaan tunnetun kiinnostuksen kasvu
näkyi hyvin siinä, että ensimmäisessä vaalien jälkeen pidetyssä hallituksen
kokouksessa hyväksyttiin
yli 800 uutta jäsentä, mikä
kaksinkertaisti järjestön jäsenmäärän.
Nuorten voittokulku
jatkui kesäkuun puoluekokouksessa, jossa puolueen
varapuheenjohtajistoon valittiin nuoremman polven
vaikuttajat Hanna Mäntylä
ja Juho Eerola.
Tältä pohjalta on hyvä
lähteä kohti presidentinvaaleja ja kuntavaaleja.
Simo Grönroos
sihteeri, PS-nuoret

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
7/2004

Tärkeät vaalit edessä
Kesäinen galluprummutus iski vielä heinäkuun alussa. Tuutit toitottivat, että Perussuomalaiset menettäisivät eduskuntapaikkoja. Tosiasia on, että gallup
näytti puolueelle vahvaa nousua. Isossa otoksessa
kannatuksemme oli 2,3 prosenttia, kun se viime vaaleissa oli 1,6 prosenttia. Gallupia pitää verrata edellisiin gallupeihin. Viime vaalien alla gallupit eivät
luvanneet Perussuomalaisille yhtään eduskuntapaikkaa, mutta saimme kolme.
Timo Soini

Turvallisuuspoliittinen
seminaari Oulussa 9.7.
Perussuomalaiset Nuoret järjestävät lauantaina 9.7.
Oulussa turvallisuuspoliittisen seminaarin.
Seminaari järjestetään klo 12-15 Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa (Kaarlenväylä 3). Tilaisuuteen
osallistuvien tulee ennakkoilmoittautua toiminnanjohtaja Heikki Tammiselle, toiminnanjohtaja@ps-nuoret.
net, puh. 044 301 9791. Tervetuloa mukaan!

Euroopan unionille
on kirjoitettu perustuslaki
Euroopan unioni on muuttunut. Unioni ei ole enää
samanlainen kuin Suomen liittyessä siihen vuonna
1995. Vaikka EU-linjauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia, niitä on maamme jäsenyyden aikana vain
harvoin nostettu vaaliteemoiksi.

■ LEIVÄNJAKAJA

Mitä ihmettä?
Elämme monella tavalla
erikoista aikaa. Luonnossa tapahtuu rajuja
muutoksia ja talouselämä
järkkyy maailmalla. Lähiitä kuohuu. Israel on ollut pitkään tapahtumien
keskipisteessä.
Harva on tutkinut,
onko tästä mahdollisesti
kirjoitettu raamatussa.
Jerusalem oli vuodesta 135 roomalaisten hävittämä ja Israel autioitui
vähitellen aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Juutalaisia asui alueella
hyvin vähän. Nyt israelilaiset ovat palanneet ja
rauniot on rakennettu.
Raamatussa apostolien teoissa kirjoitetaan
(16.) - Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen
majan. Raunioista minä
sen taas rakennan, minä

pystytän sen uudelleen,
(17.) jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa,
kaikki kansat, jotka olen
omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, (18.) joka on
antanut tästä tiedon jo ammoin.
Yleisesti uskotaan tässä
puhuttavan Jeesuksen paluusta.
Rauniot on rakennettu
Jerusalemin rauniot on korjattu ja rakennettu, mutta
Jeesus ei ole tullut takaisin.
Jos tarkastelemme kreikan
sanaa ”anastrepso”, niin
se voidaan kääntää palata, mutta myös kääntyä.
Eli ymmärrän, että vaikka
Jeesus ei ole palannut, Israelin valtio on olemassa,
ja rauniot on rakennettu.
Tämän pitäisi puhutella
meitä niin kovasti, että al-

kaisimme todella etsiä Elävää Jumalaa.
Asiaa
selvennetään
Hesekiel`n kirjassa 36, missä Jumala puhuu, että Hän
pyhittää nimensä tuomalla
israelilaiset takaisin.
23. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa,
jonka te olette häväisseet
heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun
minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.
24. Minä otan teidät pois
pakanakansoista ja kokoan
teidät kaikista maista ja tuon
teidät omaan maahanne.
33. Näin sanoo Herra,
Herra: Sinä päivänä, jona
minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne,
minä asutan kaupungit, ja
rauniot rakennetaan jälleen,

34. ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on
ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.
35. Silloin sanotaan:
”Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina
olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.”
36. Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä
teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra,
rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä,
Herra, olen puhunut, ja minä teen sen.
Jumala vaikuttaa meihin
Näin Jumala on todistanut
näkyvällä ja ymmärrettävällä tavalla, että Hän on
ja vaikuttaa elämäämme.
Tämän näkee ja ymmärtää

ilman mitään mystistä näkökykyä tai tietoa.
Joka puolella maailmaa
uhrataan erilaisia uhreja.
Ihmiskunnalla on sisäinen
tieto uhrin tarpeellisuudesta. Vanhassa liitossa oli mm.
syntiuhri, yhteysuhri ja vikauhri. Tahattomasti tehdyt
synnit sovitettiin vikauhrilla.
Jumala tuli synnittömäksi ihmiseksi ja uhrasi itsensä sinun ja minun syntien
sovitukseksi ja täytti kaikki
uhrit. Ainoastaan kiitosuhri
jäi meidän täytettäväksi.
Meillä on etuoikeus
hyväksyä Jeesuksen uhri
itsellemme. Uhrityön voit
”aktivoida” sanomalla Jeesukselle: haluan tulla osalliseksi uhristasi ja hyväksyn
sen itselleni. Rukoilen, että
saat nöyryyttä ja rohkeutta
ilmoittaa sen Jeesukselle.
Risto TJ Takkinen
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Puoluekokous
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 on nostanut EY
226 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut
yhteisöjen tuomioistuimeen 29.9.2003 ja jossa
yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan,
että Suomen tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta
1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole edellyttänyt lainsäädännössään riittävällä oikeudellisella
varmuudella, että kaikista hankkeista, myös ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena olevista,
on tehtävä kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asianmukainen arviointi.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Jatkan Perussuomalaisten
puheenjohtajana Tampereen puoluekokouksen yksimielisellä päätöksellä.
Minulla on 14. vuoden
kokemus puheenjohtajana.
Tiedän mitä puheenjohtajan tehtävä on. Olen osallistunut kaikkiin SMP:n ja
Perussuomalaisten puoluekokouksiin vuodesta 1981.
Aikajana antaa näkemystä.
Kokemus tuo varmuutta.
Puheenjohtajalla on tekemisen nälkä. Herkkyyttä
ei saa hukata. Kutsumus ja
kärsivällisyys ovat tarpeen.
Uskalsin lähteä EU-parlamenttiin ja tajusin tulla sieltä takaisin.
Perussuomalaiset on nyt
merkittävä puolue, jolla on
laajeneva kärki.
Perussuomalaisten varapuheenjohtajien vaaliin
meni aikaa tuntitolkulla.
Demokratialla on hintansa.
Se kannatti maksaa. Tulos
oli hyvä ja varmasti väen
valitsema.
Perussuomalaisten puoluevaltuustoon oli valtava
tungos. Äänestykset siinäkin olivat tarpeen. Puolueen
valtakunnallisuus näkyy tuloksessa.
Minulla ei ole kiire mihinkään. Hyvä tulos syntyy
ajan kanssa. Puolueen kannalta tärkeintä on nyt hyvä
eduskuntapolitiikka ja kun-

Fotokonttori.fi

talaisiin sitoutunut paikallispolitiikka.
Perussuomalaisilla on nyt
noin 440 kuntavaltuutettua.
Asetin tavoitteeksi 1000 valtuutetun rajan rikkomisen.
Tavoite on nykykannatuksella maltillinen, inhorealistinen. Se saavutetaan.
Tampereen puoluekokousjärjestelyt ansaitsevat
kiitokset. Talkootyön voima on uskomaton. Parhaat
kiitokseni Pirkanmaan piirille ja kaikille töitä tehneille. Ei tarvitse ihmetellä, että

saitte vaalipiiristänne neljä
kansanedustajaa.
Puolue julkaisi vaalien
alla useita erityisohjelmia ja
vaaliohjelman. Ensi kesän
Kajaanin puoluevaltuustossa julkaisemme kuntaohjeman. Tämän kokouksen
tärkein tehtävä oli valita
puoluejohto.(...)
Puoluekokouksessa näkyy puolueen uudistuminen. Kasvu on tiivistymistä.
Perussuomalaiset on todellinen kansanpuolue. Siinä on rosoista voimaa. Pe-

russuomalaisten puheenjohtajana oli kiva herätä tähän
aamuun. Tämä on erityinen
puolue. Epätäydellisyydessään elämää täynnä.
Kesäloma alkaa heinäkuun alusta. Ennen sitä
suolestetaan särki, Kataisen
hallituksen ohjelma eduskunnassa.
Heinäkuu on lepoa ja
latautumista.
Hiljaisuus ennen syksyistä taistelun alkua.

tasan; näytetään lapselle tikkukaramellia, mutta
”kannetaan vastuuta” nk.
kestävyysvajeesta ottamalla
se pois. Mutta mitä pitäisi
ajatella kuntapalveluihin
annettavasta lisärahasta vajaa 150 miljoonaa, kun toisella kädellä vähennetään
kuntapalveluiden rahoittamista 630 miljoonalla.
Erityisen kiinnostunut
olen kuulemaan eripurahallituksen kunnallisten
edustajien selitykset, kun
joutuvat korottamaan kunnallisveroa noin prosenttiyksiköllä. Oma veikkaukseni on, että kiinteistöverojen
haarukkaa tullaan korottamaan, kun sen tasausjärjestelmästä ollaan luopumassa
ja vero on jo nostettu useissa kunnissa nk. tappiin.
Tasaverona vastustetusta ALV:n korotuksesta
näköjään luovuttiin nostattamalla kunnilla tasasuuruisena perittäviä kunnal-

lis- ja kiinteistöveroja. Ja
tasasuuruisina perittäviä
ovat energia- ja valmisteverotkin. Niitäkin korotetaan.
Onkohan aivan varma, että hallitusneuvottelijat ymmärsivät, mitä
olivat tekemässä?
Kohtalon ivaakin sisältyy hallitusohjelmaan
ja salkkujakoon: vihreä
kehitysyhteistyöministeri
leikkaa kehitysyhteistyön
määrärahoja. Toisinto
edellisestä hallituksesta
sekin; silloin vihreä työministeri iloitsi työllistämismäärärahojen leikkauksista.
Hallitusohjelman ristiriitaisuudet ja niiden
ratkaisemiseen laaditut
salaiset lisäsopimukset
ilmeisesti ennakoivat, että ydinvoiman lisälupia
tulee tämäkin hallitus
esittämään ainakin Fortumille.

Plokikirjoitus 20.6.2011

Kataisen eripurahallitus

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

Jyrki Katainen sai väännettyä eduskunnan rippeistä kasaan eripurahallituksen, joka aloitti
keskinäiset riitansa jo
ennen nimittämistään.
Se ei suinkaan yllättänyt,
vaan näytti jo puolueitten
vaaliteemojen perusteella
lähes väistämättömältä.
Mitä esimerkiksi kirjattaisiin sukupuolineutraalista avioliitosta tai
tasaveroista ja leikkauksista?

Nyt tiedetään, että sukupuolineutraalia avioliittoa
ei oteta hallitusohjelmaan;
se otettiin keskinäiseen sopimukseen tuoda asia nurkan takaa ”yllättäen ja pyytämättä”. Esitystä tiukasti
vastustavan kristillisen liiton Päivi Räsänen sai kuulla kiertotiestä vasta hyväksytettyään hallitusohjelman
puolueellaan. Ymmärrettävästi puolueessa kysellään,
huijattiinko Päivi Räsästä.
Ristiriitoja riittää
Menetelmähän ei ole uusi;
ohi hallitusohjelman tuotiin
aikoinaan myös nk. kuntarakenteen palvelu-uudistus
(KUPRU), jota sittemmin
on pantu täytäntöön useammankin hallituksen voimin. Erityisen aktiivisena
maaseudun pikkukuntien
lakkauttajana on ollut kaupunkipuolueeksi pyrkinyt
keskusta.

Sisäisiä
ristiriitoja
näytti olevan muillakin
puolueilla, mutta ainakin
vasemmistoliiton ne repäisivät kahtia; EU-politiikka
sai pysyvästi hallituksen
sisäisen opposition. Aika
näyttää, saako Paavo Arhimäkin luvan äänestää aina
vastaan, vai rajoitettiinko
hänenkin lupansa kahteen
kertaan. Jos lupa on pysyvä, niin Katainen joutunee
selittämään kaksilla korteilla pelaamistaan.
Timo Soini ja Perussuomalaiset olisivat saaneet
äänestää vastaan vain kahdesti, ja jo silloin oli tiedossa, että ne kerrat menevät
Kreikan tukipaketteihin
tämän syksyn aikana. Pysyvää vakuusmekanismia olisi
jo pitänyt puoltaa. Katainen
puhui ”vastuun kantamisesta” vaikka Perussuomalaisten mielestä se olisi suoranaista edesvastuuttomuutta
Suomen omasta asemasta.

Samalla kaavalla hoidettiin näköjään muutkin kiistakysymykset: ”Luvataan tehdä näin, mutta tehdäänkin
toisin päin”. Jokainen saa lukea vain sen osan, mikä sopii
hänen omiin tavoitteisiinsa.
Hölmöläisten hommaa
Perustoimeentulon korotus 100 eurolla rahoitetaan
leikkaamalla muita perustoimeentulon eriä samalla
summalla. Saajalle jää vain
paha mieli, kun huomaa lisäetuuden pienentävän muita etuuksiaan.
Nuorten työllisyyttäkin
parannetaan lisäämällä mm.
koulutukseen ja työpajatoimintaan 60 miljoonaa euroa,
mutta vähentämällä koulutuksen muita määrärahoja 57
miljoonaa euroa. Muistuttaa
suuresti tarinaa hölmöläisten
peitonjatkamisesta.
Tuolta osin summat sentään menevät suunnilleen
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Pirkko Ruohonen-Lerner:

■ PUOLUETOIMISTO

Poliittisista virkanimityksistä
päästävä eroon
Toista kauttaan jatkavalla
porvoolaisedustajalla on
takanaan yli 25 vuotta kunnallispolitiikkaa. Ruohonen-Lerner haluaa rohkaista kansalaisia aktiivisuuteen
poliittisten virkanimitysten
edessä.
Ruohonen-Lernerin arvomaailmassa tietyt teemat
ovat aina olleet keskeisiä.
Tämän voi kiteyttää demokratian ja kansalaisten yhdenvertaisuuden ajamiseen
käytännön tasolla. Siihen
kuuluvat myös julkisuusperiaatteen, hallinnon läpinäkyvyyden sekä kansalaisten
tiedonsaannin ja vaikuttamismahdollisuuksien ajaminen sekä poliittisten virkanimitysten kritisointi.
- Monissa kunnissa
esimerkiksi taloudelliset
ongelmat liittyvät siihen,
ettei parasta miehistöä ole
poliittisten virkanimitysten
vuoksi vallassa. Ihmiset valitaan jäsenkirjojen perusteella. Se on ongelma myös
valtionhallinnossa. Harvoin
häviäjätkään lähtevät valittamaan. He tyytyvät siihen,
että huonommilla papereilla
pääsee ohi, sillä virheellisistä ja laittomista päätöksistä
valittamisesta saa häirikön
leiman.
Ruohonen-Lerner toivoo, että tämänkaltainen
”maan tapa” muuttuisi ja
ihmiset rohkaistuisivat hakemaan muutosta laittomissa tapauksissa. Oikeutta on
hänen mukaansa mahdollista saada, jos sitä vaatii.
Tästä hän ottaa esimerkkinä Porvoon tapauksen
vuodelta 2006, jossa korkein hallinto-oikeus kumosi
epäpäteväksi todetun Björn
Teirin (RKP) valinnan kaupunginjohtajaksi.
Poliittisia virkanimityksiä nousee jatkuvasti pinnalle. Esimerkiksi RAY:n
toimitusjohtajaksi valittiin
juuri kokoomuksen VeliPekka Nummikoski. Ilman
riskiä toimivista kansalaisten rahoittamista kolmannen sektorin yhdistyksistä kuten RAY:stä onkin
muodostunut taho, joka
järjestää valtapuolueiden
edustajille kovapalkkaisia
eläkevirkoja.
- Kunnallispolitiikan dosentti Silvo Kaasalaiselta ilmestyi juuri ”Virkanimitysruletti: miksi sopiva voittaa
pätevän.” Siinä käsitellään
poliittisten virkanimitysten
aiheuttamia ongelmia. Hel-

Porvooseen toimitilojen ja
palveluiden ulkoistamista.
Kaupunki on kasvavasti
vuokralaisena hyvin kalliissa vuokratiloissa.
Kaupunkilaisten rahojen holtiton tuhlaaminen
ja lyhytnäköinen politiikka
saa jatkua, sillä paikallislehdet eivät juuri uutisoi näistä
asioista.
- Ongelma on myös, ettei paikallislehdissä ole riittävästi mediakilpailua. Tämä vahvistaa eliitin valtaa.
Päätökset tehdään pienissä
piireissä ja ne viedään muodollisesti jonnekin demokraattisesti valittuun toimielimeen, jossa ne leimataan.

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

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

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

Konsulttikulttuuri
ohjaa harhaan

singin Sanomat on myös
ilahduttavasti aloittanut
aiheesta keskustelun, Ruohonen-Lerner toteaa positiivisista käänteistä.
Politiikan pimeä puoli
julkisemmaksi
Ruohonen-Lerner
kannattaa vahvasti perussuomalaisten työtä eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.
Luokkajako jatkuu ja jopa
voimistuu. Sukupolvelta
toiselle periytyvä osattomuus huolestuttaakin Ruohonen-Lerneriä. Nuorten
kohdalla tämä näkyy muun
muassa koulutuksessa, jossa perussuomalaiset ovat
ajaneet opintotuen sitomista indeksiin ja koulutuksen
säilyttämistä ilmaisena.
- Vain pieni kärki pääsee yliopistoon tutkintoja
tekemään. Lääkärien lap-

sista tulee usein lääkäreitä
ja opettajien lapsista opettajia. Työelämään pääsyä
helpottava suhdeverkosto
ja tavatkin periytyvät, hän
sanoo.
Ruohonen-Lerner on
huolissaan myös kansalaisten tiedonsaannin viime aikaisesta huononemisesta.
- Esimerkiksi Porvoossa
kaupungin pöytäkirjojen
pitäminen kaupungin nettisivuilla on lopetettu 12 kuukautta vanhemmilta ajoilta,
vaikka tämä ei maksaisi
juuri mitään. Monet asiat kehittyvät vaikkapa 15
vuotta. Sanotaan, että voit
mennä lukemaan arkistosta,
mutta eihän kenelläkään ole
tähän aikaa. Asioiden seuraaminen pitäisi tehdä vaivattomaksi ja joustavaksi.
Poliittisten päätöstentekijöiden sidonnaisuuksista kertominen on myös

Ruohonen-Lernerille tärkeä
aihe. Suomessa ministerit
joutuvat kertomaan omistuksensa ja toimintansa eri
yhtiöissä. Hän haluaisi kaksoisroolien paljastamisvelvollisuuden koskevan myös
kansanedustajia ja kaupunginhallituksien jäseniä.
- Olisin valmis laajentamaan velvollisuutta myös
keskeisille lautakunnan jäsenille sekä osakeyhtiöiden,
yhdistysten ja säätiöiden
hallitusten jäsenille. Ympäri
maata tiedän, että keskeiset
poliittiset ja liike-elämän
toimijat pelaavat itselleen
tontteja jne.
Perussuomalaisten
valtuustoryhmä
onkin
Porvoossa
vastustanut
”kauppakamarimiesten”
eli kiinteistösijoittajien ja
heidän bulvaaniensa valtaa. He ovat RuohonenLernerin mukaan ajaneet

Porvoossa Ruohonen-Lerner tunnetaan sisukkaana
vastavoimana muun muassa
RKP-johtoiselle valtapolitiikalle. Suomelle haitalliseen
poliittiseen kulttuuriin liittyy surkuhupaisiakin piirteitä.
- On uskomatonta, mitä kiinteistölobbareita käy
kaupunginhallituksessa
kertomassa elinkaari- ja
PPP-malleistaan.
Meno
on kuin amerikkalaisissa
toimintasarjoissa. Suurin
osa hallituksen jäsenistä
nyökyttelee, että tämä on
edistyksellistä. ”Täytyy kokeilla uusia asioita ja olla
rohkea”. He eivät ymmärrä rahan päälle yhtään mitään. Ihmettelen rkp:läisiä,
jotka ovat asuneet sukupolvia alueella, että miten he
sallivat oman kaupunkinsa
talouden ja hallinnon ajamisen merenpohjaan. Oma
rakas kunta, miksi he haluavat ajaa palvelut alas ja
kustannukset ylös, Ruohonen-Lerner kysyy.
Nyt Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä yli kuusinkertaistui ja työnjakajia
on jo enemmän, joten vaikuttamismahdollisuutemme
ovat moninkertaistuneet.
Ruohonen-Lerner toimii
tällä hetkellä mm. eduskuntaryhmän puheenjohtajana
sekä puoluehallituksessa ja
tarkastusvaliokunnassa.
Kansanedustajana
pääsen vaikuttamaan lainsäädäntöön siten, että näihin epäkohtiin tartutaan
lainsäädäntöä kehittämällä,
hän toteaa tulevaisuudesta.
Teksti: Milla Hannula

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

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

Toimistoharjoittelija:
Ronkainen, Heidi
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354
heidi.ronkainen@
perussuomalaiset.fi

Toimittaja:
Männistö, Mika
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
www.perussuomalaiset.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTA
VALTUUSTOALOITE LEMPÄÄLÄSSÄ

SIIKAISTEN PERUSSUOMALAISET

Natriumglutamaatin (E621)
poistaminen Lempäälän ruokahuollosta ja kouluruokailuista

Jytkyn tuulet puhaltavat Siikaisissa

Hyvän ruuan perustana
ovat ensiluokkaiset ja tuoreet raaka-aineet. Lisäksi
ruuan tulisi olla maultaan
ja ulkonäöltään herkullista
ja tietysti turvallista.
Natriumglutamaatti eli
E621 on kiistelty aine. Tätä
aromivahvennetta käytetään
esimerkiksi eines- ja lihavalmisteissa, snäks- ja sipsituotteissa, liemikuutioissa,
laitosruoassa ja itämaisissa
ravintoloissa. Makuvahvenne maustaa monet epäterveelliset ja ravinneköyhät ruoka-aineet hyvän ja lihaisan makuiseksi, vaikka aitoja raaka-aineita ei olisi käytetty juuri
ollenkaan! Myös muutamissa terveellisemmissä ruokaaineissa, kuten kala- ja raputuotteissa, sekä esimerkiksi
maustetuissa pähkinöissä saattaa olla natriumglutamaattia, mutta pääosin natriumglutamaatin kylkiäisinä tulee
syödyksi paljon epäterveellisyyksiä. Natriumglutamaatti
saa ruoan maukkaammaksi, on esitetty että se voi kasvattaa ruoan kulutusta ja siten ylipainon riskiä.
Luontaista glutamaattia on esimerkiksi saksanpähkinöissä, tomaateissa, parsakaalissa, sienissä, pavuissa,
parmesaanijuustossa ja äidinmaidossa. Teollisuuden
käyttämä, synteettinen E621 on kannattavaa bisnestä,
sillä se on helppo ja halpa tapa saada teollisen prosessin
heikentämiin raaka-aineisiin makua. Lisäksi E621 sitoo
tehokkaasti vettä itseensä. Tuotteeseen lisätyllä vedellä
ruokaan saadaan helposti lisää painoa ja näin tuotteesta
voidaan pyytää isompi hinta.
Synteettinen natriumglutamaatti ja esimerkiksi tomaateissa esiintyvä, luontainen glutamaatti eivät ole
kuitenkaan täysin sama asia. Synteettisestä E621:stä on
kiistelty jo vuosikymmeniä sen aiheuttamien erilaisten
oireiden vuoksi.
Natriumglutamaatin aiheuttamia mahdollisia oireita
ovat: päänsärky, migreeni, huimaus, astmaoireet, hengenahdistus, vatsakivut, kasvojen punoitus, suolistoongelmat ja lihas- ja nivelkivut. Aineelle voi myös allergisoitua. E621 kiellettiin vauvojen ja pikkulasten ruoista
lähes 15 vuotta sitten, mutta esimerkiksi kouluruoassa
aine on yhä yleisesti käytetty mauntehostaja.
Espoon kaupunki päätti ensimmäisenä Suomessa luopua natriumglutamaatin käytöstä kouluruoassa
Vanttilan koulussa syyslukukauden 2009 alusta. Miksi
näin ei tehtäisi myös meillä? Espoon kouluissa natriumglutamaatin käytön karsiminen ruokavaliosta aloitetaan
sieltä missä sitä on eniten, eli liemijauheista. Tuleeko
uusi ruokavalio kalliiksi? Kallein muutos tuottaa 0,01
senttiä annosta kohden, eli ei kovinkaan paljon. Hinta
tasaantuu vielä, kun katsotaan koko reseptiikkaa.
Ahlman on ryhtynyt Pirkanmaalla panostamaan
lähiruokaan. Olisi hyvä, jos Lempäälän kunnan ruokahuolto pystyisi löytämään omassa kunnassa ja lähikunnissa olevat tuottajat joiden kanssa voisi solmia yhteistyösopimuksen. Pientuottajille kunta voi olla haasteellinen, mutta tässä apuna olisi tuottajien välinen tiivis
yhteistyö, mihin Ahlman pyrkii hankkeellaan. Visiona
heillä on tulevaisuudessa tukkuliike. Lisätietoja www.
aitojamakuja.ﬁ tai www.ahlman.ﬁ/hankkeet
Valtuustoaloitteena esitetään:
- että Lempäälän kunnan ruokahuolto kiinnittää
huomiota lisäaineiden määrään elintarvikkeissa
- ja ruokahuollossa ja kouluruokailuissa saataisiin
poistettua natriumglutamaatin (E621) käyttö
- sekä selvittää paikallisten viljelijöiden, siipi- ja karjatuottajien kanssa lähiruuan lisäämisen raaka-aineisiin
ruokahuollossa sekä kouluruokailussa.
Lempäälässä 22.6.2011
Kirsi Kallio

Siikaisten Perussuomalaiset
kokoontuivat helatorstaina
2.6.2011 Sammissa Hautamäen Tertun ja Einon luona
kokoustelun ja rennon jutustelun merkeissä. Paikalla oli
12 innokasta perussuomalaista sekä lisävahvistuksena
yksivuotias tuleva perussuomalainen. Siikaisissa on
koko ajan ollut oma osasto,
mutta tässä kokouksessa
laadittiin paperit kuntoon
uusien sääntöjen mukaisesti.
Nyt voidaan siis sanoa, että
Siikaisissakin on perussuomalaisten asiat kunnossa.
Kokouksen emäntänä
toiminut Terttu Hautamäki
kertoi Perussuomalaisten
Siikaisten osaston toiminnan historiasta sen verran,
että aikaisemmin kokouksia
oli useammin ja säännöllisemmin. Kokousten lisäksi
järjestettiin pikkujouluja,
arpajaisia ja muita yhteisiä
tapaamisia. Viime vuodet
ovat olleet hiljaisempia, kun
porukkaa ei ole saatu lähtemään kokouksiin ja toimintakin on ollut siksi vähäistä.
Nyt ison jytkyn ja helatorstain kokouksen myötä uudet
tuulet puhaltavat pikkuisessa Siikaisten kunnassa.
Kokousvalintoja
Kokouksessa valittiin Siikaisten Perussuomalaisten
osaston hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ylikoski,
sihteeriksi/taloudenhoitajaksi Terttu Hautamäki ja
muiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Paavo Tuulensuu,
Kauko Ylikoski ja Susanna Järvenpää. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Reijo
Hautamäki, Mika-Petteri
Lehtinen ja Hannu Hautamäki. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Susanna Järvenpää.
Kokouksen tunnelma
oli leppoisa ja kahvittelun
ohessa suunniteltiin tulevaa
toimintaa, tulevia kunnallisvaaleja unohtamatta. Paavo
Tuulensuu kertoikin, että
Siikaisten Perussuomalaisilla on aina ollut valtuutettu

Kokouksessa mukana: vasemmalta alarivissä Helvi Ylikoski, Hannu Hautamäki, Susanna
ja Heikki Järvenpää, Terttu Hautamäki ja Seppo Toriseva. Vasemmalta ylärivissä Kauko
Ylikoski, Paavo Tuulensuu, Eino Hautamäki, Altti Järvenpää, Raija Järvenpää ja Reijo
Hautamäki.

kunnallispolitiikassa. Joten
siitä tavoitteesta on hyvä lähteä tulevaan vaalitaistoon,
lähtöasetelmien ollessa jo
suotuisat ison jytkyn myötä.
Satakunnassa hyvä
tilanne
Paikalla kokouksessa oli
myös Satakunnan Perussuomalaisten puheenjohtaja Seppo Toriseva ja sihteeri
Anita Koivu, vahvistusta
saatiin myös Lavian Perussuomalaisten Altti ja Raija
Järvenpäästä. Seppo Toriseva kertoi, että Perussuomalaisten suosion kasvun
myötä yhteydenottoja ja
pyyntöjä osastojen perustamiselle on tullut. Osaston
perustamisen vaatimuksena
on vähintään kolme henkilöä. Satakunnan alueella on
hyvä tilanne osastojen kannalta, sillä melkein kaikissa
kunnissa on jo oma osasto
lukuun ottamatta Kiikoista
ja Merikarviaa. Tosin näissä kahdessa kunnassa asia
saadaan varmasti kuntoon,
sillä yhteydenottoja osaston
perustamishalukkuudesta
on tullut.
Seppo Toriseva mainitsi
myös, että nyt kannattaa

olla ajoissa liikkeellä osaston perustamisen suhteen,
jotta kaikki on valmiina ennen kunnallisvaalien lähtölaukausta. Osastoasioiden
ollessa kunnossa, on hyvät
asetelmat lähteä kunnallisvaaleihin. Seppo mainitsi,
että muistakin puolueista
on tullut yhteydenottoja ja
erityisesti nuoria on lähtenyt mukaan perussuomalaisten kasvavaan joukkoon. Hallituskuvioiden
suhteen Seppo kertoi, että
ihmiset ovat ymmärtäneet
hyvin, miksi Perussuomalaiset eivät voineet mennä
hallitukseen. Puolueella oli
selvä kanta velkaantuneiden euromaiden tukemiseen ja kannassa pysyttiin
loppuun asti. Emme kuulu
siis kuuluisien takinkääntäjien joukkoon.
Kohti uusia haasteita
Palataksemme takaisin helatorstain kokoukseen ja
Siikaisten Perussuomalaisiin, osaston alkuajoista
voidaan sanoa sen verran,
että SMP:n aikana kannatus Siikaisissa oli voimakasta, sillä samaan aikaan
on ollut jopa neljä valtuu-

PerusNainen-ParasNainen
-paitoja saatavana jälleen
PerusNainen-ParasNainen -paitoja taa (viini, t-sininen). Lisätiedot
(fuksia/valk) saatavana jälleen, myös ja tilaukset puoluetoimistolta,
puh. 020 7430 807.
isoja kokoja T-paitana (viini/valk).
Saatavissa on myös PerusMiesPaitojen hinta 15 €/kpl
SuperMies (tai -ParasMies) -T-pai+ postituskulut.

tettua. SMP:n loppumisen
jälkeen alkoi hiljaisempi aika, väestön ikääntyminen ja
muuttoliike kaupunkeihin
vaikuttivat puolueen jäsenmäärään ja aktiivisuuteen.
Nuoria oli vähän mukana,
sillä puolue koettiin maaseudun puolueeksi. Nyt tilanne on toinen, kannatusta
on tasaisemmin eri ikäryhmien kesken ja puolueen
nimikin kuvaa osuvammin
itse puoluetta.
Siikaisten Perussuomalaisten seuraava tavoite on
tosiaan kunnallisvaaleihin
panostaminen ja luottamus
kannatukseen on kova – ja
niin tuleekin olla. Lisäksi
suunnitteilla on muuta yhteistä tapahtumaa, kuten
koko perheelle järjestettävää toimintaa, jotta myös
perheet tutustuisivat toisiinsa. Uusia jäseniä otetaan ilolla vastaan, joten
rohkeasti vain mukaan kokouksiin ja toimintaan. Iso
jytky näkyy Siikaisissa ja
sen voimalla on hyvä lähteä
kohti seuraavia haasteita ja
erityisesti kohti seuraavia
vaaleja.
Teksti: Susanna Järvenpää
Kuva: Anita Koivu
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Puolustusvoimien
lippujuhlan päivänä
Askaisten Ritaripuiston 4-vuotisjuhla ja
Marskin Markkinat
4.6.2011

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:

Terho, Sampo

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801

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

Avustajat Brysselissä:
Ristevirta, Hanne
GSM: 0032 47 6055 037
hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

Juhlapuhe,
kansanedustaja
Kike Elomaa:

Jusula, Jukka
GSM: +358 400 606 220
jukka.jusula@europarl.europa.eu

”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen” soi eilen ja tänään kouluissa ympäri Suomen. Tämä keväinen virsi
vie meidän ajatuksemme
lapsuuteen ja nuoruuteen,
aikaan jolloin mielikuvissamme kaikki oli hyvin. 60ja 70- luvuilla sota-ajoista
ei puhuttu. Tämä jatkui
aina 80-luvun puoliväliin
asti. Tiedotusvälineetkin
lähtivät usein mukaan jopa
loukkaaviin mielipiteisiin
veteraaneista. Ei ollut mitenkään epätavallista kuulla kommenttia: ”Mitä siellä
teitte tappamassa?”. Sodan
kokeneet eivät juuri kokemuksistaan puhuneet. Voi
vain kuvitella heidän tuntemuksiaan vuosikymmeniä
jatkuneessa hiljaisuudessa.
Isänmaan puolustamisessa
meni monilla henki, terveys,
nuoruus ja tulevaisuus.
Mutta mistä tuli se valtava voima jonka avulla
nämä miehet ja naiset jaksoivat sitkeästi ponnistella
eteenpäin vaikeuksien keskellä ja uskoa siihen, että
pieni maamme selviytyy ja
säilyy itsenäisenä. Raudanluja yhteishenki ja suojelus
ovat varmaankin vastauksena tähän.
Ammatissani olen kiertänyt maailmaa ja varsinkin Suomea ristiin rastiin.
90-luvulla ollessani Siilinjärvellä esiintymässä, eräs
vanhempi herrasmies tuli
tapaamaan minua ennen
keikkaa. Hän oli Kalervo
Savolainen Nilsiästä. Kalervo oli isäni Arvo Robert Sainion (isku) joukoissa sodan
aikana. Hänen kirjojensa,
Taistelleen sotilaan testamentti ja Tunnettu sotilas,
myötä minulle on selvinnyt
todellisuus itsenäisyytemme hinnasta. Soutjärven

tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757

Kotimaan avustaja:
Kike Elomaa ja Leo Pajuvirta OH4N-operaattorina.

motti, Topasjärvi, Ääninen.
Mannerheim-ristin ritarit
Keinänen ja Vuorensola,
Kalervon ja isäni joukkueen
vaiheet sodan edetessä ovat
nyt tiedossani. On myöhäistä osoittaa riittävästi kunnioitusta niille sotiemme
veteraaneille, jotka ovat jo
nukkuneet pois. Käsittämätöntä, että näin pääsi käymään.
Pitkälti Mannerheimristin Ritari jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin ansiosta myös jälkipolvemme
alkoivat arvostaa enemmän
itsenäisyyttämme 90-luvun
alkupuolella. Kun kymmenen vuotta sitten menin
henkilökohtaisesti tapaamaan Adolf Ehrnroothia
Kakskertaan, pukeuduin
tähän
kansallispukuun,
koska halusin kunnioittaa
tilaisuutta. Tunsin hänet jo
aikaisemmilta ajoilta. Hänen poikansa Hans kävi
kuntokouluamme ja oli joskus tuuraamassa salilla kun
olimme kilpailumatkoilla
ulkomailla.
Veteraanien asiat eivät
vieläkään ole kunnossa
Juhlapuheita on pidetty jo
vuosikaudet, mutta veteraanien asiat eivät ole vieläkään kunnossa valtiovallan
taholta. Sotiimme osallistui
700 000 miestä ja 100 000
naista vuosina 1939-1945.
Tänä päivänä elossa on
näistä enää 31 000 miestä
ja 19 000 naista. Sotain-

valideja on noin 8000 ja
20 prosentin sotavamman
omaavia noin 6000.
Veteraanien keski-ikä lähenee jo 90 vuotta ja avun
tarve alkaa olla huutava.
Kuntoutus ja kotihoito eivät ole vieläkään riittävällä
tasolla. Sotaorpojen asema
on myös nostettava esille.
Tämän vaalikauden alkupuolella on tapahduttava
olennainen parannus asioihin, jos vielä halutaan tehdä
jotain konkreettista veteraanien eteen. Olen puolustusvaliokunnassa varajäsenenä
ja haluan itse pystyä katsomaan peiliin neljän vuoden
kuluttua.
Perinnettä on
vaalittava
On ensiarvoisen tärkeää
vaalia perinnettä jälkipolville. Tämä Ritaripuisto
Mannerheimin syntymäkodin tuntumassa on pysyvä
merkki tuleville sukupolville itsenäisyytemme tärkeydestä. Ritareita on elossa
enää kaksi, Tuomas Gerdt
ja Heikki Nykänen, veteraaninaisia ja -miehiä noin 50
000. Meillä on ilmeisesti varaa ottaa lainaa ja maksaa
velkaa muille maille, mutta
kunniavelkaan sitä rahaa ei
ole riittänyt. Uskotaan, että
asiat hoidetaan ensi tilassa.
Syntymäkotini salin nurkassa on runo: ”Matkan määrä on onni armaan Suomen
kunnes kirkkaampi taas
koittaa huomen”.

Askaisten Ritaripuisto
Mannerheim-ristin ritarien sekä sotiemme
veteraanien kunniaksi
Askaisiin perustettu Ritaripuisto on huomionosoitus koko ritari- ja
veteraanisukupolvelle,
heidän saavutuksilleen

Perustettu: 1995

sekä ajalle ja hengelle jota
he edustavat.
Ritaripuisto sijaitsee
Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymäkodin,
Louhisaaren kartanolinnan,
läheisyydessä. Arkkitehti
Bey Hengin suunnitteleman

aluekokonaisuuden pinta-ala on n. 3400 neliömetriä. Alueen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2006 ja ne toteutettiin
Museoviraston ohjein
sekä valvonnassa. Ritaripuiston avattiin 2.6.2007.
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Sinisalo, Pekka M., puh. 040 567 3945

■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS
Puheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Leppänen, Marja-Leena

Kangasmäki, Auli

Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi

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

1. varapuheenjohtaja

Sihteeri

Jämsä-Uusitalo, Vaili

Peltomaa, Iiris

Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

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

2. varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Kuusinen, Tuula

Pihlman, Marjo

Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Espoo
puh. 020 7430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi

Jäsenet:

Varajäsenet:
Ojennus, Helena

Elomaa, Kike
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@eduskunta.fi

Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi

Karinkanta, Mervi

Papinaho, Sirkka-Liisa

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

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

Lamminkoski,
Sirkka-Liisa

Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi

Salonen, Hilkka
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903
hm.salonen@luukku.com

Sankilampi, Jaana

Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com

Kajaani
puh. 040-513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi

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

Pekkala, Heleena
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Mäkipää, Lea
Kihniö
puh. 050-505 2171

Hiltunen, Helena
Orimattila
puh. 0400-688 132

Koivisto, Marianne
Hämeenlinna
mariannekoivisto92@gmail.
com

Mäkinen, Minna
Kunniajäsen:

Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

Jalava, Annikki
Tampere

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

■ PERUSSUOMALAISET NUORET
Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Elo, Simon

Grönroos, Simo

Puh: 0400 988960
simon@simonelo.fi

Puh. 050 321 1755
sihteeri@ps-nuoret.net

Toiminnanjohtaja:

Tamminen, Heikki
Puh. 044 301 9791
heikki.tamminen
@ps-nuoret.net

www.ps-nuoret.net
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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Hallitusneuvottelujen ajaksi valitut
puheenjohtajat:

Ruohonen-Lerner,
Pirkko (eduskuntaryhmän pj.)
Puh. 050 512 2788
(09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner
@eduskunta.fi

Jääskeläinen,
Pietari (eduskuntaryhmän vpj.)
Puh. 050 582 9444
(09) 432 3027
pietari.jaaskelainen
@eduskunta.fi

Niinistö, Jussi
(eduskuntaryhmän vpj.)

Puh. 050-576 7239
(09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi

■ PUOLUEHALLITUS

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

Kokko, Toni

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

puheenjohtaja
Puh. 050-511 3027
timo.soini@eduskunta.fi

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

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

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

Mäntylä, Hanna
1. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

Seivo, Kirsi
Oa. tiedottaja
Puh. (09) 432 3284
kirsi.seivo@eduskunta.fi

■ PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA

Soini, Timo

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

Valpas, Antti
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Eerola, Juho
2. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

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

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

KAINUU
KANSANEDUSTAJAT:

Kettunen, Pentti

KANSANEDUSTAJAT:
Ojennus, Reijo

Eerola, Juho

Louhelainen, Anne

Puh. (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3096
anne.louhelainen@eduskunta.fi

Elomaa, Ritva

Mattila, Pirkko

Puh. (09) 432 3022
ritva.elomaa@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3102
pirkko.mattila@eduskunta.fi

Hakkarainen, Teuvo

Mäkipää, Lea

Puh. (09) 432 3040
teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3120
lea.makipaa@eduskunta.fi

Halla-aho, Jussi

Mäntylä, Hanna

Puh. (09) 432 3042
jussi.halla-aho@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

Heikkilä, Lauri

Mölsä, Martti

Puh. (09) 432 3043
lauri.heikkila@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3128
martti.molsa@eduskunta.fi

Hirvisaari, James

Niikko, Mika

Puh. (09) 432 3045
james.hirvisaari@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3129
mika.niikko@eduskunta.fi

3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400-984 238
paakari@jippii.fi

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

KESKI-POHJANMAA
Kaistila, Kaarle

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

MUUT JÄSENET:

Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi

KESKI-SUOMI
Tuominen, Marke
Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi

KYMI
Lindström, Jari

Huhta, Seppo
Espoo
Puh: 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi

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

LAPPI
Lahti, Vuokko

Härö, Kari
Rovaniemi
Puh: 044 208 4671
kari.haro26@gmail.com

Hongisto, Reijo

Oinonen, Pentti

Puh. (09) 432 3046
reijo.hongisto@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Veteli
Puh: 040 594 7289
vuokko.lahti@pp.inet.fi

Immonen, Olli

Packalén, Tom

Puh. (09) 432 3049
olli.immonen@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3136
tom.packalen@eduskunta.fi

Leskinen, Pekka

OULU

Vuojalahti
Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

Moilanen, Ahti

Jalonen, Ari

Saarakkala, Vesa-Matti

Puh. (09) 432 3050
ari.jalonen@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3150
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi

Joutsenlahti, Anssi

Soini, Timo

Rovaniemi
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@pp.inet.fi

Puh. (09) 432 3052
anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3163
timo.soini@eduskunta.fi

Ruohonen-Lerner, Pirkko

Jurva, Johanna

Soukola, Ismo

Puh. 050 512 2788 , (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3054
johanna.jurva@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3168
ismo.soukola@eduskunta.fi

Slunga-Poutsalo, Riikka

Nenonen, Pirita

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

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

POHJOIS-KARJALA
Kokko, Osmo

Lohja
Puh: 040 550 9280
riikka@poutsalo.com

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

Toriseva, Seppo

POHJOIS-SAVO
Ruotsalainen, Pauli

Juvonen, Arja

Tolppanen, Maria

Puh. (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3179
maria.tolppanen@eduskunta.fi

Kettunen, Pentti

Tossavainen, Reijo

Puh. (09) 432 3070
pentti.kettunen@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3185
reijo.tossavainen@eduskunta.fi

Rauma
Puh: 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Kivelä, Kimmo

Turunen, Kaj

Vistbacka, Raimo

Puh. (09) 432 3075
kimmo.kivela@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3187
kaj.turunen@eduskunta.fi

Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi

SATAKUNTA

Kokko, Osmo

Tuupainen, Kauko

Puh. (09) 432 3078
osmo.kokko@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3190
kauko.tuupainen@eduskunta.fi

Koskela, Laila

Virtanen, Pertti

Perussuomalaiset rp:

UUSIMAA

Puh. (09) 432 3083
laila.koskela@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3111
pertti.virtanen@eduskunta.fi

Puoluetoimisto:

Lindström, Jari

Vähämäki, Ville

Puh. (09) 432 3088
jari.lindstrom@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3195
ville.vahamaki@eduskunta.fi

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801

Lohela, Maria

Väätäinen, Juha

Puh. (09) 432 3092
maria.lohela@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3196
juha.vaatainen@eduskunta.fi

Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224
pauli.ruotsalainen@dnainternet.net

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Heikkilä, Lauri

Perustettu: 1995

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea

Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi

218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

www.perussuomalaiset.fi
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VAPAA SANA

Muisti hyvä mutta lyhyt

Jos joku on hölmö, niin
höynäyttäjiä riittää
Ukkini syntyi köyhään perheeseen 1918. Sotien jälkeen
hän raatoi kesät ja vapaa-aikansa, kärsi vilua ja nälkää
opiskellessaan hammaslääkäriksi. Hänen vahvoja puoliaan oli talonpoikaisjärki.
Ihmiset ovat kautta aikojen rikastuneet mitä erinäisimmillä keksinnöillä. Joku
rikastui 60-luvulla, kun myi
autoihin maajohtoja, joiden piti poistaa staattista
sähköä. Näitä kumihäntiä
alkoikin näkyä useampien
autojen puskurin takana.
Muistan ukkini sanoneen
minulle, että hän ei olisi
edes kehdannut laittaa kyseistä kuminpalasta autonsa
perään, vaikka olisi saanut
sen ilmaiseksi. Kuulemma
olisivat muut päässeet nauramaan, että tuossa menee
taas yksi höynäytettävä. Nykyään kuminpalasia ei ole
kenenkään auton perässä.
Maailmassa on niin, että
jos joku on hölmö, niin höynäyttäjiä riittää. Siksi ei pidä
kulkea täysin sinisin silmin
tai antaa viedä kuin pässiä
narussa. Ei myöskään pidä
olla niiden asiantuntijoiden
vietävissä, jotka kulloinkin
tuntuvat arvovaltaisilta.
Rohkeus minulle tarkoittaa
uskallusta ajatella itse.
Ahneudella ei ole rajaa
Suomalainen yhteiskunta on rakennettu kovalla
työllä ja taustalla on ollut

ajatus siitä, että omat lapsemme ja lastenlapsemme
saavat paremman elämän.
Nyt näyttää siltä, että suomalaisten jälkikasvulle jätetään jättivelat. Kyseessä on
omaisuuden uudelleenjako
ja lisävallan saaminen. Voidaan siten kysyä, keillä on
motivaatio ja kyky saattaa
Eurooppa rahoituskriisiin
ja veronmaksajat maksajiksi? Vastaus on pankkiirit ja
poliitikot yhdessä. Ahneudella ei ole rajaa. Ei myöskään vallan halulla. Nämä
kaksi inhimillistä ominaisuutta teettävät tekoja, joi-

ta tulisi hävetä ja korjata.
Niin ei kuitenkaan juuri
koskaan käy.
Euromaiden hätäluotot
eivät ratkaise velkakriisiä,
vaan ne ainoastaan viivyttävät totuuden hetkeä. Liian
suuri velka ei katoa lisävelalla. Suomen noin 20 miljardin
osuus lainoina ja takuina on
kohtuuton. Kyse on niin
isoista rahoista, että sitä ei
enää ymmärretä. Samaan aikaan 15 miljardin kansallisomaisuutemme infrarakenteissa alkaa olla niin heikossa kunnossa, että se haittaa
jo talouselämälle tärkeiden

kuljetusten hoitamista nopeasti ja täsmällisesti, arvioi
Rakennusteollisuus RT.
Säästösyistä tehdyt liian
ohuet päällysteet rispautuvat
raskaan liikenteen alla muutamassa vuodessa. Väylästö
– tiet, rautatiet ja vesiväylät
– vastaa Suomen peruselintoiminnoista. Hyvin toimiva
tiestö on maan talouselämän
tukijalka ja takaa myös kansalaisten turvallisen liikkumisen niin taajamissa kuin
maaseudulla.
Sen sijaan tuemme kriisitoimia, jotka vievät euroaluetta kohti liittovaltiota.
Meneillään on suuren luokan muutos, josta Suomessa ei juuri keskustella. Ehkä
ihmiset jotain oppivat, sillä
Suomessa eivät kaikki niele
virallista totuutta EU-rahoituskriisin perimmäisistä
syistä ja tavoitteista. Totuus
on lopulta kestävää lajia,
vaikka sen esille tuleminen
voi kestää. Ukkini sanoisi
nyt, että meillä on huutava pula talonpoikaisjärkeä
käyttävistä päättäjistä. Perussuomalaisilla on järkeä
ja meitä tarvitaan lisää.
Abraham Lincoln tunnisti totuuden kohtalon:
”Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa. Joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa. Mutta kaikkia ihmisiä
ei voi huijata kaiken aikaa”.

Laura Huhtasaari
erityisopettaja, Pori

Hätäkeskusuudistus heikentää turvallisuutta
Viime vuonna tehty, hallituksen käsialaa oleva päätös hätäkeskusuudistuksesta vie selkeästi huonompaan
suuntaan. Paradoksaalista
on, että kun uudistuksia
tehdään, lähes poikkeuksetta asiat heikkenevät ja ottavat takapakkia.
Ilmeisesti hallituksen tietämättömyys on osasyynä
tähänkin nk. 112-hätäkeskusuudistukseen ja valtiosihteeri Raimo Sailaksen
kova hinku säästää ja leikata rahaa. Tässä tapauksessa
kansalaisten turvallisuutta,
terveyttä ja henkeä uhmaten.
Sisäministeri
Anne
Holmlundin olisi pitänyt
ajatella asiaa syvemmälle
ja kuunnella myös kansalaisten ja erityisesti hätäkeskuspäivystäjien ääntä.
Yleensä ko. asiantuntijat
ovat ”ostettuja” johtota-

son edustajia, joilla ei ole
välttämättä
hajuakaan
käytännön tilanteista, eikä ns. ruohonjuuritason
kokemusta. Tässä kohdin
voidaan todeta ainakin se
lähtökohta, että talouspolitiikka ja turvallisuuspolitiikka eivät kohtaa.
Odotettavissa
henkilöstöpulaa
Hätäkeskusten
määrän
vähentäminen vaarantaa
selvästi kansalaisten turvallisuuden. Jo nyt akuutin ja
kiireellisen tilanteen ollessa
päällä, ei hätäkeskuksesta
edes ehditä aina vastaamaan. Useat uhkatilanteet
tulevat sekuntipelillä vastaan, ja jos 112 ei vastaa nopeasti, saattaa tilanne ryöstäytyä kokonaan käsistä.
Nythän niitäkin tilanteita on

Suomessa alkanut olemaan
huolestuttavalla tavalla ja
hyvin todennäköisesti lisää
varmasti tulee. Myöskään
vakavan sairaskohtauksen
saaneella ei ole aikaa odotella pitkääkään aikaa.
Hätäkeskusten keskittäminen johtaa hätäkeskuksissa eittämättä myös
henkilöstöpulaan, koska
erikoiskoulutettu henkilöstö siirtyy mieluummin
muihin tehtäviin kuin
muuttaa pitkiä matkoja
työn perässä.
Hätäkeskuksien määrä vähennetään nykyisestä
15:sta peräti kuuteen. Vähennys on siis yli puolet!
Tämä vaarantaa kansalaisten turvallisuuden merkittävällä tavalla.
Kasvavat alueet heikentävät mahdollisuuksia
palvella kansalaisia, koska

suurilla alueilla heikkenee
kohdetietämys ja ruuhkautuminen estää palvelun oikea-aikaisuuden.
Hallitukselta puuttui
todellisuuden taju. Kysymyksessä ei ole vain aluepolitiikka, vaan ennen kaikkea turvallisuuspolitiikka.
- Haittana ko. asiassa on
myös alueiden kasvaminen
siinä määrin, ettei päivystäjien paikallistuntemus enää
riitä, mikä lisää virheiden
mahdollisuutta. Työ muuttuu entistä kuormittavammaksi, ja palvelu muuttuu
koneelliseksi ja hitaaksi yksikkökoon kasvaessa.
Kyseinen hätäkeskusuudistus hankkeena olisi painavin perustein kokonaan
peruutettava.

Tapani Mäki
eduskunta-avustaja

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi 14.6.2011
lausuntonsa eduskunnan suurelle valiokunnalle koskien
Euroopan Unionin vakausmekanismeja. Valtiovarainvaliokunnan enemmistö päätti, että Suomi voi osallistua
kymmenien miljardien eurojen takauksiin, joilla tuetaan
EU:n hulttiovaltioita.
Näitä vakausmekanismeja ovat väliaikainen ja vuonna 2013 tuleva pysyvä vakausmekanismi EVM. Vaalien
alla ennen kaikkea vasemmistoliitto vannoi, että se ei
tule hyväksymään holtitonta EU:n kriisimaiden tukemista. Samaa sanoivat perussuomalaiset. Kokoomus ja
keskusta puhuivat vastuullisesta politiikasta tarkoittaen,
että Suomen on kannettava vastuunsa ja autettava talouskriiseihin ajautuneita EU maita. Demarit puhuivat
ovelasti sijoittajien vastuusta ja vakuuksista.
Valtiovarainvaliokunnan lausunto on karua luettavaa. Valiokunnan enemmistö on sitä mieltä, että Suomen on oltava mukana kylvämässä rahaa saksalaisille ja
ranskalaisille pankeille ja muille pelimiehille, jotka ovat
tehneet suuria voittoja pitämällä yllä korkeita korkoja
antamalleen rahoitukselle.
Tämä on ollut mahdollista siksi, että he ovat tienneet
piikin olevan auki ja takaajien, mm. Suomen, tulevan
tarvittaessa apuun.
Valtiovarainvaliokunnassa miljardivakuudet hyväksyivät mukisematta kokoomus, demarit sekä vasemmisto. Keskustan valiokuntaryhmä jätti lausuntoon kosmeettisen eriävän mielipiteen ollen kuitenkin itse asiassa
edellisten kanssa samalla linjalla hyväksyen mekanismit.
Vain perussuomalaisten valiokuntaryhmä vastusti
yksiselitteisesti takauksien ja rahan jakamista eurooppalaisille ja muille pelimiehille. Perussuomalaisten jättämässä eriävässä mielipiteessä vedotaan siihen, että hyväksymällä tällaiset vakausmekanismit vain syvennetään
euro-alueen talouskriisejä ja samalla kurjistetaan omaa
kansaamme ottamalla ennen kaikkea heikompiosaisten
selkänahasta lisää ja edistetään liittovaltiokehitystä.
Näin ne vaalilupaukset unohtuvat ja napit lentelevät.

Pentti Kettunen
valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja
Kajaani

Eurokriisi pahenee
Eurokriisi syvenee ja pahenee. EU:n komissio ja EKP
tekevät täysin laitonta politiikkaa jäsenvaltioidensa veronmaksajien rahoilla, jotka nekin ovat suureksi osaksi
velkarahaa! Suomikin tulee menettämään esim. Kreikalle myöntämistään luotoista ilmeisesti lähes kaiken! Kreikan valtio menee konkurssiin. Lähes konkurssikypsiä
ovat myös Irlanti, Portugali ja Espanja ja vaaravyöhykkeellä melkein kaikki EU-maat.
Suurin syyllinen on pk-teollisuus. On syntynyt paha
työttömyys, koska vientituloja on vähän ja pienyritykset
eivät menesty. Kun valtioiden kassat ovat lähes tyhjät,
on jouduttu elämään ulkomaisten lainojen varassa eli
siis velaksi. Koko länsimainen riisto- ja keinottelukapitalismi tekee kuolemaa USA mukaan lukien. Se perustuu hillittömään rahanahneuteen! Ja se on tuhon oma!
Ainoa toimiva lääke olisi ns. sosiaalinen valintatalous,
mutta sitä ei lännessä ymmärretä tai se tajutaan aivan
liian myöhään.

Taisto Haaksikari

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää 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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■ MIELIPIDE

EU - härskiä peliä ja joukkohysteriaa
Ilmastoskeptikkoja syytetään usein siitä, että he uskovat salaliittoteorioihin.
Tällaisia ei tarvita sillä petokset joilla ollaan todistavinaan ilmastouhkaa ja
tapa, jolla EU ja jäsenmaiden poliittinen eliitti rahastaa ilmastopolitiikalla,
on hyvin dokumentoitu ja
englanninkielisten blogien
lukijoille tuttu. Sen sijaan
suomalainen valtamedia
vaikenee niistä kuin muuri. Tavallinen suomalainen
lehdenlukija ja telkankatsoja on siksi yhtä tehokkaassa uutispimennossa kuin
neuvostokansalaiset aikoinaan. Ilmastoskandaaleja
on paljastunut tuon tuostakin kahdeksan vuoden ajan.
Tässä on tuorein.
Hallitusten välinen ilmastopaneli IPCC julkaisi
14.6. tieteellisen raportin,
jonka mukaan 80% maailman energiantarpeesta
voidaan saada uusiutuvista lähteistä vuoteen 2050
mennessä, pääasiassa lisäämällä tuuli- ja aurinkovoimaa. IPCC:n puheenjohtaja
Pachauri kehui esipuheessa
työtä kattavaksi ja täsmälliseksi. Kuuluisa eläkkeellä
oleva ekonomisti ja tilastonikkari Steve McIntyre
huomautti siitä blogissaan
Climate Audit: sen olivat
kirjoittaneet järjestö nimeltä EREC ja ympäristöjärjestö Greenpeace.

Johtava kirjoittaja on
Sven Teske Greenpeacesta
joka myös toimii IPCC:n
johtavana kirjoittajana.
Tässä ominaisuudessa hän
tarkisti ja hyväksyi oman
työnsä IPCC:n puolesta.
EREC on Euroopan Uusiutuvan Energian Neuvosto.
EREC on Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden
katto-organisaatio. Jäsenten
liikevaihto on yli 70 miljardia euroa ja ne työllistävät
550 000 henkeä.
Raportti on sumeilematonta propagandaa. Jätetään mm. mainitsematta,
että investointi tuulivoimaan maksaa 10-15 kertaa
enemmän per tuotettu yksikkö kuin kaasuvoimaan.
Jätetään myös mainitsematta että tuulivoima on
korvattava varavoimalla
75-80% ajasta, joten se on
täysin turhaa. Tuulivoiman
tuotannon satunnaisuus tekee sähköverkkojen hallinnan lähes mahdottomaksi,
se pilaa maisemia, tuottaa
sietämätöntä matalataajuista melua laajoilla alueilla ja
joukkotappaa lintuja.
Lobbaamalla miljoonia
Ben Pile on blogissaan Climate Resistance selostanut
EU:n ja uusiutuvan energian teollisuuden välisiä
kytköksiä. EREC, jonka
toimisto sijaitsee Brysse-

■ LYHYET

Kuva: Harri Lindell

lissä kivenheiton päässä EU-parlamentista, sai
vuosina 2007-2009 EU:lta
1,8 miljoonaa euroa tukea
”edistääkseen RES- eli uusiutuvan energian direktiivin implemetointiprosessia kansallisella tasolla”.
EREC on myös kirjoittanut
”EU:n tiekartan: kartoitetaan uusiutuvan energian
polkua kohti vuotta 2020”.

EREC lobbaa siis teollisuusjärjestönä jäsentensä
etuja. Samalla EU maksaa
sille siitä, että se lobbaa itseään sellaisen politiikan
puolesta, jonka se haluaa.
EU palkkaa myös sen ja
sen jäsenjärjestöjä määrittämään tämän politiikan
parametrit ja esittämään
keinoja, joilla se viedään
läpi. Samalla EREC osallis-

tuu tutkimusraporttiin, joka edistää EU:n politiikkaa
globaalilla ja hallitusten välisellä tasolla. EREC ja sen
jäsenjärjestöt saivat vuosina
2007-2009 vähintään 8,2
miljoonaa euroa näihin tarkoituksiin.
Tämä on kuitenkin pikkuraha verrattuna siihen
730 miljoonaan euroon,
jolla EU rahoittaa vuosina
2007-2013 järjestöä nimeltä
Intelligent Energy Europe,
Älykäs Energia Eurooppa,
vahvistamaan EU:n ponnistuksia saavuttaa asettamaansa vuoden 2020 uusiutuvan energian tavoitetta.
Tämäkin on pikkuraha
verrattuna niihin lukemattomiin miljardeihin, jotka
EU:n ilmasto- ja energiadirektiivi maksaa EU:n asukkaille. Pelkästään suomalaisten maksettavaksi lankeaa
tulevan 10 vuoden aikana
noin 15-20 miljardia. Kohtalokkainta on kuitenkin se,
että perusteollisuus pakenee
yhä kalliimpaa energiaa järkevämpiin maihin.
Ilmastohysteriaa
Rahastusta perustellaan ihmisen aiheuttamalla maapallon lämpenemisellä, joka on
eeppisen mittakaavan huijaus. Se ammentaa voimaansa
historian laajimmasta joukkohysteriasta. Sitä lietsovat
poliitikot, joille se on hyvä

Hantta

Perussuomalaiset
voivat tehdä historiaa
Perussuomalaisilla on historiallinen tehtävä koota
poliittiseksi voimaksi hiljainen enemmistö, joka
on havainnut, että EU on
upottanut meidät valheiden suohon ja on kuppaamassa meidät tyhjiin. Tällä
voimalla pystymme vielä
ottamaan takaisin itsemääräämisoikeutemme EU:lta
ja noudattamaan järkeen ja
isänmaallisuuteen perustuvaa politiikka jolla Suomi
pääsee takaisin edistyksen
ja vaurastumisen tielle.
Magnus Hagelstam
metsänhoitaja
Siuntio

Haluan
Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden

Kiitos kun puolue ei antanut periksi. Onneksi pystytään vaikuttamaan oppositiossa lakimuutoksiin.
Laahaako tämä taas seuraavat neljä vuotta?

syy määrätä lisää veroja ja
maksuja ollen samalla huolehtivinaan tärkeästä ja kiireellisestä asiasta.
Sitä vauhdittavat todellisuudelle vieraiden aktivistien törkeät valheet. Se saa
tieteellisen pintasilauksen
tutkijoilta, jotka tuottavat
tilausten mukaisia tuloksia
sen sijaan, että etsisivät totuutta. Sitä tukevat ahneet
spekulantit ja suuryritykset.
Sitä rahoittavat EU, YK, ja
eri superrikkaiden hyväntekeväisyysjärjestöt. Sitä edistävät joka käänteessä valtamedia, Ilmatieteen Laitos,
VTT ja koulunopettajat.

Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
1/2 vsk 20 euroa
Näytenumero, ilmainen

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________
vanha osoite: ____________________________________________________________________

Suomen poliittinen kenttä on kuin Star Warsista:
vaalien alla virisi Uusi Toivo, mutta hallitusneuvotteluissa (EU-) Imperiumi Iskee Takaisin. Kuntavaaleissa tulemme kuitenkin näkemään Jytkyn Paluun!
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Sixpack, ainainen vika, se pissattaa.
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