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Joulunakin ihmiset ovat eriarvoisia
Olemme siirtymässä joulun
viettoon, jolloin maassa vallitsee rauha ja ihmisillä hyvä
tahto toisiaan kohtaan. Nämä ovat pelkkiä fraaseja,
joita hoetaan vuodesta toiseen haluamatta huomata
vähäosaisten hätää ja tuskaa. Pahoinvointi lisääntyy
maassamme koko ajan, eikä
tälle kehitykselle näytä tulevan loppua.
Asian huomaa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi
Hurstin köyhien linnanjuhlissa Hakaniemen torilla,
jossa leipäkassin tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt
vuosi vuodelta. Vähäosaisten leipä- ja soppajono kiertää mutkitellen pitkän matkaa torin ympäri. Presidenttiehdokkaat liihottelevat
paikalle pikkukengissään

hakemassa ääniä itselleen,
eivätkä tee köyhyydelle
ja syrjäytymiselle mitään,
vaikka olisivat voineet ja
voisivat tehdä. Onko joulun
sanoma on näille ehdokkaille vain poliittista peliä?
Suomi ei saa olla
Joulupukki koko
vuoden
Muodostuuko EU:sta liittovaltio? Näin tulee käymään,
mutta onneksi Suomi on
päässyt irti Molokin tappavasta syleilystä (kuinka
moni tuntee Molokin syleilyn?), joka on viemässä
veto-oikeuden pieniltä EUmailta mielestäni Suomen
perustuslain vastaisesti.
Ihmettelen myös Englannin
vaisua mukanaoloa. Saksa

■■Puoluesihteeri

ja Ranska vievät ja muu
Eurooppa vain vikisee, kun
nämä maat neuvottelevat
keskenään ja muut saavat
pureskella niiden päätöksiä.

kratiannälkä, heillä kun ei
ole velkaa, vain rahaa.
Olemme maksamassa
toisten maitten velkoja huomaamatta olevamme Joulu-

Käydään äänestämässä Timo Soinia
presidentinvaaleissa. Annetaan hyvä
lahja Suomen kansalle.
Eurooppa-talo palaa ja Saksa vain tuijottaa sääntöihin.
Pelkkää teatteria ja oman
edun tavoittelua.
Ennen Euroopassa haluttiin päästä diktatuurista eroon, nyt demokratian
tilalle halutaan velkojen
jälkeen ainoastaan rahaa,
vaikka diktatuuri palaisikin
Eurooppaan. Monessa arabivaltiossa vallitsee demo-

pukki, joka säästää oman
maansa kuoliaaksi. Olemme
ymmärtäneet joulun sanoman täysin väärin. Oleminen Joulupukkina EU:lle läpi vuoden ei ole tie kasvuun
ja hyvinvointiin. Ääretön
säästö ei tuo kasvua ja hyvinvointia vaan pahoinvointia. Ei pidä säästää itseään
kuoliaaksi, vaan pitää antaa
tilaa myös talouskasvulle.

Tulevissa presidentinvaaleissa kansa ratkaise, olemmeko maksumiehiä ja –naisia
Kreikalle, Italialle, Portugalille ym. EU:n tuhlaaville
lapsille. Olivat lapset isoja
tai pieniä, heillä pitää olla
kuri ja järjestys eikä erivapauksia. Presidentinvaaleissa
puhutaan suurista linjoista,
jotka määräävät maamme
tulevaisuuden EU:ssa.
Miten auttaa vähävaraisia kansalaisiamme? Lähiaikoina eläkkeelle jää 1,2
miljoonaa ihmistä. Miten
turvaamme heidän eläkepäivänsä? Terveydenhoitokulumme nousevat 50 prosenttia. Miksi ikäihmisten

tarvitsemat palvelut ovat
aina vain kuluja nykyisen
hallituksen edustajien puheissa? Eikö sen pitäisi olla
sivistyksen merkki, että ihmisiä hoidetaan ja he voivat
paremmin?
Presidentinvaaleissa otetaan varmasti kantaa myös
Natoon. Toimittajat eivät
malta olla kysymättä eivätkä ehdokkaat vastaamatta.
Suomi on pieni paikka suuressa maailmassa, ja siitä on
pidettävä tulevaisuudessakin hyvää huolta. Käydään
äänestämässä Timo Soinia
presidentinvaaleissa. Annetaan hyvä lahja Suomen
kansalle.
Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta toivottaa
Perussuomalainen-lehden
toimitus lukijoilleen.

jistyy, yksinäisen kokiessa jäävänsä joulusta osattomaksi. Silloin lyhytkin
vierailu tai puhelinsoitto
hyvän joulun toivotuksineen
voi kohentaa yksinäisen
joulutunnelmaa.
Jouluna kaiken
ylle laskeutuu rauha
ja hiljaisuus, silloin
pimeyskin on pehmeää ja rauhoittavaa. Joulu muistuttaa meitä myös siitä, että
valo voittaa pimeyden, totuus valheen, rakkaus vihan
ja itsekkyyden.
Joulun sanoma tuo tullessaan rauhaa ja lepoa, sil-

lä edellytyksellä, että otamme sanoman vastaa. Onnistunut joulu tarvitsee vain
hyvää joulumieltä ja se voi
syntyä vaatimattomissakin
puitteissa.

Annetaan lahja
Suomelle ja
äänestetään Soinia

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Valon ja ilon juhla
Joulua vietämme Jeesuksen
syntymän muistoksi, hiljennymme muistelemaan suurta sivistyksemme henkistä
luojaa. Parituhatta vuotta
sitten puusepän perheeseen
syntyi poikalapsi. Majatalosta perheelle sijaa ei löytynyt, mutta jotain erityistä
heissä oli, koska itämailta
saakka tähteä seuranneet
tietäjät saapuivat kumartamaan vastasyntynyttä ja
toivat arvokkaita lahjojaan.
Jouluevankeliumia
voimme pitää varsinaisena
ihmisoikeuksien julistuksena. Köyhän perheen lapsen
syntymän eturivin juhli-

joiksi kutsuttiin silloisen
yhteiskunnan vähäväkisimmät, yölläkin työssä olleet
paimenet. Nämä muusta
yhteiskunnasta syrjässä olleet ihmiset nostettiin parrasvaloihin hetkellä, jolloin
maailmanhistoria sai uuden
käänteen.
On lohdullista muistaa,
että joulun sanoma on kerrottu ensin vähäisimmälle
paimenelle, ei kuninkaan
hoville. Tähän sisältyy viesti
siitä, että jokainen ihminen
on yhtä arvokas ja on olemassa toisenlainen arvojärjestys kuin yhteiskuntamme
näkyvä hierarkia.
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timo.soini@eduskunta.fi

Saldona hyvä Suomi

Eduskunnassa sanottua

Totesin kampanjan avauksessa 25.11.
tietäväni, mihin perussuomalainen
puolue pystyy, kun lähdemme
liikkeelle. Se ei ole rahasta kiinni vaan
aatteesta. Kun tämä porukka tekee
töitä, tulee tulosta. Tulee hyvä Suomi.

”Kuntien velkaantuminen on tikittävä aikapommi. Erilaisten vähennysten kautta,
kuntaverosta tehtävien vähennysten kautta,
on kasvanut niiden osuus, jotka eivät maksa
kuntaveroa lainkaan, ja todellinen kuntaveroprosentti käytännössä on jotain 12-13,
vaikka se paperilla on 20:n tietämissä. Sen
vuoksi tämä on yksi osatekijä. Tiedämme,
että kunnat ovat niin ahtaalla, että eivät tule
selviämään velvoitteistaan.”
Kimmo Kivelä 8.12.2011

Olen käynyt lukuisat voittoisat vaalit perussuomalaisten riveissä ja mahtavan
kentän tukemana. Kuntavaaleissa 2008 meiltä pääsi läpi satoja valtuutettuja
ympäri maan, ja perussuomalaisten ääni alkoi pikkuhiljaa kaikua koko maassa.
Nyt me olemme 20 prosentin kannatuksella maan toiseksi suurin puolue ja oppositiorintaman ykkönen.
Viime kevään eduskuntavaalien jälkeen oli selvää,
että näin suurella puolueella on oltava oma vaihtoehto
esittää jokaisissa vaaleissa.
Perussuomalaisilla tulee olla
mahdollisuus äänestää Suomen tärkeimpään virkaan
perussuomalaista ehdokasta, joka tuntee puolueen arvot ja ihanteet, joka uskoo
niihin koko sydämestään ja
joka niiden innoittamana
tekee töitä hyvän Suomen
eteen.
Olen saanut runsaan
määrän palautetta kannattajiltamme, jotka ovat
ilmaisseet huolensa ehdokkuudestani. Sekä omat että
vieraat pelkäävät, että jos
tulen valituksi presidentiksi, kannatus murenee ja
puolue ensin jakaantuu ja
hajoaa sitten kokonaan.
Jotkut tähyävät jo seuraaviin eduskuntavaaleihin ja
ajattelevat, että niiden jälkeen perussuomalaiset on
maan suurin puolue ja minusta tulee pääministeri.
Toivon sydämestäni,
että jytky ei vienyt perussuomalaisen kentän halua
kovaan työhön. Perussuomalaiset ei ole ylimielinen
puolue, joka järjestelee
mielessään tulevien vuosien
vaalien lopputulokset ja vähättelee siten Suomen kansaa ja äänestäjiä.
Eduskuntavaalit ovat
kaukana tulevaisuudessa,
ja niitä ennen käydään vielä
ainakin kolmet vaalit. Tässä vaiheessa on sekä turhaa
että vaarallista alkaa väsätä
käsikirjoitusta niihin saati jakaa ministeripaikkoja.
Meidän on tehtävä työtä

”Putkistojen ja kiinteistöjen kunto on monissa kohteissa hälyttävän huonolla tolalla,
varsinkin 60- ja 80-luvuilla rakennetuissa
kiinteistöissä. Taloyhtiöiden onkin pian ryhdyttävä toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. Ongelmaksi tulevat nousemaan korjausten suuret kustannukset, jotka nostavat
varmuudella asukkaiden asumiskustannuksia muun muassa yhtiövastikkeiden kautta.”

nöyrin mielin, päivä kerrallaan. Tällä hetkellä me
teemme presidentinvaalikampanjaa, jonka tavoitteena on mahdollisimman
hyvä tulos. Sellainen ei
synny ilman uskollista kenttää ja sellaisia
kannattajia, jotka ovat
valmiit tekemään työtä suurella sydämellä.

Jari Lindström 8.12.2011

”Meillä on käsittelyssä, nyt tässä toisessa
käsittelyssä, energiaverolaki. Hallitus esittää tuntuvia korotuksia sekä bensiinien että
dieselpolttoaineen verotukseen. Sehän johtaa
siihen, että kuljetuskustannukset nousevat,
ja ennen kaikkea tämä kohtelee huonosti
kaukana, suurilla etäisyyksillä, asuvia ihmisiä, jotka joutuvat väkisellä käyttämään
omaa autoaan.”

Työtä oman
puoleen
parhaaksi
Presidentinvaalien voitto
tai pääsy toiselle kierrokselle on puolueelle huikea
saavutus. Kuka olisi osannut aavistaa vielä kuusi
vuotta sitten, että seuraavissa vaaleissa on tällainen
tilanne? Tuskin kukaan. On
totta, että Sauli Niinistöllä
on vielä tässä vaiheessa huikea etumatka, mutta sen ei
pidä antaa säikyttää. Tiedän, että perussuomalaiset
eivät ole lannistujia. Toiselle kierrokselle pääsy on
täysin mahdollinen, ja sen
ensimmäinen edellytys on,
että omat kannattajamme
aktivoituvat tekemään työtä
puolueen oman ehdokkaan
pärjäämisen eteen. Emme
me anna korttejamme Niinistön ja kokoomuksen
voittoon.
Kokoomuksella on kohta kaikki tärkeimmät paikat
hallinnassaan, ja hyytelöhallituksen pienemmätkin
jäsenet ovat ryhtyneet sen
laahuksenkantajiksi. Perussuomalaiset eivät ilmoittaudu siihen porukkaan.
Vastustajat ovat yrittäneet repiä ryhmäämme
ja kannattajakuntaamme
hajalle. Hyvä vaalitulos
on selkeä merkki uskottavuudesta ja voimasta, joka
kumpuaa puoleemme yhtenäisyydestä.
Olen kiertänyt kenttää
sen verran paljon, että tiedän, ettei perussuomalaiset
ole yhden miehen puolue.

Pentti Kettunen 7.12.2011
Olen johtanut putiikkiamme nyt 14 vuotta, mutta se
ei tarkoita sitä, että olisin
tässä yksin. Vaikka muuttaisin ensi vuonna Mäntyniemeen, ei perussuomalaiset tästä mihinkään katoaisi. Meillä olisi edelleen
39 edustajaa maamme parlamentissa, edustus Brysselissä, valtuutetut eri puolilla
Suomea ja yli puoli miljoonaa äänestäjää.
Yhdessä
Minulla on vain yksi ääni
ja rajallisesti aikaa ja voimia tehdä vaalityötä, joten
jytkyvoittoa ei tullut vain
minun panoksellani. Sen
eteen tarvittiin meitä jokaista. Sinua ja minua – meitä
yhdessä. Me teimme hyvän
tuloksen, koska meillä oli
tahtoa tehdä hyvää tulosta.
Olen saanut kunnian
johtaa perussuomalaisia ja
hoidan kiitollisena leiviskääni niin hyvin kuin osaan.
Johtajasta ei kuitenkaan ole
mitään hyötyä, ellei hänellä
ole kannattajia tukenaan.
Jokaista tarvitaan.
Mieleen tulee muutama
riimi englantilaisen Rudyard Kiplingin eräästä runosta: ”Kun kapteeni ja miehistö / ymmärtävät toisiaan sisintään myöten / vaaditaan
myrskytuuli ja enemmänkin
/ ajamaan vene karille / Toi-

nen tekee mitä toinen käskee / vaikka vilu ytimiin asti
yltäisi / ja kumpikin selviää
säästä / jota kohdata yksin
ei voisi.”
Tehdään yhdessä upea
presidentinvaalikampanja,
joka huipentuu ensi vuoden
alussa hyvään tulokseen.
Näytetään epäilijöille, että
suuri puolue on yksi suurista myös presidentinvaaleja
käytäessä. Osoitetaan yhtenäisyyttä, joka on meille
korvaamaton voimavara.
Tehdään kampanjaa suurella sydämellä ja vakuutetaan
epäilijät siitä, että perussuomalaista ehdokasta kannattaa äänestää näissäkin vaaleissa. Tällä kertaa sen voi
onneksi tehdä vieläpä koko
maassa, joten siitäkään ei
nyt päästä ilkkumaan. Työtä tehtäessä on hyvä muistaa se, että mikä sydämestä
lähtee, se sydämeen osuu.
Usko omiin arvoihin ja vakaumukseen herättää kunnioitusta ja vaikuttaa kohtaamiimme ihmisiin.
Lopuksi haluan toivottaa vielä iloista ja siunattua
joulua sekä riemullista uutta
vuotta kaikille perussuomalaisille! Banaanit ja lakritsit
voivat olla Euroopasta loppu ja lippalakit hedelmineen
kerätty parempaan talteen,
mutta onneksi rakasta isänmaata ja sen upeaa kansaa
meiltä ei viedä!

”Olen varmasti tässä salissa ainut käytännön
kuljetusalan yrittäjä ja tiedän kuljetusyritysten vaikeudet, ja näin raju dieselin veronkorotus aiheuttaa kyllä ennen kaikkea pienille yrityksille kuolemia ja tekee lisää tähän
maahan työttömyyttä. Suuremmat yhtiöthän
pärjäävät. Niillä on sopimuksissaan klausuuli, joka automaattisesti nostaa heidän kuljetushintojaan, ja tällä taas on seurausta kaikkiin hintoihin.”
Osmo Kokko 7.12.2011

”Lakialoite terrorismiin kouluttautumisen
rangaistavaksi säätämiseksi on valitettavan
ajankohtainen siksi, että suunnitelmallinen
väkivalta isompia ihmisjoukkoja kohtaan ei
näytä koko maailman mittakaavassa vähentyvän vaan pikemminkin päinvastoin. Luin
tänään aamulla pienen juttupätkän maakuntalehdestäni. Siinä jutussa kerrotaan Norjassa asuvan entisen terroristijohtajan uhkaavan länttä terrori-iskuilla.”
Maria Lohela 7.12.2011

PerusSuomalainen 1/2012 ilmestyy

5.1.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 28.12.2011.
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PS:n eduskuntaryhmä perusti kuntatyöryhmän
Johtavan oppositiopuolueen, Perussuomalaisten,
eduskuntaryhmä perusti ryhmäkokouksessaan
8.12.2011 kuntatyöryhmän, jonka tehtävänä on
laatia linjauksia mm. tulevaan kuntauudistukseen
liittyen.
Kuntatyöryhmään kuuluu kahdeksan Perussuomalaisten kansanedustajaa: Ari Jalonen, Jari

Ehdota valtakunnallisia
kunnallisvaaliteemoja
Nyt on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa tulevissa
kunnallisvaaleissa.
Perussuomalaiset rp. kerää jäseniltään ehdotuksia puolueen valtakunnallista kunnallisvaaliohjelmaa varten. Voit lähettää ehdotuksia koko
maata koskeviksi vaaliteemoiksi sähköpostitse:
kunnallisvaalit@perussuomalaiset.fi.
Ehdotuksia kerätään 30.3.2012 saakka.

Soinin vaalilehti jaossa
Timo Soinin presidentinvaalilehti on valmistunut.
Piiriyhdistykset ja muut halukkaat voivat tilata
lehteä jaettavaksi. Tilauksia ottaa vastaan Harri
Lindell, harri.lindell@peruss.fi.
Ilmoittakaa toimitusosoitteet ja lehtimäärätoivomukset mahdollisimman pian. Mukaan tilaajan
yhteystiedot, ainakin puhelinnumero.

Eduskunta kielsi
jalkaväkimiinat
Vuosia puitu kysymys Suomen jalkaväkimiinoista saatiin päätökseen perjantaina 25.11.2011.
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen Suomen
liittymisestä jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan
sopimukseen äänin 110-47.
Perussuomalaiset ainoana puolueena vastusti
miinakieltoa yhtenä rintamana saaden tukea yhdeltätoista keskustalaiselta kansanedustajalta. Äänestyksestä oli poissa peräti 42 kansanedustajaa,
joukossa runsaasti miinakiellon vastustajia joiden
selkäranka petti puoluekurin paineessa.

Lindström, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Pirkko
Ruohonen-Lerner, Vesa-Matti Saarakkala, Ismo
Soukola ja Kaj Turunen.
Eduskuntaryhmä on sitä mieltä, että kuntakenttä tarvitsee ravistelua ja uudistamista, mutta julkisuuteen tullut ministeri Virkkusen (kok) linja ei
Perussuomalaisille kelpaa.

Timo Soinin preside
räväkästi käyntiin
Perussuomalaisten presidenttiehdokas
Timo Soinin vaalikampanjateema
ja kampanjan keskeiset painopisteet
julkistettiin perjantaina 25.11.
Perussuomalaisten ryhmähuoneessa
Eduskuntatalon viidennessä kerroksessa.
Timo Soini oli paikalla median
haastateltavissa ja piti myös tyypillisen
räväkän puheensa kuulijoiden iloksi.

- Tämä presidentinvaali on
Suomen tärkein arvokeskustelu. Se on myös sisältövaali. Ja nyt kun kaikki
ehdokkaat ovat pöydällä,
päästään tekemään vertailuja. Tämä tulee olemaan
myös vaali, jossa kansa äänestää. Ja kun viime eduskuntavaaleissa oli huolta,
että Soinia ei voi äänestää

kuin Uudellamaalla, niin
nyt voi koko maassa, Soini
jyrisi.
Puheessaan Soini kiisti
olevansa Eurooppa-vastainen – onhan hän eurooppalainen. Mutta sellaiseen
Eurooppaan, joka ei noudata omia sääntöjään ja ihanteitaan, meillä ei ole varaa.
Soini vietti Brysselissä 21

Kelan eläkkeet nousevat
3,8 % ensi vuonna
Ensi vuonna Kelan eläkkeisiin ja muihin tukiin eläkeläisille ei tule suuria muutoksia. Kansaneläke,
takuueläke, perhe-eläke, rintamalisät ja eläkettä
saavan hoitotuki nousevat kansaneläkeindeksillä
keskimäärin 3,8 %. Indeksikorotukset tehdään
automaattisesti ilman hakemusta. Eläkkeensaajan
asumistuen perusteisiin tulee myös pieniä korotuksia, mutta maksussa olevat asumistuet pysyvät ennallaan seuraavaan tarkistukseen saakka.
Täysi takuueläke nousee 25,99 euroa eli 713,73
euroon kuukaudessa. Tämä on Suomessa asuvan
henkilön vähimmäiseläkkeen bruttomäärä vuonna 2012. Takuueläkkeestä vähennetään henkilön
kaikki muut eläkkeet, eikä sitä saa lainkaan, kun
muut eläkkeet yhteensä tuovat lähes saman vähimmäisturvan.

kuukautta ja veti näkemästään johtopäätökset, miten
nykyinen kriisi syntyi. Nyt
Suomen on tehtävä ratkaisu
olla rahoittamatta tätä enää
pennilläkään.
Kansa ei äänestä
väärin
Timo Soini lähti presidenttiehdokkaaksi, koska
jonkun on puolustettava
perussuomalaisia arvoja,
puoluetta, linjaa ja maail-

mankuvaa. Ja Soini tekee
sen Soinille tyypilliseen tapaan etulinjassa ja avoimesti. Kysymys on Suomen presidentistä, itsenäisyydestä ja
itsemääräämisoikeudesta.
- Tämän kokoisella puolueella ja perussuomalaisilla
pitää olla vaihtoehto esitettävänä kaikissa vaaleissa. Ja
me kunnioitamme kansan
valtaa. Me emme kitise vaalituloksista. Meidän mielestämme kansa ei äänestä
väärin. Kansa äänestää niin
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Vanhojen puolueiden vastareaktio näkyy mediassa
Perussuomalaisten nousu suurimpien puolueiden
joukkoon Suomen poliittisella kartalla on herättänyt monenlaisia vastareaktioita, joka näkyy ja
kuuluu vanhojen puolueiden hallitsemassa virallisessa mediassa.
YLE1:n klo 18 uutislähetyksessä lauantaina
10.12. uutisankkuri mainitsi Suomen suurimmaksi

oppositiopuolueeksi keskustan. Oliko kysymyksessä inhimillinen erehdys vai tietoinen isku Perussuomalaisia vastaan?
Asiaa sopii miettiä ottaen huomioon, että tämänkaltaisiin pieniin piikkeihin törmää valtakunnanmedian tv-lähetyksissä tuon tuostakin.

entinvaalikampanja

PS-nuoret eroavat
Allianssi ry:stä
Perussuomalaiset Nuoret, Kokoomuksen Nuorten
Liitto ja Suomen kristillisdemokraattiset Nuoret
eroavat Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:stä.
Nuorisojärjestöjen mielestä Allianssi ry edistää toiminnallaan pikemminkin omien työntekijöidensä
hyvinvointia kuin nuorten yhteistä hyvää.
Tiedotteessaan nuorisojärjestöt paheksuvat Allianssin aikeita laajentaa toimistotaloaan, kun samaan aikaan nuorisotyön resurssit yhteiskunnassa
muuten vähenevät. Tiedotteessa mainitaan myös,
että Allianssista on vuosien saatossa muodostunut
jättiläismäinen suojatyöpaikkaorganisaatio, joka
on hyvin etäällä nuorten arjesta.
Nuorisojärjestöt toivovat eroamispäätöksensä
vaikuttavan myös siihen, miten julkisia varoja Suomessa erilaisille järjestöille jaetaan.
- Valitettavasti Suomeen on vuosikymmenten
saatossa päässyt muodostumaan poliittinen rälssi, joka elättää itseään moninaisten julkisin varoin
tuettujen järjestöjen kautta, paheksuu perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Kristillisdemokraattien
usko hallituspolitiikkaan
horjuu

Kuva: Fotokonttori.fi

kuin äänestää. Turha siitä
on sitten ruveta sanomaan,
että ilmapiiri on kiristynyt.
Päinvastoin, demokratia on
toiminut.
Suomen ulkopolitiikan
johtaminen yhdessä valtioneuvoston kanssa on presidentin tärkein tehtävä, ja
tähän tehtävään Soinia on
valmentanut hänen työnsä ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtajana.
Juuri
ulkopolitiikassa Perussuomalaiset on erittäin selvästi

yhteistyöpuolue. Isänmaan
asiat on ulospäin hoidettava hyvin.
Hallituksen linja
on väärä
Suomen kansan keskuudessa ei vallitse mitään
perustavanlaatuista vastakkainasettelua: täällä vallitsee normaali poliittinen
kilpailutilanne. Jos kansa
äänestää eduskuntavaaleissa tietyllä tavalla, siitä on

turha kantaa huolta. Perussuomalaiset eivät kulje maailmalla haukkumassa omaa
kansaansa.
Tärkeintä on säilyttää
suomalaisten
työpaikat
Suomessa, sillä täällä pitää
olla työtä, toimeentuloa,
koulutusta, eläketurvaa ja
turvallisuutta. Näiden asioiden eteen Perussuomalaiset
haluavat tehdä yhteistyötä
hallituspuolueiden kanssa.
EU-politiikassa yhteistyö on
hankalaa, koska hallituksen

linja on väärä eivätkä perussuomalaiset halua eivätkä voi olla mukana siinä.
- Olen ennenkin vaaleissa sanonut ja sanon nytkin:
Jos voit, niin äänestä minua.
Mutta jos et mitenkään jostain syystä voi, niin äänestä
ketä haluat. Äänestä ketä
äänestät, kunhan äänestät.
Se on meidän tapa. Ei sinun
ääntäsi voi antaa kukaan
muu kuin sinä itse. Älä ole
niin itsekäs, ettet voi antaa
ääntäsi kenellekään.

Kristillisdemokraattien kannatus on ollut laskusuuntainen viimeisten eduskuntavaalien aikana ja
puolueen sisällä on nähtävissä rivien horjuntaa ja
kasvavaa tyytymättömyyttä hallituksen EU-politiikkaa kohtaan. Puolueen presidenttiehdokkaaksikin pyrkinyt sotkamolainen Markku Vihanto on
esittänyt, että kristillisdemokraattien tulisi jättää
hallitus ja EU-parlamenttipaikka. Vihanto arvelee,
että näillä toimenpiteillä voitaisiin KD:n hiipuvaa
ja ennestäänkin marginaalista kannatusta nostaa
tulevissa vaaleissa ja epäilee uusien eduskuntavaalien olevan edessä jo hyvinkin pian.
Vihanto ennustaa puolueensa olevan pian yhden prosentin marginaalipuolue ilman nopeita
toimenpiteitä. Perussuomalaisesta perspektiivistä
merkillepantavaa on, että Vihannon esittämät korjaavat toimenpiteet ovat suunnanmuutos hallituksen EU-linjasta poispäin. Rahaliiton ja EU:n kriisin
syvetessä hallituspuolueiden rivit rakoilevat.

Eduskunta joulutauolle
Eduskunnan joulutauko alkaa tänä vuonna viikolla 51. Alustavan aikataulun mukaan viimeiset
budjettiäänestykset alkavat keskiviikkona 21.12.
kello 10, jonka jälkeen eduskunta on tauolla valtiopäivien avajaisiin saakka 6. helmikuuta, jolloin
pidetään puhemiehen ja varapuhemiehen vaalit.
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän välikysymys:

Varautuminen eurokriisin syvenemiseen ja euro
Taustaa
Perussuomalaiset ovat alusta lähtien vastustaneet ylivelkaantuneiden euromaiden suoraa ja katteetonta
tukemista. Tukipaketit ovat
Suomen kannalta epäoikeudenmukaisia ja vaarallisen
kalliita. Kaikki euromaat
- Suomea ja Luxemburgia
lukuun ottamatta - ovat
ensin rikkoneet kasvu- ja
vakaussopimuksen velkarajoja. Sen jälkeen tukipaketeilla on rikottu perussopimuksen no bailout -kieltoa
(SEUT 125), minkä lisäksi
Euroopan keskuspankki
on toiminut kyseenalaisesti
suhteessa jäsenvaltioiden
rahoituskieltoon (SEUT
123) ryhtyessään rahoittamaan kriisimaita omasta
pussistaan.
Emme ole missään vaiheessa hyväksyneet näitä toimenpiteitä. Ne ovat
kohtuuttomia
Suomea
kohtaan ja uhkaavat ajaa
meidätkin velkaloukkuun.
Suomen kokonaisvastuut
on arvioitu jopa 35 miljardiksi euroksi, kun mukaan
otetaan EKP:n toimenpiteistä aiheutuvat riskit. Jos
kuusi pahinta kriisimaata
kaatuu, vastuut voivat pahimmassa tapauksessa kaksinkertaistua siitäkin. Suomelle kävisi silloin samoin
kuin Irlannille pari vuotta
sitten, kun se päätti antaa
pankeilleen
käytännössä rajatonta tukea. Riskit
ovat vaarallisen suuria, kun
muistetaan, että Suomen
valtion velka on vajaat 80
miljardia ja valtion vuosittainen budjetti on noin 50
miljardia euroa.
Kokonaisvastuiden selvittäminen eduskunnalle on
ollut hallituksen suunnalta
varsin hapuilevaa, mikä on
vaikeuttanut kansanedustajien työtä ja heikentänyt demokraattista kontrollia. Sopimusten epäselvyydet, vakuusjärjestelyjen monimutkaisuus ja EKP:n harjoittama tietojen pimittäminen
ovat lisänneet kansalaisten
epäluottamusta poliitikkoja
sekä Euroopan unionin instituutioita kohtaan.
Yritykset pelastaa tilanne ilman kriisimaiden velkojen uudelleenjärjestelyä
ovat epäonnistuneet, koska
tarvittavat rakenteelliset uudistukset olisi pitänyt tehdä
jo aikaa sitten. Nyt, maailmantalouden ajautuessa
taantumaan, ei ole mitään
sellaista talouskasvun lähdettä, joka voisi nostaa

Välikysymyksen otti vastaan Keijo Koivukangas, eduskunnan lainsäädäntöjohtaja. Kuvassa myös Perussuomalaisten
puheenjohtaja Timo Soini, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner ja eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja Pentti Kettunen.

kriisimaat nopealle kasvuuralle, kun maat joutuvat
samaan aikaan tekemään
kovia leikkauksia ja veronkorotuksia. Vain kovat tosiasiat myöntämällä voidaan
rakentaa tulevaisuutta.
Velkakriisi on
euron kriisi
Kyseessä on euron kriisi.
Yhteinen rahapolitiikka on
ruokkinut tietyissä jäsenvaltioissa vastuutonta velaksi
elämistä, jossa sekä yksityinen että julkinen sektori
ovat pöhöttyneet halvan
lainarahan turvin. Euroalue
oli jo syntyessään kaukana
optimaalisesta valuuttaalueesta, mutta vastoin euroidealistien optimistisia
ennusteita epätasapainot
(inflaatio,
talouskasvu,
kauppataseen tasapaino)
enemmän ja vähemmän
kehittyneiden EU-maiden
välillä ovat vain kasvaneet euroaikana. Tämä on
keskeinen syy vallitsevaan
kriisiin, sillä yhteinen rahapolitiikka on ajanut tietyt
maat ahtaalle ja vaikeuttanut niiden talouspolitiikan
harjoittamista.
Kriisi ei tullut yllätyksenä asiaa lähempää seuranneille. Jo ennen euron
perustamista useat johtavat
taloustieteilijät arvostelivat
hanketta siitä, että se perustui vain poliittisiin tavoitteisiin ja soti talouden

logiikkaa vastaan. Euro ei
täyttänyt useimpia optimaalisen valuutta-alueen
ehtoja, minkä vuoksi Harvardin Martin Feldstein
kirjoitti jo vuonna 1992,
että Euroopan talous- ja
rahaliitto (EMU) vaikeuttaisi alueen talouskehitystä
ja lisäisi Euroopan sisäisiä
konflikteja - juuri kuten
viimeisen vuoden aikana
on tapahtunut.
Feldstein ei ollut mielipiteineen yksin, vaan myös
Nobel-palkitut taloustieteilijät Milton Friedman ja
Paul Krugman pitivät euroa
kohtalokkaana virheenä jo
ennen sen syntyä. Samoilla
linjoilla oli moni muukin,
kuten New Yorkin yliopiston professori Nouriel Roubini, joka tunnetusti ennusti
viime vuosien finanssikriisin sekä suututti Italian
talousministeri Tremontin
Davosissa vuonna 2006 pitämässään puheessa, jossa
hän arveli Italian ajautuvan
kriisiin ja irtaantuvan eurosta lähivuosina.
Euron haitat Suomelle
Suomessa euro on ollut pyhä lehmä, jonka arvostelua
on pidetty sopimattomana
ja tietämättömänä. Nyt on
toisin.
Euron piti myyntiesitteen mukaan tuoda talouskasvua, vakautta ja
yhtenäistä talouskehitystä.

Todellisuudessa on käynyt
toisin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ekonomisti
Jukka Pietilä on hiljattain
laskenut, että euromaiden
kasvu on ollut hitaampaa
kuin mitä se olisi ollut ilman
euroa. Verrokkimaat IsoBritannia, Ruotsi, Sveitsi ja
Tanska ovat kehittyneet paremmin useilla mittareilla,
vaikka Iso-Britannia kärsi
suuren finanssikriisin pankkisektorillaan. Ero selittyy
ensisijaisesti itsenäisellä rahapolitiikalla, joka on vaikeissa talousoloissa ollut
maille eduksi.
Taloustieteen professori
Pertti Haaparanta on todennut, että näytön paikka
on niillä, jotka väittävät
EMU-jäsenyyden
hyödyttäneen
suomalaisten
enemmistöä. Hän viittaa
mm. David Cookin uuteen
tutkimukseen, jonka mukaan euroon siirtyminen
on johtanut palkkojen tuloosuuden laskuun etenkin
Suomen kaltaisissa maissa.
Tämä tarkoittaa, että euron
vaikutuksesta aiempaa suurempi osuus bruttoarvonlisäyksestä on kanavoitunut
suuria pääomia ansaitseville
henkilöille. Eurojäsenyyden
suurimpia menettäjiä ovat
olleet palkansaajat - eli kansalaisten enemmistö.
Myös maailmalla useat
talousasiantuntijat ovat peräänkuuluttaneet keskustelua Suomen kaltaisten mai-

den eurojäsenyydestä. Esimerkiksi investointipankki
Goldman Sachsin entinen
pääekonomisti Jim O'Neill
sekä ajatushautomo Strategy Economics Matthew
Lynn ovat julkisesti arvioineet, että oma valuutta voisi
olla Suomelle eduksi.
Liittovaltio tai
itsenäisyys
Hallitus ei ole tehnyt selvää
ja julkista valintaa tilanteen
ratkaisemiseksi. Sekä edellinen että nykyinen hallitus
ovat esittäneet itsenäistä
linjaa, mutta lopulta ovat
aina seuranneet Saksan ja
Ranskan talutusnuorassa.
Hallitus ei ole myöntänyt
sitä, mistä muualla puhutaan avoimesti: euro ei
toimi ilman laajamittaista
liittovaltiota.
Liittovaltiokehitys on
agendalla varsin avoimesti. Komission ehdottamat
eurobondit vakiinnuttaisivat julkistaloudellisen yhteisvastuun euroalueelle.
Saksan ajama yhteinen finanssipolitiikka puolestaan
keskittäisi budjettivallan
Brysseliin. Taloustieteilijöiden mukaan seuraavaksi
agendalla ovat mm. työmarkkinoiden sääntelyn
yhtenäistäminen, eläkejärjestelmien integrointi sekä
Euroopan laajuinen työttömyysturva. Ilman yhteisiä
riskienjakomekanismeja ei

EMU:sta saada toimivaa
valuutta-aluetta.
Perussuomalaiset eivät
usko Euroopan liittovaltion olevan oikea tie. Eurobondit johtaisivat Suomelle
huomattavasti kalliimpiin
rahoituskuluihin, koska
Suomen julkinen talous
on euroalueen parhaiten
hoidettuja. Sitä paitsi joutuisimme automaattisesti
ottamaan vielä nykyistäkin
isompia vastuita ongelmamaista, sillä yhteiset, jopa
tuhansien miljardien velkakirjat nostaisivat automaattisesti omia vastuitamme
kymmenillä miljardeilla
euroilla.
Keskitetty budjettipolitiikka tekisi eduskunnasta sivukonttorin - samoin
kuin Suomen Pankille on
tapahtunut. Eikä yhteinen
fiskaalijärjestelmä kuitenkaan lopulta toimisi, koska
EU koostuu hyvin erilaisista
kulttuureista ja perinteistä,
eikä se noudata omia sääntöjään.
Työmarkkinoiden, sosiaalipolitiikan ja eläkejärjestelmän suhteen meidän on
turha kuvitella, että Suomen
mallista tulisi EU:n malli.
Isot maat jyräävät, Suomi
on mukana - tai sitten ei ole.
Isoimpia esteitä liittovaltion toiminnalle ovat
suuret erot euromaiden välillä korruption, hallinnon
tehokkuuden ja lakien noudattamisen suhteen. Maailmanpankin indikaattoreiden mukaan Italia, Kreikka,
Portugali ja Espanja ovat
näiltä osin lähempänä kehittyviä valtioita, kun taas
Suomi on euromaista kaikkein kauimpana niistä. Euro
ei ole pienentänyt näitäkään
eroja, vaan esimerkiksi Italia on jatkanut matkaansa
alaspäin.
Perussuomalaiset kunnioittavat kansan päätöksiä
- mutta eivät eliitin toimintatapaa, jossa liittovaltiota
yritetään hivuttaa eteenpäin
väkisin ja pikkuhiljaa ilman
äänestäjien siunausta. Vaadimme, että hallitus kertoo
kansalle avoimesti, mihin
ratkaisuihin se on valmis
kriisien pahentuessa. Kyse
on niin suuren mittaluokan
ratkaisuista Suomen itsenäisyyden kannalta, ettei sellaisia saa tehdä vaivihkaa ja
ilman julkista debattia.
Hajoamiseen
varauduttava
Lopuksi kannamme huolta siitä, mitä hallitus aikoo
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on hajoamiseen
tehdä, jos euroalue mahdollisesti hajoaa lähitulevaisuudessa. Tämä skenaario
on noussut vakavaksi puheenaiheeksi. Olisi edesvastuutonta, jos hallituksella ei
olisi toimintastrategiaa sitä
varten.
Esimerkiksi Englannissa
maan rahoitusvalvoja (Financial Services Authority)
vaati hiljattain, että suuret
pankit varautuvat euron
mahdolliseen hajoamiseen.
Suomessa Ålandsbanken
Asset Managementin toimitusjohtaja Stefan Törnqvist
on ennustanut kriisin johtavan lopulta euroalueen
hajoamiseen.
Euron hajoamista ei voida enää sulkea pois. Suomen
on mietittävä oma strategiansa, joka ei ole sidottu muiden euromaiden valintoihin.
Saksalla on D-markat vielä
hyvässä tallessa.
Selvä vaihtoehto
tarjolla
Perussuomalaiset ovat tarjonneet selvän vaihtoehdon.
Ensinnäkin
Suomen
piikki kiinni heti. Suomen
riskit ovat jo nyt mittavat.
Suomi ei ole aiheuttanut
tätä kriisiä. On epäoikeudenmukaista asettaa suomalainen veronmaksaja tämän kriisin maksumieheksi.
Suomen osuus takauksista
on epäoikeudenmukainen.
Tukipaketit ovat EU:n omien sopimusten vastaisia ja
siten moraalittomia.
Toiseksi kriisimaiden
velkoja on leikattava. Kriisimaiden velkataakka on
niin suuri, että ilman mittavia velkojen leikkauksia
(haircut) ne eivät selviä.
Tappiot realisoituvat riskien ottajille.
Kolmanneksi jatkorahoitus voidaan hyväksyä
vain suoraan IMF:n kautta - ilman välikäsiä kuten
ERVV:tä. Kansainvälinen
valuuttarahasto on se taho,
jolla on sekä uskottavuus
että kokemus velkakriisien
ratkaisemiseen. EU:lla ei ole
kumpaakaan. EU on täysin
omien vallanpitäjiensä halvaannuttama. Virheitä ei
myönnetä vaan pankkien
lisäksi pelastetaan epäonnistuneita poliitikkoja.
Neljänneksi on jo aika
tehdä selvitys Suomen rahapoliittisista vaihtoehdoista.
Perussuomalaiset eivät hyväksy liittovaltiopolitiikkaa, eivätkä velka- ja tulonsiirtounionia eurobondeineen.

Emme hyväksy EKP:n
johtamaa rahoitusta, jossa Suomen kansa pantaisiin maksamaan kymmeniä miljardeja euroja
ilman mitään demokraattista kontrollia. Maksu tulisi joko suoraan
pääomittamisen kautta
tai - mikä vielä epäoikeudenmukaisempaa - nopeasti kasvavan inflaation
kautta.
Vaadimme myös lisätietoja hallituksen paljon
mainostamasta vakuussopimuksesta. Kreikan
lainan seuraava maksuerä on menossa maksuun
- joko Suomen vakuussopimus on Lontoossa
saatu kyhätyksi ja mikä
on sen sisältö? Tarvitaan
selkokielinen teksti, jotta
kansa voi arvioida päättäjiensä pätevyyttä ja luotettavuutta.
Edellä olevan perusteella
ja Suomen perustuslain
43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:
Onko hallitus varautunut euron mahdolliseen
hajoamiseen ja aikooko hallitus teettää perusteellisen selvityksen
Suomen rahapoliittisista
vaihtoehdoista esimerkiksi Ruotsin, Tanskan,
Iso-Britannian ja Sveitsin
malleja seuraten
sekä
hyväksyykö hallitus sen,
että eduskunnan budjettivalta siirretään Euroopan
komissiolle
sekä
hyväksyykö hallitus komission ehdottamat eurobondit, jotka nostaisivat
huomattavasti Suomen
valtion lainakustannuksia ja lisäisivät automaattisesti sen vastuita kriisimaista
sekä
hyväksyykö hallitus todellakin sen, että vakuusrahastojen riskiä kasvatetaan moninkertaiseksi
muuttamalla rahastot vipurahastoiksi
sekä
hyväksyykö hallitus kriisimaiden velkojen hoitamisen EKP:n setelirahoituksella?

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 29.11.2011
jättämä välikysymys.
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Piikki kiinni ja valta kansalle!
- Katainen lupasi viime vuonna, että
markkinoista on otettu niskalenkki.
Niskalenkistä tuli hirttosilmukka.
Kysymys kuuluu: onko Suomi valmis
irrottautumaan ennen kuin henki lähtee?

asiantuntijatkin ovat joutuneet myöntämään, ettei eurosta ole kiistatonta hyötyä
Suomelle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti hallitukselle välikysymyksen
euroalueen talouskriisistä
29.11.2011. Perussuomalaisten mukaan Suomen
tulee varautua eurokriisin
syvenemiseen ja euron hajoamiseen. Välikysymyksen
ensimmäisen allekirjoittajan, puheenjohtaja Timo
Soinin mukaan velkakriisi
on euron kriisi. Tiistaina
13. joulukuuta käydyssä
välikysymyskeskustelussa
käytiin kiivasta sananvaihtoa siitä, mikä on Suomen
rooli, aktiivisuus ja mahdollisuudet liittyen euroalueen
kriisin ratkaisuihin.
Timo Soini tahtoi omassa puheenvuorossaan tietää
mikä on luotto Euroopan
tulevaisuuteen ja mikä on
hallituksen linja. Hallitus
on hänen mukaansa ottanut harppauksen kohti velkaunionia, kansallisen budjettivallan menettämistä ja
Suomen täysivaltaisuuden
myymistä.
- Saksalaiset asiantuntijat ovat todenneet, ettei
Saksa voisi mitenkään hyväksyä itselleen sitä kohtelua, jota se on Suomelle
vaatinut. Saksan perustuslakituomioistuin ei hyväksyisi
sopimusta, joka mahdollistaisi kriisirahaston käytön
Saksan tahtoa vastaan.
Oikeusoppineiden mukaan
edes Saksan perustuslakia ei

Perussuomalaisilla on tarjolla selkeä vaihtoehto.
Ensinnäkin Suomen piikki
on pantava kiinni heti. On
epäoikeudenmukaista panna suomalaista veronmaksajaa kriisin maksumieheksi. Tukipaketit ovat EU:n
omien sääntöjen vastaisia ja
moraalittomia. Jatkorahoitus voidaan hyväksyä vain
suoraan IMF:n kautta.
- Kuten tiedetään, tässä tosiasiassa pelastetaan
pankkeja – ja keski- ja eteläeurooppalaisia pankkeja,
jotka olivat rikastumassa
viimeiset kymmenen vuotta
riskilainoillaan. Nyt Suomi
maksaa näitä talkoita niin
kuin se olisi ollut soppaa
keittämässä! Ilman, että
olemme asiassa koskaan
tehneet yhtään päätöstä!
Se on sitä EU-demokratiaa.
Mutta se on väärin. Suomalaisten rahoilla.

voitaisi muuttaa siten, että
tämä kävisi mahdolliseksi,
Soini jyrisi.
Irti hirttosilmukasta
Perussuomalaiset ovat alusta saakka vastustaneet ylivelkaantuneiden euromaiden suoraa ja katteetonta
tukemista. Suomen kannalta
tukipaketit ovat epäoikeudenmukaisia ja vaarallisen
suuria ottaen huomioon, että Suomen valtion velka on
vajaat 80 miljardia ja vuosibudjetti noin 50 miljardia
euroa. Soini arvioi, että Suomen kokonaisvastuut voivat
nousta jopa 35 miljardiin
euroon, kun mukaan lasketaan EKP:n toimenpiteiden
aiheuttamat riskit.
- Katainen lupasi viime
vuonna, että markkinoista on otettu niskalenkki.
Niskalenkistä tuli hirttosilmukka. Kysymys kuuluu:
onko Suomi valmis irrottautumaan ennen kuin henki
lähtee?
Euron piti tuoda Suomelle talouskasvua, vakautta ja
yhtenäistä talouskehitystä.
Todellisuudessa talouskasvu
on ollut verrokkimaita heikompaa erityisesti kriisin aikana, koska rahapoliittinen
joustavuus ja itsenäisyys on
menetetty. Ennen euron arvostelua pidettiin Suomessa
sopimattomana ja tietämättömänä, nyt yhä useammat

Vaihtoehto on
olemassa

Valta Suomessa kuuluu
kansalle
Kansanedustaja Vesa-Matti
Saarakkala kannatti Soinin epäluottamuslausetta
hallituspolitiikkaa kohtaan
todeten yksiselitteisesti,
että Suomen kansan päätösvaltaa ei ole lupa siirtää
kansalta pois. Perustuslakimme mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle, ja
jos tätä asetelmaa halutaan
muuttaa, on silloin saatava

suoran kansanäänestyksen
kautta vallansiirtoa puoltava tulos.
- Puolivuosikymmen
euron käyttöönoton jälkeen alkoi tulla ensimmäisiä ns. uutisia myös siitä,
että Suomi ei ole hyötynyt
myöskään euroalueeseen
liittymisestä, kun tilannettamme oli verrattu rahaliiton ulkopuolisiin muihin
pohjoismaihin. Itse asiassa
pelkkä jäsenyys Euroopan
talousalueessa ETA:ssa olisi
ollut Suomelle paras ja riskittömin ratkaisu.
Poliittinen skolioosi on
parannettava
Perussuomalaiset ovat saaneet eduskunnassa aikaan
ryhtiliikkeen, kun kansanvallan haudankaivamista
ei enää pystytä katsomaankaan läpi sormien. Mutta
poliittinen skolioosi taivuttaa edelleen aivan liian monen kansanedustajan selkärankaa kohti pimeyden
ydintä, Brysseliä. Perussuomalaiset vaativat, että lyhytnäköisestä rappiopolitiikasta, josta moni on sanoin ja
teoin saattanut itsensä riippuvaiseksi, on viimein luovuttava. Vieroitushoito alkaa siitä, että tunnustetaan
riippuvuuden olemassaolo.
- Me Perussuomalaiset
emme pelkää kansaa emmekä perustuslakia. Me emme
pelkää itsenäisyyttäkään,
koska olemme valmiita puolustamaan sitä. Perussuomalaisten linja on suomalaisille
ja pitemmän päälle myös
kaikille tavallisille eurooppalaisille hyvä: Piikki kiinni
heti ja valta kansalle!

Hallitukselle eduskunnan luottamus äänin 116–73
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä keskiviikkona 14. joulukuuta. Epä-

luottamusta esittivät molemmat oppositioryhmät
perussuomalaiset ja keskusta sekä vasenryhmä.
JAA

EI

TYHJIÄ

POISSA

YHT.

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä:

42

0

0

2

44

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä:

37

0

0

4

41

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä:

0

39

0

0

39

Keskustan eduskuntaryhmä:

0

32

0

3

35

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä:

12

0

0

0

12

Ruotsalainen eduskuntaryhmä:

9

0

0

1

10

Vihreä eduskuntaryhmä:

10

0

0

0

10

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä:

6

0

0

0

6

Vasenryhmän eduskuntaryhmä:

0

2

0

0

2
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Perussuomalaiset Naiset pitivät
syyskokouksensa Lahdessa
Perussuomalaiset Naiset
kokoontuivat leppoisissa tunnelmissa pitämään
syyskokousta Lahden Seurahuoneelle
lauantaina
26.11.2011 klo 13. Kokouksen avasi naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen. Puheessaan hän muisteli SMP:n naisten historiaa.
Joskus seitsemänkymmentäluvun alussa silloiset SMP:n naiset halusivat
myös perustaa oman naisjärjestönsä. Puoluelakia
muutettiin eduskunnassa
siten, että puolueiden naisjärjestöt saivat osansa rahallisesta tuesta, joka oli
silloin kahdeksan prosentin
luokkaa. Koettiin, että naisia oli mukana politiikassa
ja päättävillä paikoilla aivan liian vähän.
Naisten määrä
kasvanut
eduskunnassa
SMP saavutti mahtavan
vaalivoiton 80-luvun alussa
ja puolue sai 18 kansanedustajaa, joista naisia oli
tuolloin viisi. Yksi valituista
oli Lea Mäkipää Kihniöstä,
joka toimii tälläkin hetkellä
kansanedustajana Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä. Vuonna 2007

eduskuntaan valituista naisia oli 42 prosenttia eli 84
kansanedustajaa.
Parlamenttienvälisen
liiton IPU:n tekemän tutkimuksen mukaan Suomi on
sijoittunut hyvin maailmalla
naisten poliittisessa osallistumisessa. Uudessa eduskunnassa on 114 miestä ja
86 naista. Naisten määrä
on kaikkien aikojen suurin
Suomen eduskunnan historiassa. Tällä hetkellä Perussuomalaisten 39 edustajasta
naisia on 11.
Marja-Leena Leppänen
yksimielisesti jatkoon
Perussuomalaiset Naiset
ry:n perustamiskokous oli
Tampereella 1995 ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Kaisu Roine Helsingistä. Hänen jälkeensä
puheenjohtajan tehtäviin
astui Auli Kangasmäki Lemiltä. Marja Leena Leppänen sai puheenjohtajuuden
1999. Hänet valittiin yksimielisesti ilman vastaehdokasta myös seuraavalle
toimikaudelle Lahden syyskokouksessa.
Naisjärjestön puolesta onnitteluja ja halauksia
kukkien kera antoivat naisjärjestön taloudenhoitaja

Marja-Leena Leppänen jatkaa yksimielisesti Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajana. Onnittelemassa Auli
Kangasmäki ja oikealla Iiris Peltomaa.

Auli Kangasmäki ja naisjärjestön sihteeri Iiris Peltomäki. Useimmat hallituspaikat jaettiin hallituksen
esityksen mukaisesti, mutta
viimeisestä hallituspaikasta
käytiin kova vääntö ja jouduttiin äänestämään.
Viimeisen hallituspaikan
ehdokkaiksi oli asetettu Tiina Arlin, Riikka SlungaPoutsalo ja Sirkka-Liisa
Lamminkoski. Ehdokkaat
olivat kokousedustajien
arvioitavina. Kysyttiin kielitaitoa, koulutusta ja puoluesidonnaisuutta. Äänestyksen voitti ylivoimaisesti
Riikka
Slunga-Poutsalo
Uudeltamaalta. Hän sai yli
puolet annetuista äänistä,
joten lopputulos oli selvääkin selvempi.
Mihin olemme
menossa?

Kansanedustaja Anne Louhelainen Lahdesta kertoi
eduskuntatyöskentelystä.

Kansanedustaja Anne Louhelainen Lahdesta kertoi
uudesta työstään kansanedustajana. Valiokuntien
työskentely on salaista eikä
siitä saa kertoa ulospäin
paljonkaan, vaikka toimittajat usein testaavatkin uuden kansanedustajan lojaalisuutta salassapitosääntöjä
kohtaan.
- Nykyinen EU-politiikka
horjuttaa jo koko kansanta-

louttamme kun koko ajan
velkaannumme lisää. Onko
EU-komissio kaiken pahan
alku ja juuri? Anne kysyi.
Maahanmuuttoa Anne
piti myös ongelmallisena ja
varoitti Suomea tekemästä
samoja virheitä kuin muut
Pohjoismaat. Näissä maissa
on alueita, joihin esimerkiksi hälytysajossa olevat eivät
suostu menemään ilman
vahvaa poliisisaattuetta.

simmäinen numero julkaistaan mahdollisimman pian.
Illan päätteeksi naiset
lähtivät teatteriin ja kuulemani mukaan viihtyivät
erittäin hyvin. Itse en ehtinyt nauttimaan teatterin

lumoista, sillä seuraava juhlapaikka odotti jo Siuntiossa, jossa yhteisesti juhlittiin
kolmen tuttavan syntymäpäiviä.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Naisjärjestöllä menee
hyvin
Waili Jämsä muisteli sotaaikoja, jolloin nähtiin nälkää ja oli kurjaa. Nykyään
valitetaan monista asioista
eikä olla kiitollisia, vaikka
kaikkea on. Waili täytti 88
vuotta kokousta seuraavana päivänä 27.11.2011.
Kokousväki nousi ylös
laulamaan onnittelulaulun
paljon kokeneelle ja arvostetulle Waili vanhemmalle.
Naisten talousarvion
esitteli taloudenhoitaja Auli
Kangasmäki. Järjestön taloudellinen tilanne on erittäin hyvä puolueen suuren
vaalivoiton ansiosta. Naisjärjestö alkaa julkaista omaa
lehteään, jonka päätoimittajana toimii Tuula Kuusinen
Helsingistä. Lehti ilmestyy
4 kertaa vuodessa ja sen en-

Waili Jämsä täytti 88 vuotta 27.11.2011.
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Huolestunut kirje Suomen Pankin
johtokunnalle ja pääjohtajalle
Perussuomalaisten kansanedustajat Lea
Mäkipää ja Pirkko Ruohonen-Lerner
ovat huolissaan riskeistä, joita
Suomen Pankin toiminta voi
aiheuttaa veronmaksajille. He ovat
toimittaneet 7.12.2011 Suomen
Pankin johtokunnalle ja pääjohtajalle
alla olevan kirjeen, jossa kiinnittävät
huomiota ongelmiin:

Me allekirjoittaneet pankkivaltuutetut olemme huolissamme ongelmista, joita
aiheutuu Suomen Pankin
osallistumisesta suuria taloudellisia riskejä sisältäviin
arvopaperikauppoihin.
Taloudelliset riskit
Me allekirjoittaneet olemme huolissamme riskeistä,
joita Euroopan kriisimaiden tukemisesta aiheutuu
Suomen Pankille ja viime
kädessä Suomen valtiolle.
Saamiemme laskelmien mukaan Suomen osuus EKP:n
riskeistä ylivelkaantuneiden
euromaiden velkapapereista
on lähes 10 miljardia euroa.
Kriisin laajetessa lasku
kasvaa entisestään, kun
EKP ryhtyy uusiin tukiostoihin. On arvioitu, että jos
kuusi keskeistä kriisimaata
kaatuvat, Suomen kokonaisvastuut EKP:n ja Suomen Pankin kautta nousevat yli 15 miljardiin euroon.
Tämän mittaluokan
vastuiden realisoituminen

ajaisi Suomen valtion velkaloukkuun, kun lisäksi
valtion niskaan kaatuisivat muiden tukivälineiden
kautta tulevat vastuut.
Karkeiden laskelmien mukaan Suomen kokonaisvastuut ovat tällä hetkellä
yhteensä 35 miljardia euroa, ja kuuden riskimaan
kaatuessa ne voivat nousta
lähes 70 miljardiin euroon.
Pahimmassa tapauksessa
Suomen valtion velka voi
kaksinkertaistua nykyisestä tasosta.
Riskien
näkymättömyys
Pidämme ongelmallisena
sitä, että EKP:n kautta aiheutuvista riskeistä - kuten
muistakin kriisimaiden aiheuttamista kokonaisriskeistä - on vaikea saada
selvää ja riittävää tietoa.
Tällainen tieto on välttämätöntä julkisen keskustelun
ja päätöksenteon demokraattisen kontrollin ylläpitämiseksi.

On yleisesti tiedossa,
että tukeakseen euroalueen haurasta pankkisektoria, EKP on kriisin aikana
joutunut useaan otteeseen
heikentämään vaatimiensa
vakuuksien laatua ja hyväksymään Irlannin, Portugalin
ja Kreikan valtionvelkoja
vakuuksiksi, vaikka näiden luottoluokitukset ovat
roskalainaluokkaa. Tämä
on luonnollisesti lisännyt
EKP:n luottoriskiä dramaattisesti. EKP ei kuitenkaan ilmoita julkisuuteen
taseensa tarkkaa rakennetta, joten ulkopuolisen on
vaikea tarkasti arvioida sen
riskejä.
TARGET2-järjestelmän
epätasapaino
Mielestämme olisi syytä
myös kiinnittää huomiota
automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) saamisten
epätasapainoon. Syyskuun
lopussa TARGET2-järjestelmän epätasapaino oli yli
600 miljardia euroa.
Vaikka tämä epätasapaino ei normaalissa olosuhteessa lisääkään EKP:n
tai yksittäisen kansallisen
keskuspankin kokonaisriskejä, on syytä pelätä, että
TARGET2-järjestelmän
epätasapainosta realisoituisi tappioita, jos joku
jäsenmaa yllättäen eroaisi eurosta. Voidaan pitää
todennäköisenä, että jos
velkajärjestelyyn ajautuva
jäsenvaltio eroaisi eurosta,
se tuskin kunnioittaisi TARGET2-velkaansa ainakaan

täysimääräisesti. Virallisella
tasolla tietenkin kiistetään
eurosta eroamisen mahdollisuus, mutta tulevaisuus on
ennenkin tuonut yllätyksiä
mukanaan.
Edellä mainituista syistä on mielestämme toivottavaa, että EKP julkistaisi
tarkempaa tietoa taseensa
rakenteesta. Vähintään olisi
suotavaa, että EKP julkistaisi tarkempaa tietoa omistamiensa arvopapereiden
määristä, arvoista ja hallussaan olevien vakuuksien
arvostusperiaatteista.
Toivomme myös, että
EKP julkistaisi arvion siitä, miten suuria tappioita
sille aiheutuisi, jos Kreikka
tai jokin muu maa eroaisi
eurosta. Euroalueen valtiot
voisivat näin paremmin arvioida, onko heidän näin
tapahtuessa mahdollisesti pääomitettava EKP:tä.
Nykytilanteessa olisi mielestämme perusteltua, että
EKP julkaisisi TARGET2järjestelmän tasapainon
viikoittaisen taseraportin
yhteydessä.
Oikeudellisia ongelmia
Edelleen me allekirjoittaneet
pidämme oikeudellisesti ongelmallisena sitä tosiasiaa,
että Suomen Pankki osana
Euroopan keskuspankkijärjestelmää on ostanut jo
miljardeilla euroilla kriisimaiden velkapapereita. Toimenpiteiden lainmukaisuus
on vaikeasti sovitettavissa
yhteen EU:n perussopimuksen (SEUT) 123 artiklan
sekä Suomen Pankista an-

netun lain 6 §:n kieltojen
ja 7 §:ssä ilmaistun riittävien vakuuksien periaatteen
kanssa. Vaikka kyseisissä
säännöksissä kielletään nimenomaisesti vain julkisen
sektorin velkainstrumenttien hankkiminen ensimarkkinoilta, yleisemmin kielletään myös mikä tahansa
valtioiden rahoittaminen tai
luotottaminen keskuspankkien toimesta.
Suomen Pankin lakimies Maritta Nieminen
on 15.9.2011 päivätyssä
muistiossaan esittänyt Suomen Pankin oikeudellisen
mielipiteen, jonka mukaan
EKP:n ja Suomen Pankin
osallistuminen jäsenvaltioiden luottomarkkinoille
on laillista, koska muistion
mukaan kielto koskee vain
ensimarkkinoita ja kyseiset
toimenpiteet ovat puhtaasti rahapoliittisia. Perustelu
vaikuttaa varsin ontuvalta seuraavassa mainituista
syistä.
Väitteet, joiden mukaan
jo lukuisien miljardien eurojen velkakirjaostot ovat
yksinomaan rahapoliittisia
korjaustoimia johtuen ”tilapäisistä markkinahäiriöistä”, ovat taloustieteen
näkökulmasta vähintäänkin kyseenalaisia. On yleisesti tiedossa, että suuri
osa
keskuspankkituen
kohteena olevista maista ei
kärsi hetkellisestä markkinoiden epäluottamuksesta,
vaan pysyvästä ja kestämättömästä ylivelkaantuneisuudesta. Tästä johtuen
kriisimaiden velkakirjojen
poikkeuksellisen korkeat

markkinakorot eivät ole
markkinahäiriöitä, vaan
heijastusta sijoittajien epäluottamuksesta
maiden
maksukykyä kohtaan. On
esimerkiksi yleisesti tiedossa, ettei yksikään riippumaton asiantuntija usko Kreikan selviytyvän nykyisistä
veloistaan ilman merkittäviä uudelleenjärjestelyjä.
On joka tapauksessa
selvää, että jälkimarkkinoilla tapahtuvat kaupat
siirtävät luototusta yksityisiltä sijoittajilta keskuspankeille, lisäten keskuspankkijärjestelmän tappioriskiä
sekä vääristäen markkinahintoja. Mikäli toimenpiteitä ei katsottaisi lainkaan
oikeudellisten rajoitusten
vastaisiksi, se tarkoittaisi
käytännössä sitä, että perussopimuksen ja Suomen
Pankista annetun lain asettamat rajoitteet olisivat
muuttuneet kuolleiksi kirjaimiksi.
Suomen Pankin
julkisuuskuva
Lopuksi haluamme Suomen
Pankin julkisuuskuvan kannalta kiinnittää huomiota
siihen, mitä julkisuudessa
on viime aikoina esitetty pankin edustuskuluista ja suurista palkkioista.
Toivomme, että erityisesti
nykyisessä synkentyvässä
taloudellisessa tilanteessa
pidättäydytään kohtuuttomuuksilta, kun edustetaan
ja järjestetään kestityksiä.
Lea Mäkipää ja
Pirkko Ruohonen-Lerner
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Kotiäidit
eduskunnassa

Eduskunnassa järjestettiin keskiviikkona 9.11. tilaisuus,
jossa kotiäidit ympäri Suomen tulivat tapaamaan kansanedustajia ja keskustelemaan heidän kanssaan mm.
kotihoidontuesta ja muista kotiäitejä koskettavista ajankohtaisista asioista.
Kotiäidit tulivat Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vieraaksi, tilaisuuden isäntänä ja emäntänä toimivat Pentti Oinonen ja Hanna Mäntylä (ps).
Paikalle kutsuttiin kaikkien puolueiden kansanedustajat, joita saapuikin paikan päälle kiitettävä määrä,
peräti 17 edustajaa. Kaikkein aktiivisimmin paikalla
olivat perussuomalaisten ja keskustan edustajat. Hallituspuolueiden edustajista paikalle saapui ainoastaan
yksi vihreiden edustaja. Ihmetyttääkin, missä olivat sosiaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien edustajat,
kun teemana kuitenkin olivat perheasiat.
Avauspuheenvuoron piti tilaisuuden isäntänä toiminut Pentti Oinonen. Puheessaan Oinonen toivotti kotiäidit tervetulleeksi ja painotti, kuinka tärkeää toimintaa
nämä aktiiviset kotiäidit harjoittavat. Jokaisella äidillä
tai isällä tulisi olla mahdollisuus jäädä lasten kanssa kotiin niin, että elintaso on turvattuna. Hän myös muisteli
omaa pullantuoksuista lapsuudenkotiaan ja sen merkitystä.
Kotiäidit ovat keränneet netissä adressin kotihoidontuen korottamisen puolesta. Adressin oli tilaisuuteen mennessä käynyt allekirjoittamassa liki 24 000
kansalaista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo
Soini kävi vastaanottamassa adressin heti tilaisuuden
alkuvaiheessa. Soini piti myös puheen kodin merkityksestä ja isyyden ”iloista ja itkuista”. Hän painotti, että
perheille tulisi antaa vapaus valita, missä he hoitavat
lapsensa ja mikä heidän lapsilleen on parasta. Hän toivookin yhteistyöllä muutoksia, yhteistä tahtotilaa hallitukselta ja oppositiolta.
Keuruulaisen Eva Hämeenniemen johdolla eduskuntaan saapuneet kotiäidit saivat aikaan vilkasta keskustelua kansanedustajien kanssa. Äitien tavoitteena olisi
korottaa kotihoidontuki samalle tasolle peruspäivä- ja
vanhempainrahan kanssa, sillä tämän hetkinen kotihoidontuki on heidän mielestään kohtuuttoman pieni.
Muutamalle paikalla olleelle kansanedustajalle kotihoidontuen pienuus tuli todellisena yllätyksenä.
Keskustelussa pohdittiin myös mahdollisuutta, että
kotiäideille tulisi samat edut kuin eläkeläisille, opiskelijoille tai työttömille. Alennuksia toivotaan esimerkiksi
julkisiin kulkuneuvoihin, uimahalleihin ja kulttuuritoimintaan. Paikalla ollut kansanedustaja Kaj Turunen (ps)
lupasikin lähteä viemään asiaa eteenpäin eduskunnassa.

Maria Landén
Kansanedustaja Pentti Oinosen avustaja

Perussuomalaiset kuntavaikuttajat
vastustavat jättikuntaideologiaa
Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Niinistö puhui Kuntaliiton valtuuston
syyskokouksessa mm. seuraavaa:
Hallituksen ajama kuntauudistus herättää kuntavaikuttajissa huolta. Perussuomalaiset eivät ole
yksiselitteisesti uudistuksia
vastaan eivätkä suinkaan
tyrmää kuntaremonttia suoralta kädeltä. Kuntien määrä ei kuitenkaan voi olla
kuntaremontin ykköskysy-

mys. Byrokratiaa on karsittava ja toimintaa tehostettava, mutta hallituksen ajama
yksioikoinen jättikuntalinja
ei ole vakuuttanut perussuomalaisia siinä mielessä,
että vain sillä turvattaisiin
palvelut ja saataisiin aikaan
säästöjä.
Kuntauudistushanketta
on leimannut kova kiire.
Perussuomalaisia huolestuttaa etenkin se, että kiireessä sivuutetaan paikallinen asiantuntemus. Alueel-

lisia erityispiirteitä ei saisi
unohtaa ja vanhoja, täysin
toimivia rakenteita ei tulisi
hävittää.
Kuntaremontin suurimmat vaarat ovat palvelujen
karkaaminen keskuksiin ja
kuntalaisten vieraantuminen päätöksenteosta. Kuntapolitiikan ydin on, että
kuntalaiset pääsevät itse
päättämään, mitä kunnassa
tehdään. Kuntademokratia
on kansanvallan henkivakuutus.

Kuntaliitoksissa kannattaa lähteä liikkeelle vapaaehtoisuuden pohjalta, koska
silloin tulos on kestävämpi
kuin pakolla runnattu. On
hyvä muistaa, että kuntien lukumäärää on kuntien
omasta aloitteesta saatu viime vuosina huomattavasti
putoamaan.

Puhe kokonaisuudessaan
osoitteessa:
www.jussiniinisto.fi

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Rakennusalan takuuaikoja pidennettävä

Kansanedustaja
Pirkko
Ruohonen-Lerner on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien rakennusalan

takuuaikojen pidentämistä. Vastuita ja takuuaikoja
koskevia kohtia ei ole päivitetty ajan tasalle. Alan yhteisten sopimusten mukaan
rakennusliike antaa työlle
ja tarvikkeille vain kahden
vuoden takuun. Vertailun
vuoksi voi todeta, että televisiollekin voi saada viiden
vuoden ja autolle seitsemän
vuoden takuun.
Suomen rakennuskannassa kosteus- ja homevauriot ovat hyvin yleisiä.
Kosteus- ja homevauriokorjaamiseen käytetään
valtavia summia kunnissa.
Korjaushankkeissa onnistu-

taan valitettavasti harvoin,
mistä johtuen terveysongelmat jatkuvat ja korjauskustannukset kasvavat. Myös
kehno kiinteistönpito voi
edesauttaa kosteus- ja homevaurioiden syntymistä
sekä hankaloittaa niiden
selvitystyötä.
Korjaustoimenpiteiden
selvitysten aloitusta voivat
viivästyttää korjauskohteiden omistamisen ja hoidon
pirstaleisuus sekä hankkeiden rahoitusongelmat.
Korjaustoimenpiteiden
kohdistaminen oikein vaikeutuu, mikäli korjausprosessin vetovastuu vaihtuu

eri vaiheissa ja osapuolten
välinen kommunikointi ei
toimi.
Uudisrakentamisen
hyvä laatu pitää sisällään
muun muassa virheettömyyttä, kestävyyttä, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Rakentamisen laatu paranisi, mikäli
lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että rakennusalan takuuajat olisivat pidempiä kuin kaksi vuotta.
Asianomaisella ministerillä
on kolme viikkoa aikaa
vastata kansanedustajan
tekemään kirjalliseen kysymykseen.
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Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen:

Maisterisjätkä presidentiksi!
Timo Soini on tavallisen
suomalaisen kodin kasvatti,
joka opiskeli valtiotieteen
maisteriksi. Poliittinen herääminen tapahtui jo varhain. Kotiin tuli SMP:n kannatuslehti Suomen Uutiset
isän tietämättä, koska kotona poliittinen kanta oli eri.
Tutustuin nuoreen opiskelijapoikaan, joka tuli
silloisen SMP:n puoluetoimistoon vain 16-vuotiaana,
aatteen palon siivittämänä
ja Veikko Vennamoa ihailevana nuorukaisena. Hän
liittyi mukaan puolueen
nuorisojärjestöön ja oli
pian myös töissä puoluetoimistossa nuorten liiton
sihteerinä.
Panin heti merkille hänen poikkeukselliset puhujan ja kirjoittajan lahjansa.
Luin kiinnostuneena hänen
kirjoituksiaan ja olin myös
samaa mieltä asioista, joista
hän kirjoitti. Timo oli edellä aikaansa, olin varma että
tästä miehestä kehittyy vielä jotain suurta ja hän tulee
keräämään ympärilleen valtaisan joukon ihmisiä, jotka
ovat hänen tukijoitaan.
Kannustin häntä hänen
edetessään
politiikassa,
kävin puhumassa puoluekokouksissa hänen puolestaan, oli kyseessä sitten

puolueen varapuheenjohtajan vaali tai puoluesihteerin vaali. Halusin, että
hän saavuttaa politiikassa
aseman, josta hän pääsee
vaikuttamaan suomalaisten
ihmisten arkeen.
Soini osaa myös
kuunnella
Ihmisenä Timo Soini on luotettava, rehellinen ja älykäs.
Häntä on helppo lähestyä,

denmukaisuutta, vääryyttä
tai ihmisen sortamista. Hän
on myös sanonut lukuisia
kertoja, että rasistisesti ajattelevat ihmiset eivät kuulu
perussuomalaisen puolueen
jäsenistöön, vaan heidän
poliittinen kotinsa on muualla. Timolle tärkeimmät
asiat ovat ihminen ja hänen
hyvinvointinsa.
Hän on myös hyvä
johtaja ja esimies, vahva
vaikuttaja ja antaa esimer-

suomalainen”.
Voiton
huumassa voi irrota myös
”Harva meistä on rautaa”.
Vahva tahto vie
eteenpäin

”Timon vahva tahto on auttaa
suomalaisia ihmisiä parempaan ja
oikeudenmukaisempaan Suomeen.”
hän kuuntelee ihmisiä, ja
hänen kanssaan voi käydä
hyvin antoisia keskusteluja.
Hänellä on myös puhuessaan tapana päästellä sujuvia sutkauksia, joissa piilee
se varsinainen asian ydin.
Hän on älykäs ja huumorintajuinen. Missä hän
liikkuu ja toimii, siellä voi
raikua myös riehakas naurunremahdus, koska iloisuus ja hyväntuulisuus kuuluvat hänen luonteeseensa.
Hän ei voi sietää epäoikeu-

killään mallin miten asioita
hoidetaan. Hänen tapansa
johtaa on keskustelevaa,
vuorovaikutteista ja neuvottelevaa, hän ei käytä
alaisiaan kohtaan sanelupolitiikkaa. Tarvittaessa löytyy kuitenkin kovuutta ja
johtajalta vaadittavaa tiukkuutta sekä päättäväisyyttä.
Uskonto on Timolle
tärkeä asia, hän on löytänyt Irlannin matkoiltaan jo
nuorena miehenä katolisen
kirkon opit, joita hän on ai-

na noudattanut kuuliaisesti. Tiedän, että hän rukoilee
monien ystäviensä puolesta
käydessään katolisissa kirkoissa maailmalla, sytyttää
käydessään aina kynttilän.
Riehakkaampi
Timo Soini käy mielellään
jalkapallo-otteluissa niin
Suomessa kuin maailmal-

Timo Soinin vaalikiertue
Perjantai 16.12. Kuopio
Kuopion Pääkirjasto,
Maaherrankatu 12
- klo 14 Perussuomalaisten
kahvitarjoilu
- klo 15 Timo Soinin vaalitilaisuus

Vaalitilaisuuksia maakunnissa tammikuussa 2012,
muutokset mahdollisia:
Lauantai 7.1. klo 10.00-12.30
Turku, Hansatori:
Turun Sanomien vaalipaneeli

Perjantai 13.1. klo 15.00-16.00 Pori:
Yle Satakunnan ja Satakunnan kansan
vaalipaneeli

Perjantai 16.12. Iisalmi
Kellbergin baari, Kirkkotie 1A
- klo 18 Timo Soinin vaalitilaisuus

Lauantai 7.1. klo 13.00-14.30
Turku: Timo Soinin puhetilaisuus

Perjantai 13.1. klo 17.00-18.30 Pori:
Timo Soinin puhetilaisuus

Maanantai 9.1. 12.30-13.30
Hämeenlinna:
Timo Soinin puhetilaisuus

14.-15.1. Jyväskylä, Seinäjoki,
Vaasa ja Kokkola:
Timo Soinin puhetilaisuus

Maanantai 9.1. 16.00-17.30
Tampere:
Aamulehden ja Ylen vaalitilaisuus

17.1. Rovaniemi

Tiistai 10.1. Lahti:
Timo Soinin puhetilaisuus

20.-21.1. Kouvola, Lappeenranta,
Imatra, Savonlinna, Joensuu,
Lieksa ja Ilomantsi

Lauantai 17.12. Kajaani
Cafe Iida, Kauppapaikka 18
- klo 10-11.30 Timo Soinin
vaalitilaisuus
Lauantai 17.12. Oulu
Oulun ravirata, Äimärautiontie 1
- klo 15 jälkeen, Timo Soinin
loimilähtö (V75)
Lauantai 17.12. Oulu
Ammattiopiston sali, Isokatu 1
- klo 16 Perussuomalaisten
kahvitarjoilu
- klo 16.30 Timo Soinin
vaalitilaisuus

18.-19.1. Uudenmaan kierros

Torstai 12.1. Järvenpää:
Timo Soinin puhetilaisuus
Puhetilaisuuksien tarkat ajat ja osoitteet päivittyvät
Timon kampanjasivustolle: http://timosoini.fi/presidentiksi/

lakin, ja hänen rakkain
peliseuransa on englantilainen Millwall. Toinen rakas
harrastus on raviurheilu ja
hän omistaa osuuden ravihevosesta. Vaalitaistelujen
tiimellyksessä Timo saattaa
pistäytyä karaoke-baarissakin laulamassa laulun joka
on kaikkien tuntema ”Olen

Timo on aito, rehellinen
kansan mies, inhimillinen
ja lämmin ihminen, ystävänä luotettava ja uskollinen
ystävä. Hänen ystävyytensä
on ollut tukenani useamman kerran. Timon vahva
tahto on auttaa suomalaisia ihmisiä parempaan ja
oikeudenmukaisempaan
Suomeen.
Hänellä on kansainvälistä kokemusta ja hyvät
suhteet Euroopan moniin
päättäjiin. Hän on yksi tunnetuimmista suomalaisista
Euroopassa. Timo ei vastusta Eurooppaa, mutta hän
ei voi hyväksyä tapaa jolla
maamme poliitikot ovat
rähmällään EU:n herrojen
edessä. Rahan syytäminen
EU:n ammottavaan rahakirstuun on vastuutonta
tuhlausta.
Presidenttinä Timo Soini olisi kokoava, turvallinen, isällinen päämies joka
vaikeassakin tilanteessa
löytäisi ratkaisun ja tien
eteenpäin parempaan tulevaisuuteen.
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Pirkanmaan Perusnaiset aktiivisina
Naisten alueyhdistyksen
perustamiskokouksessa
17.11.2011 oli paikalla toistakymmentä naista useasta
kunnasta Pirkanmaalta.
Tällä hetkellä pirkanmaalaisista Perussuomalaisten
jäsenistä noin 22 prosenttia
on naisia. Ensisijaiseksi tavoitteeksi tulevalle vuodelle alueyhdistys asettaakin
tämän prosentin kasvattamisen, sekä myös kaikkien
alueen naisten saamisen
mukaan alueyhdistykseen
ja toimintaan.
Tuleviin kuntavaaleihin
alueyhdistys pyrkii saamaan mahdollisimman paljon naisehdokkaita paikallisyhdistysten listoille.
Perustetun yhdistyksen
nimeksi hyväksyttiin Pirkanmaan Perusnaiset, kokouksessa hyväksyttiin Perussuomalaiset Naiset ry:n
alueyhdistyksen säännöt ja
allekirjoitettiin perustamiskirja. Yhdistys päätettiin
rekisteröidä.
Pirkanmaan Perusnaisten puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Terhi
Kiemunki Tampereelta ja
hallituksen jäsenmääräksi
kymmenen. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Mervi
Karinkanta Tampereelta,
toiseksi varapuheenjohtajaksi Armi Kärki Pirkkalasta, sihteeriksi Jaana Ristimäki-Anttila Pirkkalasta ja
taloudenhoitajaksi Heleena
Pekkala Ylöjärveltä.
Muita hallituksen jäseniä ja varajäseniä ovat
Anne Palokangas Pirkkala,
Minna Kamppari ja Tarja
Ahonen Valkeakoski, Birgit
Lignell, Maarit Suonsivu ja
Kirsi Asplund Tampere,
Kirsi Kallio Lempäälä ja
Helena Ojennus Parkano.

Pirkanmaan Perusnaisten perustamiskokouksesta. 

Varajäsenistöä täydennetään tulevassa kokouksessa.

Paikalla kokouksessa oli
myös Suomen kansalaisuutta odottava inkerinsuoma-

lainen Irina Kupchik, joka
on muuttanut muutama
vuosi sitten Tampereelle

Ukrainasta. Irina on toiveikas hakemuksen suhteen,
koska osaa hyvin kielen ja
tekee kahta työtä matematiikan opettajana ja museooppaana. Perussuomalaisten jäsenhakemus odottaa
vielä, mutta Irina on innokas toimimaan puolueen
hyväksi jo ennen jäsenyyden vahvistumista. Ensimmäinen pesti näyttelemistä
harrastavalle monitoiminaiselle koittikin jo piirin
pikkujoulujuhlassa.
Pikkujoulujuhlassa
viihdyttiin

Joulupukki ja piirisihteeri Terhi Kiemunki. 

nurmijärvi

Maiju Tapiolinna Perussuomalaisiin
Keskustan valtuustoryhmästä joulukuun alussa
eronnut nurmijärveläinen
kunnanvaltuutettu Maiju
Tapiolinna on hyväksytty
Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneksi. Perussuomalaisten Nurmijärven
valtuustoryhmässä on nyt
neljä jäsentä puheenjohtaja
Jussi Niinistön, Tero Artelin
ja Elina Viitalan ohella.
Maiju Tapiolinna on
koulutukseltaan erikoissairaanhoitaja ja tietokoneasentaja. Hän työskentelee
järjestelmäasiantuntijana
Altian tietohallinnossa.

Kuva:Mikko Hamunen

Tapiolinna on syntyisin
Nurmijärven pohjoisimmasta taajamasta Herusista.
Perheeseen kuuluu neljä lasta ja harrastuksiin mm. koirat sekä korujen valmistus.
Tapiolinna kertoo, että
hänen eroonsa Keskustasta
ei liity suurta dramatiikkaa
tai henkilöristiriitoja.
- Olen vain kokenut jo
pitkään olleeni poliittinen
erakko Keskustan riveissä.
Ero ei ollut hetken mielijohde, vaan pitkän harkinnan
tulos, sanoo Tapiolinna.
Maiju Tapiolinna kertoo,
että hänen poliittisen ajatte-

lun juurensa ovat Perussuomalaisten edeltäjässä Suomen Maaseudun Puolueessa.
Molemmat vanhemmat ovat
pienviljelijäperheen jälkeläisiä, ja vennamolaisuus tuli
tutuksi edesmenneen linjaautonkuljettajaisän Voitto
Tapiolinnan kautta.
- Isän luonteesta on varmaankin periytynyt peräänantamattomuus, rehellisyys
ja rohkeus olla omien mielipiteiden takana. Siirtyminen
Perussuomalaisten riveihin
on luontainen jatko vennamolaisiin juuriini, sanoo
Tapiolinna.

Kuva: Lassi Kaleva

Ruokaravintola Soppaa
Soittajille Tampereella oli
laittanut pöydän koreaksi
pirkanmaalaisille Perussuomalaisille lauantaina
10.12. Illan ohjelmasta

kantoi vastuun Pirkanmaan
Perusnaiset ja Anne Palokangas toimi ohjelma- sekä
karaoke-emäntänä. Terhi
Kiemunki avasi juhlan ja
yllätti pitkäaikaisen puheenjohtajan Reijo Ojennuksen antamalla piirin
puolesta kiitokset tähänastisesta työstä, joka päättyy piirin puheenjohtajana.
Reijo sai Rokka-saappaat,
jotka on todistettu maailman lämpimimmiksi saappaiksi. Alikersantti Rokka
antoi väkevän asenteensa
lisäksi myös nimen Suomen
armeijan pakkassaappaalle.
Syy, miksi päädyttiin antamaan lahjaksi juuri Rokat,
on sanonta että lahja on antajansa näköinen. Ketkäpä
olisivatkaan enemmän Antti
Rokan kaltaisia kuin kuriin
ja sääntöihin taipumattomat, mutta niin kyvykkäät
ja sitkeät taistelijat, Perussuomalaiset.
Juhlassa nähtiin kaksi
Irina Kupchikin esitystä:
”Onko totta?” -Johanna Sinisalon tarina kertoi Tampereen historian tapahtumista
ja ”Joulu Ukrainassa” nimensä mukaan ukrainalaisesta joulunvietosta. Joulupukkikin vieraili juhlassa.
Kuuraparta on seuraillut
maan menoa ja oli hiukan
epäilevällä mielellä maamme johtajien tämänvuotisten lahjojen suhteen. Muutamat ministerit saattavat
siis jäädä paketitta jouluna
jos eivät nopeasti paranna tapojaan. Perussuomalaisten juhliin pukki tulee
aina mielellään. Ilta jatkui
arvonnan ja karaoken merkeissä juhlamielellä.

Teksti: Terhi Kiemunki

Tasavallan presidentin vaali 2012
Ennakkoäänestys
kotimaassa:

11.-17.1.
Vaalipäivä
sunnuntai klo 9-20

22.1.2012
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Afganistanista on vetäydyttävä vastuullisesti
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle
Afganistanin tilanteesta ja Suomen
kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien
osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
ryhmäpuheenvuoro, puhujana
kansanedustaja Tom Packalén:
Kymmenen vuotta sitten
koko läntinen maailma pysähtyi, kun USA:n tukema
pohjoisen liittouma löi Talibanien ja al-Qaidan joukot.
Maailmaa mullistaneet terrori-iskut oli rankaistu. Oli
aika rakentaa rauhaa.
Pian tämän jälkeen
myös suomalaiset lähtivät
Afganistaniin turvaamaan
maan jälleenrakentamista.
Suomalaiset menestyivät
hyvin alun siviilipainotteisessa operaatiossa Kabulissa. Afganistanin yhteiskunnan uudelleen pystyttämisen piti sujua tehokkaasti.
ISAF-joukkojen tehtävä oli
turvata tämän onnistuminen.
Tilanne on muuttunut noista päivistä. Nykymaailman kriisit ovat
monimutkaisia ja rauhanturvaajista tulee helposti
konfliktien osapuolia. Afganistanissakin siviilipainotteisesta operaatiosta
on tullut yhä enemmän
sotilasoperaatio.
Suomen oma
maanpuolustuskyky
vaarassa
Suezin kriisistä saakka Suomi on vähintäänkin kantanut vastuunsa kansainvälisen yhteisön rauhan vaa-

lijana. Olemme osallistuneet pääosin YK:n alaisiin
rauhanturvaoperaatioihin.
Emme ole halunneet olla
konflikteissa osapuolina.
Olemme halunneet toimia
erotuomarina vihollisosapuolten välillä. Suomalaiset rauhanturvaajat ovat
toimineet operaatioissa
ammattitaitoisesti, luotettavasti ja niittäen hyvää
mainetta.
Vaikka päätös osallistua
Afganistanin operaatioon
herätti keskustelua, ovat
Afganistanissa rauhanturvaajina palvelleet suomalaiset ammattisotilaat ja
reserviläiset suoriutuneet
tehtävästään erinomaisesti.
Suomalaisten rauhanturvaajien tulisi jatkossakin
koostua pääosin siviili- ja
sotilasmaailmojen rajapinnassa hyvin menestyvistä
reserviläisistä.
Vaikka puolustusvoimat
on hyötynyt ISAF-operaatiosta, on silti oikeutettua kysyä, mikä on näiden oppien
hinta? Tällä vaalikaudella
Suomi leikkaa puolustusbudjettiaan merkittävästi.
Puolustusvoimain komentajan Ari Puheloisen mukaan
tämä heikentää väistämättä
Suomen maanpuolustuskykyä, joka kuitenkin on puolustusvoimien päätehtävä.

Rauhanturvaaminen on
arvokasta globaalin vastuun kantamista. Sitä on
hyvä jatkaa. Nykyinen sotilaallinen kriisinhallinta
palvelee kuitenkin eniten
ulkopoliittisia pyrkimyksiämme. Olisiko aika kuitata
operaatioiden määrärahat
kokonaan ulkoasiainministeriön budjetista? Silloin
puolustusministeriön varoja
jäisi myös todelliseen maanpuolustustyöhön. Tulevien
budjettileikkausten jälkeen
reserviläisarmeijallamme ei
näet ole varoja edes kattaviin kertausharjoituksiin.
Tämä vaarantaa maanpuolustuskykyämme.

vistaminen ei pelkästään
riitä. Paikallis- ja keskushallintoa on myös kehitettävä
luotettavammaksi ja tehokkaammaksi.
Painopiste
siviilikriisinhallintaan ja
kehitysyhteistyöhön

Hallituksen
huolehdittava
kriisinhallintaveteraaneista
Kriisialueella palveleminen
on vaativaa ja vaarallista.
Sen ovat osoittaneet myös
Afganistanista palanneet
haavoittuneet ja siellä kaatuneet. Suomen hallituksella
on velvollisuus taata rauhanturvaajille paras mahdollinen koulutus, varustus
ja jälkihoito. Hallituksella
on velvollisuus taata ne
myös siviilikriisinhallinnan
ammattilaisille.
Kriisinhallintaveteraaneja ja heidän lähiomaisiaan ei saa jättää yksin, ei
operaation aikana eikä sen
jälkeen. Julkisuuteen noussut ylivääpeli Pekka Jylhän
taistelu tukiviidakossa on
julma esimerkki heitteillejätöstä. Lainsäädännöllisesti
vammautunutta rauhanturvaajaa tulisi kohdella

Lisätietoja: kansanedustaja Tom Packalén, 040-717 0787
tom.packalen@eduskunta.fi

sotainvalidina. Hallituksen
tuleekin huolehtia tästä
ennen UNIFIL-operaation
alkua.
Nyt pohditaan, millä aikataululla suomalaisten pitäisi vetäytyä Afganistanista. Tämä päätös ei saa vaarantaa Afganistaniin vielä
jäävien sotilaiden jaksamista ja turvallisuutta. Viidenkymmenen miehen vähentäminen on helppoa paperilla.
Sen sijaan sen vaikutusten
arviointi kentällä on monimutkaista Arkadianmäeltä
käsin. Päätöstä tehtäessä on
tärkeää konsultoida kriisin-

hallinnan ammattilaisia Afganistanissa.
On myös muistettava,
että suomalaiset palvelevat yhdessä ruotsalaisten
kanssa. Suomen tulee ottaa
huomioon heidän vetäytymisaikataulunsa ja sovittaa
omansa siihen.
Suomi on päättänyt korvata sotilaansa kehitysyhteistyöllä sekä siviilikriisinhallinnan ammattilaisilla,
kuten poliiseilla. Suomella
onkin ollut vahva panos
Afganistanin poliisin ja armeijan kouluttamisessa.
Turvallisuuskoneiston vah-

Kehitysyhteistyön tulee olla
afgaanilähtöistä ja erityisesti
kannustaa paikallisia omaaloitteisuuteen. Keskushallinnon ohella varoja tulisi
kanavoida myös suoraan
paikallistasolle. Menestystä onkin saavutettu ruohonjuuritasolla lukutaidon
nousussa, tyttöjen koulutustason parantamisessa
sekä yleisen elintason paranemisessa. Paras tapa auttaa
kehittyviä maita on auttaa
heitä auttamaan itseään.
Afganistanista ei tule
vetäytyä hätiköiden. Suomalaisten rauhanturvaajien ja siviilikriisinhallinnan
ammattilaisten apuun luotetaan alueella. Paikalliset
ovat laittaneet oman turvallisuutensa likoon yhteistyön
nimissä.
Suomen tulee siirtää
painopisteensä siviilikriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön. Erityinen
merkitys on meille suomalaisille tärkeän luotettavan
hallinnon kehittämisessä.
Tätä edeltää kuitenkin poliisin ja armeijan kouluttaminen. Aloitettu vetäytyminen täytyy tehdä vastuullisesti asettamatta paikallisia
yhteistyökumppaneitamme
tai omia rauhanturvaajiamme vaaraan. Olemme sen
heille velkaa.

Perussuomalaiset jättivät vastalauseen valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön
Perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön. Vastalauseemme
perustuu "Suomalaiselle parempi" -vaihtoehtobudjettiimme, jossa olemme esittäneet vastuullisen, perustellun ja oikeudenmukaisen
vaihtoehdon valtion vuoden
2012 talousarvioksi. Vaikka
eduskuntakäsittelyn aikana
hallituksen esitykseen lisätyt
määrärahat on pääosin osoitettu tärkeisiin kohteisiin,
olisimme toivoneet vielä
selkeämpiä korjausliikkeitä
olemassa olevien epäkohtien
korjaamiseksi.
Perussuomalaiset eivät
hyväksy vallan ja ihmisten
keskittämistä kasvukeskuksiin, maaseutumme autioittamista ja palvelujen viemis-

tä kauas niiden käyttäjistä.
Me haluamme pitää huolta
kansamme heikompiosaisista ja niistä, jotka eivät itse
voi puolustaa itseään. Tahdomme rakentaa yhtenäistä
Suomea koko valtakunnan
laajuisesti.
Perussuomalaiset haluavat edistää yrittäjyyttä,
työllisyyttä ja talouskasvua.
Esitämme investoimiseen
kannustavan t&k-verotuen
käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien
verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamista. Toimenpiteet
kannustaisivat isänmaallisia yrityksiä sijoittamaan
Suomeen.
Korostamme
PK-yrittäjyyden merkitystä
tulevaisuuden talouskasvun
lähteenä. Ajamme pienyrit-

täjien 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 poikkeuksellisen suurituloisia
henkilöitä varten (ns. Wahlroos-vero). Varallisuusvero
tulisi palauttaa ja suursäätiöiden pääomatuloja tulisi
verottaa maltillisesti. Tasa-

verokehitys 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 keskisuuret 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. kehitysavun ja
puoluetukien leikkaamisesta.
Lisätietoja: kansanedustaja
Pentti Kettunen
puh. 044-0296681
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Hyvä pohja kuntaliitoksille?
Kun kuntauudistusta tehdään, tulee sen lähteä kuntalaisen tarpeesta, ei valtion
tarpeesta. Liitosten hyödyn
tulee olla osoitettavissa, pelkät spekulaatiot tulevista lihavista vuosista kymmenen
vuoden kuluttua eivät veronkorotuksissa ja palvelujen karsinnassa kamppailevaa kuntaa saati kuntalaista
lohduta. Mutta miten määritellään se mitä kuntalaiset
tarvitsevat? Toteutuuko se
Lohjan Seudulla?
Siuntion talouskehitys
on jo pitkään ollut alavireinen. Paras-hankkeesta etsittiin yhtä ratkaisua talousongelmiin. Siuntiossa ei kuitenkaan jääty odottamaan
LOST-perusturvaratkaisun
tuomaa talouden tasapainottumista vaan päätettiin
hakeutua pikaisesti kuntaliitoksiin. Kuntaliitosten
ilmansuunnalla ei ollut niinkään väliä; toinen poliittinen ryhmittymä ajoi toiseen
suuntaa, toinen toiseen ja
kuntalaiset jäivät väliin.
Siuntion valtuusto kysyi
kuntalaisten mielipidettä,
mutta neuvoa antava äänestyksen tulos ei valtuutettuja
kiinnostanutkaan. Liitos
Lohjan kanssa hyväksyttiin yhdellä varavaltuutetun
äänellä. Riittääkö se hyvän
pohjan rakentamiseen kunnassa? Lohjalla kuunneltiin
enemmän Siuntion kansanäänestyksen tulosta kuin
omien kuntalaisten ääntä.
Eikä Lohja järjestänyt kansaäänestystä vaikka Perussuomalaiset sitä vaativat.
Nummi-Pusula puolestaan on kärsinyt kuntayhtymä Karviaisen huonoista
käytännöistä. Kuntalaisten

tos vaikuttaa oman alueen
asukkaisiin.
Toimiva
aluedemokratia
edellytys onnistuvalle
kuntaliitokselle

Kuvassa Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n ja Kirkkonummen Perussuomalaiset ry:n jäseniä ja puheenjohtajat Riikka
S-P ja Pekka M. Sinisalo.

luottamus terveyspalvelujen toimimiseen ei ole kovin korkealla. Samalla oma
luottamus kunnan päätöksentekoon on horjunut,
Nummi-Pusulan valtuustokautta on värittänyt erinäiset riidat, kantelut ja kauna.
Luottamushenkilöt eivät
enää luottamusta ansaitse.
Nummi-Pusulan historiaa kaihertaa myös edellinen, ei niin hyvin onnistunut kuntaliitos, jossa
Nummi ja Pusula yhdistyivät. Pusulalaiset kokevat
enemmän yhteistä karkkilalaisten kanssa ja Nummi
taas suuntautuu mieluusti
Lohjan suuntaan. Näin jaettuna kuntaliitos olisikin
voinut toimia, siihen an-

toi viitteet myös järjestetty
kansanäänestys.
Päämäärä alle sadan
kunnan Suomesta ei ole uusi uutinen. Kuntaliitoksia
perustellaan taloustilanteen
paranemisella, mutta sitä ei
kerrota että Suomen EU-jäsenyysneuvotteluihin kuului
velvoitteena suunnitella uusi aluejakojärjestelmä. EUliittymissopimusta sorvatessa vaadittiin ns. NUTSaluejakoon
siirtymistä.
Sopimuksessa luvatut suurkunnat suunniteltiin sisäasiainministeriössä 1992. EUneuvotteluja varten piirrettiin karttaamme 88 pientalousaluetta. Hyvä kysymys
on se, kuinka paljon kuntien valtionosuuksien alasajo

ja velvoitteiden lisääminen
saati Paras-lainsäädäntö on
ollut vain ohjaamassa käärmettä piippuun?
Suomen 336 kunnasta
yli sata on alle kolmen tuhannen asukkaan pienkuntia ja kaksikielisiä rannikon
saaristokuntia. Jos näillä
alueella suunniteltaisiin ensin liitoksia, vähenisi kuntiemme määrä jo yhdellä
kolmanneksella. Tietenkin
järkiperustein, pakkoliitokset eivät ole ratkaisu kuntakentän ongelmiin.
Kiire ajaa epätoivoisiin
ratkaisuihin?
Lohjan seudulla kuntaliitosneuvottelut kärsivät kii-

reestä alusta alkaen. On toisaalta hyvä, että kaikki liitokset tapahtuisivat samaan
aikaan; silloin virkamiesten
irtisanomissuoja-aika ei veny viittä vuotta pidemmäksi. Kuitenkin eduskuntavaalien jälkeen kasattu hallitus
otti yhdeksi ensimmäisistä
tehtävistä kuntarakenteen
tarkastelun ja tämän tarkastelun tulokset ratkaisuineen
suljettiin läntiseltä Uudeltamaalta pois pikaisilla päätöksillä.
Pakkoliitoksilla pelottelu sai myös monen valtuutetun unohtamaan oma
asemansa, kunnan asukkaiden puolustamisen. Päämääräksi tuli kuntaliitos,
ei se miten mahdollinen lii-

Kuntaliitosten yksi haastavimmista asioista on saada
kuntalaisen ääni kuuluville.
Erilaisia malleja aluelautakunnista asukasyhdistyksiin
saakka on viritelty ympäri
Suomea. Tosiasiassa kuitenkin tällaiset toimijat jäävät
usein lapsipuolen asemaan,
kahvittelukerhoiksi ilman
todellista mahdollisuutta
vaikuttaa kunnan tai kaupungin päätöksentekoon.
Perussuomalaiset läntisellä Uudellamaalla kokeekin asian niin, että kunnallisvaalit ja valtuuston kautta
vaikuttaminen on ainoa keino, jolla on jotain todellista
merkitystä. Ennen liitospäätöksiä kussakin kunnassa Perussuomalaiset olivat
oman kuntansa asialla, tarvittaessa naapureitaan vastaan. Nyt päätökset on tehty
ja on aika yhdistää voimat.
Lohjan Seudun Perussuomalaiset käsittää nyt
myös Karjalohjan, Siuntion ja Nummi-Pusulan Perussuomalaiset. Yhdessä
lähdemme puolustamaan
lähipalveluja ja kuntalaisen
etua. Kuntaliitospäätöstä
tehdessä ei kuunneltu kansanäänestyksen tulosta Siuntiossa ja Nummi-Pusulassa
vain puoleen väliin saakka.
Ensi syksynä järjestetään
uusi äänestys, silloin kuunnellaan ja Se ääni lasketaan!
Riikka Slunga-Poutsalo

Papin joulu
Joulu on ihmisille vuoden
kohokohta, johon varsinkin
nykyään voidaan valmistautua monella eri tapaa.
Edelleen kuitenkin kaiken
perustana on ihmisten halu
kokea joulun sanoman todellisuus – maassa rauha ja
ihmisillä hyvä tahto. Lähimmäisen muistaminen, mikä
oli enkelienkin alkuperäinen joulun sanoma.

Rovasti ja kansanedustaja
Anssi Joutsenlahti ei lepää
joulunakaan. Papin tehtävä
on valmistaa joulu toisille,
jolloin omastaan joutuu
tinkimään.

- Joulun sanoma on Jeesus-lapsen syntymä, Hänen
joka tuli meidän kaikkien
auttajaksi ja vapahtajaksi,
sanoo rovasti ja kansanedustaja Anssi Joutsenlahti
Kankaanpäästä.
Papin joulu on usein
kaikkea muuta kuin rauhaisa. Varsinkin seurakuntapapin joulu on hyvin työntäyteinen. Papin tehtävä
on valmistaa joulu toisille,
jolloin oma joulunvietto jää
vähemmän normaaliksi.
Joulun merkitys säilyy
Joutsenlahti itse aikoo vapauttaa tänä vuonna yhden

kirkkoherran Jämijärveltä. Eduskunnan viimeinen
istunto on keskiviikkona,
torstaina ja perjantaina hän
on jakamassa joulutervehdyksiä sotaveteraaneille,
jouluaattona on vastaanotto vanhainkodissa klo 12,
jouluhartaus klo 16 sekä
aamun ja yön jumalanpalvelukset sunnuntaina.
Siinä jäävät miehen omat
jouluvalmistelut väkisinkin
pitkälti muiden varaan, hyvä jos kuusen ehtii käydä
hankkimassa.
Joulun merkitys ihmisille ei ole muuttunut, vaikka käytännöt vaihtelevat.
Tänä päivänä aattokirkko

on paljon kokoavampi yhä
harvemman jaksaessa nousta kuulemaan jouluaamun
jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelus käydään kuulemassa samalla kun viedään
kynttilöitä poisnukkuneiden omaisten haudoille.
- Tapaninpäivänä ei
kirkkoon ihmisiä enää paljon saa, siksi järjestämmekin tänä vuonna yömessun
ja jumalanpalveluksen sunnuntaina klo 22. Toivon
mukaan saamme sinne harrasta musiikkia kuultavaksi
myös.
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Eduskuntaryhmän pikkujoulut
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pikkujouluja vietettiin torstaina
1.12.2011 ravintola Mestaritallin
tapahtumaravintolassa Helsingissä. Iltaan kuului muun muassa
yhteislaulua ja taikurin
taikatemppuja. Yhteislauluina laulettiin Nousevan
nuorison marssi, Köyhän
puolesta, Rötösherramarssi, KSNL:n tunnushymni
Kohti huomispäivää ja
SMP:n tunnusmarssi Kansan puolesta.
Pikkujoulupuheita
Puolueen puheenjohtaja,
presidenttivaaliehdokas Timo Soini kertoi puheessaan
johtaneensa puoluetta noin
15 vuotta, eikä alkutaipaleella olisi koskaan uskonut
saavansa viettää pikkujouluja näin runsaan eduskuntaryhmän kanssa.
- On mukava tehdä töitä
ihmisten kanssa, joilla on
yhteiset arvot. Aina me
opimme toisistamme lisää
ja kansanedustajuus on

vain neljän vuoden pesti.
Kolmen vuoden päästä
miettii moni eduskuntaryhmän pikkujouluissa,
pääseekö juuri hän jatkamaan näitä töitä eduskunnassa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner kiitti varsinkin
ryhmän uusia kansanedustajia aktiivisuudesta. Pirkko
oli erittäin kiitollinen kuluneesta ajasta ja muistutti

lopuksi, että huomenna
kaikilla edustajilla on taas
työpäivä.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Entisajan joulu oli
hengessä rikas

75 vuotta elokuussa täyttänyt Alpo Lintula Sodankylästä
muistaa lapsuutensa joulut täynnä sellaista tunnelmaa ja
jouluiloa, jota nykyajan yltäkylläisyydessä on mahdotonta
saavuttaa.

Entisajan joulu oli kenties
tavaran paljoutena mitattuna köyhä, mutta henkisesti
niin rikas ettei nykyajan
materialistiseen jouluun
tottunut voi sitä kuvitellakaan. Nykyään kaikki ostetaan kaupasta siinä kun
ennen tehtiin itse, ja tavaroiden paljouteen tukehtuu. Entisajan jouluiloa ja
tunnelmaa on kaupallisessa
joulussa täysin mahdotonta
saavuttaa, tietää elokuussa
75 vuotta täyttänyt Alpo
Lintula, entinen monen alan
yrittäjä ja pitkäaikainen
kunnallispoliitikko Sodankylästä Riipin kylästä.
- Isäni kuoli rintamalla
ollessani vasta kolmen vanha ja vietimme joulut hänen
vanhempiensa luona. Sinne
mentiin hevoskyydillä kovilla pakkasilla, sillä noihin
aikoihin oli Suomessa vielä
kunnon talvet. En enää jaksa muistaa mitä kaikkea oli
tarjolla jouluruokina, riisipuuroa ainakin ja pääruoka
tehtiin porosta. Kinkkua ei

siihen aikaan ollut ainakaan
joka joulu.
Joulukuusi oli ja siinä
komeat kynttilät – steariinikynttilät tietysti, koska
sähkövaloja ei ollut. Kynttilätkin tehtiin itse teuraseläinten rasvasta, sillä entisajan ihmisillä oli vielä taito
hyppysissään. Lahjat olivat
pääsääntöisesti vaatteita –
mummon kutomia sukkia,
sarkatakkeja, housuja, karvalakkeja…
Sotaveteraanit
kerjuulla
Tänä päivänä Alpo Lintula
kärsii eniten sotaveteraaniemme kohtelusta. Miehet,
jotka joutuivat uhraamaan
nuoruutensa, terveytensä ja
usein elämänsäkin puolustaessaan maatamme joutuvat nyt lähtemään kerjuulle
henkensä pitimiksi – ne harvat jotka vielä ovat elossa.
- Näinkö Suomi arvostaa heidän uhrauksiaan?
Sinne jäi minultakin setä ja

isä, ja muistan yhä elävästi
miten pappa itki. Mutta eihän toisaalta niillä, joilla ei
asiasta ole mitään omakohtaista kokemusta, voi ollakaan mitään käsitystä siitä
mikä on oikeus ja kohtuus.
Nuori polvi ei tiedä näistä
asioista mitään eikä pysty
ymmärtämään miten suuria
uhrauksia nämä miehet joutuivat tekemään.
Taipumaton
heikompien puolustaja
Maalaisliittolaisessa ympäristössä varttunut Alpo Lintula on ollut perussuomalainen ja sitä ennen SMP:läinen
aivan alusta saakka. Niin
sanottu maalaisliittolainen
arvomaailma on vielä voimissaan Perussuomalaisissa,
vaikka keskusta onkin sen
ajat sitten hylännyt tunnetuin seurauksin. Sodankylässäkin keskustalla oli vielä
yksinkertainen enemmistö
edellisten kuntavaalien alla,
vaan ei ole enää.

Lintula on vuosien
varrella istunut lukuisissa
lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Tällä hetkellä hän istuu Sodankylän kunnanvaltuustossa ja
teknisessä lautakunnassa.
Politiikassa hän on joutunut olemaan erittäin kova
ja änkyrä saavuttaen näin
maineen taipumattomana
heikompien puolustajana,
miehenä, joka ei koskaan
anna periksi. Hän on myös
taistellut toistakymmentä
vuotta Rovaniemeltä Kirkkoniemeen rakennettavan
niin sanotun Jäämeren rautatien puolesta.
Alpo Lintula täytti 75
vuotta 4.8.2011. Syntymäpäiväjuhlilla kävi yli kaksisataa vierasta mukaan
luettuina Sodankylän kunnanjohtaja sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
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■■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Maistiaisia
europarlamentista
Vasta hieman yli puoli vuotta europarlamentissa olleena olen äänestänyt täysistunnossa ja kulttuurivaliokunnassa arviolta kohta 3000 kertaa.
Määrä selittyy sillä, että useimpien jo
sinänsä tarpeellisuudeltaan kyseenalaisten esitysten kohdalla täytyy äänestää vielä lukuisista pilkunsiirroisSampo Terho
ta, sananpoistoista ja sanamuotojen
europarlamentaarikko
muutoksista.
Alla nyt Perussuomalaisen lukijoille tiedoksi eräitä niistä mietinnöistä, joiden parissa olemme käyttäneet aikaamme viimeisen puolen vuoden aikana,
samalla kun EU ja koko Eurooppa uppoaa. Asiat todellakin voivat kattaa mitä tahansa maan ja taivaan väliltä.
1. Ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta
eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille
2. Kehitysmaiden patoinfrastruktuurin vahvistamisen
rahoittamisesta
3. Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan sen 10.
ja 11. artiklan osalta
4. Mehiläisten terveydestä ja mehiläishoitoalan haasteista
5. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä
6. Neuvoston istuntoihin liitetyistä yksipuolisista lausumista
7. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja
ja kauppaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamiseksi näiden maiden
Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona
tehtävän sopimuksen tekemisestä
8. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen
kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (+10
vastaavaa traktoriin eri osiin liittyvää)
9. Ensimmäisessä käsittelyssä vahvistetusta neuvoston
kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä
vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä
10. Euroopan parlamentin työjärjestyksen valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevan 51. artiklan muuttamisesta
11. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sao Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan
välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä
12. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta
teemavuodesta (2012)
13. Euroopan unionin seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman
väliarvioinnista
14. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta
ja pakojärjestelmästä
Näitä pohdiskellessa aikamme kuluu täällä kuin siivillä. Edellä esitetythän siis olivat esimerkkejä vain esitysten otsikoista, ja vasta näiden otsikoiden alla ruvetaan
äänestämään pilkkujen paikoista ensin valiokunnissa ja
usein myös täysistunnossa.
EU tekee paljon tärkeitä päätöksiä, mutta jokaista tärkeää päätöstä kohden myös kymmenen turhaa. Perussuomalaisten linja, jonka mukaan EU:ssa päätettävien
asioiden määrää pitäisi roimasti laskea, on oikea.

Juhani Pilpola valittiin Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajaksi. Onnittelemassa väistyvä puheenjohtaja Lauri Heikkilä.

Piirin puheenjohtajuus vaihtui
Varsinais-Suomessa
Perussuomalaiset
kokoontuivat perjantaina
2.12.2011 Varsinais-Suomen piirin sääntömääräiseen kokoukseen Raision
kaupungin valtuustotosaliin. Mukana oli runsaasti innokasta uutta väkeä
päättämässä ja keskustelemassa asioista. Kokousta johti Kyösti Sjöman
Raisiosta.
Piirin puheenjohtajuudesta jouduttiin äänestämään. Lietolaista
Juhani Pilpolaa kannatti
puheenjohtajaksi mm.
Timo Laihinen Turusta.
Lauri Heikkilä Marttilasta on toiminut piirin puheenjohtajana puolueen
alusta alkaen, kun vielä
taisteltiin puolueen olemassaolon edestä kannatuksen jäädessä alle yhden
prosentin. Kansanedustaja Heikkilää oli pyydetty
jatkamaan puheenjohtajana piirin ulkopuoleltakin.
Uusien
sääntöjen
mukaan piirin paikallisyhdistykset olivat ni-

menneet edustajia paikalle.
Äänestysluvut olivat 12-10
Pilpolan hyväksi - yksi tyhjä äänestyslippu oli myös
jätetty. Suunnittelupäällikkö Pilpola toimii Liedon
kunnanvaltuutettuna ja on
ollut pitkään piirin varapuheenjohtajana sekä viime
eduskuntavaaleissa vaalipäällikkönä.
Lustetta voi päästä
valtuustoihin
Riikka
Slunga-Poutsalo
Lohjalta kertoi olevansa
puolueen toimesta palkattu
järjestösihteeri Etelä-Suomessa.
- Kaikkia meitä yhdistää
halu saada muutos nykypolitiikkaan, totesi Riikka.
Tulevissa kunnallisvaaleissa tulee olemaan enemmän
ehdokkaita kuin listoille
voidaan ottaa. Seulan pitää
olla entistäkin tiheämpi, ettei meidän listoilta tule valituksi sellaisia ehdokkaita,
jotka lähtevät valinnan jälkeen toisiin puolueisiin tai

perustavat oman kunnanvaltuustoryhmänsä.
Toisten
puolueiden
epäillään jopa aivan tietoisesti lähettävän tämänkaltaisia
tarkoitusperiä
omaavia henkilöitä Perussuomalaisten ehdokkaiksi.
Vaara on suuri, sillä Perussuomalaisten listoilta pääsee nyt helposti lustetta läpi
valtuustoihin kannatuksen
ollessa erittäin hyvä. Riikka
pyysi jäseniä ottamaan rohkeasti yhteyttä numeroon
040-5051664.
Palvelut heikkenevät
liitoskuntien
reuna-alueilla
Kokouksessa hyväksyttiin
kuntien pakkoliitoksia vastustava kannanotto. Perussuomalaisten mielestä pakkoliitokset johtavat vallan
keskittymiseen ja heikentävät pienempien liitoskuntien vaikutusvaltaa omiin
asioihinsa suuren peruskunnan jyrätessä päätöksenteossa. Kansanvalta kär-

sii näissä pakkoliitoksissa.
Palvelut voivat rapautua ja
jopa loppua suuren kunnan
äärialueilla kokonaan.
Tämä kehitys on jo nähtävissä Salon seudulla, josta tuli jättikunta Suomen
suurimmassa kuntaliitoksessa, kun Salo ja yhdeksän sitä ympäröivää kuntaa
yhdistettiin uudeksi Salon
kaupungiksi tammikuussa
2009. Sen jälkeen liitoskuntien palvelutaloja ja kouluja
on lakkautettu jatkuvasti.
Peruspalvelujen pitää
tulevaisuudessakin
olla
kaikkien kuntalaisten ulottuvilla eikä keskittyä suurten peruskuntien keskuksiin. Tavoite suurkunnissa
on keinotekoinen, eikä ole
kuntalaisten edun mukaista, että lähellä olevat toimivat peruspalvelut siirretään
pitkien matkojen päähän,
latasi Varsinais-Suomen
piirikokousväki julkilausumassaan.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell
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JÄRJESTÖTOIMINTAA
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry.

kaarina

Puheenjohtaja vaihtui

Perussuomalaiset
palasivat Kaarinan
kaupunginvaltuustoon

Kainuun piiriä neljä vuotta johtanut kansanedustaja Pentti Kettunen väistyi
piirin johdosta ja piirin
puheenjohtajaksi vuodelle
2012 valittiin sotkamolainen varatuomari Ari Korhonen.
Ehdolla uudeksi piirin
puheenjohtajaksi olivat kajaanilainen kaupunginvaltuutettu Toivo Kyllönen,
sotkamolainen varatuomari
Ari Korhonen ja suomussalmelainen Maarit Nurmi.
Julkilausuma
Kokouksen erityiseksi huoleksi nousivat Sotkamon
Talvivaaran kaivoksella
todetut jätevuodot. Kokous vaatii, että valvovien
viranomaisten on puututtava jämäkästi havaittuihin
puutteisiin ja mahdollisiin
laiminlyönteihin ja vaadit-

tava selkeitä ratkaisuja, jotta päästöt ja haitat saadaan
kuriin.
Julkisuudessa olleiden
tietojen mukaan vesistöihin
on karannut huomattavia
määriä kaivoksen prosessissa käytettäviä kemikaaleja ja näistä päästöistä on
aiheutunut ongelmia alueen
ja rantojen asukkaille sekä
luonnolle.
Suurena vaarana on,
että Talvivaaran kaivoksen
saama suuri kielteinen julkisuus tulee haittaamaan ja
vahingoittamaan Sotkamon
Vuokatin matkailua ja matkailuelinkeinoa laajemminkin Kainuussa. Talvivaaran
kaivos on vaarassa aiheuttaa imagomenetystä koko
kaivostoiminnalle ennen
kaikkea Pohjois-Suomessa.
Valtioneuvoston ei tule
myöntää Talvivaaran kaivokselle uraanin jalostuslu-

paa ennen kuin kaivoksen
tämän hetkiset ongelmat on
saatu kuriin.
Perussuomalaisten Kainuun piiri näkee Talvivaaran kaivoksen välttämättömänä Kainuulle, mutta on
murheellista, että kaivattujen työpaikkojen ohella
olemme saaneet näin suuria
harmeja, mitä kyseinen kaivos aiheuttaa.
Kokousta keskustelutti
myös suurpeto-ongelma.
Kokous vaatiikin uudel-

ta hallitukselta ja sen asianomaisilta ministereiltä
tehokkaita toimia, jotta
susien, karhujen ja ilvesten
kaatolupia jatkossa myönnetään riittävästi liiallisen
petokannan kurissa pitämiseksi Kainuussa.

Kokouksen puolesta
Pentti Kettunen
kansanedustaja
Kajaani

Piirihallitukseen valitut varsinaiset jäsenet:
Janne Suutari (Kajaani), Jaana Sankilampi (Kajaani),
Ari Tihinen (Kajaani), Kalle Moilanen (Vaala), Esa
Repo (Kajaani), Eija Hakkarainen (Kajaani), Pertti
Ahlqvist (Kajaani), Yrjö Puurunen (Suomussalmi),
Maarit Nurmi (Suomussalmi), Seppo Romppainen
(Sotkamo), Ilmo Komulainen (Kuhmo), Aimo Tervamäki (Kuhmo).

lavian perussuomalaiset

Lavian Perussuomalaiset kannustaa
yhteisöllisyyteen ja toisten tukemiseen
Lavian Perussuomalaiset
perustettiin keväällä 2008
ennen kunnallisvaaleja. Tänä syksynä valmistaudutaan
jälleen kunnallisvaaleihin
uudella innolla ja runsaalla
kannatuksella. Lavian Perussuomalaiset toimii yhä
tiiviillä, ja erittäin aktiivisella
pienellä porukalla, jonka yhteishenki on hyvä. Kannatusta Laviassa riittää, ja uusia
jäseniäkin on saatu, mutta
toiminta perustuu näiden ihmisten iloiseen ja pyyteettömään aherrukseen. Vuoden
aikana tavataan perinteisin
tupailloin, sääntömääräisissä
kokouksissa, kesällä Lavian
markkinoilla sekä vuotuisessa pikkujoulussa.
Lavian
Perussuomalaisissa katsotaan, että
2000-luvun ylikorostunut
yksilöllisyyden arvostus on
heikentänyt suomalaista
yhteiskuntarakennetta ja
tuonut mukanaan useita
haastavia ongelmia yhteiskuntaan. Vanhustenhuolto
ja nuorista välittäminen
ovat jääneet suorituskeskeisyyden jalkoihin. Tämä
on lisännyt yksinäisyyttä
ja syrjäytymisriskejä erityisesti näissä väestöryhmissä.
Laviassa ollaan sitä mieltä,
että nyt olisi viimein aika

Lavian Perussuomalaisten aktiiviset jäsenet vasemmalta oikealle; Esko Mikkola, Jukka
Syvänen, Raija Järvenpää, Taru Kankkonen, Altti Järvenpää (pj), Anne Syvänen (vpj) ja Eija
Kytömäki.

tarttua näihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.
- Yhteisöllisyyteen kannustamalla ja toinen toistaan tukemalla voidaan saavuttaa todellisia tuloksia,
Lavian Perussuomalaisten
alusta saakka yhtäjaksoisesti toiminut puheenjohtaja
Altti Järvenpää linjaa.
Laviassa toivotaan yhteisöllisyyttä
erityisesti

kaupunkeihin, sillä maalla
yhteisöllisyyden merkitys
on säilynyt vahvana myös
2000-luvulla.
Tulevalle
vuodelle 2012 Laviasta toivotetaan Perussuomalaiselle
puolueelle sekä eduskuntaryhmälle menestystä, mutta
myös viisautta, avoimuutta
ja toinen toisiemme tukemista. Viisautta, jotta tekisimme onnistuneita ja oikei-

ta ratkaisuja eteen tulevissa
haasteissa. Avoimuutta, jotta säilyisimme rehellisinä itsellemme ja lähimmäisillemme, ja toistemme tukemista,
jotta perussuomalainen ajatus säilyisi vahvana myös
kaikkina tulevina vuosina.
Taru Kankkonen
Lavian Perussuomalaisten
sihteeri ja rahastonhoitaja

Tämän vuoden syyskuussa
Perussuomalaiset palasivat
Kaarinan valtuustoon, kun
valtuutettu Janne Aso erosi
Keskiryhmien valtuustoryhmästä ja perusti valtuustoon
uudelleen Perussuomalaisten ryhmän.
36-vuotias Aso on neljännen kauden valtuutettu
ja vaikuttaa myös kaupunginhallituksessa, VarsinaisJanne Aso siirtyi
Suomen Sairaanhoitopiirin
Perussuomalaisten
Sairaanhoidollisten palvepuolelle.
luiden liikelaitoksen johtokunnassa, sekä lukuisissa
muissa luottamustoimissa. Hän kertoo eronneensa Keskustasta elokuun lopulla arvoerimielisyyksien johdosta,
niin paikallis- kuin piiritasolla. Ason mukaan Perussuomalaisten säännöissä kuvatut puolueen arvot ja tavoitteet vastaavat hänen omia näkemyksiään.
Aso kertoo saaneensa kaupunkilaisilta runsaasti positiivista palautetta ratkaisustaan ja kiittelee Perussuomalaisia lämpimästä vastaanotosta. Koska Kaarinassa
ei ole omaa paikallisyhdistystä, on hänet hakemuksesta
hyväksytty Turun Perussuomalaisten jäseneksi. Aso kertoo Turun yhdistyksen ottaneen hänet mukaan rakentamaan yhdistyksen kunnallisvaalitavoitteita Terveys ja
hyvinvointi -toimikuntaan.

kerava

Kristillisdemokraattien
ääniharava siirtyi
Perussuomalaisiin
Vuonna 1972 syntynyt 4. polven keravalainen valtiotieteilijä, EU-asiantuntija ja kaupunginvaltuutettu Iiro
Silvander siirtyi Perussuomalaisten valtuustoryhmään
liittyen samalla puolueeseen 30.11.2011. Kristillisdemokraattien paikallisosaston puheenjohtajana ja puoluevaltuuston jäsenenä toiminut Silvander kyllästyi entisen
puolueensa valtakunnanpolitiikkaan ja yleiseen linjaan.
- Koko ajan ei voi toimia omien arvojensa ja periaatteidensa vastaisella tavalla. Sain tarpeekseni siitä, että
vaalikentillä luvataan yhtä ja sitten kuitenkin käytännössä toimitaan eri tavalla ja rikotaan äänestäjille annetut lupaukset. Perussuomalaisilla on ollut selkeä linja ja
myös selkärankaa seistä omien sanojensa takana. Puolueen kritiikki esimerkiksi EU- ja maahanmuuttokysymyksissä on ollut oikean suuntaista. Ryhmää vaihtaessani
en kokenut tekeväni loikkausta, sillä omat arvoni ovat
Perussuomalaisten linjan mukaisia ja haluan myös seistä
niiden takana.
Iiro Silvander pääsi Keravan kaupunginvaltuustoon
vuonna 2000 saaden tuolloin 180 ääntä voittaen Kristillisdemokraattien listan. Vuonna 2004 hän sai jo 266
ääntä, 6. eniten Keravalla, vuonna 2008 ääniä kertyi
382 eli kolmanneksi eniten keravalaisista ehdokkaista.

Tilaa lehtiä!
Perussuomalaisten jäsenet voivat tilata ilmaiseksi Perussuomalainen-lehtiä jaettavaksi. Tilaukset
päätoimittaja Harri Lindelliltä.
Puh: 0207 920 362, s-posti: harri.lindell@peruss.fi
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Loppuvuoden kuulumiset Oulusta
Oulussa pidettiin sääntömääräinen syyskokous
19.11.2011 ennenkin monia kertoja kokouspaikkana toimineessa Kirkkotorin
koulutuskeskuksessa. Kohtuullisen hyvin oli kokouskutsu tavoittanut jäsenistön, sillä kokousedustajia
kirjattiin neljäkymmentä ja
osallistujia kaikkiaan kuutisenkymmentä.
Kokous alkoi hiljaisella
hetkellä edesmenneille aktiivijäsenillemme Timo Isolalle ja Esko Sikkilälle. Monen
tunteet nousivat pintaan ja
ajatukset hakivat selitystä
elomme tarkoitukseen. Ikävää ja väistämätöntä on vaikea sulattaa.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Väänänen ja
sihteeriksi Anne Snellman.
Piirin puheenjohtajan valinta oli ehkä odotetuin tapahtuma ja se menikin äänestykseksi kahden ehdokkaan
välillä. Vastakkain olivat
pitkäaikaisimmat aktiivimme Ahti Moilanen ja Paula
Juka, joilla molemmilla on
jo näyttävä puheenjohtajatausta ja yhteistyö piirimme
historiassa.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Paula Juka äänin 27-11. Kaksi

(Lasse Vuolteenaho, Haapajärvi).
Perussuomalaista
presidenttiä odotetaan

Oulun piirin syyskokousväkeä Kirkkotorin koulutuskeskuksessa.

kokousedustajaa äänesti
tyhjää. Kokeneissa käsissä
siis jatketaan kohti tulevia
vaaleja.
Piirihallitus kasvoi
kokoa
Piirihallituksen kokoa kasvatettiin aiemmasta kymmenestä jäsenestä neljääntoista ja siihen valittiin seuraavat henkilöt alueellisin
perustein (henkilökohtaiset
varajäsenet on merkitty sulkuihin nimen perään):

Koillismaa ja Oulu pohjoinen: Seppo Leskinen (Aaro Paakkari), Haukipudas,
Teuvo Appel (Tapio Jussila),
Kiiminki ja Juho Kellolampi
(Kari Tykkyläinen), Pudasjärvi.
Oulun ympäristö: Vaili
Jämsä-Uusitalo (Marjukka
Pirinen), Jouni Hartikka
(Janne Koskela), Raimo
Rautiola (Jaakko Partanen),
Jari Pirinen (Hilkka Sahavirta), Oulu, Anne Snellman
(Juho Kamppuri), Oulunsalo ja Ahti Moilanen, Uta-

järvi (Tuomas Okkonen,
Lumijoki).
Raahen
ympäristö:
Veikko Laurukainen (Mauri Krankkala), Siikajoki
ja Lasse Mikkola, Vihanti
(Martti Eskola, Siikajoki).
Siikalatvan ympäristö:
Seppo Pikkula, Siikalatva
(Jarmo Viinala, Haapavesi).
Ylivieskan ympäristö:
Vesa Jaakola, Nivala (Marja Onnela, Ylivieska).
Kärsämäen ympäristö:
Aimo Remes, Kärsämäki

Yhteensattumien ja sairastapauksien vuoksi paikalle
ei päässyt yksikään Oulun
piirin kansanedustajistamme, mutta asiaa paikkasi
uuden järjestösihteerimme
Juha Liukkosen esittäytyminen kokousväelle. Juhan
terveiset puoluetoimistolta
olivatkin kannustavia ja
kenttäväkeä motivoivia.
Oulussa odotetaan myös
ensimmäistä perussuomalaista presidenttiä enemmän
kuin ääneen uskalletaan
sanoa. Tulemme tekemään
kaiken voitavamme sen
eteen, että saamme Timo
Soinista vahvan suunnannäyttäjän ulkopolitiikkaan
ja presidentin, jolla riittää
rohkeutta, kykyä ja visioita
sanoa sanottavansa myös
kotimaamme sisäpolitiikkaan. Puolueväen ei tule pelätä sitä, etteikö hyvä kehitys jatkuisi puolueen osalta,
vaikka Timo olisikin presidenttinä, sen verran hyvässä
opissa olleita puolueaktiiveja
istuu nyt kansanedustajina ja
muissa merkittävissä tehtävissä puoluehallinnossa.

Paula Juka valittiin Oulun
piirin puheenjohtajaksi.

Oulun piirissä olemme
saaneet myös reippaasti uusia aktiivisia jäseniä. Piiritoimistomme muutto sujui
sutjakkaasti joulukuun ensimmäisenä päivänä ja nyt
meillä on näyttävä paikka
katutasossa omalla sisäänkäynnillä.
Piirimme puolesta kiitän
koko jäsenistöämme kuluneesta tapahtumarikkaasta
vuodesta ja toivotan samalla
rauhallista joulua ja lupsakkaa loppuvuotta sekä onnellista, antoisaa ja mielenkiintoista tulevaa vaalivuotta.
Jari Pirinen
toiminnanjohtaja
Perussuomalaisten Oulun
piiri ry

Onko mies kadoksissa?
Helsingin NMKY:n juhlasali on täynnä innokkaita
mieskuulijoita 20.11. klo
14.05. Paikka sijaitsee aivan
Helsingin keskustassa, noin
viiden minuutin kävelymatkan päässä rautatieasemalta.
Puhujaksi nousee kansanedustaja, presidenttivaaliehdokas ja Perussuomalaisten
puheenjohtaja Timo Soini.
Tässä tilaisuudessa hän ei
esiinny puolueen edustajana
vaan omana itsenään, kristittynä miehenä.
Miehille suunnatun tilaisuuden järjestäjinä on lukuisia kristillisiä järjestöjä.
Juhlasalissa on tv-kameroita lähettämässä tapahtumaa
suorana talon eri huoneisiin, joissa tilaisuutta seuraa
iso joukko miehiä. Yhtenä
etäpaikkana on myös kristillinen monitoimikeskus
One Way House Kaisaniemenkatu 10:ssä, jossa sijaitsee kahvio ja kirjakauppa.
Myös kahvio on täynnä sanannälkäisiä miehiä, jotka

mukavia ylälauteilla. Silloin
sai vielä paistaa makkaraa
foliossa, sillä EU ei ollut sitä
vielä kieltänyt. Se oli turvallinen ja miellyttävä kokemus siitä, mitä on olla mies.
Miehen ei ole pakko yrittää
sopia sellaiseen muottiin
mitä hän ei ole.
Futis ja formulat ovat
sallittujen listalla, eikä näistä harrastuksista pidä potea
syyllisyyttä, kiteyttää Soini.
Vaaleissa taas saa olla omaa
mieltä. On olemassa arvoja,
joita saa ja pitääkin tuoda
esille.

ovat tulleet seuramaan Mies
hukassa -tapahtumaa.
Vaaleissa saa olla omaa
mieltä
Soini toteaa alustuspuheessaan suomalaisen miehen
olevan kovassa paikassa
nykyajan vaatimusten paineissa niin aviomiehenä
kuin isänäkin. Hyvä mies
huolehtii lapsistaan ja perheestään ja kantaa vastuunsa. Onko mies kadoksissa?
Osittain on. Miehen pitää
saada olla ”vain mies” –
syödä makkaraa saunoa ja
matkustaa joskus vaikka
Kanarian saarille lomailemaan. Mies voi olla oma
itsensä, jos hän vain uskaltaa. Eikä myöskään ole häpeällistä olla kristitty mies
tässä yhteiskunnassa, Soini
summaa.
Pienenä poikana Soini
istui saunan alalauteilla kun
miehenköriläät saunoivat,
heittivät löylyä ja puhelivat

Täällä lainassa

Soini kannusti miehiä olemaan oma itsensä,
keinotekoiseen muottiin ei pidä yrittää sopia.

Soini pohti puheessa, että
mikä on markkinoiden arvo? Markkinat ovat auki
Espanjassa, Amerikassa ja
vaikka Suomessa, mutta
kohta sinä olet auki näiden
markkinavoimien myllerryksessä. Lähtökohta on
aina se, että elämä on pyhä asia. Mikäli tämä ym-

märretään, on ymmärretty
aika paljon. Tulee miehelle
parempi elämä, mutta ei
välttämättä yhtään sen helpompi.
- Jokaisen on elettävä
oma elämänsä, jokainen
päivä on elettävä eikä yhtään niistä päivistä voi antaa jonkun toisen elettäväksi. Näistä eletyistä päivistä
me kaikki joudumme joskus
vielä tilille.
- Miten kadonnut lammas löytyy? Vastaus on
hyvin yksinkertainen. Hän
kuulee Paimenen äänen,
hänen on uskottava paimeneen ja tämän sanaan.
Olemme täällä vain lainassa ja lopulta meidät palautetaan luojamme luokse,
Soini miettii.
- Sen verran olen äijää,
että menen raveihin tänään
vielä, toteaa Timo Soini puheensa lopuksi valtavien taputusten saattelemana.
Teksti ja kuva: Harri Lindell
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Kallista on...

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

Villapaita
886 mk

Lapaset, villaa
207 mk

Diesel
8,7 mk/litra
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■■kansanedustaja esittelyssä

Perusäiti Johanna Jurva tuo arjen
osaamisen eduskuntaan
Johanna on paljasjalkainen vantaalainen kahden
lapsen äiti. Poliittinen ura
sai vuonna 2008 rakettimaisen alun, kun hän pääsi
ensimmäisellä yrityksellä
Vantaan kaupunginvaltuustoon. Puoluetta hänen
ei tuolloin tarvinnut miettiä
nanosekuntia kauempaa.
Hän on kasvanut perussuomalaiseksi.
Kasvumatkallaan perussuomalaisuuteen hän on
saanut hyviä ohjeita ja vinkkejä isoisältään, puolueveteraani Kalle Ylimutkalta. Johanna kertookin hienoina
ja lämpiminä lapsuusmuistoinaan vierailuista sankarihaudoille isoisänsä johdolla.
Näillä reissuilla isoisä kertoi
Suomesta ja suomalaisuudesta. Uskoisin, että tahto
vaikuttaa yhteisiin asioihin,
on perua näiltä samoilta
vierailuilta itsenäisyytemme
turvaajien viimeisten leposijojen luona.
Johanna on oppinut, että työtä on tehtävä. Hän on
toiminut sihteerinä ja myyjänä eri yrityksissä. Johanna
sanookin, että kyseiset työt
olivat mukavia, mutta hän
halusi päästä lähelle toista ihmistä, antamaan apua
sitä tarvitsevalle. Niinpä
hän päätti kouluttautua lähihoitajaksi. Uusmaalaiset
äänestäjät päättivät jatkaa
Johannan urakehitystä ke-

väällä 2011 lähihoitajasta
kansanedustajaksi.
Ratkaisuja
vähäosaisten
ongelmiin
Ensimmäisen eduskuntakautensa tavoitteen Johanna
on jo saavuttanut kirkkaasti. Oli näet siten, että ensimmäisenä päivänä Johanna
eduskuntatalon kirjastoon
löydettyään nimesi tavoitteekseen osata liikkua eduskunnan pitkillä ja sokkeloisilla käytävillä eksymättä.
Nyt liikkuminen on sujuvaa,
oikeat ovet aukeavat, ja onpa hän kokeillut potkulautaakin eduskunnan pitkällä
yhdyskäytävällä.
Johannan vaaliteemat
on helppo nimetä lyhyesti.
Hän kokee tärkeäksi tuoda
esille vähäosaisten ongelmia
sekä tarjota ratkaisuja niihin. Johanna haluaa tuoda
eduskunnassa kuuluviin
vähäosaisten hädän. Voin
rehellisesti todeta, että Johanna tietää mistä puhuu.
Hän on nähnyt yhteiskuntamme vähäosaisten hätää
työssään lähihoitajana, lastensa kavereiden perheissä
sekä omassa elämässään
yksinhuoltajana. Johannan
vahvuudeksi sanotaan, että
häntä on äärimmäisen helppo lähestyä ihmisen kuin
ihmisen, oli paikka missä

tahansa. Olenkin ollut hämmästynyt, kuinka paljon
hän saa suoria yhteydenottoja ihmisiltä. Johanna on
kokenut asian erittäin hienona, ja toivoo yhteydenottojen jatkuvan.
Vaativa työpaikka
Syksyn tultua ja talon käytyä tutuksi voin todeta
omasta ja Johannan puoles-

ta, että eduskunta on erittäin vaativa työpaikka. Työ
on vasta aluillaan. Johanna
sanoikin minulle työskenneltyämme yhdessä noin
kuukauden ajan, ettei hän
ymmärrä kansanedustajia,
jotka tekevät työtä vain
vaalien aikaan. Hänen mielestään työ tehdään vaalien
ulkopuolella, ja vaalit ainoastaan näyttävät ovatko äänestäjät tyytyväisiä tehtyyn

työhön. Johanna on myös
pohtinut, että hänen vaaliteemojensa esiin tuominen
Arkadianmäellä tulee olemaan suuren työn takana.
Hänen sydäntään lähellä
olevat asiat kaikki ehdokkaat allekirjoittavat vaalien
aikaan, mutta vaalien jälkeen vähäosaisten asioita ei
oikein kukaan muiden puolueiden edustajista tunnu
enää muistavan. Onneksi
näille vanhoille jäärille on
nuori ja hyvämuistinen nainen näistä asioista muistuttamassa.
Johanna sanoi kuullessaan tällaisen esittelyjutun
olevan tekeillä, että hän
haluaa kiittää ja lähettää
terveisiä ihmisille, jotka
ovat auttaneet häntä hänen
eduskuntatyönsä alkumetreillä. Hänen mielestään
eduskunnassa on erittäin
ystävällinen henkilökunta
ja eduskuntaryhmän muut
jäsenet ovat toimineet hienolla tavalla auttaen toinen
toisiaan. Ryhmäkanslian
osaavalle ja auttavalle väelle hän haluaa myös lähettää
kiitokset. Erityisesti Johanna haluaa lähettää suuret ja
rakkaat kiitokset 2970:lle
häntä äänestäneelle ihmiselle.
Kimmo Auvinen
Johanna Jurvan
eduskunta-avustaja

■■kirjallinen kysymys

Koulutuksen turvaaminen Lapin alueella

Hanna Mäntylä
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja,
kansanedustaja,

Koulutus on yhteiskuntamme kivijalka, jolla voimme
vahvistaa hyvinvointiamme ja kilpailukykyämme.
Koulutus on lisäksi tärkeä
tekijä alueellisen yhdenvertaisuuden varmistamisessa.
Perusopetuksen jälkeistä,
laaja-alaista toisen asteen
ja korkea-asteen koulutusta
tulisi tarjota tasapuolisesti
koko maassa.
Suunnitelmat erityisesti ammattikorkeakoulujen
aloituspaikkojen leikkauksista ovat todella huolestuttavia, ja niiden negatiiviset
vaikutukset kohdistuvat
alueellista
yhdenvertaisuutta horjuttaen ankarasti
Lappiin. Lapin alueella vä-

limatkat ovat jo valmiiksi
pitkiä, ja koulutustarjonnan
siirtäminen etelän suuntaan
pidentää niitä entisestään.
Toisaalta Lappi tulisi nähdä
myös sellaisena voimavarana, jonne koulutustarjonnan avulla voitaisiin saada
uusia asukkaita ja kehitystä, joka hyödyttäisi koko
yhteiskuntaa.
Eräs esimerkki tämänhetkisestä hyvästä toimintamallista on kulttuurialan
koulutus, jota tarjotaan
Lapissa kolmella eri koulutustasolla. Opinnot on
mahdollista aloittaa jo toisen asteen ammatillisessa
oppilaitoksessa, ja niitä voi
jatkaa ammattikorkeakou-

lussa ja yliopistossa aina
jatkotutkintoon asti. Mikäli ammattikorkeakoulussa
ei jatkossa voisi kulttuurialaa opiskella, tarkoittaisi
tämä käytännössä sitä, että
ammattiopintojen jälkeen
joutuisi lähtemään Lapista
muualle Suomeen kulttuurialan opintoja jatkaakseen.
Ammattikorkeakoulujen
ohessa yliopistotasoiseen
koulutukseen ja tieteelliseen tutkimukseen tulisi
kohdistaa Lapissa riittävästi
resursseja. Korkeakoulutuksen lisäksi toisen asteen
opiskelupaikat tulisi alueellisesti turvata. On eriarvoistavaa, jos Lapissa nuoret
joutuvat muuttamaan jo

peruskoulun jälkeen pois
kotoa suorittaakseen ammatillisen tutkinnon tai lukion.
Koulutuksen tulee vastata yhteiskunnan tarvetta,
ja koulutustarpeen perustana tulisi olla ennemmin
tutkintomäärät kuin aloituspaikat. Koulutuksen resurssit pitäisi jakaa tasaisesti koko maahan, etenkin
kun oppilaitokset vaikuttavat koko alueen elinkeinoelämään ja vakauteen.
Lapissa leikkaukset ja lakkautukset koskevat kaikilla
kouluasteilla paitsi opiskelijoita myös opetushenkilökuntaa ja alueen asukkaita.
Jos haluamme pitää koko
Suomen asuttuna, tulisi

harvaan asuttujen seutujen asukkaille mahdollistaa
tulevaisuuden suunnittelu,
jossa koulutusmahdollisuudet ovat todella ratkaiseva
tekijä. Pelko oppilaitosten
lakkauttamisesta ja opiskelijamäärien leikkauksista ei
tätä tavoitetta tue.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten toisen asteen ja
korkea-asteen koulutus sekä niiden pohjalta syntyvä
alueellinen yhdenvertaisuus
aiotaan jatkossa turvata Lapin alueella?

Suomalainen 21

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Itsenäisyyspäivän leipäjonossa
yhä enemmän avuntarvitsijoita
Heikki Hurstin perinteiset
itsenäisyyspäivän juhlat pidettiin Hakaniemen torilla
klo 12, tarjolla oli ilmaista
ruokailua ja ohjelmaa. Tapahtuman järjesti. Veikko
ja Lahja Hurstin laupeudentyö. Leipäjonossa kävi noin
2000 avuntarvitsijaa.
Heikki Hursti luki ruokarukouksen
kehomme
ravinnoksi. Hursti pyysi,
että Suomessa olisi joskus
se päivä jolloin kenenkään
ei tarvitsisi nähdä nälkää ja
kurjuutta, vaan meillä kaikilla olisi hyvä olo, jossa
voisimme kuunnella ja tukea toinen toisiamme.
Veikko ja Lahja Hurstin
laupeudentyö aloitti toimin-

tansa 1960-luvulla, ja sen
perusti sosiaalineuvos Veikko Hursti. Nykyään tätä
työtä jatkaa Veikon poika
Heikki Hursti.
Hurstin laupeudentyö
toimii jakamalla vaate- ja
ruoka-avustuksia ympäri
vuoden, sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Tutuimmiksi tapahtumiksi ovat
muodostuneet perinteiset
Köyhien Linnanjuhlat Hakaniemen torilla ja Joulujuhla Töölön kisahallissa
jouluaattona. Tapaninpäivänä pidetään rääppiäiset,
mitä jouluaatosta on jäljelle
jäänyt.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell
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Varapuheenjohtaja Harri Lindell

Eduskunnassa sanottua

Leipäjonot kasvavat vuodesta toiseen.

Perussuomalaisten kansanedustajista paikalla olivat
Mika Niikko, Marja Tolppanen, Reijo Hongisto ja Juha
Väätäinen.

En uskonut neuvostokommunistikolhoosiin enkä usko tähän länsimaiseen versioon siitä, joka vuosi vuodelta muistuttaa yhä enemmän sitä. Me nauroimme
täällä Suomessa, kuinka Neuvostoliitossa mustalle
mullalle ja tundralle kylvettiin samaan aikaan. Kun
katsomme EU:n maatalouspolitiikkaa, aika lailla samat järjettömyydet alkavat siinä toistua.
Timo Soini

■■LEIVÄNJAKAJA

Joulu - rauhan sanoma
Keskuudessamme elää
vielä kymmeniä tuhansia
kunniakansalaisiamme,
sotiemme veteraaneja.
He jos ketkä ovat kokeneet monin tavoin sodan kauheudet. Näin me
kaikki suomalaiset tiedämme liiankin kipeästi
rauhan suuren merkityksen. Ja on hyvä, että
ajassamme kaikin mahdollisin keinoin pyritään
rakentamaan rauhaa.
Koko YK:kin on sitä varten perustettu.
Rauhan toteutumiselle vaikeinta on se, että ollaan erimielisiä siitä, mitä
rauha on, ja miten siihen
päästään.
Jatkuvasti maapallollamme jossain kolkassa
soditaan. Jeesuksen syntymän aikaan hallinneen
Rooman keisari Augus-

tuksen vuosia pidettiin
pysyvänä rauhan aikana,
mutta huonosti on vuosisatojen ja -tuhansien aikana
onnistuttu rauhan säilyttämisessä.
Enkelien ilmoittamassa jouluyön sanomassa on
kysymys aivan toisenlaisesta kestävästä rauhasta.
Sen toteuttaja on Jumala.
Aivan samoin kuin Jumalan
kunnia on totta korkeuksissa, niin on myös hänen
rauhansa maan päällä enkelien jouluyön ilmoituksen
mukaisesti. Vapahtajamme
syntyminen toi jo Jumalan
rauhan maailmaan. Mutta
myös kaiken meidän toimintamme tulisi edistää
rauhaa, Jumalan rauhaa.
Ihmissilmille salatulla
tavalla joulun rauha on yhtä aikaa rauhaa maan päällä
ja rauhaa meidän ihmisten

sydämissä, joita kohtaan
Jumala osoittaa hyvää
tahtoa. Jumalan rauhan
rajojen näkeminen ei aina ole helppoa, yhtäältä
se on uskon asia, toisaalta käytännön elämän
tehtävä. Rauhan puolesta
saamme rukoilla ja tehdä
työtä. Saamme luottaa
siihen, että kerran rauha
laajenee sydänten kätketystä rauhasta kaikkialla
vallitsevaksi rauhaksi,
kuten Jesaja-profeetta
on ennustanut: kaikki
taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä
tahratut vaipat poltetaan
ja tulella kulutetaan, kun
Jeesus Rauhan Ruhtinas
ottaa lopullisen vallan!

Anssi Joutsenlahti
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otteita soinin plokeista

EU-huippukokouksen hedelmät
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 8.5.2000 ja jossa yhteisöjen
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen
tasavalta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen
määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977
annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/
ETY 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se
on pitänyt voimassa lainsäädännön, jolla vapautetaan arvonlisäverosta sekä tekijöiden tai heidän
välittäjiensä suorittamat taide-esineiden luovutukset että suoraan tekijöiltä ostettujen taide-esineiden
maahantuonti.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Jyrki Katainen otti eilen
harppauksen matkalla kohti Suomen itsenäisyyden
myymistä.
Olemme menossa rytinällä kohti velkaunionia,
kansallisen budjettivallan
menettämistä,
Suomen
täysvaltaisuuden myymistä
– sekä räjähtävällä voimalla
lisääntyvää valtion velkaa,
kun yksi euromaa kaatuu
toisensa perään, ja Suomi
jatkaa takaamista!
Eikä meiltä enää kysytä
– tuodaan vain lasku!
Huippukokous oli kaikkien poliittisten vedätysten
huippu. Ensin luotiin keinotekoinen markkinapaine.
“Nyt pitää suostua tai loppu tulee!” Markkinameklarit tietävät, että se oli suomeksi sanottuna valhetta.
Kyllä suurpankkiirit tämän
osaavat, kun heidän rahojaan pelastetaan.
Jos joku muuta luulee,
pyydän selittämään, miten
huippukokous on ratkaissut
eurokriisin. Ei mitenkään.
Se ei millään tavoin ratkaise
kriisimaiden ongelmia. Nyt
vallan keskittäjät käyttävät
ihmisten pelkoa ja tietämättömyyttä häikäilemättä

hyväkseen. “Älä koskaan
jätä kriisiä käyttämättä“,
he sanovat.
Merkozy kyllä tietää,
miten poliittista peliä pelataan. Heidät on monessa
liemessä keitetty. Kataisen
hallitus on sen rinnalla lauma pikkulapsia. Ja tulos on
sen näköistä.
Kun lukee huippukokoukset päätöslausumia, on
vaikea löytää mitään merkkiä siitä ohjeistuksesta ja
valtuutuksesta, jolla eduskunta lähetti hallituksen
neuvottelemaan. Eikä ihme.
Ei Suomen kanta kiinnosta.
Miksi kiinnostaisi? Mehän
suostumme kuitenkin! Alistumme – menemme vaikka

rähmällemme! “Pitää olla
päätöksenteon ytimessä!”
Kataisen ainut saavutus on epämääräinen alaviite. Pahoin pelkään, että
EVM:n määräenemmistösääntöön olisi suostuttu kokonaan, jos perustusvaliokunta ei olisi todennut sen
olevan Suomen perustuslain
vastainen.
Seuraavaksi alkaa juonittelu siitä, miten sekin alaviite voidaan vesittää. Joko
yritetään saada valiokunta
pyörtämään aiemman kantansa tai sitten vikitellään
keskusta mukaan. Eurokriisissä keskustalla ei ole ollut
johdonmukaista linjaa.
Ja perustuslakivaltio-

kunta on poliittinen elin. Se
tottelee lopulta hallituksen
tahtoa, kun pannaan kova
kovaa vastaan.
Hallitus on käytännössä
jo suostunut Suomen vetooikeuden menettämiseen,
vaikka ennen kokousta vannoi kautta kiven ja kannon,
että sitä ei voida hyväksyä.
Näin käy, kun ei ole
omaa suunnitelmaa. Jos et
ole valmis kävelemään ulos,
jäät muiden pelinappulaksi.
Kirjoitin viime toukokuussa Wall Street Journalissa, että näin tulisi käymään: “Yksimielisyyden
poistaminen on vain ajan
kysymys. Silloin meillä on
täysmittainen varainsiirtoja
tekevä liittovaltio.”
Vähemmälle huomiolle
on jäänyt se, että huippukokouksessa käytännössä vesitettiin sijoittajavastuu. Saa
nähdä, miten Urpilainen
yrittää sen selittää. Oliko sijoittajavastuu kynnyskysymys hallitusyhteistyölle vai
eikö se ollutkaan? Ollaanko
vasta päästy linnanjuhlista
kotiin kun alkavat uudet
takinkääntöjuhlat?
Julkaistu 9.12.2011

Perussuomalaisten satakunnan piiri ry

Satakunnan Perussuomalaiset jatkavat taistelua

Satakunnan Perussuomalaisten syyskokous pidettiin
Huittisten kaupungintalolla
23.11. Kokous oli runsasväkinen. Paikalla oli yli 40
osanottajaa. Mukana oli uusi kenttäsihteerimme Riikka
Slunga-Poutsalo, vaalityömies Matti Putkonen ja puolueen kolmas varapuheenjohtaja Reijo Ojennus.
Kokouksen aluksi kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa esitteli Huittisten

kaupunkia ja
kokouksen kuluessa Riikka
esitteli itsensä
kokousväelle
kertoen omasta tehtävästään ja puolueen asetelmista
varsinkin tulevia kunnallisvaaleja silmälläpitäen.
Matti Putkonen selvitti
PowerPointesityksessään
puolueen
teemoja, joita myös Satakunnan päälehdistö oli aikaisemmin
päivällä ollut kuulemassa
Raumalla. Reijo Ojennus
toi myös puolueen tervehdyksen piirille.
Heikompiosaiset
unohdettu
Muutama lainaus piirin
puheenjohtaja Seppo Torisevan avauspuheesta: - Päätöksiä tehdään tänä päivä-

nä hyväosaisten ehdoilla
unohtaen, että maassamme
on satoja tuhansia pieneläkeläisiä jotka elävät toimeentulon rajamailla, että
maassamme on satoja tuhansia velkavankeja jotka
elävät ilman tulevaisuuden
toivoa ja maassamme on
myös nuorisoa, joka kokee
että heidät on unohdettu.
- Eduskunnassa perussuomalaiset ovat taistelleet
maamme kaikkein vähävaraisimpien kansanosien
elinmahdollisuuksien puolesta. Monet heikommassa
asemassa olevaa lähimmäistä puolustavat lait eivät ole
saaneet riittävää enemmistöä taakseen.
- Satakunnassa perussuomalaisten tilanne näyttää
hyvältä. Saimme kaksi kansanedustajapaikkaa ja piirin
alueella kannatus lähenee
jo ykköspaikkaa. Tammikuussa on presidentinvaalit,
joissa puolueemme puheenjohtaja Timo Soini hakee
ensimmäisellä kierroksella
kakkospaikkaa ja siihen
meidän satakuntalaisten

on panostettava voimavaramme ja näytettävä miten
saavutamme viidennet voittoisat vaalit peräkkäin.
- Ensi vuoden syksyn
kunnallisvaaleissa
tulee
Suomen politiikassa se toinen jytky! Vähintään nelinkertaistamme kunnallisvaltuutettujemme määrän.
- Perussuomalaisten
päämääränä on edistää
maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että
työntekoa ja yrittämistä
kunnioitetaan ja kansalaisille taataan taloudellinen
perusturva sekä oikeus
työhön.
Jo pitkään puheenjohtajana toiminut Seppo
Toriseva sai tällä kertaa
vastaehdokkaakseen nuorta polvea edustavan VillePetteri Laihon. Kokemus
ja puoluekentän tuntemus
painoivat enemmän, joten
Seppo valittiin äänin 23-7
jatkamaan piirin puheenjohtajana 2012. Presidentinvaalit ja tulevat kunnallisvaalit edellyttävätkin

vankkaa asioitten hallintaa
ja yhteistyökykyä, joita juuri nyt tarvitaan.
Valintoja
Piirihallituksen jäsenien
määrä lisättiin kahdeksikymmeneksi ja edustus
pyrittiin saamaan kaikista
kunnista. Piirihallitukseen
vuodeksi 2012 valittiin
seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):
Tomi Salonen, Eurajoki
(Tommi Otamo, Rauma),
Kati Junttila, Harjavalta
(Seija Multanen, Huittinen),
Pauli Saarinen, Honkajoki
(Tommi Laitila, Honkajoki), Ilkka Riuttamäki,
Huittinen (Jouko Lindstedt,
Huittinen), Erkki Rudenberg, Jämijärvi (Arto Laukkanen, Rauma), Erkki Lilja,
Kankaanpää (Kauko Kerola, Kankaanpää), Ilmo Törmä, Karvia (Kauko Ylikoski, Siikainen), Kauko Ketola, Kokemäki (Esa Huhtasaari, Kokemäki), Tommi
Rautio, Köyliö (Maarit

Markkula, Köyliö), Taru
Kankkonen, Lavia (Altti
Järvenpää, Lavia), Kimmo Toroska, Luvia (Vappu
Laukkanen, Rauma), Ilpo
Riihiaho, Merikarvia (Jari
Salo, Merikarvia), Jarmo
T.M. Virtanen, Nakkila
(Sanna Ahvenkoski, Nakkila), Jani Jalonen, Pomarkku
(Taina Virtanen, Pori), Laura Huhtasaari, Pori (Erno
Korkeamäki, Pori), Reijo
Lehto, Pori (Markku Palomäki, Pori), Kari Seppä, Pori (Ville-Petteri Laiho, Pori),
Pasi Mäenranta, Rauma
(Vesa Heikintalo, Rauma),
Paavo Tuulensuu, Siikainen
(Susanna Järvenpää, Siikainen) ja Tero Järvelä, Ulvila
(Jukka Hautamäki, Ulvila).
Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT,
JHTT Tom Sandell ja varatilintarkastajaksi KHT Reijo Hyytiäinen. Toimentarkastajaksi valittiin Martti
Mölsä sekä varatoimentarkastajaksi Aarne Matintalo.
Teksti: Anita Koivu
Kuva: Tommi Rautio
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Perussuomalaisten Hämeen piiri ry

Hämeen ratahankkeita on edistettävä

Hämeen kokousväki paneutui huolella tulevien aikojen suunnitelmiin, talouteen ja valitsi yksimielisesti piirihallituksen.

Perussuomalaisten Hämeen
piiri vaatii, että Hämeen
ja Päijät-Hämeen liittojen,
vaalipiirin kansanedustajien sekä alueen kuntien
tulee ryhmittyä yhdessä nykyistä ponnekkaammin ja
näkyvämmin puolustamaan
Hämeenlinnan, Lahden ja
Riihimäen varuskuntien ja
niiden harjoitusalueiden
säilyttämistä.
Jokaisella kolmella varuskunnalla on oma erikoistehtävänsä
Suomen
maanpuolustuskoulutuksessa ja Etelä-Suomen puolustamisessa. Lisäksi niillä
on tärkeä merkitys alueen
työllisyyden ja talouden
kannalta. Kanta-Hämeellä
ja Päijät-Hämeellä ei ole
varaa menettää näitä maanpuolustuksen osaamiskeskuksia.

Varuskunnilla on huomattava merkitys myös
maakuntajoukkojen ja reservin koulutuksen osalta.
Ilman alueen varuskuntia
näitä itsenäisyyden säilyttämisen kannalta tärkeitä reservin kertauskoulutuksia ei
voida täysipainoisesti tehdä.
Maakuntajoukkojen tulevaisuus on vaarassa, jos niillä
ei ole tukenaan riittävää ja
koulutuksellisesti monipuolista varuskuntaverkostoa.
Perussuomalaisten
Hämeen piiri toteaa, että
Asikkalan Vesivehmaan
lentokenttää on myös kehitettävä sekä maanpuolustuksen että harrasteilmailun näkökulmasta. Nopeasti koottavien ja liikuteltavien maanpuolustuksen
maakuntajoukkojen osalta
kenttä on tärkeä.

Perussuomalaisten Hämeen piiri kiirehtii myös
Hämeenlinnan – Lahden
ja toisaalta Lahden – Heinolan – Mikkelin ratahankkeiden suunnittelua
ja kehittämistä. Näillä
ratayhteyksillä on kauaskantoinen merkitys KantaHämeen, Päijät-Hämeen ja
Itä-Hämeen talouselämän
ja
matkustusliikenteen
sekä työssäkäynnin kannalta. Koska näillä ratahankeilla on myös tärkeä
valtakunnallinen merkitys,
niin maakuntaliitoilla ja
rata-aluekunnilla on vankka kannatuspohja näiden
kauaskantoisten hankkeiden edistämisessä vuotuisin
toimin.
Teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen

Antero Niemelä valittiin uudelleen Hämeen piirin
puheenjohtajaksi. Hän painotti avajaissanoissaan tulevan
vuoden presidentinvaalin ja kuntavaalin tärkeyttä.

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n hallitus vuonna 2012:

Antero Niemelä jatkaa puheenjohtana
Perussuomalaisten Hämeen piiri valitsi syyskokouksessaan Lahdessa piirihallituksen
ensi vuodeksi.
Hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja Antero Niemelä Hämeenlinna. Asikkalasta James Hirvisaari, henkilökohtaisena varahenkilönä Pekka Weckman, Heinolasta Harri Kerijoki, vh. Eero
Aven, Hollosta Anne Louhelainen ja Jari Ronkainen, vh. Sanna Laitinen ja Jarmo
Häkkinen, Janakkalasta Seppo Hauta-aho, vh. Teuvo Sippala, Kanta-Hämeestä Ismo Soukola, Tauno Lahtinen ja Matti Lähteenmäki, vh. Aki Rantanen, Harri Nieminen ja Marianne Koivisto, Kärkölästä Matti Mäntylä, vh. Arja Viskari, Lahdesta
Paavo Rautkoski, Rami Lehto ja Lasse Koskinen, vh. Maarit Tuomi, Antero Parikka
ja Martti Mäkelä, Lounais-Hämeestä Tuula Forsblom ja Jorma Virtanen, vh. Sami
Mattila ja Jarmo Kalliola, Nastolasta Terho Anttolainen, vh. Sirpa Hassinen, Orimattilasta Onni Hiltunen ja Sirkka-Liisa Papinaho, vh. Tero Rönkkö ja Piia-Maria
Pajala, Padasjoki Anita Saarinen, vh. Antero Sihvonen, Riihimäeltä Hanna Hautala
ja Heimo Peltola, vh. Heidi Selenius ja Reijo Puranen.
Piirin tilintarkastajina toimivat puolueen tilintarkastaja KHT, JHTT Tom Sandell
ja varatilintarkastajana KHT Reino Hyytiäinen.

■■kirjallinen kysymys

Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittely
Haja-asutuksen jätevesien
käsittelyyn liittyvät säädökset muuttuivat, kun
ympäristönsuojelulain
muutokset tulivat voimaan
9.3.2011. Säännöksiä oli
tarkoitus kohtuullistaa, ja
jätevesiasetuksen piti ennen
kaikkea helpottaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelua ja
toteuttamista. Ainut selkeä
muutos asetuksessa on se,
että jätevesien puhdistamisesta vapautettiin ne kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti
ja ovat täyttäneet 68 vuotta
ennen 9.3.2011. Tämäkään

ei kuitenkaan ole itsestään
selvää, sillä kunnan ympäristöviranomainen voi puuttua asiaan ja määrätä, että
jätevedet on puhdistettava,
vaikka edellä mainittu ikärajaa koskeva pykälä toteutuukin. Näin viranomainen
voi toimia, jos hän toteaa,
että kiinteistön jätevesistä
aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Ympäristönsuojelulain
muutoksella täsmennettiin
myös määräaikaisen vapautuksen edellytyksiä. Poikkeuksen perusteena laissa on
erikseen mainittu pitkäaikainen sairaus ja työttömyys.

Epäselvää on, mitkä pitkäaikaiset sairaudet kuuluvat lain
piiriin ja kuinka menetellään,
jos pitkään työttömänä ollut
henkilö saakin töitä. Myöskään hakijan sosiaalisesta ja
taloudellisesta asemasta ei
ole mainintaa laissa.
Epäselvää on myös se,
kuka käytännössä valvoo
31.12.2016 jälkeen, että
kaikilla niillä kiinteistöillä,
jotka kuuluvat tämän lain
piiriin, on asianmukainen
jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Monessakaan kunnassa eivät resurssit tähän riitä.
Lisäksi kysymyksiä herättää
myös se, miten menetellään,

mikäli tämän lain piiriin
kuuluva kiinteistönomistaja
ei saata jätevedenkäsittelyjärjestelmäänsä lain vaatimaan kuntoon määräajassa.
Suomen ympäristökeskuksen mukaan maaseudun
jätevesiremontit etenevät
hitaasti. Monet kiinteistönomistajat ovat haluttomia
edes selvittämään, vaatiiko
uusi jätevesiasetus kunnostusta omassa kiinteistössä.
Arviot perustuvat jätevesineuvojien kokemuksiin.
Haja-asutusalueilla, joissa
ei ole toimivaa vesihuoltolaitoksen viemäriä eikä
suunnitelmiakaan sellaisen

ulottamisesta oman talouden läheisyyteen, ollaan
odottavalla kannalla ja
jopa uskotaan, että hajaasutusalueiden jätevesien
käsittelyyn liittyvät säädökset muuttuvat vähintäänkin
kerran ennen vuotta 2016,
jolloin kaiken pitäisi olla
kunnossa. Syynä tähän on
mm. se, että kunnat eivät
ole hoitaneet asiaan kuuluvia neuvontapalveluja
tasapuolisesti. Kunnissa ei
myöskään tiedetä, kuka tai
mikä organisaatio käsittelee
poikkeuslupahakemukset.
Edellä olevan perusteella
ja eduskunnan työjärjestyk-

sen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä
sellaisen epäkohdan poistamiseksi, että haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamiseen liittyvä lainsäädäntö on
edelleen erittäin epäselvä ja
neuvonta puutteellista ja että
kunnissa ei ole selvitetty, miten eduskunnan hyväksymiä
poikkeuslupaharkintaa täsmentäviä säännöksiä sovelletaan käytännössä?
Helsingissä 30.9.2011
Martti Mölsä

24 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 16 • Joulukuu 2011

JÄRJESTÖTOIMINTAA
Perussuomalaisten keski-suomen piiri ry

alajärven perussuomalaiset

Keski-Suomen piiri vaihtoi puheenjohtajan

Turo Kalliomaa Alajärven
Perussuomalaisten johtoon

Keski-Suomen piirissä puheenjohtaja vaihtui 20.11.
piirikokouksessa
Keuruulla. Pentti Tuomi voitti äänestyksessä nykyisen
puheenjohtajan
Marke
Tuomisen äänin 16–10.
Pentti on maanviljelijä ja
Herastuomari, Saarijärven
kaupunginvaltuutettu sekä
yksi puolueen perustajajäsenistä. Hän toimi edellisen
kaksivuotiskauden myös
Saarijärven kaupunginvaltuuston toisena varapuheenjohtajana. Pentillä on
vankka luottamus piirissä

ja piirin tuki tulevassa toimessaan. Parhaimmat onnittelut Pentille!
Piirihallituksen kokoa
kasvatettiin seitsemääntoista. Vaalivuonna tarvitaan
paljon innokkaita tekijöitä
uuden jytkyn toteutuksessa.
Ei epäilystäkään, etteivätkö
tavoitteemme toteudu uudella porukalla.
Kiitokset vieraillemme,
Keuruun kaupunginjohtaja Timo Lounalle, kansanedustaja Kike Elomaalle ja
puolueen varapuheenjohtaja Reijo Ojennukselle sekä

piiriyhdistysten Kokoukset
Etelä-Savon piiri ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 18.12.2011 alkaen klo14.00. Ravintola Huvikumpu, Otava, Mikkeli. Piirihallitus kokoontuu kello
12.00.
Esityslistalla sääntömääräiset syyskokousasiat (löytyvät esim. Perussuomalainen-lehdestä n:o 13/2011). Lisäyksenä koskien esitylistan kohtaa 9, korjataan päätös
vuoden 2011 osalta ja valitaan vuodelle 2011 ja 2012
tilintarkastajat puolueen esittämällä tavalla.
Mukaan jäsenluettelo ja valtakirja/pöytäkirjaote josta
ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokousedustajistaan. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.45
Läsnäolo-oikeus kaikilla puolueen jäsenmaksun 2011
maksaneilla henkilöillä. Paikalla myös järjestösihteeri
Kotimäki.
Huom! Ravintolassa mahdollisuus ruokailuun alkaen
kello 13.00. Tervetuloa!

paikallisyhdistysten Kokoukset

uudelle järjestösihteeri Jukka Kotimäelle vierailusta
kokouksessamme.
Piirisihteeri kiittää tästä
vuodesta ja luovuttaa tehtävän tammikuussa valittavalle uudelle henkilölle. Vuosi
oli antoisa ja opettavainen,
mutta oma työ tuo uusia
haasteita ja jostakin on
silloin luovuttava. Jatkan
piirihallituksessa ja paikallistasolla, sillä eihän tätä
kaikkea ilman voi elää.
Teksti: Anitta Kangas,
piirisihteeri

Kuvassa Keski-Suomen
uusi puheenjohtaja Pentti
Tuomi.

tapahtumat

Kontulan Perussuomalaisten
pikkujoulut
Kontulan Perussuomalaiset kutsuvat Helsingin Ps-porukat
omakustanteisiin pikkujouluihin 17.12. klo 19.00 alkaen
S-ryhmän ravintola Jyväseen (Kiviparintie 2, 00920 Helsinki), Myllypuron ostari.
Kaikkien osallistujien toivotaan syövän Joululautasen,
jonka hinta on S-kortilla 12,80 euroa, ilman etukorttia euron kalliimpi. Syödään ja jutellaan, klo 21 alkaa karaoke.
www.ravintolajyvanen.fi

Heimo Mikkaselle puolueen
Lohjan Seudun Perussuomalaisten pöytästandaari
PerusJoulu-tapahtuma
Lauantaina 17.12.2011. Ohjelma: klo 10-12 Lohjan torilla glögiä ja kansanedustajia, klo 13 Kaupungintalon valtuustosali, keskustelua vetää Matti Putkonen (sisäänkäynti
Tehtaankadun parkkipaikan puolelta).
Lisätietoja: riikka@poutsalo.com

Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 17.12.2011 klo 14.30 alkaen Lohjan Kaupungintalon saunaosastolla, Karstuntie 4 (sisäänkäynti
Tehtaankadun puolelta). Huom, tarkentunut kellonaika.
Kaikki jäsenet, tervetuloa!

Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry.

Sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 20.12.2011 klo 18.00 Kokkolan kaupungintalon Baltic kokoustilassa. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Mäntsälän Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 20.12.2011 kello 17.30 Nummisten Seurojentalolla. Kaikki jäsenet sekä muut toiminnasta kiinnostuneet
tervetulleita.
Mäntsälän Perussuomalaiset ry:n hallitus

kainuun perussuomalaiset

Ari Korhonen (PS)
valittiin valtakunnanoikeuden
varajäseneksi
Eduskunta valitsi 2.12. pitämässään täysistunnossa jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi (2012-2015) valtakunnanoikeuteen. Vuoden 2012 alussa toimikautensa
aloittava Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja, sotkamolainen varatuomari Ari Korhonen tuli valituksi yksimielisesti valtakunnanoikeuden varajäseneksi.
Valtakunnanoikeus käsittelee syytteet, jotka nostetaan
valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan
oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi valtakunnanoikeus
käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan syytteen.
Toistaiseksi valtakunnanoikeus on kokoontunut olemassaolonsa aikana vain neljä kertaa, viimeksi vuonna
1993 Kauko Juhantalon tapauksessa.

Perussuomalaisten Hattulan-osaston

Perustamiskokous
Tiistaina 20.12.2011 klo 18. Ravintola Rosolli, Kauppatie 2, Parola. Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa!
Perussuomalaisten Hämeen piiri

Alajärven Perussuomalaiset
ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Raimo Vistbacka luopui
puheenjohtajan pestistä yhdistyksen syyskokouksessa. Vistbacka perusteli päätöstään sillä, että nyt on oikea aika antaa
vetovastuuta nuoremmille. Hän
lupautui kuitenkin vielä jatkamaan hallituksen varsinaisena
jäsenenä ja antamaan oman
panoksensa tuleviin kunnallisTuro Kalliomaa
vaaleihin.
valittiin Alajärven
Paikallisyhdistys valitsi ykPerussuomalaisten
simielisesti vuodeksi 2012 uupuheenjohtajaksi.
deksi puheenjohtajaksi paloesimies, kaupunginvaltuutettu Turo Kalliomaan. Kiitospuheessa Kalliomaa totesi, että taitaa astua aika suuriin
saappaisiin ja toivoi puolueen pitkäaikaisilta jäseniltä
tukea ja opastusta sisäänajossa valittuun tehtävään.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tarja Kuhalampi, Markku Leppäkangas, Sauli Mäkinen, Maija
Viljanmaa ja Raimo Vistbacka sekä varajäseniksi Marita
Kivelä, Timo Kivimäki, Anne Matokangas ja Timo Pakka.
Kokouksessa valittiin myös kuusi varsinaista- ja kolme varaedustajaa piirikokouksiin.
Tulevan vuoden alun pääpaino on presidentinvaaleissa ja loppuvuodesta kuntavaalit, joissa pyritään säilyttämään Alajärvellä vähintään perussuomalaisten nykyinen
poliittinen asema.

PerusSuomalainen 1/2012 ilmestyy 5.1.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt
viimeistään keskiviikkona 28.12.2011.

Heimo Mikkanen Järvenpään
Perussuomalaisista on saanut
Perussuomalaisten pöytästandaarin ansioistaan puolueen
hyväksi. Pöytästandaari luovutettiin Järvenpään Perussuomalaisten syyskokouksessa
1.11.2011 puheenjohtaja Jaana
Siukolan ja sihteeri-taloudenhoitaja Heikki Talan toimesta.
Savon sydänmailla vuonna 1943 syntynyt Heimo
Mikkanen liittyi Perussuomalaisiin 2000-luvun alussa ja
on ollut ehdokkaana kaksissa kunnallisvaaleissa. Tällä
hetkellä hän istuu Järvenpään rakennuslautakunnassa.
- Minulle sanottiin, että viiri myönnettiin minulle hyvien neuvottelutaitojeni ansiosta. On kuulemma ajantuhlausta yrittää vängätä minua vastaan, Mikkanen kertoo.
Heimo Mikkanen joutui hoidettavaksi Hyvinkään sairaalaan maanantaina 28.11. äkillisen sairaskohtauksen
vuoksi. PerusSuomalainen-lehti ja puoluetoimisto toivottavat hänelle pikaista toipumista ja hyvää joulua.

Reserviläisiltä
Antti Nevalalle
ansioristi
Puolustusministeri Stefan Wallin on myöntänyt 6.12.2011
Reserviläisliitto ry:n hallituksen esityksestä reservin vääpeli,
kunnanvaltuutettu (ps) Antti
Nevalalle (Eura) Reserviläisliiton toiseksi korkeimman kannettavan huomionosoituksen eli Ansioristin. Risti myönnetään erityisen ansiokkaasta, pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä liiton
tarkoitusperien eristämiseksi. Luovutus tapahtui itsenäisyyspäivän alla Helsingissä.
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tampereen perussuomalaiset

■■puoluetoimisto

Koulutusseminaari Antaverkan
leirikeskuksessa
Ylöjärvellä 18.-19.2.2012
Alkaen lauantaina klo 12.00 ja päättyen sunnuntaina klo
15.00. Kahden päivän ohjelma sisältää tuhdin paketin
tietoa mm. puolueorganisaatiosta, päätöksentekojärjestelmästä, säännöistä, kokoustekniikasta ja viestinnästä sekä
kunnallisvaalien kampanjoinnista ja valtuusto- ja lautakuntatyöstä.
Kouluttajina parhainta asiantuntijuutta antavat puoluesihteeri Ossi Sandvik, työmies Matti Putkonen, kansanedustaja Lea Mäkipää, kaupunginvaltuutettu Heikki Luoto
ja kaupunkilehti Tamperelaisen päätoimittaja Jari Niemelä.
Paketin hinta on tamperelaisille 40 EUR ja muille 50
EUR, sisältäen koulutuksen lisäksi ruokailut molempina
päivinä, saunan ja tarvittaessa majoituksen.
Paikkoja on rajallinen määrä ja koulutukseen varataan
paikat ilmoittautumisjärjestyksessä, ensisijalla tamperelaiset jäsenet.
Ilmoittaudu siis nopeasti, viimeistään 8.1.2012:
terhikiemunki@hotmail.com tai 040 7602975

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

Monet kunnat ovat lähteneet palveluiden järjestämisessä
yksityistämisen tielle. Tätä mallia ajetaan myös vanhustenhoitopalveluihin purkamalla kunnallisia hoitopaikkoja ja
perustamalla tilalle yksityisiä palvelutaloja, hoitokoteja ja
vastaavia, usein kuntien avustuksella. Tämä on taloudellisesti erittäin lyhytnäköistä.
Kuntien tehtäviin kuuluu lakisääteisesti tiettyjen peruspalveluiden järjestäminen. Jos kunnalla ei ole tarjota
riittävästi näitä palveluja omana tuotantona, on ne ostettava yksityiseltä. Yksityisen sektorin on tällöin mahdollista hinnoitella itsensä kysynnän mukaan. Mitä vahvemmin
hoitopaikat ovat yksityisen sektorin varassa, sitä suurempi
on mahdollisuus hinnoitella palvelut sen mukaisesti.
Tämä on jo tapahtunut lääkäripalvelujen suhteen.
Kuntien sosiaalimenoja rasittavat järjettömän kalliit ostolääkäripalvelut. Ilman tilanteeseen johtanutta yltiöpäistä
yksityistämisen politiikkaa ostolääkärin hinnalla pystyisi
palkkaamaan 3-4 lääkäriä, mikäli heitä olisi saatavilla. Jos
tämä sama monopoliasema syntyy hoivamarkkinoille, on
jo nyt taloutensa kanssa kamppailevilla kunnilla edessään
mahdoton tehtävä.
Kansainväliset sijoitusyhtiöt toimivat jo markkinoilla
niin lääkäripalveluissa kuin palvelutaloissa. Ne ovat haistaneet bisneksen siinä, mikä on tarkoitettu kansalaistemme
perusturvaksi.
On kuntien ja kuntalaisten etu pitää kiinni omasta palvelutuotannosta.

Kotimaan avustaja:

Katri, Eeva

Sinisalo, Pekka M.
Puh. 044 2222 678
pekka.sinisalo.ps@gmail.com

Ristevirta, Hanne
Vastaava päätoimittaja:
Lindell, Harri
Puh. 0207 920 362, 040 749 9362

Puh. +32 47 6055 037
hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

harri.lindell@peruss.fi

Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:
Puh. 0207 430 800

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Toimistopäällikkö:
Leppänen, Marja-Leena
Puh. 0207 430 807, 0400 912 422
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

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

Etelä-Savon Perussuomalaisten naisten henkilövalinnat
kaudelle 2012: puheenjohtaja Outi Virtanen (Pertunmaa),
varapuheenjohtaja Paula Kuitunen (Kangasniemi), sihteeri
Raija Valtonen (Mikkeli).
Julkilausuma: On kuntien ja kuntalaisten etu
pitää kiinni omasta palvelutuotannosta

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

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

Etelä- Savon PS-naiset

Kunnallisten hoitopaikkojen
puolesta

■■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Perustettu: 1995

■■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

1. varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Jämsä-Uusitalo, Vaili

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

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

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

2. varapuheenjohtaja

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

Jäsenet:


Ojennus, Helena

Elomaa, Kike
Jäsenasiat ja lehtitilaukset:
Ronkainen, Heidi
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354
heidi.ronkainen@
perussuomalaiset.fi

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
Toimittaja:
Männistö, Mika
Puh. 0207 920 368, 040 352 9368
mika.mannisto@peruss.fi

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

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

Lamminkoski,
Sirkka-Liisa

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

■■järjestösihteerit

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

Pihlman, Marjo

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

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

Varajäsenet:

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

■■Perussuomalaiset nuoret
Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Elo, Simon

Grönroos, Simo

Puh: 0400 988960
simon@simonelo.fi

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

Toiminnanjohtaja:

Riikka Slunga-Poutsalo

Jukka Kotimäki

Juha Liukkonen

riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Puh. 040 505 1660

jukka.kotimäki@perussuomalaiset.fi
Puh. 040 672 0221

juha.liukkonen@perussuomalaiset.fi
Puh. 040 672 0361

Tamminen, Heikki
Puh. 044 301 9791
heikki.tamminen
@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

Kettunen, Pentti

■■Puoluehallitus

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

Valpas, Antti

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

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

Seivo, Kirsi

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

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

(eduskuntaryhmän 2. vpj.)

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

Eduskuntaryhmä:

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

Elomaa, Ritva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mäntylä, Hanna

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

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

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

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

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

MUUT JÄSENET:

Saarakkala, Vesa-Matti
Puh. (09) 432 3150
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Kymenlaaksonkatu 2 C 7, 45700 Kuusankoski

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

Lahti, Vuokko

Lappi

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

Härö, Kari
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,
reijo.ojennus@eduskunta.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:
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800

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

Varsinais-Suomi
Heikkilä, Lauri

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

Kettunen, Pentti

Lindström, Jari

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

Hämeenlinna
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

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

Leskinen, Pekka

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

Niemelä, Antero

Huhta, Seppo

Oinonen, Pentti

Packalén, Tom

Häme

Kaistila, Kaarle

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

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

Välikangas, Arto

Keski-Pohjanmaa

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

Niinistö, Jussi

Helsinki

Kainuu
Ojennus, Reijo

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

Mölsä, Martti

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

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

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

Mäkipää, Lea

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

Leskinen, Pekka

Juurikkala, Oskari

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

Leiniö, Jarkko (vpj.)

Etelä-Savo

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

■■Piirien puhEENjohtajat
Etelä-pohjanmaa

Kokko, Toni

(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

Lindström, Jari
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Nordea

218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

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

Terveydenhuollon haasteita

Perusterveydenhuollon hyvä toimivuus takaa kansalaisille kustannustehokkaat
ja laadukkaimmat terveydenhuollon palvelut. Hoitoon pitää päästä silloin
kun sitä tarvitsee.
Omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä on toimivan
perusterveydenhuollon ydin
joka vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta. Pitkät
hoitosuhteet ja asiakkaan
historian tuntemus mahdollistavat keskittymisen vastaanotolla olennaiseen asiaan. Ongelmana maassamme on, että tänne on annettu
kasvaa lääkäreiden sukupolvi, joka ajattelee hyvinvointipalveluja euro edellä. Niitä ei
enää mielletä luonnollisena
osana hyvinvointiyhteiskuntaa, vaan helpon rahastamisen kohteena, josta eettisyys
on kaukana.
Tavoitteena on voiton
maksimointi. Näin ovat syntyneet keikkalääkärifirmat,
joiden ideana on poimia
mansikat, eli hoitaa kalliilla
hinnalla helpot potilaat. Tällainen malli, jossa käydään
päivystämässä tai pitämässä
viikko tai kaksi vastaanottoa jossakin terveysasemalla
mahdollistaa valelääkäreiden ja ammattitaidoiltaan
heikkojen lääkäreiden toimimisen lääkärin ammatissa.
Lääkäreiden ammattitaitoa ei valvotakaan

valmistumisen jälkeen mitenkään, mikä on muualla Euroopassa arkipäivää.
Kunnallisvaalien yhdeksi
teemaksi voisi nostaa keikkalääkäritoiminnan lakkauttamisen kuntien peruspalveluista ja omalääkärijärjestelmän käyttöönottamisen jokaisessa kunnassa.
Malleja on useitakin.
Korvausrahat Liliusten
taskuihin
Perusterveydenhuollon
lääkäreiden virkamäärä
on kasvanut viimeisten
viiden vuoden aikana noin
viisi prosenttia, kun se
vastaavasti on noussut 30
prosenttia erikoissairaanhoidossa, 70 prosenttia
yksityispuolella (keikkafirmat) ja 70 prosenttia työterveyshuollossa. Nyt tulisi
ottaa tehtäväksi nostaa perusterveydenhuollon lääkärimäärä sellaiseksi, että
se vastaa todellista tarvetta
- vaikka siirtämällä yksityispuolelta.
Tulevien kuntavaalien
jälkeen yhä useampi perussuomalainen poliitikko
istuu sairaanhoitopiirien
valtuustoissa ja kuntansa
perusturvalautakunnassa ja
olisi eritäin tärkeää muistaa perusterveydenhuollon
tärkeys terveyspalvelujen
ketjussa.

Suurin osa yksityis- ja
työterveyshuollon lääkäripalveluista ja kuntien
ulkoistamista vanhuspalveluista tehdään ulkomaisessa omistuksessa olevien
yritysten kautta, jolloin
miljoonavoitot kierrätetään suomalaisen verottajan ulottumattomiin erilaisilla yhtiöjärjestelyillä ja
verotusta kiertämällä mm.
pääomalainojen rajoittamattomilla vähennysoikeuksilla. On muistettava,
että KELA:n korvausrahoja hulahtaa samalla näiden
”Liliusten” taskuihin, tosin kierrettyään ensin veroparatiisien pankkitileillä.
Nämä rahat häviävät Suomesta ja kuntien peruspalveluista.
Ammattitaidottomat
yksityislääkärit
Lisäksi tiedetään, että osa
yksityisistä palveluista on
laaduttomia. Etenkin monikansallisten yhtiöiden
palvelukodit maksimoivat
tuoton ja se tarkoittaa säästöä vaipoissa, ruuassa, siivouksessa ja kaikissa mahdollisissa tukipalveluissa.
Ammattitaidosta laistetaan
(valelääkärit ja –hoitajat) ja
esimerkiksi päivystykseen
laitetaan lääkäreitä, joilla ei
kehnon koulutuksen takia
ole mahdollisuuksia selvitä
siitä kunnialla.
Tästä seuraa se, että potilaita lähetetään turhaan
laboratorioon, röntgeniin ja
erikoissairaanhoitoon, jopa
hyvin yksinkertaisen ongelman takia—näin ei itse tarvitse ottaa vastuuta (koska
ei kyetä), mutta kustannukset nousevat huimasti.
Monikansalliset firmat
ohjaavat nuoria lääkäreitä
pitämään tunnuslauseenaan: ”Minä katson ainoastaan kaksi potilasta

tunnissa ja minä en tutki
alkoholiongelmaisia, psykiatrisia potilaita tai monisairaita vanhuksia.” Olisi
järkevää tuottaa suurin osa
peruspalveluista omana toimintana. Ulkoistukset eivät
ole tuoneet peruspalveluissa
säästöä, mutta laatu on kyllä romahtanut.
Terveyspalvelut
loppuvat periferioista
Kuntauudistuksessa esitetään, että maakuntien
keskuskaupungit tuottavat
palvelut, joita kauluskunnat
(pakkoliitettävät?) käyttävät. Harvaan asuttu periferia on unohdettu kokonaan.
On nähty, että peruspalvelut, mukaan lukien terveyspalvelut, loppuvat näiden
suurten kokonaisuuksien
äärilaidoilta.
Yli 35 vuoden käytännön työn kokemuksen perusteella uskallan sanoa,
että terveysasemat on mielekästä pitää paikallisina,
jos alueella asuu yli 2000
ihmistä. Missään lakkauttamislaskelmissa ei ole
huomioitu mm. kansantaloudellista tappiota, joka
seuraa potilaiden taksi- ja
autorallista, kun palvelut
siirretään kauas.
Terveyspalvelujen ulkoistuksille olisi tultava
loppu ja lääkäreiden ammattitaito olisi tarkistettava
määräajoin. Terveyspalvelut pitäisi mielestäni järjestää terveyspiireissä, jolloin
rahoituksellisesti perus- ja
erikoissairaanhoidon palvelut olisivat samalla viivalla
ja rahoitusmalliksi sopisi
voittoa
tavoittelematon
osuuskuntamalli.

Mauno Vanhala
yleislääketieteen professori
Laukaa

Tylyä kohtelua sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen
Valtiovallan taholla tuuli
puhaltaa juuri niihin, jotka
ovat tänä päivänä lähes puolustuskyvyttömiä. Sotiemme
veteraanien kunnia palautettiin vasta muutama hetki sitten. Nyt on taas unohdettu,
että silloiset toimenpiteet sotavuosina pitivät Suomen itsenäisenä. Kun runnominen
EU:hun onnistui, niin tämän
seurauksena kaikki muuttui.
Valtioneuvosto on nykyisine suuntautumisineen

päättänyt pienentää veteraanien kuntoutusrahaa.
Näinkö muistetaan niitä,
jotka vielä ovat elossa? Pahalta tuntuu, että elämänsä
ehtoonakaan eivät veteraanit tunne elämäänsä turvalliseksi. On väärin ottaa
näiltä ihmisiltä, kun samalla ollaan valmiita rahoittamaan velkarahalla maita,
joilla ei ole ollut minkäänlaista holttia taloudenpidossaan. Tämä ajattelematto-

muus voi vain johtua siitä,
että ajatellaan veteraanien
olevan pieni marginaalinen
joukko, joka ei kitise.
Perussuomalaiset ovat
aina puolustaneet veteraaneja ja heidän arvokasta
toimintaansa, myös rauhan
aikana. Veteraanijärjestöt
ovat ylläpitäneet henkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Nytkö ollaan todella iskemässä huonokuntoisiin
ihmisiin? Missä on niin

kutsuttu inhimillisyys ja lähimmäisenrakkaus? Voimme vain todeta, että meille
jälkipolville ei jää muuta
kuin omantunnon vaivoja,
jos kohtelemme veteraaneja
ja heidän puolisojaan näin
armottomasti.

Pauli Ruotsalainen
Perussuomalaisten
Pohjois- Savon piirin
puheenjohtaja

Vaalit lähestyvät
Presidentinvaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja ehdokkaat
ja taustajoukot ovat lähteneet liikkeelle. Näyttää vain
ihmeelliseltä, että gallupit sahaa paikallaan ja Sauli Niinistö porskuttaa kohti pressanlinnaa.
Miksi näin, sitä sopii ihmetellä. Suomen kansa ei ole
rikastunut ja vain pienellä osalla menee hyvin, mutta
näyttää, että Kokoomuksella on kohta kaikki valta Suomessa ja rahoja jaetaan pitkin EU:ta ja Nato-ovi houkuttelee kutsuvasti.
Nyt kansan pitäisi katkaista Kokoomuksen voittokulku ja siinä tehtävässä Perussuomalaisilla on jälleen
näytön ja jytkyn paikka. Meillä pelätään, että jos Soinista tulee presidentti, niin miten käy puolueen kannatuksen ja tulevaisuuden, mutta mikä asia voisi olla parempi
sulka Perussuomalaisten hattuun. Tämähän olisi suorastaan lottovoitto ja siihen pitää iskeä.
Toinen vaihtoehto on, että pelkäämme Soinin menetystä ja porukka menee Niinistön taakse. Silloin meidän
alamäki alkaa ja kannatus putoaa. Silloinhan osoitamme
Timolle epäluottamuslauseen, joka varmasti vie uskottavuutta, mutta seisomalla Soinin rinnalla ja toimimalla
yhdessä luomme hyvän pohjan tulevaisuudelle.

Ville Ruotsalainen
Oulu

Hyvä Joulupukki
Jos voit antaa minulle tänä vuonna yhden lahjan ensi
vuodeksi 2012 ja saan valita ihan mitä vaan, niin kyllä
haluan kaikille työikäisille palkallista työtä ja kaikille
kykyjensä mukaan.
Kyllä päätös pitää osa ihmisistä työttöminä, on yksi
julmimmista asioista yhteiskunnassa. Työttömänä pidetään vielä hyväkuntoisia ja -taitoisia ihmisiä. Jos katsotaan, että kyllä ihminen voi löytää työtä, niin kyllä kai
suuremmalla todennäköisyydellä yhteiskunta voi tarjota
suurena organisaationa työtä.
Rauhallista ja mukavaa Joulua sekä menestyksellistä
vuotta 2012

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun Perussuomalaiset, PS Naiset vpj

Emme ole äärioikeistoa
Nopeasti kannatustaan menettäneet vihervasemmistopuolueet ovat jälleen syytelleet Perussuomalaisia
äärioikeistolaisuudesta, kun eivät parempaakaan keksi. Totuus asiassa on toinen. Perussuomalaisten juuret
ovat Suomen Maaseudun Puolueessa, aikoinaan Maalaisliitosta (ent. keskusta) irronneessa puolueessa. YLE
Uutisten Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen
perusteella Perussuomalaiset ovat ideologialtaan keskustalainen työväenpuolue. Eduskunnassa paikkamme
on keskustavasemmistossa.
Gallupeja seuranneena olen pannut merkille, että
pääsääntöisesti ne puolueet, jotka tuntuvat perustavan
koko politiikkansa Perussuomalaisten vastustamisen
periaatteelle, ovat samoja, joiden kannatus on eniten
laskussa. Tästä voisi joku vetää sellaisenkin johtopäätöksen, että äänestäjäkuntaa kiinnostaa enemmän rakentava maan asioiden ajaminen kuin ala-arvoinen loanheittely ja lapsellinen kiukuttelu.

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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Kaksikielisyyden kustannukset kannattaa laskea

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Suomen
kielipoliittinen
keskustelu jatkaa junnaamistaan jo tutuiksi tulleissa
juoksuhaudoissaan. Keskustelun osapuolet eivät lähene toisiaan, pikemminkin
keskittyvät vain kaivamaan
asemiaan syvemmiksi.
Eräs mainio tapa keskustelun edistämiseksi olisi
pyrkiä esittämään mahdollisimman selviä tosiasioita
vuoropuhelun pohjaksi.
Keskustelun tasoa laskee
erityisesti yhden faktatiedon täydellinen puuttuminen: kaksikielisyyden taloudellisten kustannusten.
Vaikuttaa jopa siltä, että
kaksikielisyyden kustannusten laskemista on vältelty tietoisesti. Erityisen
selvä esimerkki tästä oli
vuoden 2004 kielilaki, joka
valmisteltiin ja hyväksyttiin
Lipposen toisen hallituksen
aikana.

Kielilain tarkoitus on
varmistaa, että perustuslain
mainitsemat kielelliset oikeudet toteutuisivat myös
käytännön tasolla niin suomenkielisille (90,4% suomalaisista) kuin ruotsinkielisille (5,4%). Lain valmisteli kielilakikomitea, jonka
puheenjohtajana toimi korkeimman hallinto-oikeuden
presidentti Pekka Hallberg.
Komitean kokoonpano
paljasti nopeasti kumman
kansalliskielen asiasta oltiin suhteessa enemmän
huolissaan: 60% komitean
jäsenistä oli ruotsinkielisiä,
mukaan lukien pääsihteeri.
Komitean kuulemista 51
asiantuntijasta 25 oli ruotsinkielisiä. Lisäksi ainoana
ulkomaalaisena asiantuntijana kuultiin ministeri Mona Sahlinia Ruotsista. Kielilaki koskee koko maata
paitsi yksikielisesti ruotsinkielistä Ahvenanmaata, josta silti kuultiin peräti viittä
asiantuntijaa.
Kustannusarvio
jäi tekemättä
Komitea teki pääosin perusteellista työtä ja sen jättämä
mietintö käsitti 257 sivua.
Kuitenkin yhdessä kohdin
ahkeruus unohtui täysin.
Taloudelliset vaikutukset
jätettiin lähes kokonaan
arvioimatta. Kustannuksia
pohdittiin vain 4 sivua ja
nekin lähinnä verbaalisesti

■■LYHYET
Suomessa on sananvapaus, kun ei vain arvostele maahanmuuttopolitiikkaa, valtaeliittiä tai niitä
joille Suomi ei ole isänmaa vaan kauppatavara!
Carl Palomäki,
Tampere

On päivänselvää, että hallituksen kuntauudistus
tuhoaisi toteutuessaan paikallisdemokratian. Siis
EI kuntien pakkoliitoksille ja mammuttikunnille.
A. Tanskanen,
Helsinki

ilman numerotietoja. Ainoa
konkreettinen rahamääräinen arvio oli: ”Ehdotuksen
mukaan kaksikielistä tienviitoitusta lisättäisiin valtateillä. Ehdotuksen toteuttamisen on arvioitu maksavan
20 miljoonaa markkaa, jos
se toteutetaan välittömästi
siten, että kaikki kilvet uusitaan heti.”
Valtateiden tienviitat
ovat kuitenkin vain pisara
meressä kielilain kokonaiskustannuksia ajatellen.
Kustannusarvion tekemättä jättäminen oli moitittavaa paitsi vastuullisen
taloudenpidon kannalta,
niin myös hallinnollisesti. Hallituksen esitysten
laatimisohjeiden mukaan
säädöshankkeessa on viimeistään perusvalmistelun
aikana laadittava asiakirja,
jossa kuvataan hankkeen
taloudelliset ja tarvittaessa
myös muut vaikutukset.
Tämä ns. vaikutusarviodokumentti on julkinen
asiakirja, josta tehdään
merkintä ministeriöiden
säädöshankkeita koskevaan
hankeluetteloon tai valtioneuvoston hankerekisteriin,
ja joka lähetetään tiedoksi
valtiovarainministeriöön.
Taloudelliset vaikutukset,
erityisesti kustannukset,
on pyrittävä arvioimaan
rahamääräisinä. Arviossa
tulee selvittää vaikutusten
jakaantuminen lyhyelle ja
pidemmälle aikavälille.

suunnitteluyksiköiden asiantuntemusta, jota ohjeiden
mukaan olisi voitu käyttää.

Talouden
asiantuntijoita ei
käytetty
Kyseistä dokumenttia ei sisältynyt kielilakikomitean
mietintöön eikä hallituksen
esitykseen. Eduskunnan
perustuslakivaliokunta arvostelikin lain puutteellista
valmistelua. Lakia kritisoitiin lisäksi kansanedustajien puheenvuoroissa yli
puoluerajojen,
ainakin
edustajien Paula Kokkonen (kok), Mikko Elo (sd)
ja Timo Soini (ps) toimesta.
Epätyydyttävänä selityksenä kustannusarvion puuttumiselle annettiin, että
kustannukset piti (ohjeiden
vastaisesti) selvittää vuoden 2004 valtion budjetin
yhteydessä, mutta näin ei
tehty silloin, eikä koskaan
myöhemminkään.
Lakiehdotuksen käsittelyssä oikeusministeri vieläpä totesi, että tarkat tiedot
lisäviroista ja kustannuksista poistettiin valtiovarainministeriön nimenomaisesta vaatimuksesta. Valtionvarainministerinä tuolloin
toiminut Sauli Niinistö,
joka yleensä oli tarkan markan vartija, ei siis hänkään
jostain syystä katsonut kustannusten selvittämistä tarpeelliseksi.
Kielilakikomiteassa ei
myöskään ollut jäsenenä yhtään taloudellisten asioiden
asiantuntijaa eikä se käyttänyt ministeriöiden talous- ja

”Maksaa mitä maksaa”
Kielilain kustannusarvion
laatiminen siis yksinkertaisesti laiminlyötiin. Takaajatuksena ilmeisesti oli,
että kielilaki sai ”maksaa
mitä maksaa”. Tämä kielilain kustannusten selvittämättä jättäminen on yksi
keskeinen syy, miksi kaksikielisyyden kustannukset
ovat yhä täysin hämärän
peitossa niin valtiolle kuin
kansalaisille.
Silti kielilainkin kustannukset ovat vain osa kaksikielisyyden kokonaiskustannuksia. Vastuulliseen taloudenhoitoon kuuluu, ettei
veronmaksajien laskuun
kirjoiteta avoimia shekkejä.
Nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa julkisen sektorin
kustannuksia on mietittävä
erityisen tarkasti. Istuvan
hallituksen tulisi siksi selvittää kielilain ja koko kaksikielisyyden kustannukset.
Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska nämä
kustannukset tulevat tällä
hallituskaudella edelleen
nousemaan. Valtioneuvosto on vast´ikään perustanut Kansalliskielistrategia
-hankkeen, jonka ympärille
koottu komitea esittää ensi
vuoden loppuun mennessä
uusia toimia ruotsin kielen

Haluan
Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden
Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
		 Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
		 1/2 vsk 20 euroa
Näytenumero, ilmainen
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Tehdä osoitteenmuutoksen tms.______________________________________________________
vanha osoite:_____________________________________________________________________
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Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan
allekirjoittaa viestisi (max. 160 merkkiä).
Viestit numeroon 040 749 9362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.

aseman edistämiseksi. Komitean työn pohjana toimii
Ruotsinkielisten kansankäräjien (Folktinget) perustaman ns. Ahtisaaren työryhmän julkaisemat vaatimukset, joiden 25:stä kohdasta
valtaosa edellyttää menolisäyksiä.
Pääministeri Kataisen
muodollisesti johtamaan
komiteaan on valittu jäseniksi voimakkaasti ruotsin
kielen asemaa ajaneita virkamiehiä ja varapuheenjohtaja on Folktingetin entinen
puheenjohtaja, nykyinen
oikeusministeri Anna-Maja
Henriksson. Myös komitean ainoa pysyvä asiantuntija tulee Folktingetistä. Uusia esityksiä ruotsin kielen
aseman vahvistamiseksi siis
varmasti jälleen saadaan
runsaasti, mutta tällä kertaa
ne on vaadittava sivistysvaltioiden tapaan kustannusarvion kanssa.
Luotettavat laskelmat
kaksikielisyyden hinnasta
olisivat kaikkien osapuolten etu. Koska virallisia
laskelmia ei ole, netti vilisee
mitä hurjimpia epävirallisia
arvioita. Tieto on yleisen
käsityksen mukaan paras
tapa taistella ennakkoluuloja vastaan. Eikö kaksikielisyydenkin suhteen siis
kannattaisi tarjota totuudellista tietoa kansalaisten
päätöksenteon pohjaksi –
eikö se ole jopa valtiovallan
velvollisuus?

____/____ 2011 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________
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