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oli lauantaina järjestön syyskokous ja sunnuntaina
turvallisuuspoliittinen seminaari.

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen kannustaa myös
kaikkia naisjärjestön jäseniä vaalityöhön
Soinin tueksi.
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Ei enempää velkaa velan päälle
Suomen talous heikkenee ja
himmenee kuin vanha öljylamppu öljyn loppuessa.
Seurauksena on se, että kunnat eivät kohta enää pysty
tarjoamaan nykyisen kaltaisia palveluja kuntalaisilleen. Myös väestörakenteen
muutoksella tulee olemaan
suuri merkitys kunnan palveluihin. Maamme väestö
ikääntyy kovaa vauhtia ja
ikäihmisten palvelujen kysyntä tulee lisääntymään.
Haasteemme tulee olemaan, miten vastata näiden
palvelujen tarvitsijoiden
kasvavaan huutoon. Ottamalla velkaa velan päälle se ei tule onnistumaan.
Olemme kulkeneet velkatien päähän. Olisikin edesvastuutonta jättää tuleville
kuntalaisille valtaisa velkakakku, josta selviäminen
olisi mahdotonta.

Työssäkäyntialueet laajenevat kuntien yhdistymisen seurauksena. Virkamiehet huristelevat keskusvirastoihinsa aamuisin perässään
kuntalaisten autojonot, jotka joutuvat ajamaan toisen
keskustaajaman alueelle
palveluja saadakseen. Ainakin huoltoasemat tästä
hyötyvät bensan palaessa,
mutta palvelujen saatavuutta se ei paranna.
Kuntia viedään
jalat edellä
Tällä hetkellä meillä on 320
kuntaa. Määrä tulee valitettavasti vähentymään, halusimmepa sitä tai emme. Nykyinen hallitus ajaa kuntien
pakkoliitoksia kuin hirveä
mottiin, jossa metsästäjät
sen ampuvat. Meillä on paljon 1000-2000 asukkaan
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kuntia, jotka pakotetaan
yhdistymään. Uusi kuntalaki, joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn jo ennen

kansanäänestys mitä tahansa. Esimerkiksi Kymenlaakson maakunta on esittänyt
tavoitteekseen vähentää

Suomen Pankki tarvitsee läpivalaisua,
sen toiminta kriisivaltioiden
tukemiseksi on ollut mielestäni
täysin edesvastuutonta.
seuraavia kunnallisvaaleja,
antaa pakkoliittäjille siihen
tarvittavat työkalut.
Vuonna 2013 kunnat
saavat yhdistymisestä vielä
porkkanarahaa 300-1000
euroa per asukas. Tämän
jälkeen vain keppiä on tarjolla, porkkanasta tai edes
haaleasta lanttukeitosta ei
puhettakaan. Kunnille tarjotaan kylmää kyytiä. Jalat edellä viedään, sanoipa

kuntien määrän alueellaan
vain kahteen.
Päätöksiä yhdistämisistä
tullaan tekemään kansanäänestysten tuloksista välittämättä. Tämä on demokratian
halveksuntaa. Hallituspuolueiden mielestä kuntalaiset äänestävät väärin ja ymmärtämättä omaa etuaan. Kunnat
yhdistetään asukkaiden vastuksesta huolimatta. Tämä
koituu seuraavissa kunnallis-

vaaleissa Perussuomalaisten
hyödyksi. Tulemme saamaan
suuren vaalivoiton.
Mikä on kunnan optimaalinen koko? Seuraavien
kunnallisvaalien alla tullaan
varmasti keskustelemaan
kunnista ja niiden tarjoamista palveluista.

Suomalaisten veronmaksajien rahojen lahjoittaminen
maasta pois vain jatkuu yhä
kiihtyvällä vauhdilla, oman
maan kuntien ahdingosta
huolimatta. Suomen Pankki on päättänyt antaa EU:n
(kriisivaltioiden) tukemiseen rahaa n. 2,6 miljardia
euroa eduskunnan jo myöntämien 2,7 miljardin lisäksi.
Tästä hälyttävästä tilanteesta Ilta-Sanomat kirjoitti

jo 23.9.2011. Mitään eduskunnan suostumusta ei edes
tarvittu tähän rahanjakoon.
Se on kummallinen päätös
demokratian kannalta.
Tilanne kotimaassa ei ole
muuttumassa paremmaksi,
pikemminkin päinvastoin.
Sille emme voi mitään. Näitä
rahoja (2,6 miljardia euroa)
olisi tarvittu kipeästi maamme kuntien palveluja turvaamaan. Rahojemme lahjoittaminen Suomen rajojen
ulkopuolelle sentään on vielä omassa päätösvallassamme, ainakin eduskunnassa
(Suomen Pankissa näköjään
ei). Suomen Pankki tarvitsee
läpivalaisua, sen toiminta
kriisivaltioiden tukemiseksi
on ollut mielestäni täysin
edesvastuutonta. Pankkiholvin pimeydessä järjen valon
sammuttua tehdyt väärät
päätökset on peruttava.

malaiseen tapaan suurella
sydämellä, ei suurella rahalla. Tämän mahdollistaa perussuomalaisten
ainutlaatuinen voimavara, aktiivinen
kenttäväki.
Puolueella on
voimassa olevat
hyvät ohjelmat ja
linjallamme on vahva kannatus Suomen kansan keskuudessa. Varmasti saamme myös hyvän kampanjan
pystyyn, mutta jotta se tuo
myös menestystä tarvitsemme ensin ja ennen kaikkea
omien jäsentemme sekä

kannattajiemme tuen. Perussuomalaisella puolueella
on hyvä vertailunkestävä
presidenttiehdokas jota voi
hyvillä mielin tukea ja jonka valinnan eteen kannattaa
ponnistella. Tehdään työ
yhdessä ja annetaan hyvän
kiertää.

Sammuiko järjen valo
Suomen Pankissa?

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Suomi saa uuden presidentin
Eduskuntapuolueilla kahta
lukuun ottamatta on presidenttiehdokkaat selvillä.
Nähtäväksi jää, suostuvatko kulttuuriministeri Arhinmäki (vas) ja europarlamentaarikko Essayah (kd)
puolueidensa ehdokkaiksi.
Presidentinvaaleihin on
aikaa alle kolme kuukautta.
Vaalien ensimmäinen kierros järjestetään 22.1.2012.
Mikäli kukaan ei saa ehdotonta enemmistöä, järjestetään toinen kierros kaksi
viikkoa myöhemmin.
Kokoomuksen
Sauli
Niinistön kannatus on täl-

lä hetkellä poikkeuksellisen
korkea, mutta yleisen uskomuksen mukaan vaalissa
tarvitaan toinen kierros.
Niinistön takana tullaankin
käymään kova mittelö siitä
kuka on se joka pääsee toiselle kierrokselle Niinistöä
vastaan. Puolueiden kannattajat alkavat vähitellen
ryhmittyä omien ehdokkaittensa taakse. Valituksi tullakseen ehdokkaan on saatava kannatusta yli puoluerajojen. Tilanne on mielenkiintoinen ja voi muuttua.
Yhtään ääntä ei ole vielä
annettu, joten ylimielisyy-
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Totuus ei vanhene
Johdan parhaillaan ulkoasiainvaliokunnan valtuuskunnan matkaa Yhdysvalloissa. Vierailimme matkan
ensimmäisenä päivänä The
Wall Street Journalin toimituksessa. The Wall Street
Journal, joka on yksi maailman johtavista talouslehdistä, julkaisi eurokriisiä
käsittelevän kirjoitukseni
tämän vuoden toukokuussa. Samuli Virtanen on tehnyt alun perin englanniksi
kirjoittamastani tekstistä
erinomaisen käännöksen,
jonka tarjoan teille luettavaksi. Huomaatte tekstistä,
kuinka ajankohtainen se on
edelleen. Perussuomalaisten
linja suhtautumisessa eurokriisin hoitoon on ollut
alusta asti oikea.
Eurooppalaisten
kriisimaiden
tukipaketit eivät
kannata
Kun johdatin perussuomalaiset vaalivoittoon huhtikuussa 2011, lupasimme
yhdessä vastustaa euroalueen tukipaketteja. Diagnoosi kun on selkeä: Eurooppaa
vaivaa niin yksityinen kuin
julkinen taloudellinen maksukyvyttömyys. Se muhii
alueella kuin syöpäkasvain,
ja ellemme operoi sitä pian,
kohta koko ruumis on kuolemansairas.
Tukipakettien todellisen
luonteen ymmärtämiseksi
on ensin tarkasteltava, kuka
niistä hyötyy.
Populistisyytöksiä pelkäämättä aloitan selvimmästä syystä: tavallinen
veronmaksaja ei hyödy tukipaketeista lainkaan. Pientä ihmistä lypsetään ja hänelle valehdellaan estoitta,
kunhan homma vain pyörii.
Pienituloisen palkka laskee
ja verot nousevat, jotta euroalueen pyramidihuijaus
menestyy. Kaislikoissa suhisee, kun pankit ja poliitikot
vahvistavat symbioosiaan:
Poliittiset johtajat kiirehtivät pelastamaan pankkeja,
jotka saamastaan tuesta
kiitollisina suostuvat vastapalvelukseksi lainaamaan
hallituksille yhä enemmän.
Todellisessa markkinataloudessa
huonoista
valinnoista rangaistaan.
Euroalueen markkinatalous toimii toisin: Sen sijaan,
että luottotappiot olisi alaskirjattu, ne päätettiin siirtää
veronmaksajien maksettavaksi lainojen, vakuuksien

ja epämääräisten ja läpinäkymättömien rakenteiden
kuten ERVV:n muodossa.
Tukieuroja ei suunnattu
velkaisten talouksien apuun
vaan ne virtasivat Euroopan Keskuspankin ja avunsaajamaiden kautta suurten
pankkien ja sijoitusrahastojen kirstuihin.
Virallinen totuus on
se, että vastaanottajamaat
halusivat tällaista ”apua”.
Tämä ei kuitenkaan pidä
lainkaan paikkaansa. Tukipakettien luonnollinen
vaihtoehto olisi ollut maksukyvyttömyyden myöntäminen ja se, että yksityiset
sijoittajat olisivat kansallisuudestaan huolimatta joutuneet nielemään tappionsa.
Mutta siten ei saanut
päästä käymään. Irlanti
pakotettiin hyväksymään
tukipaketti. Samoin kävi
Portugalissa.
Minkä tähden BrysselFrankfurt-akselin kiskurit
pakottivat maat hyväksymään ”elvytyspaketit”,
joiden tiedettiin epäonnistuvan? Siitä syystä, että näiden lihavien EU-kissojen oli
miellytettävä pankkeja, jotka
eivät suutuspäissään välttämättä ilmestyisi enää rahoitusmarkkinoille huutamaan
itselleen Espanjan, Belgian,
Italian tai edes Ranskan
joukkovelkakirjoja.
Harmi heidän kannaltaan, että tämä taloudellinen ja poliittinen kartelli ei
toimi. Tähän mennessä tehtyjen päätösten takia ihmiset Kreikassa, Irlannissa ja
Portugalissa ovat jo joutuneet kärsimään. Maat eivät
kykene säästämään ja kasvamaan niin nopeasti, että
ne pystyisivät maksamaan
velat, jotka Bryssel niiden
kannettavaksi on auttamisen nimissä kasannut.
Pysyvä vakausmekanismi EVM ei sekään ole oikea
ratkaisu. Se vain vakiinnuttaisi jatkuvat tulonsiirrot
yksityisiltä kansalaisilta
federalistipoliitikoille ja
valuutanhimoisille pankkiireille ja loisi valtavan
moraalikadon ja tuhoaisi
lopunkin kilpailun eurooppalaiselta pankkisektorilta.
Onneksi mädännäisyyden leviäminen voidaan
vielä pysäyttää. Pankit tarvitsevat rehelliset ja tiukat
stressitestit. Poliittinen farssi on saatava päättymään ja
sen sijaan tarvitsemme itsenäisiä ja luotettavia arvioitsijoita, joihin kuuluu myös
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Eduskunnassa sanottua
”Uusi hallitus jatkoi keskustapuolueen aloittamaa
kuntapolitiikkaa, tosin tiukentamalla sitä ja tekemällä siitä mielivaltaisempaa ja huonommin kuntia
kohtelevaa sen sijaan, että olisi annettu kunnille ja
kuntalaisille aikalisä tutkia, mihin entiset tehdyt
päätökset johtavat ja ovatko ne todella kuntalaisten
etujen mukaisia ja parantuuko kunnan hallinto niin,
että säästöjä saavutetaan ja siinä mukana kaikki ne
ilmasto- ja luonnonsuojelutavoitteet, joista puhuttiin ennen kuntalakien uudistamista.”

Lauri Heikkilä 18.10.2011
”Tässä edustajat Östman ja Tossavainen käyttivät
erinomaiset puheenvuorot ja olivat huolestuneita
tästä polttoaineveron korotuksesta. Myös minä olen
huolestunut tästä. Juttelin näitten kuljetusyrittäjien
kanssa, ja todettiin näin, että jos ajoneuvoyhdistelmällä ajetaan noin 100 000 kilometriä vuodessa,
tällainen 13 senttiä litralta –polttoaineveron nosto
on kustannusvaikutukseltaan karkeasti sanottuna
6 000 euroa. Se on kuljetusyrittäjän katteesta pois.”

Reijo Hongisto 13.10.2011

sidosryhmiä ja akateemikoita. Me luotamme, mutta
haluamme vielä varmistaa.
Maksukyvyttömät pankit ja rahoituslaitokset tulee
sulkea, jotta maksukyvyttömyysongelma saadaan
poistettua. Markkinoille on
palautettava epäonnistumisen vapauden periaate.
Jos pankkeja pääomitetaan veronmaksajien rahoilla, siinä tapauksessa
näiden pitää saada vastineeksi pankkien osakkeita
ja koko johtokunta pitää
vaihtaa. Mutta ennen kuin
yhdenkään veronmaksajan
osallisuutta voidaan edes
harkita, valtioiden velkakirjojen arvoa on hiottava
karkealla raspilla.
Julkisen velan kohdalla vapaus epäonnistua on
aivan oleellinen. Kriisistä selviäminen edellyttää
merkittäviä velkajärjestelyjä. Markkinat rankaisevat
kyllä epäonnistuvia maita,
mutta ne myös unohtavat
ja antavat nopeasti anteeksi. Nykyiset suunnitelmat
tuhoavat eurooppalaisen
reaalitalouden korotettujen verojen ja tulonsiirtojen
muodossa. Siinä pienen ihmisen veroeurot kuskataan
maksukyvyttömien valtioiden ja pankkien holveihin.
Velkajärjestely, joka jättäisi
valtion velkatason kestävälle tasolle ja rohkaisisi
jälleen kasvuhakuiseen politiikkaan, voisi johtaa pikaiseen paluuseen kansainvälisille velkamarkkinoille.
Kriisipaketeista puhuttaessa kyse ei ole vain talo-

udesta. Kansalaiset kokevat
tulleensa petetyiksi. Irlannissa uudet hallituspuolueet
lupasivat saattaa sijoittajat
vastuuseen, mutta paineen
alla rohkeus petti ja äänestäjät saivat jäädä pettymykseensä nököttämään. Euroeliitti on ilmoittanut, että
Suomen tulee tiukasti sitoutua muiden euromaiden
kanssa yhdessä tehtyihin
päätöksiin, mutta sen sijaan
Bryssel ei pukahdakaan siitä, pitäisikö kansallisten poliitikkojen sitoutua äänestäjille annettuihin lupauksiin.
Opin jo lapsena, että
maanosamme ei enää koskaan saa olla suursodan
taistelutanner.
Sisäistin
arvot ja periaatteet, jotka
alun perin innoittivat perustamaan nykyään Euroopan unionina tunnetun järjestön. Sellainen Eurooppa
ja sellainen visio tarjosivat
Suomen kansalle ja koko
Euroopalle rauhan, joka
perustuu demokratialle,
vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Sellainen Eurooppa on kannatettava,
minkä vuoksi nyt on tavattoman surullista nähdä,
kuinka tämän tavoitteen
vaarantaa poliittinen eliitti,
joka on valmis uhraamaan
tavallisten eurooppalaisten
hyvinvoinnin turvatakseen
suursijoittajien ja pankkiirien pyrkimykset.

”Edustajat Karimäki ja Tölli ovat vähän samalla
asialla kuin minäkin, että haluaisin kysyä veteraanien kuntoutuksesta. Se on aivan riittämätön, ja tämä
kotiapu, mihin nyt annetaan lisää rahaa, vaikka on
positiivinen asia, että annetaan lisää, on riittämätön
edelleen. Jos ajatellaan näitä menneitä hallituksia,
yksikään ei ole tätä asiaa saanut kuntoon. Kunniakansalaisemme veteraanit varmaan kanssa ovat sitä
mieltä, että heille kuuluu enemmän kuin se kaksi
viikkoa mahdollisesti vuodessa kuntoutusta.”

Ritva Elomaa 12.10.2011
”On sanomattakin selvää, että Suomi on yhä sidotumpi huonosti talouttaan hoitaneitten maitten
velkojen takaajaksi. Meitä vastuuttomasti viedään
kohti liittovaltiota. Hallitus hyväksyy Suomen
perustuslain muuttamisen, vaikka edellinen eduskuntaryhmä sitä yksimielisesti vastusti. Nyt ollaan
valmiita antamaan EU:lle enemmän päätösvaltaa
Suomen asioista, ja se tiedetään, että sitä valtaa EU
ei koskaan anna takaisin.”

Teuvo Hakkarainen 12.10.2011
”Kyse on vain siitä, että Puolustusvoimien koko tehtäväkentän sisällä mielestäni kyse on sekundäärisestä
toiminnasta, josta pitäisi leikata vähintään samassa
tahdissa kuin ydintoiminnoista ja mielellään vähän
enemmän. Edustaja Holmlund totesi, että operaatiot
ovat entistä vaarallisempia ja siten entistä kalliimpia. Tämä on varmasti totta, mutta se ei tarkoita
sitä, että Suomi ei voisi leikata niiden operaatioiden
määrää, joihin se osallistuu. Suomi on pieni maa.”

Jussi Halla-aho 11.10.2011

PerusSuomalainen 15/2011 ilmestyy

18.11.2011

Timo Soini

Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään
Teksti julkaistu
Wall Street Journalissa,
9 toukokuuta 2011

keskiviikkona 9.11.2011.
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Suomen ERVV-vastuut esillä perustuslakivaliokunnassa
Perustusvaliokunta on pohtinut euroalueen väliaikaiseen vakausrahastoon (ERVV) liittyvää lainsäädännöllistä ongelmaa. Valiokunta päätti jatkaa
asian käsittelyä marraskuun alussa.
Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen pitää mahdollisena, että hallitukselta halutaan uusi esitys, jossa takausvastuiden rajat selvitetään uudelleen.

Perustienpidon alamäki
on katkaistava
Suomen perustienpidon rahoituksesta on leikattu neljäsosa viidentoista vuoden aikana. Samassa
ajassa tieliikenteen volyymit ovat lisääntyneet viidenneksen. ”Alamäki näyttää jatkuvan, sillä vuoden 2012 valtion budjetissa tienpitoon esitetään yli
10 miljoonan vähennystä”, toteaa SKAL:n puheenjohtaja Ahti Myllys puheessaan Nilsiän Kuormaautoilijat ry:n 60-vuotisjuhlassa lauantaina.
Perustienpidon alamäkeä on osaltaan vauhdittanut tienhoitourakoiden raju kilpailutus. ELY-keskukset kilpailuttavat alueurakat ja valitsevat poikkeuksetta halvimman tarjouksen. Kun alueurakat
kilpailutetaan laajoina, 500 tiekilometriä käsittävinä urakoina, kilpailussa pärjää muutama iso urakoitsija. Siten Suomen tiestöstä on vastuussa kourallinen yrityksiä, joiden aliurakoitsijaverkko hoitaa
tienpidon omalla auraus- ja tienhoitokalustollaan.

Helsingissä kaksi
sairastunut botulismiin
Helsingissä on todettu kahden saman perheen jäsenen sairastuneen botulismimyrkytykseen. Laboratoriotutkimuksissa on varmistunut, että säilyketölkistä, josta potilaat olivat syöneet oliiveja, todettiin
botulinumtoksiinia.
Kyseinen oliivisäilyke on italialaista alkuperää,
tuotenimi on Gaudiano Bio oliivi mantelitäytteellä,
parasta ennen 09/2012 ja maahantuoja on Kespro Oy. Oliivit on pakattu lasipurkkeihin, sisällön
määrä 314 ml. Kyseinen 900 purkin erä on tuotu
maahan jo syyskuussa 2010, eikä viranomaisten
tietoon ole tullut muita sairastumisia. Tuotteet on
vedetty pois myynnistä. Kyseisiä tuotteita on myyty
K-ruokakaupoissa KCM Iso Omena (Espoo), KCM
Jumbo (Vantaa) ja KSM Eteläkeskus (Rovaniemi).
Lisäksi tuotteita on myyty muutamaan ravintolaan.
Jos kuluttajilla on kotonaan kyseisiä tuotteita, ne
pyydetään palauttamaan ostopaikkaan.

Bensiinihöyry talteen
jakeluasemilla
Bensiinin jakeluasemien päästöjä rajoitetaan ilmanlaadun parantamiseksi. Jakeluasemat velvoitetaan ottamaan talteen polttoaineen tankkauksen
yhteydessä vapautuva bensiinihöyry ensi vuoden
alusta alkaen, ympäristöministeriö tiedottaa. Bensiinihöyryn talteen ottamisella voidaan rajoittaa
bensiinistä haihtuvien kaasumaisten yhdisteiden
määrää. Näin parannetaan ilmanlaatua ja vähennetään päästöjen vaikutuksia terveydelle.
Asetuksen myötä jakeluasemille on asennettava laitteet, joilla bensiinihöyrystä vähintään
85 prosenttia otetaan talteen tankkauksen yhteydessä.

Eduskunta hyväksyi aiemmin tänä vuonna hallituksen esityksen takausvastuiden korottamisesta
7,9 miljardista eurosta noin 14 miljardiin euroon.
Takausvastuiden enimmäismäärästä on nyt ilmennyt tulkinnanvaraisuutta.
Valiokunta jatkaa asian käsittelyä marraskuun
alussa.

Taistelutahtoinen Timo Soin
Puheenjohtaja Timo Soini valittiin
yksimielisesti Perussuomalaisten
presidenttiehdokkaaksi
puoluevaltuuston kokouksessa
Eduskuntatalon Pikkuparlamentin
auditoriossa 15.10.2011.
Presidentinvaaleihin osallistumisesta päätettiin kesällä
Tampereen puoluekokouksessa ja samalla valtuutettiin
puoluevaltuusto tekemään
yksityiskohtaisemmat päätökset lokakuun loppuun
mennessä.
Valintakokous oli puitteiltaan koruton ja vailla
ylimääräisiä tehosteita. Timo Soini ilmestyi paikalle
täynnä taistelutahtoa. Neljätoista vuotta puolueemme
puheenjohtajana toimineen
Soinin kannatus on riittänyt, ja Perussuomalaisten
menestys on hämmästyttänyt ja suututtanut vanhat
puolueet. Puolueemme leimaamista ääri-ilmiöksi Soini ei hyväksy.
- Vallan menetys tekee
kipeää vanhoille puolueille.
Perussuomalaiset eivät vihaa ketään, haluamme tänne sellaisia maahanmuuttajia jotka tulevat tekemään
töitä ja ottamaan oman
paikkansa yhteiskunnassa.
Arvostelu on sallittua, mutta ääriliikkeeksi nimittelyä
en voi hyväksyä.
Mielipiteistä on voitava
keskustella
Poliittiset muutokset ovat
mahdollisia silloin kun puolueella on oma linja. Soini on
nähnyt puolueen kannatuksen kasvun yhdestä prosentista yhdeksääntoista ja tietää miten se tehdään. Oma
näkemys on oltava ja uskallusta esittää se. Vaalivoitto
tehdään pienellä rahalla
mutta suurella sydämellä.
- Jokaisella on oikeus
mielipiteeseen ja mielipiteistä on voitava keskustella, se
on demokratiaa.
EU-kriisissä on kysymys
velkamaiden maksukyvyt-

tömyydestä, jota ei tukipaketeilla poisteta. Suomen
kilpailukyky häviää tällaisessa velkaunionissa. Vakautusmekanismeja ei valvo
kukaan, eikä kukaan joudu
töppäyksistään vastuuseen.
Vallanpitäjät niin Suomessa kuin EU:ssakin pyrkivät
rakentamaan järjestelmiä
pysyäkseen vallassa vaaleista toiseen, eikä haastajien
pääsy mukaan kehään ole
helppoa.
- Olen ollut mukana presidentinvaaleissa ennenkin
ja tiedän mihin olen ryhtymässä. Näissä vaaleissa on
kysymys myös sananvapaudesta. Puolueen kannalta
on tärkeää, että on perussuomalainen näkemys. Kun
tilanne Euroopassa menee
hankalaksi, aletaan näissä
vaaleissa puhua politiikkaa,
niin Kehä Kolmosen sisäkuin ulkopuolellakin.
Törsäämään ei lähdetä

Soinin tukijoukkojen ytimen muodostavat Jukka Jusula ja Jussi Niin

Timo Soinin vaalipäällikkönä tulee toimimaan kansanedustaja Jussi Niinistö kuten
edellisissäkin presidentinvaaleissa. Puheessaan Niinistö muisteli menneitä peilaten
samalla tulevaa. Kun Timo
Soini edellisen kerran valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi Kokkolan kymmenvuotisjuhlakokouksessa
kesäkuussa 2005, oli Perussuomalaiset eduskunnan
pienin puolue 1,6 prosentin
eduskuntavaalikannatuksella ja kolmella kansanedustajalla. Nyt kannatus on 19,1
prosenttia ja kansanedustajia 39.
- Yhdessä Jukka Jusulan kanssa saimme pienellä
rahalla aikaan kohtalaisen
presidentinvaalikampanjan,
joka osaltaan siivitti puolu-

eemme tähän päivään saakka jatkuneeseen historialliseen nousukiitoon, Niinistö
muisteli.
Vuoden 2006 vaaleissa
kampanjabudjettimme oli
vain 40 000 euroa, kun se
vanhojen puolueiden ehdokkailla huiteli miljoonan
ja kahden välillä. Näissä
vaaleissa budjetti on kasvanut, mutta törsäämään
emme lähde edelleenkään.
Kattona on 340 000 euroa.
Jo Kokkolan puoluekokouksessa Timo Soini
ennusti EU:n kriisin syvenevän ja EU:n halvautuvan yhä pahemmin ja laajemmin. Viime kampanjan
aikana Soini myös keksi
kuolemattoman sloganinsa
”Missä EU, siellä ongelma”.

Nämä sanat pätevät tänäkin
päivänä.
Historia toistaa itseään
Eduskunnan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti
ennusti tulevissa presidentinvaaleissa käyvän samalla
lailla kuin sitä edeltäneissäkin, eli Sauli Niinistön jäävän
toisella kierroksella kakkossijalle. Joutsenlahti muisteli
myös puolueemme edeltäjän
SMP:n nousukiitoa vuodesta
1968 alkaen ja näki siinä yhtymäkohtia nykytilanteeseen.
- Historia on toistanut
itseään juuri näiden vaalien tiimoilta, sillä nykyinen
nousukiitommekin alkoi nimenomaan edellisistä kuusi vuotta sitten pidetyistä
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EU rajoittaa munivien kanojen häkkikasvatusta
Munivien kanojen pito varustelemattomissa häkeissä on vuoden 2012 alusta lähtien kielletty
koko EU:n alueella. Kananmunantuotanto on
tämän jälkeen sallittua ainoastaan varustelluissa
häkeissä sekä avokanaloissa, eli lattiakanaloissa
tai kerroslattiakanaloissa. Suomessa munivien
kanojen häkkikasvatusta ja kasvatusjärjestelmiä

valvotaan vuoden 2012 aikana myös erillisessä
hankkeessa.
Muista maista tuotavien kananmunien ja munatuotteiden tuontia Suomen markkinoille valvoo
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tuonnin säännöstenmukaisuudesta on ensisijaisesti vastuussa
tuotteiden maahantuoja.

ni haastaa vanhat puolueet

Veronumero otetaan
käyttöön vuoden 2012
aikana
Veronumerorekisteröintiin liittyvästä menettelystä
on annettu 5.10.2011 hallituksen esitys eduskunnalle. Veronumeromenettely on yksi hallitusohjelmaan kirjattu harmaan talouden torjuntaan liittyvä konkreettinen toimi.
Veronumero otetaan käyttöön vuoden 2012
aikana. Veronumero lähetetään verokortin yhteydessä kaikille suomalaisille. Veronumero ei sisällä
syntymäaikaa tai henkilötunnusta.
Rakennusalan työntekijät kirjataan Verohallinnon ylläpitämään julkiseen rakennusalan veronumerorekisteriin. Rakennustyömaalla työskenteleville henkilöille pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa tulee nykyisin edellyttämien tietojen lisäksi
Verohallinnon antama veronumero. Lisäksi henkilötunnisteen käytön valvontavastuuta laajennetaan
koskemaan rakennuttajan lisäksi myös päätoteuttajaa ja omien työntekijöidensä osalta työnantajaa.

Vanhempainpäivärahahakemusten käsittely
viivästyy

Kuva: Fotokonttori.fi

nistö.

presidentinvaaleista, joissa
Timo tuli koko kansan tietoisuuteen varteenotettavana vaihtoehtona. Ainoana
esteenä oli, kun ajateltiin,
että kyllähän Soini on hyvä
mies, mutta kun hän on niin
pienestä puolueesta.
Nyt ei ole enää sitäkään
estettä eikä siis mitään syytä, miksei kolmenkymmenenyhdeksän kansanedustajan puolueen Timo Soinia
voisi äänestää presidentiksi.
Joutsenlahti oli kiitollinen
Timon uhrautumisesta tähän vaativaan tehtävään ja
muistutti meidän kaikkien
iloisen velvollisuuden olevan tehdä kaikkemme hänen vaalityönsä eteen.
Teksti: Mika Männistö

Vuoden 2012 puolella alkavien vanhempainpäivärahahakemusten käsittely kestää normaalia kauemmin, koska Kela voi ratkaista ne vasta, kun päivärahaan vaikuttavat vähennykset on vahvistettu
sosiaali- ja terveysministeriössä (STM).
Vuonna 2012 alkavien äitiys-, isyys- ja vanhempainraha lasketaan pääsääntöisesti vuoden 2010
verotulojen mukaan. Kun päivärahaa lasketaan,
työtuloista vähennetään vakuutusmaksut. STM
vahvistaa nämä vähennettävät maksut yleensä joulukuun puolivälissä.

Hit and run -rikollisuus
kasvaa Suomessa

Kuva: Harri Lindell

Kolmas varapuheenjohtaja Reijo Ojennus onnitteli Soinia.

Jatkuvasti vilkastuva liikenne Viron ja Suomen
välillä ja Viron liittyminen vuoden 2007 lopulla
Schengeniin ovat luoneet uuden ”hit and run”
-rikollisuuden. Tulli nappasi viime viikon lopulla
Länsisatamasta kiinni kolme pakettiautoa, joissa
oli sekä varastettua tavaraa että salamatkustajia.
Ulkomaalaiset liikkuvat rikollisryhmät käyttävät toimintaansa myös Turun satamaa sekä Pohjois-Suomen rajanylityspaikkoja.
Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos tekevät jatkuvaa yhteistyötä kansainvälisen liikkuvan rikollisuuden rajoittamiseksi. Baltian maista sekä erityisesti Romaniasta, Puolasta ja Bulgariasta tulleita
on viime aikoina jäänyt kiinni rikoksista, muun
muassa törkeistä varkauksista, epäiltyinä.
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Kuva: Harri Lindell

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin esittelivät eduskuntaryhmän puheenjohtajat Jari Lindström, Pentti Kettunen ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Suomalaiselle parempi
- Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2012
Perussuomalaisten juuri julkaistu
vaihtoehtobudjetti edistää
yrittäjyyttä, työllisyyttä ja sosiaalista
oikeudenmukaisuutta.
Budjettimme ei lisää velanottoa
valtion esitykseen verrattuna.
Perussuomalaiset haluavat edistää yrittäjyyttä,
työllisyyttä ja talouskasvua
Esitämme investoimiseen kannustavan t&k-verotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien verotuksessa
hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamisesta. Toimenpiteet kannustaisivat isänmaallisia yrityksiä sijoittamaan
Suomeen. Ajamme pienyrittäjien asemaa vastustamalla
hallituksen esityksiä kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi
ja työvaltaisten alojen alv-helpotuksen poistamiseksi. Haluamme turvata painetun median aseman emmekä hyväksy
tilauslehtien alv-korotusta.
Verotusta on mielestämme kehitettävä
oikeudenmukaisempaan suuntaan
Olemme valmiit korottamaan korkeatuloisten suomalaisten ansiotuloverotusta nostamalla ylimmän portaan marginaaliveroa. Lisäisimme myös uuden 5. portaan poikke-

uksellisen suurituloisia henkilöitä varten (ns. Wahlroosvero). Varallisuusvero tulisi palauttaa ja suursäätiöiden
pääomatuloja tulisi verottaa maltillisesti. Tasaverokehitys on pysäytettävä laskemalla energia- ja polttonesteverotusta.
Sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen
on kestämätöntä
Kuntien rahoitus on turvattava, koska leikkauksista kärsivät kovimmin vähäosaiset. Lasten ja nuorten mielenterveyteen tarvitaan lisäpanostusta ja köyhien lapsiperheiden
ahdinkoon on puututtava. Omaishoidon tukea ja yleistä
asumistukea olisi korotettava. Sotaveteraanien kuntoutukseen on panostettava nyt tai ei koskaan.
Perussuomalaiset ovat valmiit sitomaan
opintotuen indeksiin jo ensi vuonna
Samalla on panostettava yliopistojen laatuun sekä ammatilliseen koulutukseen koko maassa. Hallituksen vastuuttomat leikkauslistat johtavat pidemmällä tähtäimellä
tappioihin. Myös yleissivistävään koulutukseen tarvitaan
lisäsijoituksia, jotta jatkuva lähikoulujen lakkauttaminen
ja ryhmäkokojen paisuminen voidaan pysäyttää.
Maa- ja metsätalouden saralla on turvattava
kotimaisen tuotannon edellytykset
Nykyinen tukipolitiikka on johtanut etenkin pienet ja kes-

kisuuret tilat ahdinkoon. Metsäteollisuuteen tarvitaan lisäpanostuksia.
Suomen itsenäinen ja uskottava maanpuolustus
on säilytettävä
Puolustusmäärärahojen jatkuva leikkaaminen on pysäytettävä välittömästi. Samoin on lopetettava poliisien resurssien karsiminen, jotta yhteiskunnan turvallisuutta voidaan
ylläpitää. Harmaan talouden vastainen toiminta edellyttää
lisäresursseja, jotka maksavat itsensä ajan kuluessa takaisin.
Maanteiden ja rautateiden rapautuminen
on pysäytettävä
Nykytilanne on käynyt monilta osin kestämättömäksi.
Riittämättömät investoinnit infrastruktuuriin tulevat pitkällä tähtäimellä kalliiksi.
Verotuksen muutosten ohella esitämme lisätuloja saatavan
mm. Kela-maksun palauttamisesta yksityiselle sektorille
sekä kehitysavun ja puoluetukien leikkaamisesta.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on luettavissa
kokonaisuudessaan puolueen internetsivuilta:
www.perussuomalaiset.fi/ohjelmat
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Hallituksen budjettiesityksestä puuttuvat
rohkeus ja viisaus
Olemme vaikeiden aikojen
edessä. Sellaiset ajat vaativat sekä rohkeutta että viisautta, kykyä nähdä kauemmas tulevaisuuteen. Hallitukselta näyttää puuttuvan
molempia lahjoja, kuten sen
esitys valtion talousarvioksi
valitettavasti osoittaa.
Suomen velkataakka
kasvaa jatkuvasti, ja myös
ensi vuonna hallitus aikoo
ottaa yli 7 miljardia euroa
lisävelkaa. Tämä arvio on
kuitenkin yltiöoptimistinen, sillä hallituksen esitys
perustuu epärealistiseen
oletuksiin talouskasvusta,
kuten riippumattomat asiantuntijat ovat todenneet.
Mikä epäilyttävintä, hallituksen laskelmista puuttuvat täysin ne tappiot,
joita ylivelkaantuneiden
euromaiden tukemisesta
aiheutuu Suomelle lähitulevaisuudessa. Hallitus pelaa
tässä samanlaista peliä kuin
Kreikan vakuussopimuksen
kanssa: yritetään sumuttaa
veronmaksajia ja häivyttää
ongelmat tulevaisuuteen.
Tasaverokehitys jatkuu
On hyvin ikävä huomata,
että talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta ja
vastoin erityisesti SDP:n vaalilupauksia hallitus jatkaa
tasaverokehityksen toteuttamista, mikä tuntuu raskaimmin pieni- ja keskituloisten
suomalaisten kukkarossa.
Lisäksi kuntien valtionosuuksien tuntuva leikkaus
tulee tarkoittamaan sekä
peruspalveluista tinkimistä
että merkittäviä kunnallisverojen korotuspaineita, kuten kuntaliitto on hiljattain
varoittanut. Tämä ei ole
oikeudenmukaista, eivätkä
suomalaiset sitä halua.
Yhteiskuntamme rakenteiden säilyttäminen näissä
vaikeissa oloissa edellyttää
verojen nostamista, mutta
hallitus on toteuttamassa
korotukset väärällä tavalla.
Polttonesteverotuksen nostaminen vahingoittaa paitsi
kuljetusalaa, myös hyvin
laajaa joukkoa tavallisia palkansaajia ja erityisesti reunaalueilla asuvia kansalaisia.
Eikö hallitus haluakaan pitää koko Suomea asuttuna?
Verotusta olisi muutettava
siten, että se kohdistuisi paremmin kansalaisten maksukyvyn mukaan. Perussuomalaiset olisivat valmiita korottamaan erityisesti
kaikkein suurituloisimpien
ansiotuloverotusta.

tyvät toimimaan maamme
reuna-alueilla.
Myös puolustusvoimilta hallitus on leikkaamassa
tuntuvasti. Tämä tapahtuu
jälleen osana eräiden poliitikkojemme ”natouttamisstrategiaa”. Hallituksen
kaavailemat leikkaukset
tulee perua, jotta Suomen
itsenäinen ja uskottava
puolustus voidaan säilyttää.
Yleisen asevelvollisuuden ja
siitäkin kumpuavan maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi tarvitsemme koko
maan kattavan varuskuntaverkon. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka
johdonmukaisesti ennen
vaaleja ja vaalien jälkeen
on vastustanut leikkauksia
ennestäänkin niukkoihin
puolustusmenoihimme.

Kuva täysistunnosta, hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012. Kuva: Vesa Lindqvist/eduskunta

Hallitus unohtanut
heikko-osaiset
Hallitus on valmis rahoittamaan holtittomien pankkien ja sijoittajien tappioita, mutta oman kansamme
huono-osaisimmat eivät sitä
kiinnosta. Peruspäivärahan
ja työmarkkinatuen 100 euron korotus on askel oikeaan suuntaan, mutta todellisuudessa lisäyksen arvo jää
paljon pienemmäksi, koska
elinkustannusten nousu syö
hyödyn pitkälti pois. Toinen
ongelmakohta on peruspäivärahan kytkös ansiosidonnaiseen, jota edelleenkään
ei ole saatu purettua. Pienituloiset eläkeläiset ansaitsisivat oikeudenmukaisempaa kohtelua kuin mitä
hallitus on nyt tarjoamassa.
Niin sanottu taitettu indeksi
eriarvoistaa kansalaisia räikeällä tavalla.
Budjettiehdotus on jälleen kerran tyly veteraaneja ja kotirintamanaisia
kohtaan. Veteraanikuntoutuksen resurssit ovat
edelleen aivan liian vähäiset. Elämme aikaa, jolloin
valtiovallalla on viimeiset
hetket muistaa isänmaata
puolustaneita veteraaneja.
Epäkohdat on korjattava kiireesti, ja ne voidaan
korjata ilman merkittävää
valtion kulujen kasvattamista. Entä minne hallitus
on unohtanut sotaorpojen
kuntoutustoiminnan aloittamisen? Perussuomalaiset kannattavat kaikkien
elossa olevien sotaorpojen
rekisteröimistä ja kuntou-

tuksen aloittamista valtiovallan toimesta.
Myöskään opiskelijoiden ahdinko ei hallitusta
näytä liikuttavan. Opintotuen sitomisesta indeksiin
hallitus on lupaillut, mutta
vasta joskus tulevaisuudessa. Perussuomalaiset ovat
valmiita korjaamaan tämän
epäkohdan ja sitomaan
opintotuen indeksiin jo ensi
vuonna.
Perussuomalaiset
työllistävien
verotukien puolesta
Hallitus ei ole oikealla tavalla edistämässä talouskasvua ja työllisyyttä. Yhteisöverotuksen alentaminen ei merkittävästi auta
PK-sektoria, johon tuleva
kasvu ja työllistäminen perustuvat. Saatava hyöty kanavoituu suurille yrityksille
ja suursijoittajien taskuun.
Perussuomalaiset toteuttaisivat tämän sijasta investointeihin ja työllistämiseen
kannustavia verotukia.
Oikeudenmukaisemman verotuksen ohella
olemme toistuvasti korostaneet harmaan talouden vastaisten toimenpiteiden merkitystä. Hallitus kohdistaa
tähän tarkoitukseen aivan
riittämättömiä ponnistuksia, vaikka useiden arvioiden mukaan merkittävämpi
panostus johtaisi suuriin
tuloihin valtiolle. Lisäksi
määrätietoisempi harmaan
talouden kitkeminen tervehdyttäisi yritystoiminnan
kenttää ja auttaisi rehellisiä

suomalaisia yrittäjiä pärjäämään kilpailussa.
Poliisin, syyttäjien
ja tuomioistuinten
resurssit
riittämättömät
Poliisin ja oikeuden lohkoilla hallitus esittää jälleen
alimitoitettuja resursseja.
Harmaan talouden kitkemiseksi on talousrikospoliisin
ja syyttäjistön määrärahoja
lisättävä olennaisesti enemmän kuin nyt ehdotetaan.
Poliisin osalta on yleisestikin tarpeen lisätä resursseja
siten, että varsinainen poliisitoiminta kaduilla ja kylillä
saadaan nykyistä näkyvämmäksi ja tuntuvammaksi.
Tuomioistuinten toimiedellytysten vuosia jatkunut
”juustohöylällä” ohentaminen on lopetettava, jotta
kansalaisten oikeusturva paranisi myös oikeusjuttujen
ylipitkien kestoaikojen lyhenemisellä. Tästä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuinkin
on jatkuvasti huomauttanut.
Hallitus ei ole valmis panostamaan riittävästi työllisyyden parantamiseen, vaikka useat yritykset irtisanovat työntekijöitä ja ilmapiiri
monilla työpaikoilla kiristyy.
Etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys rasittavat
aivan liian monia. On syytä
muistaa, että kyse ei ole vain
rahasta, vaan laajemmasta
inhimillisestä kärsimyksestä.
Toimenpiteillään hallitus jatkaa väestön pakottamista suuriin kaupunkeihin.
Esimerkiksi ammattikor-

keakoulutuksesta vähennettävät aloituspaikat rokottavat etenkin maakuntia. Jos
nuoret eivät saa koulutusta
kotimaakunnassaan, on
epätodennäköistä, että he
koulutuksen saatuaan palaisivat sinne. Perussuomalaiset panostaisivat enemmän
koulutukseen koko maassa,
erityisesti eri alueiden yritysten tarpeet huomioiden.
Maatalouden osalta olisi
annettava enemmän tukea
keskisuurille tiloille, esimerkiksi alentamalla reilusti
sukupolvenvaihdos- ja investointitukien edellyttämää
tuottovaatimusta. Tärkeää
on turvata Suomen elintarvikeomavaraisuus. Metsäpuolen KEMERA-rahat on täysin alimitoitettu välttämättömäänkin tarpeeseen nähden.
Tie- ja
rataliikenneväyliin
investoitava
Hallitus ei ole valmis tekemään tarvittavia investointeja tie- ja rataliikenneväylin, vaikka asiantuntijoiden
mukaan olisi edullisempaa
hoitaa ylläpito kunnolla
nyt kuin ryhtyä isompiin
korjaustalkoisiin tulevaisuudessa. Tässä hallitus
antaa kansallisen pääoman
valua hiekkaan. Perussuomalaisten mielestä pitkien
etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata- ja tieverkosto on
edellytys kansalaisten tasaarvoiselle kohtelulle. Sillä
luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pys-

Lepsua maahanmuuttopolitiikkaa
Maahanmuuton väärinkäytöksiin hallitus ei ole puuttumassa, vaikka siitä aiheutuu
mittavia kustannuksia useilla hallinnon aloilla. Keskeinen ongelma on perheenyhdistäminen; hakemuksia on
jonossa noin 10 000 kappaletta. Suomen harjoittama
politiikka on tässä suhteessa
huomattavasti lepsumpaa
kuin muiden EU-maiden.
Perussuomalaisten mielestä
perheenyhdistämistä hakevilta on edellytettävä pitävää
näyttöä henkilöllisyydestä.
Lisäksi toimeentuloedellytys on ulotettava niihin perheenkokoajiin, jotka ovat
saaneet oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella.
Samalla kun suomalaisilta leikataan peruspalveluja, hallitus lisää entisestään kansainväliseen kehitysapuun käytettyjä rahoja,
jotka valitettavan usein valuvat tehottomien, kansainvälisten järjestöjen rattaisiin
tai epälegitiimien hallitusten
taskuihin. On häkellyttävää, että hallitus on valmis
Nicaraguan diktaattorin tukemiseen, vaikka Ruotsi ja
Tanska ovat jo jäädyttäneet
kehitysyhteistyönsä siellä.
Tulemme esittämään
lähitulevaisuudessa tarkemmin oman paremman ja perustellumman vaihtoehtomme oikeudenmukaisemman
Suomen rakentamiseksi.

Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
puh. 050-512 2788
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Tuleeko EU:sta liittovaltio?
Jotkut asiantuntijat
ovat arvioineet, että
EU on matkalla kohti
liittovaltiota ja että
muun muassa Kreikan
rahoituskriisi
vauhdittaisi tätä
kehitystä.
Kreikan ohella pahasti
velkaantuneita
maita ovat myös
Italia, Espanja,
Portugali ja Irlanti.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ei siihen vielä usko.
- Oma kantani asiaan
on se, että tähän mennessä
tehdyt toimenpiteet eivät
vielä sellaista johtopäätöstä perustele. Kyllähän tässä
on olemassa elementtejä,
joita jotkut tahot varmasti pyrkivät käyttämään
hyväkseen, jotta liittovaltiokehitys vahvistuisi.
Esimerkiksi eurobondien
käyttöönotto olisi vahva
signaali federalismin suuntaan, arvioi Kotilainen.

Roomalaiskatolisissa
maissa kuten esimerkiksi Ranskassa, Italiassa ja
Espanjassa on perinteisesti enemmän federalismin

kannattajia ja toisaalta liittovaltio myös helpottaisi
niiden tilannetta, koska ne
ovat niin pahasti velkaantuneita. Pohjoisissa maissa,

kuten Suomessa, Saksassa
tai Hollannissa sen sijaan
on enemmän vallalla pragmaattisempi liittovaltiokehitystä vastustava linja.

Eurobondit
vahvistaisivat
federaatiokehitystä
Kriisipaketit ja vakautusrahastot ovat Kotilaisen mie-

lestä palokuntatoimintaan
verrattavia operaatioita,
joilla pyritään hoitamaan
akuuttia kriisiä. Syksyllä
esille nouseva keskeinen kysymys on eurobondien käyttöönotto, joka veisi EU:ta
enemmän liittovaltion suuntaan. Puhtaassa liittovaltiossahan tulonsiirtoja maasta
toiseen tehtäisiin hyvinkin
laajassa mittakaavassa.
- Näkemykset asiasta
ovat keskenään hyvin erilaisia, ja jossain vaiheessa
komissio varmasti tulee
pohtimaan eurobondien
hyötyjä ja haittoja. Uskon
kuitenkin, että pohjoisissa
EU-maissa suuri enemmistö
on niitä vastaan.
Eurobondien vaihtoehtona ovat velkajärjestelyt, ja
kiista näiden kahden näkemyksen välillä riippuu siitä
miten kauan akuutti kriisi
jatkuu. Kotilainen uskoo,
että federalistisen ja pragmaattisen linjan rinnakkainen olemassaolo jatkuu vielä hyvinkin pitkään.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Matton Images

Perussuomalaisten perustuslakivaliokuntaryhmä
tyrmää perustuslain muuttamisen
Perussuomalaisten perustuslakivaliokuntaryhmä on
jättänyt 12.10. vastalauseen koskien perustuslain
muuttamista. Vastalause
kohdistuu tasavallan presidentin valtaoikeuksien karsimiseen, eduskunnan tekemien toimivallan siirtojen
helpottamiseen ja Suomen
EU-jäsenyyden kirjaamiseen
perustuslakiin. Asia tulee lähiaikoina eduskunnan täysistuntoon käsittelyyn.
Vastalause ja
perustelut
Pykälät 1, 94 ja 95
Mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa
ei ole tarpeellista sisällyttää
perustuslain 1 §:ään, joten
mainita tulee jättää pois.
Lissabonin sopimuksen
myötä Suomen EU-jäsenyyttä voidaan pitää kansainvälisenä sopimuksena,
jonka Suomi voi koska tahansa irtisanoa eduskunnan
enemmistön päätöksellä,

joten EU-jäsenyyden pitämistä valtiollisena perusratkaisuna ei ole perusteltua,
vaikka EU-jäsenyydellä onkin vaikutusta Suomen täysivaltaisuuteen.
EU-jäsenyyden mainitsemisella valtiosääntömme
yhteydessä on sitä paitsi
tulkinnallista potentiaalia ja
maininta saattaisi yhdessä
perustuslain pykäliin 94 ja
95 ehdotettujen muutosten
kanssa antaa nykyistä väljemmät mahdollisuudet tulkita mm. toimivallan siirrot
varsinkin Euroopan unionille siten, ettei niistä tarvitsisi päättää eduskunnassa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaan eduskunta
voisi hyväksyä toimivallan
siirrot äänten enemmistöllä
tai päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa
annetuista äänistä. Nykyisen perustuslain puitteissa
muun muassa Lissabonin
sopimuksen yhteydessä oli
perusteltua esittää kanta,
jonka mukaan sopimuksen
hyväksymisestä olisi tullut
päättää perustuslainsäätä-

misjärjestyksessä, tarvittaessa lakiehdotus kiireelliseksi julistaen.
Pykäliin 94 ja 95 ei tule
tehdä ehdotettuja muutoksia, joilla entisestään helpotetaan toimivallan siirtoja
Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai
toimielimelle. Merkittävä
toimivallan siirto saattaa
vaarantaa kansainvälisen
velvoitteen muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia
kansanvaltaisia perusteita. Siksi tällaisista Suomen
täysivaltaisuuden kannalta
merkittävistä toimivallan
siirroista tulee säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73 pykälän
muodossa.
Pykälä 39
Pykälään 39 ehdotetulla
muutoksella siirrettäisiin
hallituksen esityksistä päättäminen kokonaan valtioneuvostolle.
Tasavallan
presidentin ja valtioneuvoston kiinteä yhteistyö on
kuitenkin ollut yhä viime

aikoinakin tärkeä osa Suomen poliittista kulttuuria
ja siksi ehdotettua muutosta 39 §:ään ei voida pitää
kannatettavana. Muutos
etäännyttäisi
tasavallan
presidenttiä varsinaisesta
hallituksesta, mikä ei ole
tarkoituksenmukaista.
Pykälä 58
Ehdotusta tasavallan presidentin vallan kaventamiseksi on perusteltu parlamentarismilla. Presidenttiinstituutio on kuitenkin
kansanvaltainen
sekä
edustuksellinen ja vallankäyttöä myönteisellä tavalla tasapainottava tekijä
yhteiskunnassamme, eikä
siten olekaan perusteltua
parlamentarismiin vedoten
karsia presidentin valtaoikeuksia 58 §:ään ehdotetuilla muutoksilla.
Ehdotetut muutokset
58 §:ään voivat myös osoittautua käytännössä ongelmallisiksi ristiriitatilanteissa hallituksen ja presidentin
välillä, koska parlamentaa-

rinen areena ei välttämättä
sovellu ristiriidan kohteina
olevien asioiden käsittelyyn.
Onkin syytä epäillä, toimiiko ehdotettu 58 § käytännössä vai päädytäänkö lopulta perustuslain toimivaltasäännösten muuttamiseen
jo lähitulevaisuudessa. Kun
tällaisia epäilyksiä herää
jo tässä vaiheessa, tulee tämänkaltaista perustuslain
muuttamista välttää.
Pykälä 66
Lissabonin sopimus on ollut voimassa vasta lyhyen
aikaa, eikä sen takia tule
lähteä muuttamaan perustuslain 66 §:ää ehdotetulla
tavalla siten, että jatkossa vain pääministeri voisi
edustaa Suomea Eurooppaneuvoston kokouksissa ja
muussa valtion ylimmän
johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin
muussa toiminnassa, jollei
valtioneuvosto poikkeuksellisesti toisin päätä. Lissabonin sopimuksen mukaan
jäsenvaltiota Eurooppa-

neuvostossa edustaa joko
valtion- tai hallituksen päämies. Suomessahan tasavallan presidentti on valtionpäämies.
Pykälään 66 tehtävällä muutoksella estetään se,
että muutoksen voimaantultua Suomi voisi siirtyä
Lissabonin sopimuksenkin
sallimaan järjestelmään,
jossa valtionpäämies osallistuu Eurooppa-neuvoston
kokouksiin valtion ainoana edustajana. Niin kauan,
kun tasavallan presidentti
on Suomen valtionpäämies,
eivät tämäntapaiset muutokset tule kyseeseen.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että lakiehdotukset hylätään.

Helsingissä 12 päivänä
lokakuuta 2011

Vesa-Matti Saarakkala
Tom Packalen
Pirkko Ruohonen-Lerner
(varajäsen)
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Kuvia puoluevaltuuston
kokouksesta
Perussuomalaisten puoluevaltuuston
kokouksessa päätettiin Timo Soinin
presidenttiehdokkuudesta 15.10.2011.
Monet puolueaktiivit kannattivat
puheenvuoroissaan Soinin valintaa.
Lea Mäkipää toivotti Timo Soinille siunausta
presidentinvaalityöhön.

Laura Huhtasaari Porista kannatti myös Timon valintaa
presidentinvaaliehdokkaaksi.

Jussi Niinistö tulee toimimaan Timo Soinin vaalipäällikkönä, kuten edellisissäkin vaaleissa vuonna 2006.

Anssi Joutsenlahti muistutti, että vaalityön tekeminen on
meidän kaikkien on iloinen velvollisuus.

Puolue palkkasi järjestösihteereitä
Pohjois-Suomi:

Keski-Suomi:

Etelä-Suomi:

Juha Liukkonen

Jukka Kotimäki

Riikka Slunga-Poutsalo

Pohjois-Suomen järjestösihteerinä toimii Juha
Liukkonen Sievistä vastuualueinaan Etelä- ja
Keski-Pohjanmaa, Oulu,
Lappi ja Kainuu. Hänen
tehtäviinsä kuuluu mm.
tulevat kunnallisvaalit
toimien yhteistyössä puolueen, piirien, paikallisyhdistysten ja jäsenistön
kanssa jäsenhankinnassa
huolehtien yhdistysten ja
piirien sääntömääräisten
kokousten pitämisistä ajallaan tähdäten ”kuntajytkyyn”
vuoden 2012 vaaleissa.
- Työ on lähtenyt mukavasti käyntiin ja tieto siitä, että puolue on panostanut ensi vuoden vaaleihin on otettu
hyvin vastaan ja tieto onkin levinnyt maakunnissa kulovalkean tavoin. Tavoitteenamme on, että jokaisessa kunnassa tulee olemaan omat listat perussuomalaisia kunnallisvaaliehdokkaita äänestettäväksi ja lopputuloksena
perussuomalaisten valtuutettujen määrä vaalien jälkeen
maassamme ylittää tuhat valtuutettua.

Keski-Suomen
järjestösihteerinä toimii Jukka
Kotimäki Siilinjärveltä
vastuualueinaan Pirkanmaa, Häme, Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala.
Päätavoitteena on keskittyä ensi vuoden kunnallisvaaleihin ja huolehtia
siitä, että jokaisessa kunnassa on mahdollisuus
äänestää perussuomalaisia ehdokkaita.
- Sitä kautta tehtäviin lukeutuu myös jäsenhankinta
ja paikallisosastojen organisointi sillä tavalla, että perussuomalaisia ehdokkaita saadaan myös niihin kuntiin joissa ei vielä ole omaa paikallisosastoa – muuten
joka neljäs tai viides ääni menisi meidän kannaltamme
hukkaan. Tarkoituksena on myös toimia yhdyslenkkinä
piirien, paikallisyhdistysten ja puolueen välillä ja pitää
huolta siitä, että ilmoitukset ovat lähteneet ajoissa ja lain
edellyttämät kokoukset pidettyä, ettei ainakaan sen takia
jäisi ehdokkaita asettamatta.

Etelä-Suomen järjestösihteerinä toimii Riikka SlungaPoutsalo Lohjalta vastuualueinaan Kymi, Uusimaa, Helsinki, Varsinais-Suomi ja Satakunta. Järjestösihteerin
tärkeimpänä tehtävänä
on huolehtia kuntavaalien
2012 rakentamisesta ja siitä, että joka kunnasta löytyy perussuomalaisia ehdokkaita äänestettäväksi.
Puoluetoimistolla
toimenkuva on toki pitänyt sisällään kaikenlaista
muutakin arjen käytännöllisiin asioihin liittyvää.
Päätavoitteen eli seuraavien kuntavaalien eteen on
toistaiseksi ehditty vasta
etsiä edellisten kuntavaalien tuloksia ja alustavasti pohtia tilannetta. Järjestösihteerin tehtäviin kuuluu myös
puolueen piirien ja paikallisyhdistysten auttaminen ja
huolehtiminen siitä, että kokoukset on pidetty oikeaan
aikaan, kaikilla käytössä uudet säännöt ja rivit muutenkin suorassa.

Juha Liukkonen
juha.liukkonen@perussuomalaiset.ﬁ
040 672 0361

Jukka Kotimäki
jukka.kotimäki@perussuomalaiset.ﬁ
040 672 0221

Riikka Slunga-Poutsalo
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.ﬁ
040 505 1660

Toim.huom: Järjestösihteereillä on paljon tehtäviä, joten vastuuta kunnallisvaalien ehdokashankinnasta ei ole tarkoitus jättää kokonaan heille, vaan he toimivat asiassa piirien ja paikallisyhdistysten apuna.
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Perussuomalaiset Nuoret Jyv
Perussuomalaiset Nuoret kokoontuivat
Jyväskylään 8.- 9. lokakuuta.
Ohjelmassa oli lauantaina järjestön
syyskokous ja sunnuntaina
turvallisuuspoliittinen seminaari.
Hallituspaikkoihin
kiinnostusta
Järjestön johtohenkilöistä
puheenjohtaja Simon Elo,
pääsihteeri Simo Grönroos
ja toiminnanjohtaja Heikki
Tamminen valittiin yksimielisesti jatkamaan tehtävissään myös tulevana
vuotena.
Järjestön ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti hallituksessa pitkään toiminut
Jenna Simula. Toiseksi varapuheenjohtajaksi taas oli
neljä ehdokasta ja voiton

vei tiukan äänestyksen jälkeen Laihialta kotoisin oleva Jukka-Pekka Hannila.
Hallituspaikoista kiinnostuneita oli runsaasti ja
kuutta paikkaa tavoitteli
kaikkiaan viisitoista ehdokasta. Äänestyksen jälkeen
hallitukseen valittiin Olli
Immonen Oulusta, Tommi
Otamo Raumalta, Teemu
Lahtinen Espoosta, Matti
Pinola Rovaniemeltä, Hannu Niemi Helsingistä ja
Laura Jokela Helsingistä.
Pitkään järjestön hallituksessa istunut kansanedustaja Ville Vähämäki

Turvallisuuspoliittinen seminaari kiinnosti nuoria.

jättäytyi pois, mutta yhteys
Arkadianmäelle säilyy kuitenkin Olli Immosen jatkaessa järjestön hallituksessa.
Kohti kiireistä vuotta

Sauli Savisalo huoltovarmuuskeskuksesta esitelmöi
kriisitilanteisiin varautumisesta.

Kahdet vaalit ja järjestön
organisaation kehittäminen
nousivat vahvasti esille tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
käsiteltäessä.
Kiireinen vuosi 2012 alkaa presidentinvaaleilla ja

syksyllä käydään kunnallisvaalit, joihin nuorisojärjestö
aikoo osallistua hankkimalla mahdollisimman paljon
nuoria ehdokkaita ja tukemalla heitä monin tavoin.
Jäsenmäärätavoitteeksi vuodelle 2012 asetettiin
kolmen tuhannen jäsenen
rajan rikkominen.
Järjestöä kohtaan osoitetun kiinnostuksen kasvaessa järjestön toimintaa päätettiin kehittää kautta linjan
ja yhtenä uutena aluevalta-

uksena päätettiin kehittää
opiskelijatoimintaa.

Järjestön talouteen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön
poliittisille nuorisojärjestöille jaettaviin tukiin liittyvät kysymykset herättivät
kokouksessa paljon keskustelua.
Tukien jakojärjestelmä, jossa Perussuomalaiset
Nuoret saivat tänä vuonna

viisitoista tuhatta euroa siinä missä vanhojen kolmen
suureen puolueen nuorisojärjestöt saivat yli puoli
miljoonaa kukin, ei saanut
kokoukselta kiitosta.
Kokouksen antamassa
julkilausumassa vaadittiin
poliittisille nuorisojärjestöille suunnattujen tukirahojen vähentämistä, ja jakoperusteiden muuttamista
oikeudenmukaisemmaksi.
Hallitus esitti tulevan
vuoden talousarvioksi rei-

tyä, jos tukea ei saa. Lisäksi
puolueen huikea vaalimenestys kasvattaa väistämättä
vaatimustasoa myös nuorisojärjestöä kohtaan.
Kaikesta tästä voi päätellä sen, että nykyisen järjestelmän tärkein tehtävä
on ollut sementoida kolmen
vanhan valtapuolueen eli
kokoomuksen, keskustan
ja demareiden nuorten kaadereiden oppikoulu ja estää
mahdollisimman
tehokkaasti kilpailevien voimien
nousu. Kuten nykyinen toimikunnan puheenjohtaja

Tuomas Nurmela toteaa,
”äkillisiä suuria muutoksia
ei kuitenkaan ole luvassa,
sillä laki vaatii huolehtimaan
hallinnon jatkuvuudesta”.
Kolmen koplan onneksi
nykylainsäädäntö mahdollistaa sen, että kansan eduskuntavaaleissa antamasta
äänestä ei tarvitse välittää,
vaan poliittisille nuorisojärjestöille voi yhä antaa ylimitoitettua tukea ”nuorisotyön” sumuverhon suojissa.
Kuinka kauan tämän
kreikkalaisen taloudenpidon annetaan jatkua?

Resursseja kasvatetaan

Politiikkaa nuorisotyön varjolla

Simon Elo
Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja

Perussuomalaiset nuoret
vaativat syyskokouksessaan,
että poliittisten nuorisojärjestöjen tukia leikattaisiin
ja siirryttäisiin parlamentaariseen tukijärjestelmään.
Tämänvuotisista
tuista
päättämässä olleen toimikunnan ex-puheenjohtaja
Anssi Kujala sanoi STT:lle,
että rahoilla halutaan tukea
nuorisotyötä, ei politiikkaa.
Muut poliittiset nuorisojärjestöt saavat halutessaan pettää itseään, mutta
Perussuomalaiset Nuoret
tekevät rehellisesti puolue-

politiikkaa, johon luonnollisesti liittyvät aatteelliset
koulutustapahtumat
ja
seminaarit. Jos olisimme
täysin riippumattomia puolueesta, ei nimessämme mainittaisi puoluetta lainkaan.
Suurimpia tuen saajia
ovat keskusta- ja kokoomusnuoret, jotka saavat tänä vuonna molemmat noin
700 000 euroa. Perussuomalaisille tukea on myönnetty 15 000 euroa.
”Perussuomalaisilla ei
ole ollut sellaista toimintaa,
joka olisi ollut verrattavissa

kokoomus-, keskusta- tai
demarinuorten
toimintaan”, Kujala sanoo.
Johtuisivatkohan erot
toiminnan laajuudessa siitä,
että yli 700 000 eurolla ja
keskustanuorten tapauksessa 15-20 palkatulla työntekijällä voi luoda lievästi
sanoen laajamittaisempaa
toimintaa kuin 15 000 eurolla ja yhdellä palkatulla
työntekijällä?
Toimintaan perustuvaa
tukea on erittäin vaikea saada korotettua, mutta toimintaa on vaikea saada järjestet-
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väskylässä
lueelta ja puolet Opetusministeriöltä.
Turvallisuuspoliittinen
seminaari
Kokousviikonlopun toisena
päivänä pidettiin turvallisuuspoliittinen seminaari,
jossa aiheena oli huoltovarmuus ja ulkomaalaisten
maakaupat Suomessa.
Huoltovarmuus on
yhteistyötä

lua kahtasataa tuhatta
euroa, mikä nousi kokouksessa yli neljäänsataan
tuhanteen euroon. Tuloista
puolet päätettiin anoa puo-

Sauli Savisalo huoltovarmuuskeskuksesta aloitti
seminaarin esitelmällään,
jossa käsiteltiin sitä miten
yhteiskunnan toimiminen
kriisitilanteessa pyritään
turvaamaan.
Ennen huoltovarmuudessa keskityttiin enemmän
erilaisten raaka-aineiden ja
tarvikkeiden varmuusvarastointiin kriisien varalta.
Nykyään varmuusvarastoja
on enää lähinnä viljasta ja
öljystä ja huoltovarmuus
keskittyy monimutkaistuneessa ja verkottuneessa
maailmassa yhteistyön luomiseen kotimaisiin ja ulkomaisiin tahoihin.
Huoltovarmuuskeskuksen pääasiallinen toiminta
onkin viranomaisten ja yrityselämän välinen koordinaatio, jossa yhteistyössä
yritysten kanssa suunnitellaan miten häiriötilanteiden
sattuessa yhteiskunta saadaan pysymään toiminnassa.

Toiminnanjohtaja Heikki Tamminen esitteli tulevan
vuoden toimintasuunnitelman.
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Laki yliopistolain 3 §:n muuttamisesta
Biopolttoaineet
osana energiaomavaraisuutta
Biopolttoaineisiin erikoistunut Erkki Kalmari piti
seminaarissa esityksen biopolttoaineista osana polttoainehuoltovarmuutta.
Kalmari pyörittää Suomen ainoaa biokaasulla toimivien autojen tankkauspistettään Laukaalla ja hänen
mukaansa biopolttoaineista
on mahdollista kehittää merkittävä tulevaisuudenala.
Bioenergia
tuotetaan
lannasta, peltokasveista ja
erilaisesta jätteeksi luokiteltavasta materiaalista ja tuottamiseen riittää pienehkö
reaktori. Bioenergia onkin
huoltovarmuuden kannalta
mielenkiintoiselta vaikuttava
energian tuotantomuoto, sillä paikallisilla raaka-aineilla,
hajautetusti ympäri maata ja
pienissä yksiköissä tuotettu
energia olisi esimerkiksi kriisitilanteessa hyödyllinen lisä
energiatuotantoon.
Maailmalla bioenergian
kehittäminen on jo pitkällä
ja Kalmari nosti esiin investointitukien tärkeyden
bioenergian kehittämisessä
Suomessa.
Venäläisten maakaupat
epäilyttävät
Seminaarin viimeisestä osasta vastasivat Asko Hackzell
ja Kalevi Kuorelahti, jotka
ovat tutkineet useamman
vuoden venäläisten Suomessa tehtyihin maakauppoihin
liittyviä epäselvyyksiä.
Ulkomaisten yritysten
investoinnit Suomeen ovat
tärkeä osa kansantaloutta,
mutta silloin kun hämäräksi
jäävät ulkomaiset tahot ostavat suuria maa-alueita varuskuntien ja muiden strategisten kohteiden lähistöiltä,
eikä maa-alueiden käyttöä
varten esitetyissä liikesuunnitelmissa ole taloudelliselta
kannalta minkäänlaista järkeä, heräävät epäilyt.
Esitelmöitsijät esittivät
lukuisia esimerkkejä hämäräperäisistä maakaupoista
ja pohjimmaisena ongelmana nähtiin kymmenen vuotta sitten tehty maanoston
vapauttaminen koskemaan
EU-kansalaisten
lisäksi
myös muita ulkomaalaisia.
Esitelmöitsijöiden mielestä
eri viranomaisten tulisi yhteistyössä alkaa valvomaan
ulkomaalaisten maakauppoja ja selvittää mistä asiassa on kysymys.
Teksti: Simo Grönroos
Kuvat: Jenni Simula

Lakialoitteen tarkoitus
on turvata ja edistää yliopistotasoisen koulutuksen saatavuutta Suomen
kaikissa osissa. Siten luodaan nykyistä tasa-arvoisempia mahdollisuuksia
yliopistokoulutukseen
myös maan niissä osissa,
jotka eivät kuulu vakiintuneiden suurten yliopistojen ydinalueisiin. Siksi
on tarpeen lailla rajoittaa
yliopistojen itsemääräämisoikeutta sivutoimipisteittensä lakkauttamiseen
ja muihin sen kaltaisiin
toimiin.
Perustelut
Vuoden 1987 eduskuntavaaleista lähtien on
Suomessa ollut korkeakoulupolitiikassa
selvä suuntaus amerikkalaiseen malliin, jossa
opiskelumahdollisuudet
tosiasiallisesti annetaan
ensisijassa sellaisille opiskelijoille, joilla on tai joi-

den vanhemmilla on varaa
opiskelun kustantamiseen.
Kokoomuspuolueen vallan
lisäännyttyä on yliopistojen
rahoitus siirtynyt osittain
yritysten tuen varaan. Yritysmaailma saa näin tosiasiallista päätösvaltaa siihen,
mitä ja miten sekä missä
päin Suomea opetetaan.
Edellisen hallituksen
opetusministerin Henna
Virkkusen
(kokoomus)
mukaan Oulun yliopiston
johtokunnan tekemä päätös lakkauttaa luokanopettajien koulutus Kajaanissa
oli sellainen päätös, jonka
voi peruuttaa taannehtivasti vain lainmuutoksen
kautta. Tässä lakialoitteessa ehdotetulla yliopistolain (558/2009) 3 §:ään
tehtävällä
muutoksella
valtioneuvostolle syntyisi
mahdollisuus tarvittaessa
puuttua ennakolta ja myös
taannehtivasti sellaisiin yliopiston hallitusten tekemiin
lakkauttamis- ja muihin
vastaaviin päätöksiin, joilla

on alueellisesti merkittävä
haitallinen vaikutus opiskelumahdollisuuksiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan
lakiehdotuksen:
Eduskunnan päätöksen
mukaisesti lisätään yliopistolain (558/2009) 3 §:ään
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3
momentiksi, seuraavasti:
3§
Itsehallinto
Yliopiston hallituksen on
kuitenkin pyydettävä päätökselleen ennen sen täytäntöönpanoa valtioneuvoston
hyväksyntä, jos päätös
koskee yliopiston sivutoimipisteen lakkauttamista
tai muuta järjestelyä, joka
muuttaa oleellisesti yliopiston alueellisen toiminnan
vaikuttavuutta.
Helsingissä 30.9.2011
Pentti Kettunen ym.

■ KIRJALLINEN KYSYMYS

Polttoaineveron korotuksen
vaikutus kuljetusalan tulevaisuuteen
Dieselin litrahintaan on
1.1.2012 tulossa 10,5 sentin polttoaineveron korotus. Veronkorotuksen
taustalla ovat pitkälti ympäristösyyt ja EU-laajuiset
päästötavoitteet. Suomen
mukanaolo eurooppalaisissa päästötalkoissa on
tietysti hyvä asia, mutta
dieselveroa korotettaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että pitkien
välimatkojen Suomessa
tuotetta kohti kertyvät
kuljetuskilometrit ovat
Euroopan suurimmat.
Kuljetuksia suorittavat jo nyt kannattavuutensa kanssa kamppailevat kuljetusyritykset,
joilla polttoaineen osuus
kokonaiskustannuksista
voi olla yli 30 prosenttia.
Hallitus on laskemassa ajoneuvojen käyttövoimaveron lähelle EU:n
sallimaa minimitasoa
kompensoidakseen veronkorotusta. Raskaalle
ajoneuvoyhdistelmälle
kertyy vuodessa helposti
200 000 ajokilometriä.
Esitetty korotus kasvattaa polttoainelaskua

10 500 eurolla. Valtion kädenojennus tuo huojennusta
vain 1 000 euroa, jolloin lisäkustannuksia tulee 9 500
euroa ajoneuvoyhdistelmää
kohden.
Polttoaineveron korotus
aiheuttaisi taksiliikenteelle
yli 18 miljoonan euron vuosittaisen lisälaskun.
Tämä merkitsisi väistämättä taksin kuluttajahintojen nousua ja kasvattaisi välillisesti esimerkiksi kuntien
kustannuksia. Taksit ovat
jatkuvasti yhä tärkeämpi
osa maamme joukkoliikenneverkkoa sitä mukaa, kun
perinteistä joukkoliikennettä ajetaan alas, väestö
ikääntyy ja asutus maaseudulla harvenee. Käyttövoimaverosta luopuminen
vähentäisi taksialan kustannuksia 3,8 miljoonaa, mutta alan lisääntyneeksi verorasitukseksi jäisi edelleen yli
14 miljoonaa euroa/vuosi.
Kuljetusyritykset ovat
tärkeitä työllistäjiä ja keskeisiä toimijoita elinkeinoelämän verkostoissa. On
tärkeää, että kuljetusala
voi työllistää yli 100 000
suomalaista myös tulevai-

suudessa. Polttoaineveron
korotus rasittaa ensin kuljetusyritysten kassaa ja siirtyy kuljetusasiakkaiden ja
kuluttajien maksettavaksi.
Polttoaineveron korotus
kuormittaa erityisesti hajaasutusalueiden elinkeinoelämää ja asukkaita.
Venäläiset kuljetusyrittäjät, jotka hoitavat kuljetuksen Suomessa kotimaastaan
hankkimallaan yli puolet
halvemmalla polttoaineella,
valtaavat markkinoita suomalaisilta yrittäjiltä. Kustannuspaineet ruokkivat myös
harmaata taloutta.
Suomalaisten kuljetusyrittäjien kannattavan toiminnan jatkumisen vuoksi
pitää olla mahdollista esimerkiksi ammatti- ja yksityisdieselin verotasojen eriyttäminen sekä tienkäyttömaksujen käyttöön otto ulkomaisille kuorma-autoille.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä suomalaisten
kuljetusyrittäjien elinkeinon, toimeentulon ja kilpailukyvyn turvaamiseksi?
Helsingissä 21.10.2011
Reijo Hongisto
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Ennätysmäärä kokousväkeä Pirkanmaall
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piirin syyskokoukseen Vanhalla
Kirjastotalolla Tampereella osallistui
ennätysmäärä kokousväkeä. Yli
kuudenkymmenen jäsenen voimin
tunnelma oli korkealla ja kokoustila
täynnä.
Pirkanmaan pitkäaikaisen puheenjohtajan Reijo
Ojennuksen avauspuheessa
palattiin muistoihin menneestä, mutta pääasiassa
keskityttiin tulevan vuoden
molempiin vaaleihin. Ojennus kehotti paikallisyhdistyksiä aktiiviseen ehdokashankintaan ja yhteistyöhön
hyvässä hengessä.
Kokouksen kuluessa
puheenjohtaja kertoi haluavansa keskittyä muihin
vaativiin tehtäviin mm.
puolueen 3. varapuheenjohtajana ja Lea Mäkipään
eduskunta-avustajana ja
esitti
menestyksekkään
työnsä jatkajaksi Mikko
Nurmoa Valkeakoskelta,
joka yksimielisesti valittiin.
Nurmo toimii Valkeakoskella paikallisyhdistyksen

ja valtuustoryhmänsä puheenjohtajana sekä johtaa
myös kaupungin teknistä
lautakuntaa. Leipätyö on
paperiteollisuuden palveluksessa Tervakoskella,
jossa hän toimii nykyisin
pääluottamusmiehenä.
Nurmo kiitti puheessaan
luottamuksesta ja toivoi
yhtenäisyyden jatkuvan
kun lähdetään täydellä voimalla kohti kuntavaalijytkyä. Piirin tavoitteena on
saada jokaiseen kuntaan
perussuomalaisia valtuutettuja.
Valintoja
Muita piirihallituksen jäseniä valittiin yhteensä 26,
joille kaikille valittiin henkilökohtainen varajäsen.

Pirkanmaan Perussuomalaisten pitkäaikainen puheenjohtaja Reijo Ojennus luovuttaa
pestinsä Mikko Nurmolle.

Valinta tehtiin piirisihteerin valmisteleman ehdotuksen mukaan niin, että
kaikilta paikallisyhdistyksiltä saatiin valmiit esitykset paikkojen jakautuessa
yhdistyksille kunkin kunnan puolueen jäsenmäärän
mukaisesti. Valintatapaa
pidettiin hyvänä ja demokraattisena.
Puolueen ohjeistuksen
mukaan kokouksessa tehtiin muutoksia kuluvan
vuoden tilintarkastajien
suhteen ja valittiin seuraavalle kaudelle puoluelain
muutoksen mukaan auktorisoitu tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastajat.

Lisäresursseja
toivottiin
Yksi kolmesta puolueen
palkkaamasta järjestösihteeristä, Jukka Kotimäki,
esittäytyi ja kertoi tulevista tehtävistään. Kotimäen näkemyksen mukaan
Pirkanmaan tilanne on
hyvä ja toiminta aktiivista. Järjestösihteerille esitetyistä kysymyksistä ja
kommenteista ilmeni silti
huoli tuen riittämättömyydestä. Järjestöllistä ja
poliittista kokemusta on
paikoitellen hyvin vähän ja
kannatuksen kasvun myötä toivotaan puolueelta
resursseja toimivan orga-

nisaation luomiseksi myös
paikallistasolle. Paikalla
olleet kansanedustajat Lea
Mäkipää, Laila Koskela
ja Martti Mölsä esittäytyivät ja ilmaisivat olevansa
käytettävissä kunnissa järjestettäviin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin.
Tulevan vuoden koitoksiin Pirkanmaan piiri lähtee
yhtenäisenä ja voitontahtoisena tukemaan kaikin
tavoin puolueen presidenttiehdokasta Timo Soinia
sekä paikallisyhdistyksiä
kuntavaaleissa edellyttäen aktiivista toimintaa ja
yhteistyötä, jotta molemmissa vaaleissa puolueen
kannatus saadaan maksi-

Tampereen Perussuomala
soppatykillä oli tungosta

Kuva: Harri Lindell

Tampereen Perussuomalaiset kävivät kiittämässä
Tampereen perussuomalaisinta
kaupunginosaa
Tesomaa Tampereen päivänä 1.10.2011. Soppaa oli
tarjolla viitisensataa annosta ja lähes kaikki jaettiin.
Paikka oli hiukan syrjässä

kauppakeskuksen kulkureiteiltä, joten tapahtuman
markkinointi oli onnistunut.
Alueelle jaettiin talkoovoimin edellisellä viikolla pari
tuhatta Perussuomalainenlehteä ja mainosﬂyereitä.
Kuulimme monenlaisia
toiveita ja murheita, joissa

parhaamme mukaan yritämme auttaa. Puheenaiheita löytyi niin paikallispolitiikasta kuin valtakunnallisistakin asioista. Selväksi tuli,
että ihmiset pitävät Perussuomalaisia ainoana vaihtoehtona johon voi enää luottaa. Kannustus lämmittää,
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a

Vesa-Matti Saarakkala

- pelkäämätön pohjalainen
moitua. Perussuomalaisilla on monessa kunnassa mahdollisuus nousta
suurimmaksi valtuustoryhmäksi ja päästä näin
vaikuttamaan kuntansa
päätöksentekoon puolueen linjaa noudattaen.
Kiitos kaikille osallistuneille aktiivisuudesta!

Terhi Kiemunki
sihteeri
Pirkanmaan
Perussuomalaiset
Kuvat: Lassi Kaleva

isten
mutta luo myös paineita
tuleviin vaaleihin. Äänestäjien odotukset ovat korkealla ja me haluamme
olla sen arvoisia!
Terhi Kiemunki
Tampereen Perussuomalaisten puheenjohtaja

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
toiseksi
nuorin jäsen, 27-vuotias
Vesa-Matti Saarakkala, on
iästään huolimatta monessa taistossa kouliintunut
”poliittinen eläin”. Hän
kasvoi epäpoliittisessa,
mutta valveutuneessa perheessä, mikä mahdollisti
poliittisen kodin valinnan
itsenäisesti. Vesa-Matin
poliittiseen heräämiseen
vaikuttivat vahvasti päättäjien yleinen tekopyhyys
ja ummehtunut kuntapoliittinen päätöksenteko
Kurikassa. Niin ikään
Paavo Lipposen sateenkaarihallituksen konsensus-Suomessa tarvittiin
Vesa-Matin mielestä uutta vallankumouksellista
vaihtoehtoa.
Aatepoliitikko
isolla A:lla
Vesa-Matti Saarakkalan
aatteelliseen viitekehykseen on aina kuulunut
myös monikulttuurisuuskehityksen vastustaminen
suomalaisten veronmaksuhalukkuutta heikentävänä ilmiönä. Suomen
rähmällään olo Brysselin
suuntaan ja maamme runnominen nyt katastroﬁksi
osoittautuneeseen raha-

liitto EMU:un teki Perussuomalaisista luonnollisen
vaihtoehdon Vesa-Matille,
joka liimasi aikoinaan teesejä julkisille paikoille Suomen markan puolesta.
Hän liittyikin Perussuomalaisiin lukioikäisenä
vuonna 2001 ja oli ensimmäistä kertaa ehdolla kesän
2004 europarlamenttivaaleissa. Eurovaalien tuoman
nosteen myötä Saarakkala
valittiin saman vuoden syksyllä Kurikan valtuustoon
kautta aikain ensimmäisenä perussuomalaisena. Valtuustossa tärkeitä teemoja
hänelle ovat olleet mm. vanhustenhuolto, vammaispalvelut ja kaupungin vakiintuneen valtaklikin aseman
horjuttaminen. Eteläpohjalainen maaseutukaupunki
Kurikka on ollut Vesa-Matille kunnallispolitiikassa
ankara, mutta turvallinen
ympäristö.
Äänivyöryllä
eduskuntaan
Vesa-Matti Saarakkala kirjoitti ylioppilaaksi Kurikan
lukiosta 2003, josta hän
armeijan käytyään jatkoi
opiskeluitaan Jyväskylän
yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.
Yliopisto-opinnot avasivat

hänelle politiikan teoriaa
laajemmin käytännön toimenpiteiden tueksi etenkin
kuntapolitiikassa. VesaMatti valmistui yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi

uhkaa rapauttaa julkisrahoitteisille hyvinvointipalveluille perustuvan sosiaalija terveysjärjestelmämme.
Vesa-Matti ei usko tilaajatuottaja -mallin toimimi-

Saarakkala aikoo eduskuntatyössään
tuoda politiikan takaisin politiikkaan.
Jyväskylän yliopistosta erinomaisin arvosanoin keväällä 2009. Perussuomalaisissa
hän on toiminut valtakunnallisella tasolla vuodesta
2003 asti johtaen mm. useita vaaliohjelmatyöryhmiä
ja toimien puoluejohdossa.
Nuorisojärjestön puheenjohtajana Vesa-Matti toimi
2003-2010.
Eduskuntaan Vesa-Matti Saarakkala valittiin viime
keväänä reilun 8000 äänen
vyöryllä Vaasan vaalipiiristä. Keskeisimpinä vaaliteemoina hänellä olivat
EU:n liittovaltioistumisen
estäminen, monikulttuurisen yhteiskuntakehityksen
jarruttaminen ja peruspalveluiden, erityisesti vanhustenhuollon, turvaaminen.
Hän toi vaalikentillä esille
myös kriittisen näkemyksensä sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämis- ja
ulkoistamisbuumiin, joka

seen päätöksenteossa, sillä se käytännössä asettaa
palveluiden valvonnan ja
ohjauksen demokraattisen
kontrollin ulottumattomiin.
Suomi etusijalla
Eduskuntaan pääsy tarjoaa
Vesa-Matin mukaan hänelle mahdollisuuden toteuttaa kutsumustaan Suomen
kansallisen identiteetin ja
itsenäisyyden turvaamiseksi ja eliitin kissanpäivien
lopettamiseksi. Hän aikoo
eduskuntatyössään tuoda
politiikan takaisin politiikkaan. Populistinen politiikka ns. asiantuntijuutta painottavan teoriapaatoksen ja
kabinettien salamyhkäisyyden sijasta kuuluu hänen
tyyliinsä toimia. Saarakkala aikookin puhein ja teoin tehdä eduskuntatyöstä
ymmärrettävää tavallisille
kansalaisille. Hän kokee pe-

russuomalaisen kansanliikkeen onnistuvan, jos ja kun
puolue uskaltaa nousta politiikan raskaaseen sarjaan,
johon kansa hänen mielestään Perussuomalaiset halusi vaaleissa äänestää.
Saarakkalan eduskuntatyö on lähtenyt käyntiin
EU-politiikan sävyttämänä
suuressa valiokunnassa ja
perustuslakivaliokunnassa,
joista jälkimmäisessä Saarakkala toimii myös eduskuntaryhmän valiokuntavastaavana. Eurokriisi ja sen
aiheuttamat isot lakimuutokset EU-päätöksenteossa
tuottavat valiokuntatyötä
välillä jonoksi asti, mutta
ainakin jokainen työpäivä
on sen seurauksena VesaMatin mielestä mielenkiintoinen ja haasteellinen.
Vapaa-ajallaan VesaMatti harrastaa pääsääntöisesti pesäpallon pelailemista ja suosikkijoukkueensa Koskenkorvan Urheilijoiden edesottamusten
seuraamista. Saarakkalalla
on myös menestyksellinen
juniorijääkiekkoilijan tausta maalivahdin pelipaikalla,
mistä hän on erittäin ylpeä,
vaikka jääkiekon pelaamista hän ei enää ehdikään
harrastaa.
Teksti ja kuva: Mikael Lith
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Liittovaltiosta
puhuttava ääneen
Kriisi on viime vuosina
tullut EU:n pysyväksi
olotilaksi. EU oli vasta
toipumassa väkisin läpi
runnotun perustuslain
aiheuttamasta sopimuskriisistä, kun ﬁnanssikriisi ajoi talouden syöksyyn
ja alkoi eurokriisi. Sen
varjolla on ajettu läpi talouden integraatiota, jota
normaalioloissa ei EuSampo Terho
roopassa olisi hyväksytty.
europarlamentaarikko
Olemme
nähneet
perussopimuksen vastaisia pelastuspaketteja ja niitä varten rakennetun
väliaikaisen vakausrahaston. Vast´ikään europarlamentti hyväksyi jäsenmaiden talousvalvontapaketin
six-packin muodossa. Ja lopulta väliaikaista vakausrahastoa olisi vielä tarkoitus seurata pysyvä, joka
aloittaisi toimintansa kesällä 2013.
Kiihkeimmille liittovaltion kannattajille tämäkään ei silti vielä riitä. Esille on vähän väliä nostettu
myös eurobond-järjestelmän luominen, josta komissio on luvannut esittää erilaisia mahdollisia malleja
vielä tämän syksyn aikana. Varakkaammat jäsenvaltiot – Suomi muiden mukana – ovat torjuneet ajatuksen eurobondeista toistuvasti, koska meillä ei ole
järjestelmässä kuin hävittävää.
On silti olemassa suuri vaara, että tämäkin Suomelle haitallinen integraation muoto toteutuu tavalla tai toisella. Moni Euroopan ja varsinkin EU:n
isokenkäinen poliitikko on sitonut euro-projektiin
oman uskottavuutensa niin vahvasti, että on valmis
kannattamaan mitä tahansa henkilökohtaisen nöyryytyksen välttääkseen.
Kriisin keskellä on harvoin sanottu julki, mikä
esitettyjen hätäratkaisujen lopputulos on. Se on EUliittovaltio, jossa hyvinvointimme tasataan eri jäsenmaiden kesken.
Suomessa ei ole kovin montaa poliitikkoa, joka
ääneen on uskaltanut ilmoittautua liittovaltion kannattajaksi. Sen sijaan tuntuu riittävän paljonkin niitä, jotka hiljaisesti ovat valmiit hyväksymään tämän
kehityksen, kunhan juhlapuheissa saavat yhä puhua
itsenäisestä Suomesta.
Keskustelua hankaloittaa se, ettei liittovaltio synny yhdellä suurella päätöksellä, eikä tule trumpettien
saattelemana. Liittovaltio on lukuisten yksittäisten
päätösten summa, joilla pala palalta puretaan jäsenmaiden itsenäisyyttä. Liittovaltio tulee kuin varas
yöllä ja vie talosta yhden esineen kerrallaan, kunnes
asukas lopulta huomaa elävänsä tyhjässä kodissa.
Meidän on siis oltava alati valppaana. Komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso sanoi 28.9.
pitämässään Euroopan unionin tilaa selostavassa
puheessa, että Euroopan integraatio on kehittynyt
jo niin pitkälle, että ”onnemme on nyt yhteinen”.
Haluammeko yhä lisää tätä yhteistä onnea, jota
päivittäin uutisista saamme seurata, vai pärjäämmekö ehkä vähemmälläkin? Kriisit ja hätäratkaisut eivät saa sotkea näkemystämme EU:n tulevaisuudesta.
On korkea aika aloittaa perusteellinen kansalaiskeskustelu siitä, toivommeko me EU:sta liittovaltiota.
Perussuomalaiset ovat tässäkin asiassa otollisin
keskustelunavaaja, kukaan muu sitä tuskin tekee.
Kun tapaatte ihmisiä toreilla ja turuilla, kertokaa
liittovaltiokehityksestä ja kysykää suoraan, ovatko
kansalaiset valmiita hyväksymään sen, että meidän
kovan työmme tulokset tasataan vähemmän veroja
maksavien jäsenmaiden kanssa.
Enpä usko että kansalaiset ovat tähän halukkaita, jos vain saavat asiasta tietää ennen kuin on
myöhäistä.
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Martti Mölsä - rehellinen
ja luotettava rakennusmestari
Perussuomalainen Martti Mölsä sai viime
kevään eduskuntavaaleissa 4 429 ääntä
ja nousi puolueensa hirmuvoiton avulla
eduskuntaan. Kuka tämä ainoana
punkalaitumelaisena eduskuntaan
ehdolla ollut mies oikein on?

Martti Mölsä syntyi 1952
Kihniössä ja muutti Punkalaitumelle 1961. Hänen
perheeseensä kuuluu Oilivaimon lisäksi kolme aikuista tytärtä.
Mölsä valmistui rakennusmestariksi vuonna 1977
ja sai rakennusvalvojan
pätevyyden 1987. Hän on
toiminut kotipaikkakunnallaan yksityisyrittäjänä jo
1980-luvulta lähtien. Mölsä on toiminut erilaisissa
rakennusprojekteissa vastaavan mestarin, valvojan
ja rakennuttajan tehtävissä.
Oman yrityksen, Rakennuspalvelu Martti Mölsä
Oy:n hän perusti vuonna
1983. Yritys tarjoaa rakennusalan palvelevaa asiantuntemusta: mm. suunnittelua, rakennusvalvontaa ja
isännöintiä.
Yhteisten asioiden
hoitaja
Yhteisten asioiden hoito
on Martti Mölsälle hyvin
tärkeä osa elämää. Hän on
mukana aktiivisesti Perussuomalaisten toiminnassa,
kunnallispolitiikassa ja yrittäjäyhdistyksen toiminnassa. Perussuomalaisuus on
Mölsälle kodin perintöä, sillä hänen isänsä toimi Satakunnan piirin piirisihteerinä
ja oli Veikko Vennamon hyvä ystävä.
Mölsä on ollut mukana
politiikassa 1980-luvulta
asti, toimien mm. SMP:n
Satakunnan pirijärjestön
puheenjohtajana vuosina
1992-1995. Perussuomalaisten Satakunnan piirin
puheenjohtajana hän toimi vuosina 1996-2001.
Punkalaitumen
kunnan
vaihdettua maakuntaa Satakunnasta Pirkanmaalle,
Mölsä siirtyi mukaan Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin toimintaan.
Tällä hetkellä hän on piiriyhdistyksen hallituksen 2.
varapuheenjohtaja.

Kunnallispolitiikassa
Martti Mölsä on ollut mukana 1980-luvun alkupuolelta asti. Punkalaitumen
kunnanvaltuustoon kuntalaiset valitsivat hänet vuonna 1985, jossa hän toimii
edelleen. Vuoden 2008
kunnallisvaaleissa Martti
Mölsä oli Punkalaitumen
ääniharava 144 äänellä ja
koko Pirkanmaan äänikuningas prosentuaalisesti
(7,3 % annetuista äänistä). Valtuutetun tehtävien
lisäksi Mölsällä on ollut
lukuisia luottamustoimia
erilaisissa lauta- ja toimikunnissa.
Martti Mölsä on ollut
mukana Punkalaitumen
Yrittäjät ry:n toiminnassa
vuodesta 1984 alkaen. Paikallisyhdistyksen hallitukseen hänet valittiin vuonna
1985 ja yhdistyksen puheenjohtajaksi
vuonna
2003. Puheenjohtajan pesti
jatkuu edelleen. Hänen puheenjohtajakaudellaan paikallisen yrittäjäyhdistyksen
jäsenmäärä on kaksinkertaistunut ja on nyt yli 100
jäsentä. Yrittäjien järjestäytyminen on Punkalaitumella
maakunnan kärkeä; 64 %
yrittäjistä kuuluu yhdistykseen. Pirkanmaan Yrittäjien
hallitukseen Mölsä valittiin
vuonna 2010.
Harrastuksista voimia
työhön
Nykyinen kansanedustajan
työ vie suurimman osan
Martti Mölsän ajasta, mutta sen lisäksi hänen pitää
edelleen paneutua kunnanvaltuutetun tehtävään ja
muihin luottamustoimiin.
Oman yrityksen pyörittäminen ottaa myös oman
aikansa.
Vastapainona tälle kaikelle Mölsä harrastaa mm.
öljyvärimaalausta, metsänhoitoa ja avantouintia. Hyvänä lisänä näille fyysistä
ja psyykkistä jaksamista

edistäville harrastuksille on
tähtitiede. Erityisen hyvän
tilan mietiskelylle antaa
oman savusaunan terassi.
Tähtitaivaan tiirailu kaukoputken läpi savusaunan
lämmityksen lomassa pimeinä talvi-iltoina, rauhoittaa ja on parasta vastapainoa hektiselle elämälle
Arkadianmäellä. Kaiken
kruunaa löylyttely ystävien
seurassa savusaunan lauteilla.
Muutos on
välttämätöntä!
Martti Mölsän viesti äänestäjilleen eduskuntavaalikampanjassa oli selkeä:
”Tulevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen
kohtalo. Meille suomalaisille riittävä hyvän tahdon
kohde on oma maamme
ja sen kansalaiset, Ei EU
tai muiden maiden velat.”
Kansa ilmaisi luottamuksensa Mölsälle ja työ Arkadianmäellä alkoi viime
huhtikuussa. Kansanedustajan tehtäviin kuuluu
myös toimiminen ympäristövaliokunnassa.
Nyt kun eduskunnan
syysistuntokausi on päässyt hyvään vauhtiin, pääl-

limmäisinä asioina Martti
Mölsän mielessä pyörivät
tällä hetkellä nykyisen
hallituksen päätökset uuden kuntauudistuksen toteuttamisesta ja Euroopan
rahoitusvakausvälineelle
annettavien valtion takausten
enimmäismäärän
korotus 7,9 miljardista
eurosta 13,9 miljardiin euroon. Molempien toimien
toteuttaminen tietää käyntiä suomalaisen veronmaksajan kukkarolla.
Näissäkin
asioissa
Mölsä aikoo olla pienen
ihmisen asialla ja siihen
tarvitaan yhteistyötä. Hän
huomauttaa, ettei eduskunnassa ja ylipäätään
politiikassa ajeta yksin
mitään asioita läpi. Eduskuntatyö on yhteistyötä.
Lisäksi oppositiosta vaikuttaminen on vielä haasteellisempaa.

Teksti:
Aki Mikkola
kansanedustaja Martti
Mölsän avustaja
Kuva: STT-Lehtikuva/Markku
Ulander/Eduskunta
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KEMIN PERUSSUOMALAISET

PERUSSUOMALAISET NUORET

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset
Nuoret ry sai uuden puheenjohtajan

Kemi-Tornion talousalueen
opiskelupaikat turvattava
Kemin Perussuomalaiset
pitivät syyskokouksensa
lauantaina 22.10.2011 hotelli Merihovissa Kemissä.
Kokouksen asialistalla olivat sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksessa tehtiin
henkilövalintoja vuodelle
2012 puheenjohtajan sekä
hallituksen jäsenten osalta.
Yhdistyksen
nykyisen puheenjohtajan Pekka
Hofslagaren luovuttua puheenjohtajuudesta kokousväki valitsi Harri Tauriaisen
yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi. Yhdistyksen
hallituksessa jatkavat Juha
Antinkaapo, Eila Tauriainen ja Leena-Kaisa Hofslagare. Uusiksi jäseniksi valittiin Kimmo Sarviaho, Arto
Hakala ja Sinikka Jylhä.
Hallituksen varajäseneksi
valittiin Paavo Männikkö.
Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa

vuoden vaihteessa jolloin
valitaan muut toimihenkilöt.
Julkilausuma
Kokousväkeä
puhututti
opetus- ja kulttuuriministeriön rajut suunnitelmat
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijapaikkojen leikkaamisesta.
Ministeriön suunnitelmien
mukaan KTAMK:n aloituspaikkoja vähennettäisiin
lähes 40%.
Leikkaukset liittyvät
hallitusohjelmassa olevaan
ammattikorkeakoulu-uudistukseen. Sen tarkoituksena on kohdistaa merkittäviä säästöjä ammattikorkeakouluille, joista
osa toteutetaan koulutustarjontaa vähentämällä.
KTAMK sijoittui viime keväänä Talouselämä-lehden

mukaan laatuvertailussa
parhaaseen kolmannekseen.
Kemin Perussuomalaiset eivät katso hyvällä
tällaisia suunnitelmia,
jotka kohdistuvat epäoikeudenmukaisesti KemiTornion talousalueelle.
Meri-Lapin alueella pitää
olla riittävästi opiskelijapaikkoja ja näin turvata
alueen yritysten osaavan
työvoiman saanti. Kokousväen mielestä nyt
tarvitsee yhdistää voimat
ja ryhtyä taisteluun kaikilla rintamilla opiskelijapaikkojen säilyttämiseksi.
Kemin Perussuomalaiset katsoo edelleen,
että nyt olisi toteutettava
oikeaa aluepolitiikkaa ja
saada lisäksi muutoinkin
valtion työpaikkoja alueelle.

MIKKELIN SEUDUN PERUSSUOMALAISET

Opiskelun aloituspaikkoja ei saa vähentää
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry valitsi sääntömääräisessä syyskokouksessaan 17.10.2011 uuden
puheenjohtajan sekä hallituksen vuodelle 2012.
Puheenjohtajaksi valittiin pitkän linjan poliitikko
Markku Siitari. Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Pöyry, Markku Paukku,
Antero Keinänen, Raija
Valtonen, Teuvo Vahvaselkä ja Hannu Kääriäinen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
Jukka Pöyry, toiseksi varapuheenjohtajaksi Marja
Hämäläinen. Osaston sih-

teerinä toimii Raija Valtonen.
Julkilausuma
Mikkelin seudulla jää joka vuosi paljon koulunsa
päättäviä nuoria ilman työ-,
harjoittelu- tai opiskelupaikkaa. Tämän vuoksi me vetoamme, että suunniteltuja
supistuksia ammattikorkeakoulun aloituspaikkoihin ei
toteutettaisi. Työllistyvillä
aloilla tulisi ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston aloituspaikkoja pikemminkin lisätä, jotta kaikki
nuoret saataisiin työuralle

pois syrjäytymisvaarasta.
Näissä kouluissa voitaisiin satsata uusien keksintöjen ja ideoiden kehittämiseen ja sitä kautta
myös kokonaan uusien
työpaikkojen luomiseen.
Hyvällä ja riittävällä opiskelupaikkatarjonnalla
saadaan nuoria jäämään
seudullemme elämään ja
toimimaan eri ammateissa. Missään tapauksessa
suunnitellut säästötavoitteet eivät saa vaikeuttaa
jo opiskelunsa aloittaneiden valmistumista, mikä
riski 120 milj. euron säästötavoitteessa piilee.

Kuvassa Etelä-Pohjanmaan nuorten uusi puheenjohtaja
Jukka-Pekka Hannila.

Perussuomalaisten Nuorten Etelä-Pohjanmaan piiri
valitsi syyskokouksessaan
Vaasassa 24.9. yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi
hallintotieteiden ylioppilaan Jukka-Pekka Hannilan
Laihialta.
Hän seuraa tehtävässä piirin toiminta-alueelta
eduskunta-avustajan työn
takia pois muuttanutta
Mikael Lithiä. Hallitukseen valittiin opiskelija
Matias Kvist Vaasasta, insinööri Risto Mattila Kauhavalta ja kansanedustaja
Vesa-Matti
Saarakkala
Kurikasta.

Tervetuloa vaalilautakuntaan
Ensi vuonna meillä on kahdet vaalit. Ensin valitsemme
vielä toistaiseksi itsenäiselle Suomelle presidentin.
Toistaiseksi sen takia, että
perustuslakimme on muuttumassa ja meistä on tulossa muutoksen myötä osa
EU:ta. Toiset vaalit käymmekin sitten ensi vuoden
loppupuolella kunnallisvaalien merkeissä.
Presidentinvaaleihin
tarvitsemme ihmisiä vaalilautakuntiin. Lain mukaan
vaalilautakuntapaikat edustavat niitä puolueita, jotka
ovat laittaneet ehdokkaita
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdolle. Lautakuntapaikkojen jako on joka
kunnassa hieman erilainen.
Espoossa emme ole vielä
tätä kirjoittaessani saaneet
tarkkoja lukumääriä selville, mutta saattaa olla, että
paikkamäärämme nousee
70 paikasta jopa 200:aan.
Näin ollen tarvitsemme ihmisiä mukaan tähän luottamustehtävään, joka on
muuten lain mukaan kansalaisvelvollisuus.
Jokainen, joka on käynyt äänestämässä tietää,
mitä vaalilautakunta tekee.
Tehtäviin kuuluu niin äänestäjän henkilöllisyyden
tarkastaminen kuin äänestyslipun leimaaminenkin.

Vaalilautakunnat ovat tärkeä osa demokratiaamme
puolueettoman äänestystuloksen aikaan saamiseksi.
Vaalilautakuntatyöskentely
on helppo ja mielenkiintoinen tapa tutustua ja tulla
mukaan luottamustehtäviin.
Työssä on vastuunsa, mutta
se on myös erittäin palkitsevaa – myös rahallisesti.
Espoossa vaalilautakunta kokoontuu yleensä
vaalipäivää edeltävänä lauantaina. Tunnin kokouksen
aikana käydään tehtävät ja
työnjako läpi. Meillä myös
vaalilautakunnan varajäsenet osallistuvat työskentelyyn suurien äänestysalueiden takia. Varsinaisena
vaalipäivänä on aamu- ja
iltavuoro. Kumpikin kestoltaan kuusi tuntia ja sen
päälle ääntenlaskenta 2-3
tuntia eli yhteensä 9-10 tuntia. Rahallinen korvaus on
yli 400 euroa näiltä tunneilta. Nyt täytyy muistaa, että
rahallisen korvauksen määrä riippuu asuinkunnasta,
joten se saattaa olla tuota
suurempi tai pienempi.
Uusia ihmisiä tarvitaan
Espoo ei ole tämän positiivisen ongelman kanssa yksin, vaan vaalilautakuntiin
tarvitaan uusia ihmisiä ym-

päri Suomen. Paikallisyhdistykselle presidentinvaalit
ovat tärkeä tulonlähde. Varsinkin, kun kunnallisvaalit
ovat jo ovella. Espoossa
pidätämme kaikista luottamustehtävistä puolueveron,
jolla rahoitamme toimintaa.
Toivommekin rahallisesti
kahta kierrosta presidentinvaaleissa, koska silloin
yhdistyksemme saama rahallinen potti tuplaantuisi.
Suosittelen kaikille paikallisyhdistyksille ottamaan
ajoissa selvää lautakuntapaikoista ja niiden täyttämisestä. Espoossa paikat
tulee olla täytetty jo marraskuussa. Kuten tiedämme,
niin aika lentää aina välillä
ja tähän asiaan kannattaa
reagoida ajoissa.
Espoossa kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä Muumi Carlssoniin (muumi.
carsson1@gmail.com, puh
044 918 4657) tai allekirjoittaneeseen. Muualla
Suomessa kannattaa asiaa
tiedustella paikallisyhdistyksen puheenjohtajalta tai
sihteeriltä.

Jarno Eerola
puheenjohtaja
Espoon PerusS
0453488947
jarno.eerola@gmail.com

Tilaa lehtiä!
Perussuomalaisten jäsenet voivat tilata ilmaiseksi Perussuomalainen-lehtiä
jaettavaksi. Tilaukset päätoimittaja Harri Lindelliltä.
Puh: 0207 920 362, sähköposti: harri.lindell@peruss.ﬁ
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Kallista on...

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

Paistinpannu
(24 cm)
392 mk

Lautasliinat,
20 kpl/pkt
29 mk
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Ihmistä ei saa unohtaa
Työntäyteiset päivät ja hektiset hetket siivittivät vallan käytäviä eduskunnassa
mennä viikoilla. Käsittelyssä
olivat valtakuntaa aina puhuttavat budjettiasiat, jotka
siivittävät tulevien vuosien
mahdollisuuksia - tai mahdottomuuksia. Monessa
kohdassa tekee mieli sanoa,
että olispa kiva, jos piisais,
ennen kuin kesken loppuu.
Joihinkin kohtiin on kuitenkin pakko löytyä rahaa!
Valtio nipistää yhden
sieltä ja toisen täältä, kun
euroista puhutaan. Onkin
hyvä kysyä hallituspuolueiden edustajilta mitä mieltä
he ovat seuraavista asioista:
Vanhukset, opiskelijat
ja lapset
Vanhusten kotihoitopalvelu
on täysin ylikuormitettu.
Työntekijät voivat olla muutaman minuutin vanhuksen
luona, vaikka työ vaatisi
enemmän ja vaikka monen
vanhuksen päivän tai kenties viikon kohokohta on se,
kun kotipalvelun ihminen
astuu ovesta sisään.
Ei ole ihmisarvoista elämää, jos joutuu olemaan
tuntikaupalla vaipoissa,
jotka myös ovat ylikuormitetut. Ei ole ihmisarvoista
elämää, jos joutuu kaatuneena odottamaan nostajaa
usean tunnin ajan. Ei ole ih-

misarvoista elämää, jos hoitohenkilökunta ei ehdi edes
silmiin katsoa ja kysyä miten täällä tänään voidaan.
Ei myöskään ole ihmisarvoista elämää jos työntekijänä/ hoitohenkilönä joutuu
kiirehtimään työssään niin,
että ei jaksa enää edes hymyillä.
Opiskelijat joutuvat elämään köyhyysrajan alapuolella, mutta silti he eivät saa
tehdä työtä, vaikka voimia
riittäisi ja vaikka opinnot
etenisivät määrätyssä tahdissa. Jos opiskelija elää
opintotuen turvin, joutuu
useimmiten tekemään töitä, mikäli ei halua nostaa
lainaa. Moni karsastaa lainaa epävarman tulevaisuuden takia. Ei ole niinkään
sanottua, että töitä löytyy
opintojen päätyttyä. Moni
on myös nähnyt sen, kuinka omat vanhemmat ovat
olleet tiukoilla maksaessaan
opinto- ja asuntolainaansa
vuosikymmeniä.
Opiskelijat eivät halua
itselleen painolastiksi lainaa. Mutta opiskelijoiden
tapauksessa työnteosta rangaistaan. Opiskelija menettää opintososiaaliset etunsa,
jos tienaa yli 660 euroa tukikuukautta kohti, jos ansio
ylittyy menettää opiskelija
koko kuukauden tuet. Siis
opiskelija ei saa edes tehdä
työtä niin paljon, kuin ha-

luaa tai pystyy. Työn tekemisen esteet on poistettava
ilman, että heidän opiskelunsa edellytykset kärsivät.
Ministeri Ihalainen sanoi lähetekeskustelussa, että tämä
asia pitäisi tutkia. Hyvä niin,
jäämme odottamaan tätä.
Olen kautta rantain useaankin otteeseen kuullut, että koulupsykologien virkoja
joudutaan täyttämään epäpätevillä henkilöillä, koska
ammattilaisista on pulaa.
Nykynuoret voivat yhä
huonommin. Nuorten pahoinvointiin on pystyttävä
puuttumaan jo koulussa.
Oppilaat eivät hakeudu
apuun, jos vastassa on täti
tai setä joka ei oikein ota
murkun tunteita todesta.
Nuoresta se tuntuu kaikkein pahimmalta. En väitä,
etteikö osa psykologeista
tekisi työtään hyvin, mutta
kannattaisiko joskus koulun johdon katsoa missä
mennään - saavatko oppilaat sen tuen, jota niin kipeästi välillä tarvitsevat?
Veteraanit ansaitsevat
parempaa
Maamme kunniakansalaiset, veteraanit, ovat aikanaan osuutensa tehneet ja
kantaneet arvokkaimman
kortensa Suomen hyvinvointiin. Veteraaneja on
maassamme yli 40 000, Vaa-

sassa heitä on noin tuhat.
Nyt hallitus ehdottaa kuntoutusrahan pienentämistä,
joka vaikuttaa vuorenvarmasti veteraanien kotona
asumisen mahdollisuuksiin.
Veteraanijärjestöt korostavat, että nyt tarvittava
tuki ei muodosta valtion
talouteen pysyvää rasitusta. Veteraanien keski-ikä
on jo 88,5 vuotta. He ovat

totisesti kuntoutuksensa ansainneet. Kunniavelkamme
maksuaikaa on enää vähän.
Nyt ovat viimeiset hetket
antaa sotiemme veteraaneille sellainen vanhuus, jonka
he ovat ansainneet. Tälle asialle aion tehdä jotain.

ta/laatusuhteella kilpaillaan
länsimaissa jatkossakin.
Tietolähteestä riippuen Kiinan työllisten määrä olisi
jopa 850 miljoonaa ihmistä.
Markkina-asemamme säilyminen edellyttää kustannusten karsintaa.
Työllisyyden ylläpito
pakottaa varmistamaan
tilaa markkinoilta. Sen
mahdollistavat tehokkuus,
kehittynyt
teknologia,
tuotekehittely ja kevyt,
byrokratiavapaa hallinto.
Meillä ei ole varaa tukea
kansainvälisten sijoittajien
Suomessa omistamaa teollisuutta. On kehitettävä
sellaista työllisyyttä edistävää teollisuutta, jonka tuotot jäävät Suomeen. Emme
voi tukea esim. ulkomaisia
”tuulimyllyjen” rakentajia, jotka ostavat laitteensa
muualta Suomeen asennet-

taviksi ja vievät valtiolta
saamansa takuutarifﬁt
ulkomaille.
Pääministeri ja valtionvarainministeri vakuuttivat vuoden 2008
keväällä, ettei Amerikan
lama tule Eurooppaan.
Nyt sanotaan, että ellemme sitoudu Kreikan,
Portugalin ja Irlannin
auttamiseen, Suomeen
tulee kova työttömyys ja
taantuma. Milloin päättäjät ovat olleet oikeassa? Keneen maassa voi
luottaa? - Antaessamme
talousapua kriisimaalle
annamme signaalin toiselle, että EU maksaa.
Kun joku maa ”pääsee”
velkasaneeraukseen, miksi muut maksaisivat velkansa kokonaan? Kansa
tulee kadulle ja mellakat
alkavat toisesta syystä.

Maria Tolppanen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Euroalueen kriisi syvenee

Alpo Ylitalo
Kokkola

Parin vuosikymmenen aikana Kaukoitään on kehittynyt merkittäviä teollisuusmaita. Mitä enemmän
sinne muuttavat yritykset
vievät ajantasaista Euroopassa kehitettyä teknologiaa, sitä vaikeammaksi eurooppalaisen teollisuuden
ja kaupan kilpailutilanne
muuttuu. - Olemme keksineet itsellemme suuria
kustannuseriä, joiden hyödyistä ollaan erimielisiä.

Ainakin Suomessa vältettävissäkin olevat kustannukset kohottavat tuotteiden ja palvelujen hintoja
heikentäen kannattavuutta.
Sen johdosta kilpailukykymme
”halpatuontia”
vastaan heikkenee edelleen. Useissa länsimaissa
velkarahalla on ylläpidetty
ansiotasoa korkeampaa
elintasoa. Kiina on rahoittanut länsimaita elämään
yli varojensa. Olemme ostaneet sieltä lainatuin varoin heidän valmistamiaan
tuotteita.
Oma elintasokuplamme on edistänyt Kiinan
työllisyyttä ja lisännyt sen
valtion vienti-, rahoitus- ja
korkotuloja. Aiheutamme
omalle teollisuudellemme
kiristyvää kilpailua ja jopa
konkursseja. Omien tuottamattomien investointien

lisäksi edellisen kerrannaisvaikutukset tuntuvat nyt
EU:n työttömyyden ja velkaongelman kasvuna.
Rahoituskriisin aiheuttama suhdannevaihtelu lisää osakkeiden kurssimuutoksia. Tämä vaikeuttaa
talouskehityksen ennustettavuutta ja sijoittajien riskianalyysejä. Lisääntyvä riski
tekee sijoittajat varovaiseksi
ja korkovaatimukset nousevat. EU-maiden maltilliset
talletus- ja velkakorot ovat
edistäneet velaksi elämistä.
Itse aiheuttamamme kustannuspaine houkuttelee
halpatuontiin, millä lisäämme sijoitus-riskiä teollisuuteen.
Pankeissa on pidetty
valtioita riskittöminä rahoituskohteina, jolloin pienempikin korkoprosentti riittää.
Sijoittajien kiinnostus pank-

kien ottolainojen korkolupauksiin ja riskittömyyteen
on helpottanut pääomien
saantia antolainaukseen.
- Ranskan pankkien
pääomista 2/3 on sijoitettu juuri riskimaihin. Siksi
luottamus pankkien kykyyn
valita rahoituskohteet on
romahtanut sekä herättänyt
niiden välisen epäluulon.
EU-maissa on rahoitettu
tuotanto- ja liiketoiminnan ulkopuolisia kohteita,
jolloin investointi ei tuota,
vaan kuluttaa.
Kiinalaistuotteiden kilpailukyky säilyy, koska valtio on myös ammattiliitto.
Palkkakustannuksia eivät
nosta lakot enempää kuin
raaka-aineiden tai energian
hinnat. Kaukoidän maissa
tuotettujen hyödykkeiden
lajitelma ja pitenevät sarjat
osoittavat, että niiden hin-
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Kodista kaikki lähtee

Hallitus päättää joulukuussa seuraavasta lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Siksi onkin sopiva
hetki pohtia, miten lasten ja
nuorten oloja maassamme
tulevaisuudessa kehitetään.
Suomalaisten lasten ja
nuorten elämä sujuu valtaosin melko hyvin. Heidän
maailmaansa sisältyy kuitenkin paljon paineita, joista johtuvaan pahoinvointiin

ei pystytä reagoimaan riittävän hyvin. Huono-osaisuus
vaikuttaa kasaantuvan ja
syvenevän.
Kansainvälisten vertailujen mukaan suomalainen
koulu tuottaa hyviä oppimistuloksia. Kuitenkaan
koulussa ei viihdytä. Korjauskeinot ovat monet: Kouluihin on taattava riittävän
pienet opetusryhmät ja kouluterveydenhuoltoon on pa-
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nostettava. Oppilaille, jotka
tarvitsevat erityistä tukea,
on sitä tarjottava ja ongelmiin on puututtava ajoissa.
Lasten ja nuorten hyvinvointi ei kuitenkaan voi olla
yksinomaan koulun harteilla, vaan ensisijaisesti siitä
ovat aina vastuussa omat
vanhemmat. Kun viidesosa
nuorista voi entistä huonommin ja huono-osaisuus
kasautuu ja jopa periytyy,
on syytä todeta, että myös
muutosta asenteisiin tarvitaan. Lapsi on lapsi, joka
tarvitsee rakkautta ja rajoja,
lämmintä kodin ja perheen
turvaa. Lopulta kaikki lähtee kodista.
Suomessa vallitsee suorittamisen ja yksinpärjäämisen ihannointikulttuuri. Se
saa monet lapset voimaan
huonosti. Vanhempien kiireinen elämäntahti, uraorientoituneisuus ja perheiden vähäinen yhteinen aika
voi saada lapsen tuntemaan
itsensä yksinäiseksi ja turvattomaksi.
Lapsia ei voi kasvattaa
etätyönä. Vanhemmilla on
oltava riittävästi aikaa lapsilleen. Tämä pitäisi ymmärtää ja siksi parantaa muun
muassa osa-aikatyön mahdollisuuksia sekä etsiä myös
muunlaisia työn ja perheen
yhteensovittamisen malleja.
Myös vanhempainvapaata on kehitettävä. Sen
päättymisen jälkeen van-

hemmilla tulee olla mahdollisuus valita lapselleen paras
hoitomuoto. Erityisesti olisi
kiinnitettävä huomiota siihen, että etenkin pienimmille lapsille sopiva ja usein
yhteiskunnankin kannalta
kustannustehokas kotihoito
olisi taloudellisesti kaikille
mahdollista. Myös kodinomainen perhepäivähoito
on tärkeää säilyttää elinvoimaisena hoitomuotona.
Suomalaisnuorten terveyserot alkavat kasvaa
jyrkästi peruskoulun loppupuolelta alkaen, ja vuosien
kuluessa hyvin ja huonosti
voivien välinen kuilu vain levenee. Kansalaisten terveyseroja voidaan pienentää kiinnittämällä entistä enemmän
huomiota peruskoululaisten
elintapoihin ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.
Tutkimusten mukaan
monet terveysongelmat kasautuvat niiden perheiden
lapsiin ja nuoriin, jotka
ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti heikoimmassa
asemassa. Terveyserojen kaventamiseksi näihin ryhmiin
on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Jussi Niinistö
Kirjoittaja on
nurmijärveläinen
kansanedustaja ja
puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
1/2005

EU:n talouspolitiikka
tärviöllä
EU on uskottavuuskriisissä, jonka seuraukset
suomalainen asuntovelallinen kokee pian kukkarossaan. Kreikka käytännöllisesti katsoen väärensi itsensä rahaliittoon ja
Italia manipuloi talouslukujaan. EU alkoi aikanaan saksalaisten pankkiirien
ja ranskalaisten sosialistien epäpyhänä liittona. Nyt
nämä samat maat romuttavat koko EU:n talouspolitiikan perustan. Suomi nyökkäilee jo ulkoministerin
niskalla, että kyllähän tämä käy.
Timo Soini

Natura 2000 vei oikeushallinnon ja puolueiden
uskottavuuden
Natura 2000 –aluevalintoja tehtiin luonnonmukaisuutensa tunnustaneen Pekka Haaviston ministerikaudella poikkeavasti. Haavisto päätti, että luonnon
suojeluperusteissa ei tarvitse soveltaa EU:n edellyttämää suhteellisuusperiaatetta. Sen mukaan suojelukohteen arvojen merkitystä olisi tullut verrata
kokonaisuuteen eli lajiston tai luontotyypin merkitystä koko maamme kantoihin. Haavisto päätti, että
suojelukohteen valintaperusteita voidaan täydentää
myöhemmin.
Alpo Ylitalo

■ LEIVÄNJAKAJA

Kuuntele sydäntäsi!
Kutsumuspapin
suurin ilo on nähdä ihmisen kääntyvän Jumalan
puoleen. Siksi hänellä
on aina aikaa keskustella uskon asioista ja rukoilla ihmisten kanssa.
Kutsumuspappi ei mieti
virka-aikoja,
kunhan
ihmissielut pelastuvat.
Vaikkapa keskellä yötä!
Mielenkiintoista on, että
ihmiset erottavat leipäpapit kutsumuspapeista,
vaikka eivät tuntisi Raamattua lainkaan.
Kutsumustyö ei kuitenkaan ole papiston
yksinoikeus. Kutsumuslääkäri tekee kaikkensa,
että potilas parantuu ja
kutsumusopettajalle on
tärkeää, että hänen oppilaansa oppivat. Kutsumuspoliitikko puolestaan haluaa toimia

paremman yhteiskunnan
puolesta, maksettiinpa siitä hyvin tai huonosti, tai
vaikka hyvinkin huonosti.
Tai vaikka ei maksettaisi lainkaan! Sydäntäni kosketti lukea (PS
10/2011), kuinka rovasti
Anssi Joutsenlahti uhraa
kansanedustajan palkkansa kokonaan lisätäkseen
alueensa vanhusten ja kotisairaanhoidon hoitajien
määrää. Mahtavaa! Kuinka innostava esimerkki
hän onkaan meille kaikille! Kun mietimme hetken
huomaamme, että mekin
voimme tehdä jotakin hyvää omassa asuinympäristössämme.
Kutsumustyöntekijä tekee aina parhaansa, joten
kutsumus takaa työn laadun. Liityin Perussuomalaisiin heti kun vakuutuin,

että vielä löytyy yksi
puoluejohtaja, joka ei
kuulu politiikan leipäpapistoon, vaan on kutsumuspoliitikko. Timo
Soini on tehnyt työtä
koko sydämellään, ja
jälki on sen mukaista.
Hienoa!
Kutsumus on jokaiselle ihmiselle kallis
asia, sillä Jumala itse on
laittanut sen sisällemme.
Kuunnelkaamme siis sydäntämme! Tarvitsemmepa ammattilaista tai
ammattia, valinta kannattaa tehdä sydämellä,
sillä ihmiselämän suurimmat totuudet eivät
löydy järjen, vaan sydämen avulla.

Seija Pajatie
Kesälahti
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Vakuudet kuin täytetty pingviini
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 15.6.2000 ja jossa yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen tasavalta ei ole noudattanut
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä
huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin
79/409/ETY 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia
velvoitteitaan, koska se ei ole riittävästi ja lopullisesti osoittanut erityissuojelualueita.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tarinan mukaan Amerikassa eleli taannoin liikemies,
joka ei saanut yritykselleen
lainaa. Ei ollut vakuuksia.
Mies oli kuitenkin kekseliäs ja hankki myyntimatkaltaan täytetyn pingviinin.
Kukaan ei ollut pingviiniä
hänen asuinsijoillaan ennen
nähnyt. Kukaan ei tiennyt
mikä se oikein on ja minkä
arvoinen se on.
Hallitus toi tuliaisina
Suomen kansalle täytetyn
pingviinin, vakuudet, jonkalaisia ei ennen ole nähty
ja joiden arvoa ei tiedetä. Ja
jota kellään muulla ei ole ja
jota kukaan muu ei halua.
Amerikassa
kelpasi
pankinjohtajalle täytetty
pingviini vakuudeksi. Hallituspuolueet hyväksyivät vakuusjärjestelyn, josta totuus
selviää viimeistään 30 vuoden kuluttua jos sittenkään.
Eduskuntakeskustelussa
en saanut ministeriaitiosta vastausta kysymykseeni, miksi Suomi ei jää pois
näistä tukipaketeista. Osalle Suomen kansaa on vielä
epäselvää se, että Suomen ei
todellakaan ole pakko olla
näissä paketeissa mukana,
vakuuksilla tai ilman niitä.

Fotokonttori.fi

Siis Suomen ei ole pakko
olla mukana missään tukipaketissa!
Talouskriisin ongelma
on maksukyvyttömyys ja se
ei ole poistunut mihinkään.

Kirjoitin mielipidekirjoituksen arvostettuun The Wall
Street Journaliin 9.5.2011.
Tuossa kirjoituksessa on
edelleen kaikki olennainen
tästä kriisistä ja kuinka ti-

lanne pitää ratkaista. Nyt
se on hankalampaa, mutta
edelleen mahdollista.
Uudet gallup-luvut ovat
järkytys SDP:lle. Niille on
kuitenkin selkeä selitys.
SDP:n presidenttiehdokas
Paavo Lipponen haukkui
Perussuomalaiset puolueena täysin asiattomasti ääripuolueeksi. Viesti meni perille. SDP:ssa oli vielä ennen
Lipposen purkausta muutama ammattiperusmies, joka
lasautuksen jälkeen päätti
vaihtaa leiriä ja lippua. Ei
suomalaisille ihan mitä tahansa soopaa voi puhua –
edes Paavo Lipponen.
Sileäkätisillä sen sijaan
menee hyvin. Eurooppaministeri Alexander Stubb
lähettää terveisiä plokin
lukijoille. Oikein tai väärin Soinilla ja Stubbilla on
johdonmukainen linja, mitä
Euroopan Unioniin tulee.
Kumpikaan ei usko täytettyyn pingviiniin kuten SDP
ja osa mediaa, joiden ymmärrys vakuuksista on tarinanmukaisen amerikkalaisen pankinjohtajan tasolla.
Timo Soini
ploki 7.10.2011

Ruokolahden markkinoilla
Ruokolahden perussuomalaiset osallistuivat Ruokolahden koulukeskuksessa
8.-9.10.2011
pidetyille
markkinoille ja vastaanotto kansalaisten taholta
oli erinomainen. Olimme
saaneet käyttöömme luokkahuoneen, joka olikin
todella hyvä ratkaisu verrattuna vaikkapa kahden
vanhan puolueen saamiin
käytäväpaikkoihin. Oliko
luokkahuoneen ansiota,
että luonamme kävi jatkuvasti ihmisiä juttelemassa ja
hakemassa lehtiä ja muuta
materiaalia? Vai olisiko sittenkin niin, että äänestäjät
haluavat nyt muutosta kuntapolitiikkaan. Jotkut jopa
sanoivat, että olivat tulleet
varta vasten meitä katsomaan.
Kävin välillä ”vakoilemassa” SDP:n paikallisosaston pöytää. Siellä näytti
aika hiljaiselta. Ohikulkijoita kyllä riitti, olihan heidän
pöytänsä käytävällä, muttei
sinne ollut sellaista tunkua
kuin meidän paikallemme.
Samalta kieltämättä näytti keskustankin pöydässä.
Molemmilla oli jotain ar-

poja myynnissä, ja joskus
ihmiset kysyivätkin, onko
meillä niitä myytävänä.
Vastasimme ettei ole mitään
myytävänä, meillä on ihmisille vain annettavaa.
Puolue vaihtoon
Moni tuli kertomaan, että
vaikka on aina ennen äänestänyt vanhaa puoluetta,
aikoo nyt antaa äänensä Perussuomalaisille. Ehdokaslistojenkin perään jo kyseltiin. Varmasti saimme uusia
jäseniä yhdistykseemme ja
myös lähipaikkakuntien
ihmisiä ilmoitti liittyvänsä
puolueeseen. Tällä tavoinhan saadaan lisää laadukkaita ehdokkaita listoille
ensi vuoden kuntavaaleihin, eli samalla rakensimme
vahvoja perustuksia siihen
koitokseen. Myös presidentinvaalit kiinnostivat ihmisiä ja Timo Soinia toivottiin
poikkeamaan vaalikiertueellaan myös täällä päin.
Lehtiä jaoimme neljän
tunnin aikana kolmeen mieheen ja yhteen naiseen lähes
kahdeksansataa kappaletta
ja siinä sivussa kävi kau-

Perussuomalainen-lehtien kanssa vastavalittu yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ahonen,
vieressä oikealla yhdistyksen varapuheenjohtaja Risto Räty pikkutakissaan. Kuvan otti
Rautjärven osaston puheenjohtaja Päivi Sivenius.

paksi muukin materiaali.
Välillä piti oikein käydä kotoa hakemassa täydennystä,
meni sitä sen verran paljon.
Ruokolahden yhdistyksestä
olivat paikalla Risto Räty
ja Harri Ahonen, Rautjärven puolelta avittelemassa
olivat Päivi Sivenius ja Juha
Poutanen.

Allekirjoittanut kyllä
havahtui huomaamaan, että
jos tämä olisi ollut gallup,
niin kannatusprosentit olisivat olleet aivan eri luokkaa kuin noissa tilatuissa
gallupeissa, joissa tekijä voi
vaikuttaa otannan avulla
todella paljon siihen, millaiseen tulokseen päädytään.

Katoavaista on
keskustan valta
Toistaiseksi Ruokolahti on
vielä keskustaenemmistöinen kunta, mutta onko enää
ensi kuntavaalien jälkeen?
Sen kertovat äänestäjät.
Uskomme omiin tekoihimme ja niiden tuomaan nos-

teeseen sekä kansalaisilta
saamaamme palautteeseen,
jonka mukaan keskustan
valta tulee olemaan katoavaista.
Eikä sosiaalidemokraattejakaan auta yhtään heidän niin hehkuttamansa
Kreikka-vakuudet, vaikka
koettavatkin mustamaalata
meitä. Mitä enemmän he
sitä tekevät, sitä kovemman
vauhdin he antavat vaalivankkureillemme. Mistä se
kertoo? Se kertoo juuri siitä, että meitä pelätään. Ja
eikös pelko ole viisauden
alku? Aika näyttää kasvaako heillä viisaus, vai jääkö
se edelleen vain räksyttämisen asteelle koko valtakunnassa.
Toivotamme jokaiselle
puolueen yhdistykselle ja jäsenelle jaksamista ja uskoa
omaan tekemiseensä ja sitä
kautta tietä loistaviin tuloksiin ensi vuoden vaaleissa.
Viedään perussuomalaisuutta eteenpäin.

Harri Ahonen
Ruokolahden
Perussuomalaiset ry
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JÄRJESTÖTOIMINTAA
PIIRIYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Perussuomalaisten Hämeen Piiri ry

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri

Syysvuosikokous

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syysvuosikokous lauantaina 12.11.2011
klo 12.00 Lahdessa, ravintola Wanhan Herran Metelinmäki-kabinetissa (2. kerros), Laaksokatu 17, Lahti.
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia. Tarkastellaan myös tulevan vuoden 2012
vaaleja.
Huom. Mukaan jäsenluettelo ja valtakirja tai pöytäkirja josta ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokousedustajistaan. Puolueen edustajana 3. varapuheenjohtaja Reijo Ojennus. Paikalla myös järjestösihteeri
Jukka Kotimäki, työmies Matti Putkonen ja piirin kansanedustajia. Kahvitarjoilu kokouksen alussa. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 27.11.2011
klo 13 Kainuun portti, Kajaani.
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia.
Piirihallitus kokoontuu klo 11, valtakirjojen tarkastus
alkaa 12.30. Puolueen edustajana 3. varapuheenjohtaja
Reijo Ojennus. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n syyskokous pidetään perjantaina 2.12.2011 kello 17.00 Raision
kaupungintalon valtuustosalissa (Nallinkatu 2).
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia.
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus alkaen kello
16.30.

Lisätietoja: piirisihteeri Jaana Sankilampi 040-5135038

Perussuomalaisten Kymen piiri ry
Perussuomalaisten Oulun piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 20.11.2011 klo 13.00 alkaen Keuruun
Vanhassa Pappilassa osoitteessa Kangasmannilantie 2,
Keuruu. Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan
syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien
valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat
auktorisoituja tilintarkastajia.
Kaikilla jäsenmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä
on osallistumisoikeus piirin syyskokoukseen, mutta ei puhe- ja äänioikeutta. Paikallisyhdistykset valitsevat syyskokouksissaan omat puhe- ja äänivaltaiset edustajansa piirin syyskokoukseen, perustuen jäsenten määrään. Tästä
valinnasta on oltava paikallisyhdistyksen pöytäkirjan ote
tai kopio joka esitetään kokouksen alussa kokousvirkailijalle. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.30.
Puolueen edustajana 3. varapuheenjohtaja Reijo
Ojennus. Paikalla ovat myös piirimme kansanedustajat
sekä kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa. Kahvitarjoilu suolaisen ja makean kera. Tervetuloa kokoukseen ja
Keuruulle!

Lauantaina 19.11.2011 alkaen klo 12.00 Oulussa, Kirkkotorin Koulutuskeskus (Asemakatu 5).
Esityslistalla sääntömääräiset syyskokousasiat (löytyvät mm. Perussuomalainen-lehdestä n:o 13/2011, Perussuomalaiset rp:n piiriyhdistyksen säännöt 12 §).
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia.
Mukaan jäsenluettelo ja valtakirja tai pöytäkirja josta
ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokousedustajistaan. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30.
Paikalla järjestösihteeri Juha Liukkonen.
Huom! Parkkipaikat maksullisia klo 14.00 saakka,
edullista parkkitilaa Toriparkissa, Kauppatorin yhteydessä n. 300 metriä kokouspaikasta. Tervetuloa!

Satakunnan Perussuomalaiset

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 20.11.2011 klo 14.00. Ruokolahti, Opistontie 21, Jaakkiman Kristillinen opisto. Piirihallitus kokoontuu klo 12.00 samassa paikassa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Sääntömääräisten
asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä
päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten,
että toinen valittava tilintarkastaja ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja tilintarkastajia.
Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla puolueen jäsenillä on osallistumisoikeus piirin syyskokoukseen, mutta ei
puhe- ja äänioikeutta. Paikallisyhdistykset valitsevat syyskokouksissaan omat puhe- ja äänivaltaiset edustajansa
piirin syyskokoukseen, perustuen jäsenten määrään. Tästä valinnasta on oltava paikallisyhdistyksen pöytäkirjan
ote tai kopio joka esitetään kokouksen alussa kokousvirkailijoille. Puolueen edustajana 2. varapuheenjohtaja Juho Eerola. Paikalla ovat myös Perussuomalaisten Naisten
puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen, talouspäällikkö
Auli Kangasmäki sekä piirimme kansanedustajat.
Jäsenmaksunsa 1.11.2011 mennessä maksaneet jäsenet
hyväksytään piirikokouksessa yhdistysten edustajiksi.
Piirijärjestö tarjoaa ruokailun kokouksessa. Tervetuloa kokoukseen!

Sääntömääräinen syyskokous
Keskiviikkona 23.11.2011 klo 18.30 Huittisten kaupungin valtuustosalissa, Risto Rytinkatu 36.
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia.
Paikallisyhdistykset ovat valinneet viralliset äänioikeutetut edustajansa piirin syyskokoukseen, perustuen
jäsenten äänimäärään. Tästä valinnasta on oltava paikallisyhdistyksen pöytäkirjan ote tai kopio, joka esitetään
kokouksen virkailijalle. Mukaan jäsenluettelo osaston
jäsenistä.
Huittisten Kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa. Puolueen edustajana 3. varapuheenjohtaja Reijo Ojennus. Paikalla myös järjestösihteeri
Riikka Slunga-Poutsalo. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Perussuomalaisten Lapin piiri

Sipoon Perussuomalaiset

Raision Perussuomalaiset ry

Kontulan Perussuomalaisten

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Ylimääräinen yhdistyskokous

Tiistaina 1.11. klo 19.00. Paikkana Sipoon kunnantalo,
Iso Kylätie 18. Tervetuloa!

Torstaina 3.11.2011 klo 18.00 kaupungintalolla. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.

Nurmijärven Perussuomalaiset ry

Espoon Perussuomalaiset ry:n

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Torstaina 3.11.2011 klo 16.30 alkaen. Esityslistalla hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen yhdellä (6+1).
Piirikokousedustajien uudelleenvalinta. Kahvitarjoilu,
kaikki jäsenet tervetuloa. Kokouksen jälkeen kaikille
avoin PS-Foorumi, jossa vieraana kansanedustaja Teuvo
Hakkarainen.

Sunnuntaina 6.11.2011 klo 15 ravintola Duetossa Nurmijärven kirkonkylällä (Pekontie 3). Sääntömääräiset
asiat. Lisäksi keskustelua ensi vuoden kuntavaaleista,
paikalla kansanedustaja Jussi Niinistö. Tervetuloa!
Lisätietoja: www.nurmijarvenperussuomalaiset.ﬁ

Maanantaina 31.10. klo 18.00, Kannusalin kahvio Nekka, Kannunsillankatu 4, Espoon keskus. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään yhdistyksen kunnallisvaalistrategia kokonaisuudessaan ja Uudenmaan piirin syyskokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 27.11.2011 klo 12.00. Huissin urheilutalo,
Vaasantie 1081, Ilmajoki.
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia.
Puolueen edustajana 1. varapuheenjohtaja Hanna
Mäntylä. Paikalla myös järjestösihteeri Juha Liukkonen.
Valtakirjojen (pöytäkirja josta ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokousedustajistaan) tarkastaminen ja
kahvitarjoilu alkaa klo 11.00. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 29.10.2011 klo 14.00 alkaen Rovaniemellä
Hotelli Aakenuksessa, koskikatu 47.
Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja
tilintarkastajia.
Puolueen edustajana 1. varapuheenjohtaja Hanna
Mäntylä ja puoluesihteeri Ossi Sandvik. Paikalla myös
europarlamentaarikko Sampo Terho, työmies Matti Putkonen ja järjestösihteeri Juha Liukkonen.
Lapin piirihallitus kokoontuu ennen syyskokousta alkaen klo 11.
Tervetuloa suurella joukolla mukaan!

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Kiimingin Perussuomalaiset

Syyskokous
Hannuksen koululla 7.11.2011 kello 18.00. Tervetuloa.
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JÄRJESTÖTOIMINTAA
PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Tampereen Perussuomalaiset ry:n

Nastolan Perussuomalaiset ry:n

Perussuomalaiset rp:n Teuvan paikallisosaston

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Syyskokous

Lauantaina 19.11.2011 klo 14.00 Vanhalla Kirjastotalolla,
Keskustori 4, Tampere. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustellaan 2012 kuntavaaleista. Tilaisuus on avoin
myös kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Pidetään perjantaina 11.11.2011 alkaen klo 18.00 Nastolan kunnantalon Antti-Eenokki salissa. Tervetuloa!

Teuvan Nuorisoseuralla lauantaina 26.11.2011 alkaen
klo 12.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen päätteeksi noin klo 13.00 pitää kansanedustaja Maria Tolppanen nuorisotyöttömyyteen, koulutukseen ym. liittyvän ajankohtaiskatsauksen. Tervetuloa
joukolla mukaan!

Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset

Syyskokous
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Hotelli Albassa 30.10.2011 klo 14 (-17). Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat ja ehdokkaitten asettaminen
kunnallisvaaleihin 2012. Tervetuloa.

Nokian Perussuomalaiset ry:n
Kajaanin seudun Perussuomalaiset ry

Yhdistyksen hallitus

Sääntömääräinen syyskokous

Pertunmaan Perussuomalaiset ry

Sunnuntaina 30.10.2011 klo 16.00 Perussuomalaisten
Kainuun piirin piiritoimistolla, Kehräämöntie 7, Kajaani.
Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous

Toivo Kyllönen, puheenjohtaja

Torstaina 10.marraskuuta 2011 kello 18.00 Kunnanviraston kahviossa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa
kahville ja keskustelemaan !

Porvoon Perussuomalaiset ry:n

Alajärven perussuomalaiset ry:n

Porvoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään perjantai 28.10. klo 19.30 alkaen Porvoon kaupungintalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous
Alajärven kaupungintalon lautakuntien huoneessa tiistaina 15. päivänä marraskuuta 2011 kello 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi keskustelua
vuoden 2012 kuntavaaleista. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous

Kurikan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 19.11.2011 klo 12 Intolassa
Kurikassa osoitteessa Seurapuistikko 6 C 27. Paikalla kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala. Hallitus klo
11.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Syys- ja sääntömuutoskokous
Maanantaina 7.11.2011 klo 17.00 Colorian tiloissa,
Kaakkurintie 8, Nokia. Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen
PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Lisäksi keskustellaan vuoden 2012 kunnallisvaaleista.
Paikalla piirisihteeri Terhi Kiemunki. Tilaisuus on avoin
myös kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Janakkalan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous

Syyskokous

Sunnuntaina 30.10.2011 klo 14.00 Lounasravintola Pikantti, Koulutie 1, Turenki. Syykokousasioden lisäksi
keskustellan tulevien kuntavaalien ehdokkaiden esille
tuomisesta ja jäsen hankinnasta sekä toimintajaosta.
Kansanedusta Ismo Soukola on lupautunut tulemaan paikalle kertomaan tuoreet kuulumiset. Tervetuloa mukaan,
JPS tarjoaa pullakahvit.

Hotelli Tallukassa sunnuntaina 30.10.2011 klo 17.00.
Osoite: Tallukantie 1, 17200 Vääksy. Sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaiset ry:n

Asikkalan Perussuomalaiset ry

Kurikan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous

Hallitus

Maanantaina 7.11.2011 klo 18.00 Vilppulan Osuuspankin kerhotiloissa. Tervetuloa!

Syyskokous
Ylivieskan Seudun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 6.11.2011 alkaen klo. 13.00. Esillä sääntömääräiset kokousasiat. Kokouspaikkana Sievin kunnantalo, valtuustosali Haikolantie 16, 85410 Sievi. Tervetuloa.

Kurikan Perussuomalaiset ry:n hallitus

Lempäälän perussuomalaiset ry

Ilmajoen perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Keskiviikkona 9.11.2011 klo 19.30 alkaen. Paikkana
Ideaparkin Ståhlbergin kahvio. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Sunnuntaina 6.11.2011 klo 16.00. Ilmajoen kisailijoiden
kokoustila Heikkilänkujalla. Hallitus klo 15.00.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sunnuntaina 6.11.2011 klo 16.00 Marttakulmassa, Torikatu 6:ssa Torinlaidalla, Kouvolan keskustassa.
Käsitellään sääntöjenmääräämät asiat, päätetään yhdistyksemme nimen vaihdoksesta, sekä mahdollisesta Iitin
yhdistyksen perustamisesta ja keskustellaan tulevista vaaleista. Kahvia ja pikkusyötävää tarjolla.
Tervetuloa.

Keuruun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Torstaina 4.11.2011 klo 17.00 Keuruun Nordean kerhohuoneella. Lisätietoja 040 542 9782. Tervetuloa.

PS-NAISTEN KOKOUKSET

Perussuomalaiset Naiset ry:n syyskokous Lahdessa 26-27.11.2011
Perussuomalaiset Naiset ry:n syyskokous pidetään Sokos
Hotel Lahden Seurahuoneella (Aleksanterinkatu 14) lauantaina 26.11.2011 kello 13.00. Kokousta edeltää ruokailu kello 12.30.
Kokouksessa käsitellään Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntöjen 12§ mukaiset syyskokousasiat.
Lauantain iltaohjelmana Lahden Kaupunginteatterin
näytös ”Tohvelisankarin rouva” kello 19.00. Majoitus
kokoushotellissa 2 hengen huoneissa.
Sunnuntaina 27.11.2011 kello 10-13 välillä Auli Kangasmäen luento sekä keskustelua kunnallisvaaleihin valmistautumisesta ja valtuutetun tehtävästä.
Varaukset ja ilmoittautuminen
Hotelli-teatteripaketin (majoitus ja teatterilippu) hinta on
79 euroa/henkilö. Ilmoita osallistumisestasi mahdollisim-

man pian Marja-Leena Leppäselle, puh. 040-775 1757, sähköposti: marja-leena.leppanen@perussuomalaiset.ﬁ. Mikäli
haluat hotelli-teatteripaketin, ilmoittaudu viimeistään 4.11.
Varmista jäsenyytesi!
Perussuomalaiset Naiset ry:n jäsenille on kokouskutsu
lähetetty myös kirjeitse. Muut Perussuomalaiset rp:n jäseninä olevat naiset voivat hakea naisjärjestön jäsenyyttä
kirjallisesti naisjärjestön hallitukselle osoitetulla omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella.
Varmista äänioikeutesi kokouksessamme liittymällä
jäseneksi mahdollisimman pian! Jäsenhakemuslomake
löytyy naisjärjestön internet-sivuilta osoitteesta: ps-naiset.
perussuomalaiset.ﬁ/jasenyys. Tervetuloa kokoukseen!
Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus

Pohjois-Savon perussuomalaiset naiset

Järjestäytymiskokous
Sunnuntaina 6.11.2011 klo 16.00. Kuopion seudun perussuomalaiset ry:n toimistolla (Puistokatu 2, 70110
Kuopio). Tervetuloa!
Lisätietoja: lauralehtolainen@gmail.com

Pirkanmaan Perusnaiset ry:n

Perustamiskokous
Torstaina 17.11.2011 klo 19.00 Piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere. Tervetuloa!
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■ PUOLUETOIMISTO

Kymen perussuomalaisten
retki eduskuntaan
Kymen piirin perussuomalaiset tekevät tutustumismatkan eduskunnan kyselytunnille torstaina 10.11.2011.
Mahdollisuus tavata myös puolueen kansanedustajia.
Matkaan lähdetään tutulla bussilla, aamusta Ruokolahdelta, Rasilan R-kioskilta. Matkareitti kulkee Imatran, Lappeenrannan, Kouvolan, Kuusankosken, Elimäen
kautta Helsinkiin. Matkaan lähdetään aamusta, lähtöajat varmentuu myöhemmin. Paluu samaa reittiä. Tarkempi ohjelma myöhemmin.
Varaa nyt paikkasi Saarimäen Erkiltä 050 331 0102
ja varmista pääsy mukaan mielenkiintoiselle retkelle.
Mukaan mahtuu 45 nopeinta. Bussimatkan hinta on
vain 20 €/henkilö. Lisätietoja joko Erkiltä tai Harrilta
040 841 2504.

Suomalainen 21

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Terho, Sampo
Työpuh. +32 228 45757
matkapuh. Brysselissä: +32 471 552 923
matkapuh. Suomessa: +358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu

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

Tel Brussels: + 32 228 45757
Tel Strasbourg: +33 3881 75757

Avustajat Brysselissä:

Kotimaan avustaja:

Katri, Eeva

Sinisalo, Pekka M.

Puh. +32 228 47757
katri.eeva@europarl.europa.eu

Puh. 044 2222 678
pekka.sinisalo.ps@gmail.com

Ristevirta, Hanne
Puh. +32 47 6055 037
hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Vastaava päätoimittaja:
Lindell, Harri
Puh. 0207 920 362, 040 749 9362
harri.lindell@peruss.fi

Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:

Pirkanmaan Perussuomalaisten
pikkujoulujuhla
Lauantaina 10.12.2011 klo 17.00 Ruokaravintola Soppaa Soittajilla, Pyynikintie 25, Tampere. Hinta 20 €/hlö,
sisältää runsaan jouluaterian.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset (allergiat ilm. yhteydessä): terhikiemunki@hotmail.com.

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki

Toimistopäällikkö:
Leppänen, Marja-Leena
Puh. 0207 430 807, 0400 912 422
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801

■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS
Puheenjohtaja

Sihteeri

Leppänen, Marja-Leena

Peltomaa, Iiris

Lappeenranta
puh. 040-775 1757

Pyhäranta
Puh: 045-898 5400
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset mukana
Simpeleen syysmarkkinoilla

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

Rautjärven Perussuomalaiset ry:n jäseniä Simpeleen
syysmarkkinoilla 09.11.2011 klo 9-15. Tervetuloa tapaamaan sekä keskustelemaan äänestäjien kanssa.

Perustettu: 1995

1. varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Jämsä-Uusitalo, Vaili

Kangasmäki, Auli

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

Lemi
puh. 0207 430 803, 0400 917 352
auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi

2. varapuheenjohtaja

Kuusinen, Tuula

Valkeakosken Perussuomalaisten
pikkujoulu
Hotelli Waltikassa 18.11.2011 alkaen klo 18.00. Joulupöytä ja esiintyjänä Neljän Suora. Valkeakosken perussuomalaisten jäsenet 25 euroa, muut 49 euroa.
Ilmottautumiset 4.11. mennessä:
Minna Kamppari 040-7034802
Tervetuloa!

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

Jäsenet:

Varajäsenet:
Ojennus, Helena

Elomaa, Kike

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

■ MERKKIPÄIVÄT

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

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

Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com
Toimittaja:
Männistö, Mika
Puh. 0207 920 368, 040 352 9368
mika.mannisto@peruss.fi

Mäkinen, Minna
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

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

Pihlman, Marjo

Lamminkoski,
Sirkka-Liisa

Einari Koponen 80 vuotta
Tuusniemeläinen Einari Koponen täyttää 21.10.2011 80
vuotta.
Koponen on edustanut jo 1969 alkaen SMP:n puoluetta ja toiminut myös Tuusniemen kunnallisjärjestön
puheenjohtajana. Hän on ollut vuodesta 1972 alkaen
Tuusniemen kunnanvaltuutston jäsenenä neljä vaalikautta. Lisäksi hän on toiminut puolueen luottamustehtävissä
kuten maatalouslautakunnassa ja ollut kihlakunnanoikeuden lautamiehenä. Myöhemmin Einari Koponen osallistui
myös Perussuomalaisten ensimmäiseen perustavaan puoluekokoukseen marraskuun lopussa 1995 Kokkolassa.
Vaikka ikä ja sairaudet ovat heikentäneet liikkumista
niin ettei hän voi enää osallistua puolueen toimintaan,
hän seuraa yhä aktiivisesti perussuomalaisten toimintaa
tiedotusvälineiden kautta.
Einari Koposelle on myönnetty SMP:n kultainen ansiomerkki sekä Suomen kunnallisliiton hopeinen kunniamerkki tunnustukseksi ansiokkaasta kunnallisesta
toiminnasta.
Merkkipäivään hän viettää perhepiirissä.

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

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

Sankilampi, Jaana
Kajaani
puh. 040-513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi
Pohjoisen Suomen
toiminnanjohtaja

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

Kunniajäsen:
Jalava, Annikki
Tampere

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

Projektisihteeri, järjestöja PRH-asiat
Pihlman, Marjo
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
www.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
Ruohonen-Lerner,
Pirkko (eduskuntaryhmän pj.)
Puh. 050 512 2788
(09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner
@eduskunta.fi

■ PUOLUEHALLITUS

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

Valpas, Antti

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

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

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

Lindström, Jari
(eduskuntaryhmän 2. vpj.)

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

Eduskuntaryhmä:

Havansi, Erkki
Oikeudellinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3286
erkki.havansi@eduskunta.fi

Ristimäentie 8, 61350 Huissi
Puh: 044-585 6739
jarkko.leinio@suomi24.fi

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

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

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

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

Leiniö, Jarkko (vpj.)

ETELÄ-SAVO

Kettunen, Pentti
Seivo, Kirsi

■ PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA

Soini, Timo

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

(eduskuntaryhmän 1. vpj.)
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Eerola, Juho
2. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Juurikkala, Oskari

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

KAINUU

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

Talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3288
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

MUUT KANSANEDUSTAJAT:

MUUT KANSANEDUSTAJAT:

Eerola, Juho

Mattila, Pirkko

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

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

Elomaa, Ritva

Mäkipää, Lea

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

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

Hakkarainen, Teuvo

Mäntylä, Hanna

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

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

Halla-aho, Jussi

Mölsä, Martti

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

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

Huhta, Seppo

Lindström, Jari
Kymenlaaksonkatu 2 C 7, 45700 Kuusankoski

Heikkilä, Lauri

Niikko, Mika

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

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

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

Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi

Lahti, Vuokko

LAPPI
Härö, Kari

Ojennus, Reijo

Kettunen, Pentti

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:

Hirvisaari, James

Niinistö, Jussi

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

Puh. (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi

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

Hongisto, Reijo

Oinonen, Pentti

Leskinen, Pekka

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

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

Immonen, Olli

Packalén, Tom

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

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

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

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

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

Jurva, Johanna

Soukola, Ismo

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

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

Juvonen, Arja

Tolppanen, Maria

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

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

Jääskeläinen, Pietari

Tossavainen, Reijo

Puh. (09) 432 3027
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi

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

Kivelä, Kimmo

Turunen, Kaj

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

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

Kokko, Osmo

Tuupainen, Kauko

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

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

Koskela, Laila

Virtanen, Pertti

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

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

Lohela, Maria

Vähämäki, Ville

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

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

Louhelainen, Anne

Väätäinen, Juha

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

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

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

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

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

Slunga-Poutsalo, Riikka
Lohja
Puh: 040 550 9280
riikka@poutsalo.com

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

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

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

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

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

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

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

Perussuomalaiset rp:

UUSIMAA

Puoluetoimisto:

Jääskeläinen, Pietari

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Heikkilä, Lauri

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea

218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

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

www.perussuomalaiset.fi
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VAPAA SANA

Välikysymys Suomen EU-politiikan
hoidosta?
Suomen porvaripuolueet
kokoomus ja sdp ovat näkyvästi venytelleet henkseleitään sixpackin velkatakuutempusta, josta Valtiovarainministeriön mukaan
ollaan ”päästy yhteisymmärrykseen sekä poliittisella että virkamiestasolla”.
Myös eduskunnan suuren
valiokunnan puheenjohtaja Kumpula-Natri (sd)
kertoo vakuuksien olevan
hyväksyttyjä. Kovin erilaista viestiä Suomeen tulee
Euroopasta.
Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd) mukaan Suomi sai
isosti rispectiä ja hyväksyntää vaatiessaan vekselivetoiselta Kreikalta velkatakuita. Eurooppalaiset sentään tietävät, että nyökkäys
on paras vastahyökkäys,
kun mitään ei ole paperilla.
Pääministerin tulkinta sen
sijaan oli se, että ”meillä oli
hyvä idea ja muutkin olivat
samaa mieltä”.
Ulkoasiainvaliokunnan
varapuheenjohtaja Pertti
Salolaisen (kok) mukaan
Suomi joutui karmeaan tilanteeseen. Tässäkin Salolainen on enemmän ulkona

kuin hänen asemaan sopii.
Ei Suomi joutunut karmeaan tilanteeseen. Suomi
riensi pistämään itsensä silmukkaan, josta ulospääsyyn
on 3+1 vaihtoehtoa.
Myönnytysten tie on
kuljettu loppuun
Hallitus ymmärtää, että raja
myönnytyksille on kuljettu
loppuun ja Suomi ei tue
Kreikkaa ilman vakuuksia. Hallitus tekee VäyrysUrpilaiset syyttäen mediaa

kaikesta pieleen menneestä
ja luovii itsensä ulos niistä
porsaanrei´istä, joita on jälkeensä jättänyt. Hallitus jatkaa lopunkin uskottavuuden vievällä linjattomuudellaan, vaikka sixpackin
vettyneen pohjan läpi on
valahtanut koko sen sisältö
ja jäljellä on enää tyhjä kuori pääministerin sylissä.
Villinä korttina on perussuomalainen vaihtoehto,
jossa tunnustetaan, että tukipaketit eivät toimi ja keskitetään voimavaroja kan-

sallisten ongelmien ratkaisemiseen. EU:n jäsenmaana
palataan sille linjalle, josta
euro-valuuttaa perustettaessa sovittiin.
Odotan opposition esittävän hallitukselle myös välikysymyksen Suomen EUpolitiikan hoidosta, koska
hallituksen ilmoitukset EUkokouksissa sovituista asioista eivät näytä vastaavan
likimainkaan todellisuutta.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Hyppy Euroopan rahalaineelle
Tai voisiko sanoa hyppy
tuntemattomaan. Poliittinen dementia on juurtunut
kaikkien Euroopan maiden
hallituksiin. Euroseteleissä
ei ole kansallisia kuva-aiheita eikä tekstejä, vaan niissä
korostetaan eurooppalaisille yhteisiä arvoja.
Pääasiasiallisena kuvituksena ovat eri aikakausien ja tyylisuuntien ikkunat,
ovet ja sillat, jotka kuvastavat avautumista kohti
muita ihmisiä ja yhteyksiä
heihin (piilomainontaa &
aivopesua kohti liittovaltiota). Euroseteleitä katsoessa ei voi välttyä ajatukselta - joko me olemme
liittovaltiossa?
Saksan maalta kuuluu
kummia, Merkel jyrähtää
Suomen lainatakuita vastaan! Pahalta näyttää, haiskahtaa liittovaltiolta! Ei se
näin voi olla, että Merkel
määrää mitä Suomi tekee!
No joka tapauksessa Eurooppa-asiat ovat tärkeitä
meille jokaiselle suomalaiselle, mutta eikö pitäisi olla

niin, että Suomi on Euroopassa eikä Eurooppa Suomessa!
Työ ja nuoret
Kaupunkien ja kuntien vastuu nuorisotyöttömyydestä
alkaa jo koulussa. Opintojen ohjaus, TET-jaksot,
työpaikkavierailut ja ammattiesittelyt voivat oikaista ennakkoluuloja tiettyjä
ammatteja kohtaan.
Kuntien kannattaa panostaa nuorten työelämäohjaukseen, koska yksi työelämästä syrjäytynyt nuori
maksaa yli miljoona euroa
elinaikanaan. Puhumattakaan inhimillisistä kustannuksista!
Kuntia on yritetty herättää nuorten aktivointiin,
mutta jokainen kunta laistaa kaikkinensa tärkeästä
tehtävästään. Pelkkä ”diipa-daapa” puuhastelu on
joutenoloa parempi vaihtoehto, mutta se ei juuri auta
eteenpäin. Nuorten työllistymispalvelut ovat liiaksi

projektien harteilla. Projekteissa ei riittävästi kiinnitetä huomiota, miten hyvät
käytännöt rahoitetaan ja
juurrutetaan normaaliksi
toiminnaksi. Kohtuuhyvät
toimijat ja käytännöt hukkuvat projektin päätyttyä.
Kuntienkin on herättävä
työnteon tärkeyteen ja mietittävä, kannattaako projektia aloittaa, jos sen jälkeen
asiaan ei aiota panostaa!
Nopeasti
kasvavaan
nuorisotyöttömyyteen olisi puututtava kaikin mahdollisin keinoin. Erityisesti
nuorten joutumista työkyvyttömyyseläkkeelle olisi
torjuttava kaikkinensa.
Nuorten pahoinvointiin
on puututtava ajoissa, ei
vasta sitten kun ongelmat
ovat jo kasautuneet. Mielenterveyden ongelmat ovat
nuorilla merkittävin syy
työkyvyttömyyteen. Näitä
ongelmia voitaisiin tehokkaasti ehkäistä parantamalla koulujen ja oppilaitosten
terveydenhoidon sekä työterveyshuollon resursseja.

Käsitys siitä, mitä aikuisuus on käytännössä, syntyy
18-25-vuotiaana. Tuossa
vaiheessa selviää vastuun,
vapauden ja velvollisuuksien merkitys. Nuorilla on oltava oikeus toteuttaa ja kehittää itseään opiskelun tai
työn kautta. Nykyhallitus
puhuu kauniisti palveluiden
räätälöinnistä ja työttömien
kouluttamisesta, mutta tosiasia on, että voimavaroja
koulutukseen on vähemmän
kuin viime vuosina. Ruuhkautuneiden työvoimatoimistojen palvelutaso on
sosiaalibarometrin mukaan
romahtanut.
Nykyiset asiantuntijaryhmä ei ota kantaa toimien vaatimiin euroihin.
”Se tiedetään, että valtion
rahatilanne on huono. Jos
löydetään kustannustehokkaita ehdotuksia, toki
niitä tehdään” Näillä mennään.

Juhani S. Keinänen
Lapin piirin
varapuheenjohtaja

Median yhdenvertainen
kohtelu
Täytyy ihailla, miten valtakunnallisten lehtien toimittajat löytävät aina moitittavaa perussuomalaisista. Miten
voikin niin monta ihmistä olla niin monella tapaa väärässä?
Pakolla tulee mieleen teini-ikäisen kasvatus, heidän
vanhempansa ovat aina väärässä, yrittivätpä tai sanoivatpa he mitä tahansa. Teini-ikäisiä ei kiinnosta, mitä
vanhempansa todellisuudessa osaavat tai ovatko he oikeassa.
Ehkä lehdissä on todella luotu toimintakulttuuri,
jossa aamupalaverissa päätetään, miten meidän puolueettomissa lehdessämme tänään ollaan perussuomalaiskriittisiä. Olisi oikein lukea samanlaiset poliittissuuntautumiskriittiset arvostelut esim. muiden puolueiden
kansanedustajista. Tasapuolisuuden sekä yhdenvertaisuuden vuoksi.
Perjantaina 21.10. Yle 1:llä esiteltiin viikon tietokirja, Mielen taito. Jos tulevaan työehtosopimukseen saadaan kolmen päivän kouluttautumisoikeus, lehtien toimitukset voisivat pyytää psykoterapeutti Juhani Laaksoa
pitämään koulutusta, miten hyväksyä asioita, joille ei voi
mitään ja jotka on vain hyväksyttävä.
Perussuomalaiset ovat tulleet pysyvästi osaksi Suomen poliittista päätöksentekoa, sitä tosiasiaa eivät voi
lehtien toimitukset muuttaa, eikä kannattaisikaan.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

Pakkoruotsi pois
Asiantuntijoiden selvitysten
mukaan Suomen kielitaitovaranto on liian suppea.
Suomessa osataan puhua
suomea, englantia ja ruotsia,
viimeksi mainittua heikonlaisesti – ruotsinkielen väkisin
syöttäminen vastahakoisille
oppilaille ei motivoi ketään,
ja sen johdosta pakkoruotsia
puhutaan vain pakosta jos silloinkaan. Lisäksi ruotsinkielen opiskelu on turhaa, sillä
englantia osataan puhua varsin hyvin myös Ruotsissa.
Sitä vastoin on lukuisia maita, joissa englannin
kielellä ei pärjää. Suomalaisten kilpailukyvyn parantamiseksi olisi tärkeämpää opettaa koululaisille sellaisia
kieliä, joista heille on oikeasti hyötyä, kuten esimerkiksi venäjää tai espanjaa. Ruotsinkielen pakollinen tuputtaminen ”kulttuurillisista syistä” ei palvele ketään.
Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi yliopistoissa
ns. ”virkamiesruotsin” tutkinnossa joudutaan porukka
päästämään läpi lähes olemattomalla kielitaidolla, muuten noin puolella yliopistotutkinto tyssäisi siihen. Mitä
järkeä tässä on?

Mika Männistö

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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NAISET
Haaste kaikille puolueemme naisille!
Perussuomalaisilla on paras
mahdollinen henkilö tulevien
presidentinvaalien ehdokkaaksi,
puheenjohtajamme Timo Soini.
Meidän kaikkien tärkein tehtävä on
lähteä kannustamaan ja tukemaan
sekä voittamaan vaalit
yhdessä hänen kanssaan.

Mutta kuten tiedämme
tehtävä vaatii paljon työtä
onnistuakseen parhaalla
mahdollisella tavalla. Yhdelle ihmiselle on inhimillisesti mahdotonta kiertää
koko maata kattavasti
näin lyhyessä ajassa, joten
jalkatyötä pitää tehdä paikallisesti kaikissa kunnissa
omien jäsentemme voimin.
Otetaan tämä upea haaste
vastaan ja osallistutaan ehdokkaamme kamppailuun
jakamalla vaalimateriaalia
ja lehtiä kukin omien voimavarojensa mukaan.
Timo Soini on vahva
vaikuttaja, rehellinen, suorapuheinen suomalainen
ja uskottava, tosi hyvä

TV-esiintyjä. Keskustelut
ja vaalipaneelit paljastavat
Suomen kansalle armottomasti kuka on kukin kaikista ehdokkaista.
Kohti kunnallisvaaleja
Vaalit eivät kuitenkaan tähän lopu – kohti syksyn
2012 kunnallisvaaleja mennään ja niihin tarvitsemme
myös hyvät ehdokkaat.
Haasteet siis vain lisääntyvät, tässäkin työssä meillä
jokaisella on oma roolimme. Perussuomalaisilla on
nykyisissä valtuustoissa
noin 400 henkilöä, sekä
lukuisa joukko luottamusmiespaikkoja.

■ LYHYET

Tähtäämme siihen, että
kaikissa Suomen kunnissa
on ehdokkaita syksyn 2012
kunnallisvaaleissa. Riittävä
määrä ehdokkaita tuplaa
valtuutettujemme määrän,
ja se voi olla tulevissa vaaleissa jo yli tuhat perussuomalaista valtuutettua koko
maassa.
Naisten osuus on ollut
noin neljännes, 100 naista
on nyt valtuustoissa, heidän
osuutensa paranee myös
sillä, että saamme mahdollisimman paljon myös naisehdokkaita tuleviin vaaleihin ehdokkaiksi.
Tiedotus naisjärjestömme osalta paranee jatkossa, alamme julkaista omaa
lehteä ja kaavailemme että
se ilmestyisi neljä kertaa
vuodessa. Juttuja ja haastatteluja on jo nyt koottu
lehteemme Lappia myöten.
Reipasta menoa syksyynne
ja aktiivista osallistumista
presidentinvaaleihin!

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset

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

Tyhmyytemme maksimointia. Suomi haluaa
olla kaikkien kaveri ja ylimukava muutenkin ja
kieltää itseltänsä jalkaväkimiinat, jotka on tarkoitettu puolustussotaan. Suomi lainaa lisää rahaa,
jotta Suomi voi lainata sitä Kreikalle, joka ostaa
rahoilla panssarivaunuja, jotka on tarkoitettu
hyökkäyssotaan. Kreikka kuvittelee mahdolliseksi uhkakuvakseen Turkin, joka haluaa taasen
EU-jäseneksi, jota Suomen ulkopoliittinen kerma
toivoo, ja jolloin Suomi pääsisi jälleen nostamaan
AAA-lainarahaa ja luovuttamaan ne puolestaan
turkkilaisille.
Kertokaa minulle, mikä logiikka tässä kaikessa
on ja kun ette siihen pysty vastaamaan, kertokaa
milloin ja miksi meistä on tullut näin luvattoman
lapsellisen tyhmiä?

Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
1/2 vsk 20 euroa
Näytenumero, ilmainen
Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________
vanha osoite: ____________________________________________________________________
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

PerusSuomalainen

Ammatti/toimi/koulutus

Tunnus: 500 9637

Sotu

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Kansalaisuus

Jani Mannerheimo
Haluan liittyä Perussuomalaiset
Naiset ry:n jäseneksi

Jäsenhankkija

(ei erillistä jäsenmaksua)

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan
allekirjoittaa viestisi (max. 160 merkkiä).
Viestit numeroon 040 749 9362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

____/____ 2011 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

00003 VASTAUSLÄHETYS

