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Maanpuolustustalkoot
kertausharjoitusten turvaamiseksi

Raimo Vistbacka
EP:n piirin johtoon

Seuraavalla nelivuotiskaudella kertausharjoituksissa käy
enää vajaat 2000 reserviläistä vuosittain.
Pekka M. Sinisalo ehdottaa kansalaiskeräystä reservin
kertausharjoitusten turvaamiseksi.

Raimo Vistbacka valittiin
Perussuomalaisten
Etelä-Pohjanmaan piirin
puheenjohtajaksi.
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presidentinvaalit 2012
VOIMASSA

ASTI

03/12 02/18

Saldona hyvä Suomi.

Presidentinvaalit 2012

Tässä numerossa:

Puheenjohtaja Timo Soinin presidentinvaalikampanja on edennyt vauhdikkaasti ja loppusuora häämöttää jo.
Presidentinvaali on Suomen tärkein
arvokeskustelu, jossa myös Perussuomalaisille
tärkeät arvot ja aatteet ovat saaneet näkyvästi
julkisuutta eri medioissa.
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■■Päätoimittaja
Harri Lindell • toimitus@peruss.fi • puh. 020 7920 362 / 040 749 9362

Kansa maksaa taas laskun
Suomessa puhaltavat rajut muutoksen
tuulet joiden kourissa olemme kuin
lastu myrskyävällä merellä.

Tapaninpäivän rajuilmat
kaatoivat metsiämme ja tuhosivat omaisuutta jättäen
sadattuhannet ilman sähköä. Nämä ovat ikäviä luonnonilmiöitä, jotka kuitenkin
kestävät vain hetken aikaa ja
ovat luonnollisia myrskyjä,
jotka hetken pauhaavat ja
sitten taas tyyntyvät.
Maailman rahamarkkinoilla puhaltaa nyt eriskummallinen darwinistinen
euromyrsky, jossa vain vahvat pärjäävät. Eriskummalliseksi tämän myrskyn te-

kee ilmiö, jossa ”köyhät ja
syyttömät” maksavat tuhojen laskun tukien muodossa. Darwinismi tarkoittaa
luonnossa historian saatossa tapahtuvaa evoluutiota,
jossa vahvat pärjäävät ja
heikot kuolevat pois.
Mielestäni sosiaalidarwinismi on oikeudenmukaisen yhteiskuntapolitiikan
vastakohta. Yhteiskunnassa
pitäisi kantaa huolta myös
jokaisen euromaan heikompiosaisistakin kansalaisista.
Valitettavasti eurooppalai-

■■Puoluesihteeri

sen politiikan pyrkimys on
vahvojen maiden sääntöjen
(direktiivien) sanelua köyhille jäsenmaille. Vahvat pärjäävät Euroopan unionissa
ja heikot kuolevat pois.
Euroopassa puhaltaa
jatkuva myrsky
Eurooppa natisee liitoksissaan, kunnes hajoaa kahteen osaan. Vahva ydin jää
pystyyn. Puu, joka on keskeltä laho, kaatuu myrskyssä. Näin käy velkaisten
EU-maiden. Heikot jäsenvaltiot muodostavat löyhän
valtioiden välisen liiton ja
vahvat ydinmaat Euroopan
kovan ytimen.
Riskisijoittajat huutavat
hädän tullen apuun yhteiskuntaa, joka maksaa aina

laskun. Pankit, suuryritykset
ja kaikenkarvaiset suursijoittajat eivät häviä tässä myrskyssä, vaan tavalliset veronmaksajat jokaisessa Euroopan unionin maassa, joiden
kukkarossa toteutettavat
säästöt kipeimmin tuntuvat.
Suomessa tuloerot kasvavat
ja köyhyys lisääntyy, kuten
kaikissa muissakin unionin
maissa. Järjestelmässä vallitsee vahvimman oikeus
(darwinismi), johon kuuluu
itsekkyys, ahneus ja loputon
rahanhimo, jota eivät tyydytä mitkään voitot. Tämä on
vastakohta kohtuudelle ja
oikeudenmukaisuudelle.
Olemme pelottavalla
tiellä, joka vie kansakuntamme tuhoon ilman ulkopuolista aseellista selkkausta. Itsenäisyytemme on

viety. Maamme on vallattu
markkinatalouden darwinismin keinoin. Tämä yhä
yltyvä myrsky (rahoituskriisi) raunioittaa hyvinvointivaltiomme, jonka isämme
ja esi-isämme rakensivat
kovalla työllä, jotta tulevilla sukupolvilla olisi ollut
paremmat oltavat.
Presidentinvaaleissa
sinä päätät tuulen
suunnan
Suomen tulevat presidentinvaalit ovat samalla arvovaalit, joissa ratkaistaan
maamme suunta ja tulevaisuus. Olemmeko maa, joka
markkinoi darwinismia ja
kannattaa kovia arvoja, joissa rikas rikastuu ja köyhä
köyhtyy entisestään? Van-

hushuoltomme, terveyspalvelut, koulutus ja muut yhteiskunnan palvelut käyvät
yhä enemmän maksullisiksi,
jolloin niitä voivat käyttää
ainoastaan rikkaat köyhien
jäädessä pysyvästi kyykkyyn.
Euroopassa ympärillämme pauhaava myrsky jättää
köyhät ja kipeät maksumiehiksi riskisijoittajien laskuille. Presidentinvaaleissa
ratkaistaan, kannatammeko vahvimman oikeutta
unohtaen heikompien lähimmäistemme tarpeet ja
oikeudet tässä yhteiskunnassa. Käykää hyvät lukijat
äänestämässä Timo Soinia,
joka ponnistaa eteenpäin
rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja maalaisjärkeä
käyttäen ottaen huomioon
kaikkien meidän tarpeet.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Luonnonvoimia ja muita mullistuksia
Monen joulunvietto päättyi Tapaninpäivän myrskyyn, jonka seurauksena
monissa talouksissa vietettiin askeettista elämää
jopa vuoden vaihteeseen
ja ylikin. Myrsky kaatoi
puita sähkölinjoille ja teille. Vuoden lyhimmän päivänvalon aikaan sattunut
sähkötön jakso vei mukanaan valon ja lämmön,
sulatti pakastimet, aiheutti
vesipulan ja monta muuta
harmia. No, vaikeudet on
voittamista varten, mutta
kyllä niitä ilmankin pärjäisi. Vähän huonoa noissa oloissa on lepääminen

ja valmistautuminen arjen
askareisiin.
Politiikan mannerlaatat
liikahtivat vuonna 2011
Vuodenvaihde on hyvä hetki
tarkastella mennyttä vuotta.
Tässä vain lyhyesti ja Perussuomalaisesta näkökulmasta. Eduskuntavaaleissa tehtiin historiaa kansan äänestettyä 39 perussuomalaista
Arkadianmäelle. Valittujen
kansanedustajien määrällä
mitattuna tulos lähes kahdeksankertaistui. Puolueen
tulos koheni kertasyöksyllä
15 prosenttia ja ääniosuus
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nousi 19,1 prosenttiin. Perussuomalaiset nousi Suomen kolmanneksi suurimmaksi. Vaalivoitto on Suomen parlamentaarisen historian kovimpia tapauksia.
Eduskuntavaaleissa minulla
oli kunnia toimia Perussuomalaisten valtakunnallisena
vaalipäällikkönä.
Uutta voimaa ja
kokemusta
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kokoontui viikkoa ennen
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osattiin varautua ja kokous
oli onnistunut. Puoluekokouksen henkilövalinnoissa
puolueen puheenjohtajaa
ei haastettu, mutta varapuheenjohtajat vaihtuivat
entisten luopuessa. Tilalle
saimme äänestäen sopivasti
uutta nuorta voimaa, sekä
pitkän linjan kokemusta.
Puoluesihteeristäkin äänestettiin. Sain Tampereella
vahvemman mandaatin mitä koskaan aiemmin.
Piiri- ja paikallisyhdistysten sääntömääräiset syyskokoukset on pidetty. Puolueen
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kasvun myötä kiinnostus
johtopaikoille on lisääntynyt, siitä seuraa äänestystilanteita, jotka kuuluvat
normaaliin järjestödemokratiaan. Valinnat tehdään
toimikaudeksi, joko äänestäen tai ilman, mutta sitten pulinat pois.
Tehtyihin päätöksiin on tyytyminen.
Valituille kuuluu
tuki ja työrauha.
Yhdistysten johtoon valittujen johdolla mennään
tuleviin
kuntakohtaisiin
vaaleihin. Tarvitaan sitoutumista, yhteistyökykyä ja -halua. Tehdään yhdessä töitä

kunnon kuntajytkyn eteen.
Ennen sitä äänestetään Soini
pressavaalien toiselle kierrokselle, silloin lopullisesti
ratkaistaan kenestä tulee
Suomelle uusi presidentti.
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■■Puheenjohtaja

timo.soini@eduskunta.fi

Nyt taistellaan

Eduskunnassa sanottua
”Ministeri toi esiin Suomen kriittisen kannan vihertämiseen, ja kyllähän näin on, että se on tilakohtaisen ratkaisuvallan siirtoa, jos tämä vihertäminen
maatalouspolitiikkaan tulee mukaan. Olisin kysynyt vielä cap-uudistuksesta ja turvemaihin, erityisesti turvepeltoihin, kohdistuvista paineista elikkä
tästä turvemaiden kyntökiellosta. Kuinka kriittisesti
Suomi tähän pystyy suhtautumaan?”

Otan presidentinvaalit tosissaan.
Tarvitsen loppukirissä Sinun apusi.
Äänestä ja tee työtä puolestani, siten
voimme voittaa vaalin ja samalla
turvata puolueen tulevaisuuden.
Perussuomalaiset on kentältään vahva vaalitöissä.
Eduskuntavaalit puhuvat
puolestaan. Nyt tarvitaan
sama tahto, taito meillä
on. Vanhojen puolueiden
menneisyyden miehistä ei
ole tulevaisuuden tekijöiksi.
Perussuomalaisista on.
Etenemme omalla linjalla - itsemääräämisoikeus
on tulevaisuutta, orjuus on
menneisyyttä. Meitä lyödään ja meistä puhutaan perättömiä. Ilokseni olen huomannut, että Suomen kansa
ei pidä mustamaalaamisesta.
Otetaan vaalivoitto kotiin
omalla linjalla ja yhteisellä
työllä. Niillä ja vain niillä
voitamme. ÄÄNESTÄ.
Jytkylle jatkoa
Poliittisen toimintani tavoitteena on ollut luoda ja
tarjota vaihtoehto vanhoille
puolueille. Kommunismin
ja sosialismin kollektiiviset katkeruusaatteet ovat
suistuneet omaan mahdottomuuteensa. Kyltymätön

kapitalismi ja eurokeskitys
ovat vielä voimansa tunnossa. Tämä kokoomuslainen
ihannemaailma seisoo savijaloilla.
Jytkylle saadaan jatkoa omalla linjalla ja
työllä. Vaihtoehtobudjetti, rahanmätön torjuminen EU-kriisimaille ja
omat esitykset eduskunnassa ovat
hyvä alku.
Puolueen
voima on sekä
erilaisuudessa, joka takaa
ideologisen
kehitystyön
ja uudet ideat,
että yksimielisyydessä, joka
tuo tavoitteiden läpiviemiseksi takaavan poliittisen
voiman.
Puheenjohtajan on oltava sekä luja että lempeä.
Minulla on pian 15 vuoden
kokemus tästä hommasta.
Tiedän mitä teen. Tulokset
ovat hyvät, teidän avullanne saavutettu. Haluan, että

Puheenjohtaja Timo Soinin
tp-vaalikiertue Vaasan
vaapiirissä:
- Sunnuntaina 15.01.2011 kello 13.00 Kokkolassa,
Snellman -salissa, osoite Vingenkatu 18.
- Sunnuntaina 15.01.2011 kello 17.00 Seinäjoella,
Seinäjoki –salissa, osoite Kampustalo, Keskuskatu 34

Suomalainen

Pirkko Mattila 20.12.2011

”Maatalousyrittäjien yhtenä ongelmana on tämä tukiviidakko, eli siihen on pyydetty puuttumaan. Tietääkö ministeri, onko niitä sata vai toistasataa, ja voitaisiinko tätä tukiviidakkoa tosiaan yksinkertaistaa?
Toinen on myös tämä tukipolitiikan pitkäaikainen
pysyvyys. Se olisi tärkeätä, kun on puhuttu täällä,
että pitäisi saada nuoretkin viljelyksien tekijöiksi.”

Lea Mäkipää 20.12.2011

”Toinen asia on lähi- ja luomuruoka, joita täällä
on myös monessa puheenvuorossa nostettu esiin.
Jatkuvasti niiden merkitys kasvaa, mutta toisaalta
ne ovat harvojen herkkua. Miten ministeri näkee,
että kuluttajahintoja saadaan sellaisiksi, että ne olisivat mahdollisimman monelle todellinen vaihtoehto? Mutta toisaalta: kuinka te näette, että nuoria
maatalousyrittäjiä saataisiin lisää? Heitä tarvitaan
myös tulevaisuudessa.”

Hanna Mäntylä 20.12.2011

jytky jatkuu. Suomi ei ole
valmis, mutta me olemme
valmiit tekemään töitä hyvän Suomen puolesta.
Kuntavaaleissa Perussuomalaiset pistävät paikalliset valtarakenteet uusiksi.
Hyvin yksinkertaiset enemmistöt painuvat historiaan.
Paremman politiikan tieltä.

Presidentinvaalit ovat
sekä henkilö- että puoluevaali. Kun sinä ja minä
huolehdimme siitä, että perussuomalaiset äänestävät
omaa ehdokasta, olen toisella kierroksella ja sitten
kaikki on mahdollista.

”Suomen kansan mielestä Suomelta vietiin iso osa
itsenäisyyttä kirjaamalla EU-jäsenyys perustuslakiin. Toinen herkkä aihe on Suomen itsenäisyyden
puolustaminen, ja nyt on aihetta olla hereillä. Puolustusministeriön säästölistalla on Suomen puolustuksen kannalta elintärkeitä asioita. Maamiinoista
päätettiin jo luopua. Se oli suuri uhraus itsenäisen
Suomen puolustuksen kannalta.”

Anne Louhelainen 15.12.2011
Hyvää uutta Jytkyvuotta.

Timo Soinin vaalilehti on ilmestynyt

”Ei hallituksessa olo tarkoita sitä, että voidaan hyväksyä tai pitää hyväksyä kaikki, mitä Euroopan
unioni ja pääministeri ehdottavat, ja samaan aikaan
asioita viedään kiireellä eteenpäin, vaikka kiire on
Euroopan unionin herrojen itse tekemää näennäiskiirettä. Nyt ovat viimeiset hetket pitää Suomi edes
jollakin lailla itsenäisenä valtiona. Meillä on joukko
kokemattomia nöyristelijöitä ministereinä.”

Martti Mölsä 13.12.2011

lue tästä lehdestä miksi

yhteistyössä sinun kanssasi

Bussilla Timo Soinia
kuuntelemaan
PerusS:n Alajärven paikallisyhdistys järjestää bussikyydityksen Timo Soinin vaalitilaisuuteen Seinäjoen Kampustalolle sunnuntaina 15.01.2012. Tilaisuus alkaa Seinäjokisalilla kello 17.00.
Bussi lähtee Soinista Matkapeuran tallilta kello 15.00,
on Alajärven vanhan matkahuollon kohdalla kello 15.30,
Kanavan kevarin risteyksen pysäkillä 15.40 , Kauhajärven
kaupan pysäkillä 15.50 ja sieltä kohti Seinäjokea.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 12.01.2012 Turo Kalliomaalle puh. 040-8412348. Lähdetään suurella
porukalla kannustaman Timo toiselle kierrokselle.

N:o

Timo Soinin vaalilehti on ilmestynyt. Lehtiä
voit kysyä jaettavaksi oman piirisi puheenjohtajalta ja sihteeriltä.
Tehdään yhdessä Timo Soinista Suomen
presidentti!

PerusSuomalainen 2/2012 ilmestyy

27.1.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 18.1.2012.
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Tupakan esilläpitokielto voimaan
Tupakkalain mukaan Valviran tehtävänä on mm.
ohjata kuntia tupakkalain toimeenpanossa ja valvoa myös tupakan mainonnan ja myynninedistämiskiellon noudattamista.
Lokakuussa 2010 voimaantulleessa tupakkalaissa on säännös, jonka perusteella tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito

Kansalaisvetoomus
Pohjois-Karjalan
Prikaatin puolesta

vähittäismyynnissä on kiellettyä 1.1.2012 alkaen. Valvira on antanut tupakkatuotteiden vähittäismyyjille ohjeen esilläpitokiellosta ja myynnin
järjestelyistä sekä internet-kaupasta mainontaja esilläpitokiellon näkökulmasta. Kunnat valvovat toimialueellaan esilläpitokiellon noudattamista.

Timo Soini näkyy m

Puolustusministeri Stefan Wallinille on luovutettu
keskiviikkona 14.12.2011 Helsingissä Pohjois-Karjalan Prikaatin puolesta laaja kansalaisvetoomus.
Vetoomuksen on allekirjoittanut lähes 7 000
henkilöä pääosin Pohjois- Karjalasta, mutta myös
muualta Itä-Suomesta ja eri puolilta maata. Vetoomuksen luovutti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
Puolustusministerin ja maan hallituksen halutaan kiinnittävän Puolustusvoimien uudistamisessa ja varuskuntaverkkoa koskevissa ratkaisuissa
erityistä huomiota siihen, että jo nykytilanteessa
Puolustusvoimien toiminnot ovat maantieteellisesti
varsin keskittyneet. Vaikka maata ei sinänsä puolustetakaan varuskunnista käsin, niin tahto puolustaa koko maata vaatii maanlaajuista läsnäoloa
ja eri alueiden tarpeisiin koulutettujen joukkojen
tuottamista.

Lemmikkien matkustussäädöksiin muutoksia
Vaatimukset myyräekinokokin (Echinococcus
multilocularis) leviämisen estämiseksi annettavasta lääkityksestä muuttuvat vuoden 2012 alusta alkaen. Jatkossa myös EU-maista tuotavat alle 3 kk
ikäiset pennut sekä esimerkiksi Ruotsista Suomeen
tulevat koirat pitää lääkitä ennen niiden saapumista maahan.
Koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava
eläimen lähtömaasta riippuen joko lemmikkieläinpassi tai 15.12.2011 hyväksytyn komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

Kampanja turvallisemman
rajanylitysliikenteen puolesta
Itäisen alueen PTR-viranomaiset (Poliisi, Tulli ja
Rajavartiolaitos) kampanjoivat ensimmäistä kertaa yhteistyössä sujuvamman ja turvallisemman
rajanylitysliikenteen puolesta. Pääasiassa vuodenvaihteen henkilöliikenteen matkustajille suunnattu viestintäkampanja toteutetaan 1.12.2011 8.1.2012, ja sen tavoitteena on lisätä venäläismatkailijoiden tietämystä Suomessa noudatettavista
määräyksistä ja ohjeista sekä tavaroiden tuonnin
ja hallussapidon että liikenteen osalta.
Kampanjan aiheina ovat muun muassa talvirengaspakko, ajovalojen, matkapuhelimen ja turvavyön käyttö ajon aikana, vaarallisten esineiden
ja tutkanpaljastinten tuonti ja hallussapito sekä
rattijuopumus. Tietoa jaetaan matkustajille esimerkiksi internetin eri sivustojen (PTR-viranomaisten
sivustot ja www.rajaliikenne.fi) ja jaettavien esitteiden avulla.

Puheenjohtaja Timo Soinin
presidentinvaalikampanja on
edennyt vauhdikkaasti ja loppusuora
häämöttää jo.

Soinin mukaan huippukokous poisti Suomen
veto-oikeuden eli yksimielisyysehdon sekä todellisen
sijoittajavastuun.
MTV3.fi 14.12.2011:

Presidentinvaali on Suomen
tärkein
arvokeskustelu,
jossa myös Perussuomalaisille tärkeät arvot ja aatteet ovat saaneet näkyvästi
julkisuutta eri medioissa.
Äänestyskopissa jokaisella
suomalaisella tulee olemaan
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asioiden oikeasta
arvojärjestyksestä.
Kokosimme toimituksessa otteita siitä, miten
Timo Soinin mielipiteitä ja
puheenvuoroja kiivaimman
vaalitaistelun keskellä on
eri medioissa noteerattu.

Taloussanomat
13.12.2011:
– Viime viikon lopulla Jyrki
Kataisen hallitus otti ison
harppauksen kohti velkaunionia, kansallisen budjettivallan menettämistä ja
Suomen täysvaltaisuuden
myymistä, Timo Soini sanoi välikysymyspuheenvuorossaan. Perussuomalaiset teki välikysymyksen
euroalueen talouskriisiä
koskevista ratkaisuista, jota käsiteltiin tänään eduskunnassa.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini
vaatii suvaitsevaisuutta ihmisiä kohtaan.
- Olen henkilökohtaisesti hyvin tarkka siitä, että
jokaisen ihmisen usko ja ihmisarvo on loukkaamaton.
Hänen mukaansa jokaisella on oikeus omaan,
erilaiseen mielipiteeseen.
Soinin mielestä oikeaa mielipidettä ei ole olemassa.
MTV3.fi 14.12.2011:
Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini

olisi presidenttinä valmis
keskustelemaan Venäjän
johdon kanssa Karjalan palauttamisesta Suomelle.
– Varmistaisin ainakin,
onko Venäjän kanta vielä
sama. Karjalan menettäminen on monille suomalaisille edelleen kipeä paikka.
Ei kysyvä tieltä eksy, Soini
perusteli.
Muut MTV3:n Presidenttitentissä olleet ehdokkaat eivät ottaisi aihetta
puheeksi.
MTV3.fi 14.12.2011:
Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Timo Soinin mukaan Venäjä ei tällä
hetkellä ole uhka Suomelle,
vaikka maa uusiikin aseistustaan isoilla summilla.
- Venäjä on suurvalta, ja
potentiaalisesti suurvallat
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Työttömän perusturva parani vuodenvaihteessa
Kelan maksamista etuuksista työttömyysturva paranee eniten vuodenvaihteessa. Hallitusohjelmassa sovittu korotus merkitsee noin 120 euroa lisää
kuukaudessa.
Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki
ovat ensi vuonna noin 670 euroa kuukaudessa.
Tästä menee kuitenkin veroa 20 %, joten pe-

mediassa

rusturvan varassa elävä työtön saa käteen noin
540 euroa.
Yleisen asumistuen tulorajoja nostetaan vastaavasti 120 eurolla kuukaudessa. Näin yksin asuva,
perusturvan varassa elävä työtön saa vastedeskin
tulojen puolesta täyttä asumistukea. Lisätietoja
osoitteesta: www.kela.fi.

Soini Suomen
presidentiksi
Presidentinvaalien
kirikierrokset ovat
käynnissä. Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini
on presidenttikisassa
tosimielellä ja puolustamassa perussuomalaisuutta. Asia ja
linja tulee entistäkin
tutummaksi Suomen
kansalle. Minimitavoitteena on päästä
presidentinvaalien
toiselle kierrokselle.
Tavoite on kova, mutta mahdollinen.
Tosin rahalla ei nytkään pröystäillä, vaalibudjetti on kuitenkin sen kokoinen, että hyvä ja uskottava kampanja voidaan toteuttaa. Mm. Internet-sivut, vaalijuliste, vaalilehti, Luotto tulevaisuuteenkortit, rintanapit ja postikortit tukevat ehdokkaan
kampanjaa, samoin tutut PerusS-materiaalit ja
esitteet.
Kenttäväki ahkeroi suurella sydämellä ja kovalla jalkatyöllä julisteen sekä vaalilehden (530
000 kpl) jakotyössä. Tämän mittaamattoman suuren avun mahdollistaa Perussuomalaisten ainutlaatuinen voimavara, aktiivinen kenttäväki. Sen
motivaatiota entisestään lisää tietoisuus siitä, että
samalla kun tehdään Soinista Suomelle presidenttiä, luodaan pohjaa myös syksyn kuntavaaleihin.

Osatyökyvyttömyyseläkeläisten sairauspoissaolot vähentyneet
Kunta-alalla työskentelevistä osatyökyvyttömyyseläkeläisistä jopa 70 prosentilla sairauspoissaolot ovat vähentyneet osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen myötä. 90 prosenttia vastaajista ilmoittaa osatyökyvyttömyyseläkkeen
olleen hyvä ratkaisu tilanteessaan. Neljä viidestä kokee, että heidän yleinen hyvinvointinsa on
parantunut. Osatyökyvyttömyyseläke vaikuttaa
toimivalta ratkaisulta henkilölle, jonka työkyky
on alentunut.
Varhaisen tuen toimenpiteet työpaikalla ovat
melko vähäisiä, sillä kolme viidestä vastaajasta ilmoitti, että työpaikalla ei ole tehty toimenpiteitä,
joilla olisi helpotettu työntekoa ennen eläkkeen
hakemista. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei myöskään tiedetä kunnissa vielä kovin laajasti.
Tulokset käyvät ilmi Kevan osatyökyvyttömyyseläkkeitä koskevasta tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin osatyökyvyttömyyseläkkeen
toimivuutta kunta-alalla osatyökyvyttömyyseläkeläisten itsensä arvioimana. Tutkimukseen vastasi
noin 750 kunta-alan työntekijää.
Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtynyt kuntatyöntekijä on alemman koulutuksen
saanut, 57-vuotias nainen, jolla on tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai sairauksia. Hän kokee fyysisen
työkykynsä huonommaksi kuin henkisen työkykynsä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on päädytty
selvästi useammin tuki- ja liikuntaelinsairauksien
vuoksi kuin esimerkiksi mielenterveysongelmien
vuoksi.

Soinia saa äänestää kaikkialla Suomessa

voivat olla uhkia. Venäjä
uusii aseistustaan myös sen
takia, että he ovat siihen pidemmän aikaa satsanneet
vähemmän. Tätä Suomen
tarvitsee aina osaltaan seurata, niin kuin kaikkien
maiden varustautumista.
Soini on erittäin huolestunut Puolustusvoimien
leikkauksista.
MTV3.fi 14.12.2011:
Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini
esiintyi edukseen MTV3:n
Huomenta Suomen englanninkielisessä tentissä.
Tenttaajana toiminut
uutistoimisto AP:n skandinavian kirjeenvaihtaja
David Mac Dougall arvoi
Soinin englanninkielen taidon hyväksi - hän arvelee,
että esimerkiksi miehen jal-

kapalloinnostus vaikuttaa
kielitaitoon positiivisesti.
Kansan Uutiset
Verkkolehti 20.12.2011:
Vaikka Perussuomalaisten terävin kärki kohdistui
keskiviikkona sosialidemokraatteihin ja kokoomukseen eduskunnan keskustelussa ensi vuoden
talousarviosta, sai vasemmistoliitto tuttuun tapaan
osansa, vaikka tyyli ei yltänyt tiistain välikysymyskeskustelun tasolle. Tuolloin
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kehotti
vasemmistoa harkitsemaan
harakiriä eli japanilaistaustaista samurain kunniaitsemurhaa.

Koonnut: Mika Männistö

Muistan hyvin miten vuoden 2008 kuntavaalien
alla esiintuotiin ahkerasti sitä, että tosin Soini on
hyvä mies, mutta häntä voi äänestää ainoastaan
Espoossa. Sama toistui eduskuntavaalien edellä
jolloin sanottiin, että Soini on eittämättä hyvä
ehdokas, mutta häntä voi äänestää vain Uudellamaalla. Presidentinvaalit tarjoavat toisenlaisen
mahdollisuuden. Nyt Soinia saa äänestää kaikkialla Suomessa.
Uskalla äänestää Soinia
Perussuomalaisella puolueella on uskottava ja luotettava presidenttiehdokas Timo Soini. Se ei riitä. Tarvitaan ääniä. Presidentinvaalien voitto tai
jo pääsy toiselle kierrokselle on huikea saavutus
puolueelle. Muistakaa käydä äänestämässä. Nyt
tarvitaan kotikentän ehdoton tuki oman ehdokkaan taakse, jokainen ääni on tärkeä. Uskaltakaa
äänestää puolueemme omaa ehdokasta Timo Soinia. Näin kukin osaltaan tukee ja varmistaa Timo
Soinin pääsyn vaalien toiselle kierrokselle, jolloin
lopullisesti ratkaistaan kenestä tulee Suomen seuraava presidentti.
Ossi Sandvik
puoluesihteeri,
Perussuomalaiset rp.

PS:n eduskuntaryhmän
kuntatyöryhmä järjestäytyi
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kuntatyöryhmä on valinnut puheenjohtajakseen kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan Kurikasta ja varapuheenjohtajakseen kansanedustaja Lea Mäkipään
Kihniöstä. Ryhmään kuuluu yhteensä yhdeksän
kansanedustajaa.
Työryhmä valmistelee Perussuomalaisten eduskuntaryhmälle pohjaesityksen ryhmän kannaksi
kuntauudistukseen. Ryhmän työn on tarkoitus
valmistua rinnan hallituksen kuntauudistusprosessin kanssa. Työryhmä odottaa mielenkiinnolla
kuntaministeri Virkkusen asettamien Kunnallishallinnon rakenne- ja Kunnan talous -työryhmien
esityksiä, joiden julkaisemista on lykätty joulukuun lopusta kuukaudella aina ensi vuoden tammikuun lopulle asti.
Kunta- ja palvelurakennepolitiikasta perussuomalaiset ovat linjanneet aiemmin mm. eduskuntavaaliohjelmassaan. Työryhmä ei valmistele puolueelle kunnallisvaaliohjelmaa.
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Kannatamme Timo Soin
Timo Soini – koko
kansan presidentti

Ensimmäisen kerran kuulin
Timo Soinista, kun espoolainen tuttavani kertoi äänestäneensä häntä useissa
vaaleissa. Tästä on kulunut
jo noin 10 vuotta. Tapasin
Timo Soinin henkilökohtaisesti Porvoossa vuonna
2006 Jukka Jusulan kautta,
ja siitä alkoi yhteistyömme,
joka on vuosien varrella syventynyt ystävyydeksi.
Olen työskennellyt eduskunnassa kansanedustajana vuodesta 2007 alkaen.
Tuolloin eduskuntaryhmässämme oli vain viisi edustajaa. Ensimmäiset neljä vuotta paikkani oli istuntosalin
takarivillä Timo Soinin ja
Raimo Vistbackan välissä,
ja siinä kuulin, näin ja opin
politiikasta valtakunnantasolla enemmän kuin mikään
kirja voisi opettaa. Näiden
vuosien aikana opin myös
ymmärtämään, kuinka paljon aikaa, työtä ja uhrautumista poliittinen työ vaatii,
jos haluaa menestyä. Timo
on antanut itsestään valtavasti, mutta koskaan en ole
kuullut hänen valittavan.
Hän ajaa asioita, joihin uskoo, ja voidaankin sanoa,
että politiikan parissa hän
on kutsumustyössään.
Työskenneltyäni Timo
Soinin kanssa tiiviisti pian
viisi vuotta tunnen hänet
ja hänen tyylinsä johtaa.
Hän on taitava neuvottelija ja vahva johtaja, mutta
ihmisenä ystävällinen, empaattinen ja äärimmäisen
oikeudenmukainen. Uskon,
että juuri Timon voimakas
oikeudentaju on suurena
syynä hänen kansan keskuudessa nauttimaansa suosioon. Häneen luotetaan, ja
syystä. Nekin ihmiset, joilla on ollut ennakkoluuloja
perussuomalaisia kohtaan,
tavallisesti muuttavat mieltään tutustuessaan Timoon,
ja uskonkin, että tullessaan
valituksi hänestä tulisi ai-

dosti kaikkien suomalaisten presidentti.
Helposti lähestyttävänä ja kansanomaisena
Timo Soini eroaa edukseen muiden puolueiden
ehdokkaista. Yksi Timon
suurimmista vahvuuksista
on taito puhua suoraan ja
ymmärrettävästi, niin ettei
kenellekään jää epäselväksi, mitä hän tarkoittaa.
Hän ei kiertele eikä kaartele, eikä yritä johtaa ketään sanoillaan harhaan.
Tämä on Suomen politiikassa jotakin niin tavatonta, että monen on vaikea
sitä uskoa todeksi.
Suomen tasavallan presidentti on arvojohtaja.
Osaava, kokenut, kielitaitoinen ja diplomaattinen
Timo Soini on juuri oikea
henkilö tähän tehtävään.
Hänen yli 30 vuoden kokemuksensa kotimaanpolitiikasta, työskentely
eduskunnassa mm. ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ja jäsenyys
europarlamentissa ovat
antaneet hänelle hyvät
valmiudet työhön niin
oman kansan parissa kuin
maailmallakin. Poliittisella
urallaan hän on kohdannut paitsi voittoja myös
raskaita tappioita, mutta
mitkään vastoinkäymiset
eivät ole onnistuneet häntä
lannistamaan; päinvastoin
vaikeat ajat ovat kasvattaneet hänen luonnettaan ja
niiden ansiosta hänestä on
tullut vahvempi sekä ihmisenä että poliitikkona.
Tätä taustaa vasten
olen varma, että hän selviytyisi loistavasti vaativimmistakin haasteista,
joita valtionpäämies joutuu kohtaamaan. Tukenaan hänellä olisi puoliso Tiina Soini, älykäs ja
edustava nainen, joka on
perheestään huolehtimisen
lisäksi rakentanut itselleen
hienon uran ja täyttää
moninkertaisesti kaikki ne
kriteerit, joita presidentin
puolisolta edellytetään.
Yhdessä Timo ja Tiina olisivat presidenttipari, josta
koko Suomen kansa voisi
olla ylpeä.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja,
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Timo Soinista itsenäisen
valtion itsenäinen presidentti

Itsenäinen valtio tarvitsee presidentin jolla
on selvä kanta siihen,
että maa pysyy jatkossakin itsenäisenä. Minä
uskon, että Timo Soini
presidenttinä tulee toi-

mimaan niin, että Suomi
ei tule liittymään/sitoutumaan sellaisiin puolustusliittoihin jotka voitaisiin
katsoa
itänaapurimme
puolustukselle vaaraksi.
Itsenäisyytemme kannalta on presidentillä erittäin tärkeä tehtävä tarkkailla EU:n toimintaa niin,
että Suomi ymmärtäisi erota EU:sta ennen kuin siitä
on muodostettu liittovaltio.
Saamme päivittäin tietoa
EU:n alueiden velkatilanteista. EKP yrittää kaikin
tavoin auttaa/rahoittaa näitä ahdingossa olevia maita
selviytymään velkataakoistaan. Suomen kansalaiset
on jo nyt sidottu mukaan
maksamaan muiden mai-

den sekä sijoittajien/pankkien aiheuttamia laskuja.
Suomi ei voi olla mukana
tällaisessa liittoutumassa
joka ei edes itse noudata
tekemiään sääntöjä päätöksissään.
Timo Soini vaatii, että
maassa tulee olla riittävän
vahvat ja ajanmukaiset
puolustusvoimat. Hän on
selkeästi osoittanut puheissaan ja kirjoituksissaan
mikä on hänen linjansa ja
mikä tulisi olemaan Suomen linja jos hänet valitaan
presidentiksi.
Timo Soini on käytöksellään osoittanut, että hän
voi presidenttinä edustaa
koko kansaa. Hän kunnioittaa itse kunkin vakau-

musta eikä aliarvioi ketään.
Meitä Perussuomalaisia
arvostellaan monesti puolueemme pakolaispolitiikasta.
Minulla on sellainen käsitys, että Timolla on selkeä
linja, että hädässä olevat ja
työn perässä tulevat otetaan
vastaan. Olen itsekin ollut
työn perässä Ruotsissa. Olin
vuonna 1955 kahdeksan
kuukautta metsätöissä. En
saanut, enkä pyytänyt avustusta markkaakaan keltään.
Äänestäkäämme yhdessä Timo Soini Suomen presidentiksi.

Toivo Mäkelä
yrittäjä, veteraanipoliitikko
Kaustinen
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nia Suomen presidentiksi
Miksi Soinista pitäisi tulla presidentti?
Timo Soini herättää keskustelua. Miehen nimi on kaikkien huulilla, ja suut käyvät
joko puolesta tai vastaan.
Nyt onkin arvioitava, mitä
haluamme Suomen presidentiltä, ja kuka täyttää nämä kriteerit parhaiten.
Mitkä
ominaisuudet
presidentissä ovat tärkeitä?
Kysymyksessä on valtakunnan korkein tehtävä.
Olemme
tilanteessa,
jossa tarvitaan vahvaa johtajuutta. EU on kriisissä.
Hallituspuolueet eivät ole
kyenneet ajamaan Suomen
ja Euroopan etua. Suomessa
Perussuomalaiset tarjosivat
ihmisille vaihtoehdon. Ihmisten mielipide näkyi ja
kuului eduskuntavaaleissa
puolueen historiallisena
suurena voittona. Ilman Timo Soinin ja Perussuomalaisten tuomaa vaihtoehtoa
kansalaisten pettymys olisi
saattanut purkautua muulla kuin parlamentaarisella
tavalla.
Elämme keskellä lööppimyrskyä ja media tekee
röntgentutkimusta ympärillämme. Saamme viikottain
lukea otsikoita. Kritiikkiä
tulee.
Minulle henkilökohtaisesti on tärkeää, että Suomen
presidentti kykenee aistimaan yhteiskunnan ilmapiiriä, kansalaisten toiveita ja
huolia. Tarvitsemme ja kai-

paamme arvojohtajaa, joka
on uskottava. Presidenttiä
joka herättää luottamusta ja
jonka sanat ymmärrämme.
Ennen kaikkea tarvitsemme
henkilöä, joka ajaa Suomen
ja Euroopan asioita rohkeasti, uskaltaen tuoda esiin ongelmia, mutta myös ratkaisuja. Tarvitsemme kielitaitoista
osaajaa, jolla on kansainvälistä kokemusta.
Merkittävintä on että
valtion johdossa oleva päämies on aito ja vilpitön, että tämä henkilö näkee sen
eriarvoisuuden, jota maassamme on. Köyhyys, työttömyys, yksinäisyys, syrjäytyminen, alkoholismi…
Näistä asioista on pystyttävä puhumaan ja niihin on
vakavasti tartuttava. Yksikään presidenttiehdokas
ei kykene puhumaan niin
uskottavasti ja vakavasti
kuin Timo Soini. Miestä ei
ole raha tai valta pilannut.
Hän on kotonaan niin lähiön ostarilla, kuin valtiosalissa, niin Euroopassa kuin
Suomessa, sekä kaikkien
näiden maailmojen välillä. Soini toimii luontevasti
puhujanpöntössä, herrojen
keskellä, mutta myös toreilla ja turuilla. Hän liikkuu
luontevasti kaikkien eri statuksen omaavien ihmisten
parissa. Tätä ominaisuutta
ei yliopistossa opita, se joko
on ihmisessä, tai sitten ei.

Soini saa paljon arvostelua osakseen. Konservatiivinen ajatusmaailma ja uskonkysymykset herättävät
ihmisissä tunteita. Monelle
akateemiselle naiselle Soini
saattaa olla vihoviimeinen
vaihtoehto. Ihmisellä on
kuitenkin presidenttinäkin
oikeus henkilökohtaiseen
elämään ja vakaumukseen.
Soini on osoittanut nykymaailmassa harvinaista periaatteellisuutta ja lujuutta.
Olen 25-vuotias yliopistossa opiskeleva nainen ja Soinin kanssa joistakin asioista eri mieltä. En silti epäile
hetkeäkään hänen kykyään
toimia oikeudenmukaisena johtajana ja tehtävän
vaatimalla tavalla. Hän on
johtanut puoluetta ja ihmisiä lempeästi mutta lujasti.
Hänellä on karismaa sekä
sydäntä.
Suomi kaipaa rehellistä politiikkaa ja selkeyttä
monimutkaisten ongelmien
keskelle. Jonkun pitää tulkata tavalliselle rahvaalle
tätä lyhenteiden täytteistä
europolitiikkaa ja kertoa
selkeästi missä mennään.
Lyhenneviidakko ja mutkikas byrokratiaslangi vain
lisäävät turhaa hermostuneisuutta, mistä ei seuraa
mitään hyvää. Soinin hyviä
puolia presidenttinä olisi
vahva arvo- ja mielipidejohtajuus, perinteiden ja

Timo Soini uskaltaa yhä sanoa:
”koti, uskonto ja isänmaa”

Vasemmistolaisia presidenttejä on nyt ollut 30 vuotta
peräkkäin. Kiitti riitti.
Timo Soini ei ole vasemmistolainen. Tosin monet
hänen kuten puolueemmekin arvot sosiaali- ja talouspolitiikassa ovat sellaisia,

joita vasemmistopuolueetkin aikoinaan kunnioittivat, ennen kuin rupesivat jo
Lipposen aikana vetämään
kokoomuksen ja elinkeinopomojen vankkureita kohti
Brysselin EU-paratiisia.
Timo Soini ei ole oikeistolainen. Tosin monet
hänen kuten puolueemmekin arvot ovat sellaisia,
joita porvaripuolueetkin
aikanaan
kunnioittivat,
kun vielä uskalsivat sanoa
”koti, uskonto, isänmaa”.
Nyt ne sanovat ”päiväkoti,
maahanmuuttouskontojen
mielistely, EU-liittovaltio”.
Timo uskaltaa yhä sanoa
”koti, uskonto, isänmaa”.
Timo ei mielistele EUmahtiväkeä: ensin Suomi,

sitten suomalainen veronmaksaja, sitten EU.
Isänmaallinen hän on,
Timo Soini. Kahdeksan presidenttiehdokkaan joukossa
Timo on ainoa, joka uskaltaa avoimesti puolustaa
maanpuolustushenkeä ja
puolustusvoimia. Muut ajavat niitä alas. Vain Timosta
tulee kelvollinen puolustusvoimien ylipäällikkö.
Timo on myös ainoa
kahdeksasta, joka presidenttinä uskaltaa sanoa
myönteisen sanan Karjalan puolesta, uhittelematta
mutta arvokkaasti.
Timo on kansainvälinen
siinä missä presidentin pitääkin olla. Vuonna 2011
hän on ollut Euroopan ja

USA:n medioissa enemmän
esillä kuin seitsemän muuta
yhdessä. Toisin kuin Halosella hänellä on suhteet
kunnossa myös USA:aan.
Eikä hänen tarvitse tyytyä
keskustelemaan Kiinan keisarin kanssa.
Paitsi kansainvälinen
Timo on kansanomainen,
tavallisen oloinen suomalainen mies. Reilu ja sukkelasanaisen huumorin ystävä.
Hän on ainoa kahdeksasta,
joka osaa puhua suomea.
Selkeästi ja hauskastikin.
Verratkaa koukero-Sauliin.
Timo kunnioittaa vähemmistöjä. Suomessa pienen uskontokunnan edustajana hän tietää, mitä on olla
vähemmistöläinen. Hän on

suomalaisuuden vaaliminen, sekä itsenäisen Suomen
asioiden ajaminen.
Uskon että Soini tullessaan valituksi presidentiksi,
kykenee näkemään asiat
tarvittaessa laajasti. Hänessä eniten arvostan sitä, että
hän ei myy periaatteitaan.
Hän on luotettavin tuntemani henkilö.
Politiikassa tärkein arvo
on luotettavuus. Soinin sana pitää. Hän kertoo selvästi mielipiteensä, ja vaikka se
ei miellytä, kanta pysyy.
Suomalaiset arvostavat
kansanomaisia ja vahvoja johtajia. Näiden lisäksi
arvostan rehellisyyttä, suorapuheisuutta ja suurta sydäntä. Siksi äänestän Timo
Soinia.
Tiina Elovaara
kaupunginvaltuutettu
Tampere

Presidentinvaali

2012
ainoa kahdeksasta ehdokkaasta, jota mediassa ahdistellaan uskonnon takia.
Tuskin media ahdistelisi, jos
hän olisi muslimi.
Perussuomalaiset: muistakaa tammikuussa hoitaa
Timo toiselle kierrokselle!
Älkää jääkö pois vaaliuurnilta tai äänestäkö SauliPaavoa vain siksi, että pelkäätte puolueemme puolesta, jos Timo häkitetään
6-12 vuodeksi pois eduskuntapolitiikasta. Timohan
on jo muutenkin vihjannut
puheenjohtajavaihdoksen
lähestyvän. Lyödään kaksi
härkästä yhdellä iskulla!
Erkki Havansi
oikeustieteen professori

Presidentinvaalien
ensimmäinen kierros
käydään sunnuntaina
22. tammikuuta 2012.
Ennakkoäänestys
kotimaassa on
11.-17.1.
Mahdollinen toinen
vaali sunnuntaina
5.2.2012.
Toisen kierroksen
ennakkoäänestys
kotimaassa on
25.-31.1.2012.
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Presidenttiehdokas Timo Soini Kuopiossa
Kauan odotettu
Timo Soinin Kuopion
vierailu toteutui
vihdoin ja viimein,
kun presidenttiehdokkaamme
kampanjakiertue
suuntasi Kuopioon ja
Iisalmeen 16.11.2011.

Tapahtuma alkoi Kuopion
kaupungin kirjastolla pullakahvien merkeissä klo 14.
Itse tilaisuuden alkamisajankohta oli ilmoitettu Timon
saapumisen mukaisesti klo
15. Ennakkoon oli valmistauduttu siihen, että tilaisuudesta tulisi olemaan menestys. Ensimmäiset innokkaat
kuulijat alkoivat kokoontua
paikan päälle jo puolitoista
tuntia ennen Timon puhetta.
Takana ovat ne ajat, jolloin
tilaisuudet pidettiin muutamalle hengelle. Tilaisuutta
varten varattu 120 paikan
auditorio täyttyi kirjaimellisesti ääriään myöten. Istumapaikat olivat täynnä jo 45
minuuttia ennen ilmoitettua
tilaisuuden alkua. Kuten
vanha sananlasku sanoo;
”Kyllä sopu sijaa antaa”.
Loput kuulijat miehittävät
auditorion seisomapaikat ja
viimeiset kuulijat täyttivät
ovensuut.
Linja on ja pitää
Ennen Timon saapumista
Pohjois-Savon piirin johtajisto esittäytyi kuulijakunnalle ja piirin puheenjohtaja
Pauli Ruotsalainen kiersi
salissa juttelemassa tutuille
ja tuntemattomille. Myös
tiedotusvälineiden edustajat
olivat asemissa todella ajoissa. Kaikki halusivat nähdä
koko kansan Timon! Paikan
päälle saavuttuaan Timon
piirittävät ensin toimittajat,
jotka haastattelivat häntä

Kuopiossa auditorion istumapaikat täyttyivät jo 45 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

lehtiin ja televisioon. Tiedotusvälineiden saattelemana
Timo astui auditorioon, eikä
kenellekään jäänyt epäselväksi että kannatus on valtava. Taputusten, kannustushuutojen ja olalle taputtelun saattelemana päästiin
viimein asiaan.
Timo Soinin puhe päivitti kuopiolaiskuulijat viimeisimmistä tapahtumista
EU:ssa ja kotimaan politiikassa. Kenellekään ei varmasti jäänyt epäselväksi,
että missä mennään ja miten
pitäisi mennä.
Presidentillisesti Timo
otti yleisönsä ja välillä kan-

sa taputti raikuvin suosionosoituksin. Erittäin merkille
pantavaa on, että kuulijat
keskittyivät kuuntelemaan
asiaa. Keskittyneessä hiljaisuudessa olisi kuullut
neulankin tippuvan lattialle. Hiljaisuus ei kuitenkaan
tarkoittanut sitä, ettei yleisö
olisi osannut pistää presidenttiehdokasta tiukalle.
Puheen jälkeen oli aika
esittää kysymyksiä. Kysymysten aiheet liikkuivat
EU:n ja Venäjän asioissa.
Kysymyksistä huomasi selvästi, että nämä asiat aiheuttavat huolta meille kaikille. Ehkäpä juuri siksi Timon

Ehdokkaan mielipiteet kiinnostavat, median edustajia oli paikalla japanista saakka.

Soini otti yleisönsä, oma linja ei jäänyt epäselväksi.

sanoma koskettaa monia.
Kysyjät saivat vastauksensa
asiallisesti ja selvästi, eikä
vastauksista jäänyt kenellekään mitään epäselvää.
Linja on ja pitää!
Julkkisten tapaan nimikirjoitukset olivat kysyttyjä. Vaikka tilaisuus väen
täyttämässä auditoriossa oli
konkreettisesti lämmin, niin
siitäkin huolimatta kaikki
halukkaat saivat idolinsa signeerauksen. Erittäin ilahduttavaa oli jälleen huomata, että Timo on ottanut paikkansa myös nuorten poliittisena
esikuvana. Yleisön joukossa
oli paljon nuoria, jotka olivat

oikeasti kiinnostuneita perussuomalaisesta sanomasta.
Timon vahvasta linjasta ja
persoonasta pidetään.
Yleisötilaisuuden päätyttyä tiedotusvälineet pääsivät jälleen tenttaamaan
presidenttiehdokastamme.
Kirjaston kahvilassa pidetyssä median omassa tilaisuudessa oli paikalla niin
television kuin lehdistön
edustajia. Heidän joukossaan oli lehdistön edustajia
aina ruotsista ja japanista
saakka. Median kiinnostus
oli erittäin myönteistä.
Kaikilla tavoilla mitattuna tilaisuus oli menestys.

Presidenttiehdokas Timo
Soinin linja ja hänen saamansa tuki kansalta kertoo
hyvin vahvasti siitä, että toiselle kierrokselle mennään
rytinällä! Tästä on hyvä
jatkaa!

Teksti: Pauli Ruotsalainen,
Pohjois-Savon
Perussuomalaiset ry:n
puheenjohtaja
Sirpa Kulin,
Pohjois-Savon
Perussuomaiset ry:n 1. vpj.
Kuvat: Petri Kaunisto
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Ville Rannan pilakuva aiheutti
kirkostaeroamisia
Viikon aikana kirkosta
erottiin runsaasti Kirkko
ja kaupunki -lehdessä 14.
joulukuuta julkaistun Ville
Rannan perussuomalaisaiheisen pilakuvan vuoksi.
Pilakuva ja kirkon sotkeutuminen politiikkaan mai-

nittiin muutamia kymmeniä
kertoja eropalautteissa. Pilakuva lähes kaksinkertaisti
kirkosta eroamisen kahden
päivän ajaksi. Yhteensä
viikon aikana kaikkiaan
2000 ihmistä erosi kirkosta Eroakirkosta.fi-palvelun

kautta. Päivittäin kirkon
jättää joulukuussa noin
200 ihmistä, sillä ero astuu nykyään voimaan välittömästi myös joulukuussa. Päivätahti nousee jopa
1000 ihmiseen vuoden viimeisinä päivinä.

Anssi Joutsenlahden vastine Kirkko ja Kaupunki-lehdelle:

Näinkö Kirkko ja kaupunki -lehti
ymmärtää joulun?
Katsoin järkyttyneenä Kirkko ja kaupunki -lehden nro
47 mielipidesivun pilakuvaa,
jonka ymmärrän olevan täysin sopimattoman mihinkään julkaisuun saati sitten
kristillisen kirkon lehteen.
Joulu on suurin kristillinen juhlamme, jota ei voida
eikä pidä valjastaa tällaiseen pilkantekoon ja yhden
määrätyn poliittisen puolueen leimaamiseen.

Me perussuomalaiset
olemme sanoutuneet jyrkästi eroon rotuerottelusta
ja kaikenlaisesta väkivallasta rauhan oloissa. Se,
että suhtaudumme kriittisesti maahan muuttaviin
elintasopakolaisiin,
on
täysin eri asia. Emme todellakaan voi hyväksyä,
että nämä henkilöt saavat paljon paremmat edut
kuin monet oman maam-

me talousahdingossa elävät kansalaisemme.
Toivotan kaikesta huolimatta Kirkko ja Kaupunkilehdelle ja lukijoille hyvää
ja rauhallista Kristuksen
syntymäjuhlaa!
Anssi Joutsenlahti
rovasti, perussuomalaisten
kansanedustaja,
eduskunnan 2. varapuhemies

Helsingin maistraatti jarruttaa kirkosta eroamista
Apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
päätti
31.10.2011, että Hämeenlinnan ja Helsingin maistraattien on hyväksyttävä
kirkostaeroamisilmoitus
eroakirkosta.fi-palvelusta
kuten muutkin maistraatit
Suomessa. Hämeenlinnan
maistraatti korjasi menet-

telynsä apulaisoikeusasiamiehen päätöksen perusteella. Helsingin maistraatti kieltäytyi noudattamasta
päätöstä jota kaikki muut
Suomen maistraatit noudattavat, vedoten kahteen
asiaan. Ensimmäiseksi Helsingin maistraatti sanoo,
että apulaisoikeusasiamie-

Suomalainen
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hen päätös on ristiriidassa aikaisemman, vuonna
2006 annetun päätöksen
kanssa. Ja toiseksi, heillä ei
ole juridista velvollisuutta
noudattaa päätöstä, vaikka
päätökset eivät olisi ristiriidassa.
Lähde: eroakirkosta.fi
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■■kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys kuntauudistuksen
suuntaviivoista
Kataisen hallitus on päättänyt jatkaa edellisten
hallitusten ajamaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta (Paras-hanke)
kuntauudistuksella, jonka
pohjaehdotusta hallintoja kuntaministeri Virkkusen asettamien Kunnallishallinnon rakenne- ja
Kunnan talous -työryhmien oli tarkoitus esitellä
jo vuoden 2011 loppuun
mennessä. Kuntaministeri on kuitenkin antanut
työryhmille kuukauden
lisää aikaa, niin että nyt
tiedossa olevalla aikataululla työryhmien työ valmistuisi vasta 31.1.2012.
Samaan aikaan on
käynnissä kuntaliitosselvityksiä, jotka tähtäävät
siihen, että mahdollisista
kuntien yhdistymisistä
pystyttäisiin päättämään
jo kevättalvella, sillä ns.
kuntaliitosporkkanarahojen saamiseksi yhdistymisesitysten tulee olla
ministeriössä viimeistään
toukokuussa 2012.
Esimerkiksi Suupohjan seutukuntaan kuuluva
Teuvan kunta on hiljattain käynnistänyt kuntaliitosselvityksen yhdessä
Seinäjoen seutuun kuuluvan Kurikan kaupungin
kanssa ja lisäksi vielä toisen kuntaliitosselvityksen
Suupohjan seutukuntaan
kuuluvan Kauhajoen kaupungin kanssa.
Toistaiseksi Teuva on
vastannut Paras-puitelain

edellyttämiin väestöpohjavelvoitteisiin muodostamalla yhdessä Kauhajoen
kaupungin ja Isojoen sekä
Karijoen kuntien kanssa
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
LLKY:n. Kurikka taas on
vastannut ko. velvoitteeseen
muodostamalla yhdessä Ilmanjoen ja Jalasjärven kuntien kanssa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän.
Kiireellisen aikataulun
huomioiden esimerkiksi
em. kuntien olisi nyt tärkeää saada nopeasti tietää,
millaista kunta- ja palvelurakennemallia ministeriössä
valmistellaan, koska esimerkiksi selvityksen alla oleva
mahdollinen yliseudullinen kuntaliitos Kurikan ja
Teuvan välillä voisi johtaa
olemassa olevan palvelurakenteen merkittävään muutokseen. Kuntien on tärkeä
tietää hallituksen suunnitelmista myös siksi, että jos
väestöpohjavelvoite sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ei säily vähintään n. 20 000 asukkaassa,
vaan nousee entisestään,
voi nyt osana mahdollista
tulevaa kuntaliitosta oleva
kunta joutua tahtomattaan
osaksi jotakin sellaista seutukuntaa, johon se ei tällä
hetkellä kuulu.
Hallitus on tähän asti
pitänyt kuntarakenneuudistuksen lähtökohtana vahvoja peruskuntia, riittävää
väestöpohjaa ja luonnollisia
työssäkäyntialueita, mikä

viittaa kuntaliitosten edistämiseen entisestään.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus tulee uudessa kuntauudistuksessaan
lähtökohtaisesti suhtautumaan yliseudullisiin ja työssäkäyntialueisiin perustumattomiin yli 20 000 asukkaan kuntiin, joiden synnyttäminen muuttaisi olemassa
olevaa seutupohjaista palvelurakennetta siten, että
jäljelle (kuntaliitoksen ulkopuolelle) jäisi alle 20 000
asukkaan väestöpohja, joka
koostuisi saman seutukunnan useammasta kunnasta? Onko mahdollista, että
hallitus ei katso alle 20 000
asukkaan väestöpohjaa riittäväksi, vaan näkee alueelle ratkaisuna seutukuntaa
suuremman kuntaliitoksen?
Helsingissä 12.12.2011
Vesa-Matti Saarakkala

■■kirjallinen kysymys
Pirkko Ruohonen-Lerner:

Alkoholin mielikuvamainontaa rajoitettava
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lerner on tehnyt
eduskunnassa aloitteen alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisesta.
Aloitteessa
todetaan
alkoholin tv-mainonnan
sallimisen kello 21 jälkeen
johtaneen tilanteeseen, jossa mainonta tiivistyy loppuillan elokuviin ja sarjaohjelmiin. Koska tutkimusten
mukaan vain muutama prosentti 14-vuotiaista ja sitä
vanhemmista menee nukkumaan jo kello 21:n aikaan,
ei mainonnan rajaamisesta
loppuiltaan ei ole merkittävää hyötyä.
- Nuorten yleisimmin
käyttämät alkoholijuomat
ovat samoja, joiden mai-

nontaa nuoret havaitsevat
parhaiten. Näiden tuotteiden mainonta on suurelta
osin mielikuvamainontaa,
jolla viestitään, että alkoholi on osa nuorten hyvää ja
trendikästä elämää, Ruohonen-Lerner toteaa.
Ruohonen-Lernerin mukaan alkoholimainonnan
herkästi luomat positiiviset
mielikuvat houkuttelevat
alaikäisiä alkoholin käyttäjiksi.
- Varhain omaksutut
kulutustottumukset pysyvät usein myös aikuisiällä
ja myötävaikuttavat alkoholin aiheuttamien terveyshaittojen lisääntymiseen
sekä alkoholisairauksien
hoitamisesta aiheutuviin
kansantaloudellisiin lisäkustannuksiin.

Aloitteessa esitetään
alkoholimainonnan
rajoittamista tuotetietojen
kertomiseen ja mainonnan
kieltämistä televisiossa ja
elokuvissa.
- Näin aikuiset kuluttajat saisivat edelleen kaikki
juomien valintaan liittyvät
asiatiedot
mainoksista,
mutta mainonnasta olisi
karsittu lapsiin ja nuoriin
vetoavat päihdemyönteisiä mielikuvia synnyttävät
ja päihteelliseen elämäntapaan houkuttelevat elementit, Ruohonen-Lerner
toteaa.
Aloitteeseen kerätään
parhaillaan allekirjoituksia.
Perussuomalaisten lisäksi
myös muiden puolueiden
kansanedustajien toivotaan
allekirjoittavan aloitteen.

Itella Oyj:n hiilijalanjälkikampanjan toteutus
Valtion omistama postilaitosyhtiö Itella Oyj on
useissa viimeaikaisissa
kannanotoissaan painottanut ns. hiilijalanjäljen
pienentämistä erilaisissa
toiminnoissaan. Monissa
maaseutualueiden postinjakeluratkaisuissaan
Itella Oyj on kuitenkin
tehnyt muutoksia, jotka
päinvastoin lisäävät ”hiilijalanjälkeä”.
Pirkanmaalla Kihniössä postin lajittelupiste
siirrettiin 25 kilometrin
päähän Parkanoon, jonka
seurauksena postinjakajat
ajavat ensin Parkanoon ja
lähtevät sieltä jakoreiteilleen Kihniöön.
Nyt tiedossa on, että
Etelä-Pohjanmaalla Isojoella suunnitellaan ratkai-

sua, jossa postin jakelureittiä muutettaisiin niin, että
Vanhakylän (postinumero
64810) jakolinja lähtisi 50
kilometrin päästä Kristiinankaupungista sen sijaan,
että se tällä hetkellä hoidetaan 10 kilometrin päästä
Isojoelta. Päinvastoin kuin
Itella Oyj suunnittelee,
voisi Isojoella reittiä muuttaa niin, että Ohriluoman
postinjako hoidettaisiin
Vanhakylän postinjakelun
yhteydessä. Näin olisi mahdollisuus lyhentää huomattavasti jakoreittejä ja turhaa
autolla ajelua edestakaisin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko ministeri mahdollisesti puuttua Itella
Oyj:n toimiin postinjakolinjojen järjestelyssä niin, että
todellisuudessa postinkuljetuksen ”hiilijalanjälki” jää
pienemmäksi?
Helsingissä 29.11.2011
Lea Mäkipää
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Median rooli politiikassa
Olen juuri valmistunut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, jossa kirjoitin
opinnäytetyöni aiheesta
”Median rooli politiikassa:
Timo Soini mediassa ennen
vuoden 2011 eduskuntavaaleja”.
Tutkin työssäni miten
Perussuomalaisten
puheenjohtajaa Timo Soinia
käsiteltiin kahdessa suomalaisessa sanomalehdessä, Helsingin Sanomissa
ja Satakunnan Kansassa,
ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja ja heti virallisen äänestyspäivän jälkeen.
Käsittelin opinnäytetyössä
median, äänestäjien ja poliitikkojen vuorovaikutusta,
mutta keskityin erityisesti
median rooliin nyky-yhteiskunnassa ja politiikassa ja
siihen miten media toimii
äänestäjien ja poliitikkojen
välillä. Tavoitteenani oli
selvittää yrittivätkö Helsingin Sanomat ja Satakunnan
Kansa jotenkin vaikuttaa
lukijoidensa äänestyspäätöksiin Helsingin ja Satakunnan vaalipiireissä ja
täten myös vaikuttaa Timo
Soinin ja Perussuomalaisten
lopulliseen vaalitulokseen.
Media vaikuttaa
mielipiteisiin
Perusolettamukseni opinnäytetyöni alkuvaiheilla oli,
että media todella vaikuttaa
kansalaisten mielipiteisiin
koskien poliitikkoja ja valtiovaltaa. Vaikka on monia
muitakin tekijöitä, jotka
ohjaavat ihmisten ajatuksia ja luovat mielikuvia,
on mielestäni media tässä
prosessissa avainasemassa,
sillä media ja sen tarjoama
tieto ympäröivät meitä koko ajan. Media myös toimii
välikappaleena kansalaisten
ja poliitikkojen välillä, sillä
näillä kahdella osapuolella
on harvoin mahdollisuutta
tavata kasvotusten. Täten
median edustajat, esimerkiksi journalistit, voivat
halutessaan vaikuttaa suurestikin poliitikkojen ja
valtiovallan maineeseen
kansan keskuudessa. Myös
se, että suomalaiset pitävät
mediaa erittäin luotettavana, tuki olettamustani siitä,
että media voi toimia vaikuttajana. Vuonna 2008,
Suomen Sanomalehtien Liiton teettämän tutkimuksen
mukaan, 91 % suomalaisista piti sanomalehtien artikkeleita erittäin tai melko
luotettavina. Vuonna 2009,
76 % suomalaisista piti sanomalehtiä asiantuntevina

Kuva: Jussi Niinistö

ja 70 % piti sanomalehtiä
uskottavina. On kuitenkin
tärkeää huomata, että lehdistö on vain yksi median
muoto, joka on luonut mielikuvia Timo Soinista äänestäjien mielissä ennen viime
kevään eduskuntavaaleja.
Näin ollen, tavoitteenani ei ollut tehdä päätelmiä
Soinin koko julkisuuskuvasta. Opinnäytetyöstäni
jäi myös paljon pois muita
sanomalehtiä, jotka ovat
myös osaltaan vaikuttaneet
Soinin julkisuuskuvaan ja
mielikuviin joita äänestäjillä hänestä on.
Helsingin Sanomat ja
Satakunnan Kansa
Pohtiessani mitkä kaksi sanomalehteä ottaisin opinnäytetyöhöni
tutkimusmateriaaliksi, tutkin ensin
Perussuomalaisten vuoden
2011 eduskuntavaalien kannatuslukemia ja sen jälkeen
vertasin lukemia vuoden
2007 eduskuntavaalien kannatuslukemiin. Tämän vertailun avulla huomasin, että
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisilla oli
maan alhaisin kannatuslukema Helsingin vaalipiirissä (13 %) ja myös muutos
vuoden 2007 eduskuntavaaleihin oli maan alhaisin
(+10.1 %). Helsingin vaalipiirissä Perussuomalaiset
olivatkin vasta neljänneksi

suurin puolue, kun taas kaikissa muissa vaalipiireissä
Perussuomalaiset nousivat
joko toiseksi tai kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.
Helsinki oli myös ainoa vaalipiiri jossa Vihreät nousivat
Perussuomalaisia isommaksi puolueeksi.
Löydettyäni Perussuomalaisten alhaisimmat kannatusluvut, aloin tutkimaan
missä olivat korkeimmat.
Satakunnan vaalipiirissä
Perussuomalaisten kannatus oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 23.6 %, mikä oli Suomen korkein. Perussuomalaiset nousivatkin
Satakunnan vaalipiirissä
toiseksi suurimmaksi puolueeksi Sosiaalidemokraattien jälkeen. Myös muutos
vuoden 2007 eduskuntavaaleihin oli kolmanneksi
korkein Suomessa (+18.4
%); heti Pohjois-Karjalan
(+20.3 %) ja Lapin (+18.7
%) jälkeen. Loppujen lopuksi, päätin kuitenkin ottaa Satakunnan vaalipiirin
tutkimukseeni
mukaan,
sillä Pohjois-Karjalassa Perussuomalaiset olivat vasta
kolmanneksi suurin puolue
ja Lapissa Perussuomalaisten vuoden 2011 eduskuntavaalien
kannatusluku
(20.5 %) ei ollut aivan yhtä
korkea kuin Satakunnassa.
Löydettyäni Helsingin
ja Satakunnan vaalipiireistä
maan alhaisimmat ja kor-

keimmat kannatusluvut,
päätin ottaa tutkimukseeni
mukaan näiden alueiden
isoimmat sanomalehdet:
Helsingin Sanomat ja Satakunnan Kansan. Opinnäytetyötäni varten keräsin
edellä mainituista sanomalehdistä yhteensä 128 artikkelia. Kaikissa artikkeleissa
mainittiin jotenkin Timo
Soini. Ainoat artikkelit, jotka jätin pois työstäni olivat
yleisönosastokirjoitukset,
sillä ne eivät ole toimittajien kirjoittamia ja eivät täten
edusta toimituksen virallista
linjaa. Nämä artikkelit olivat kahdelta viikolta ennen
virallista äänestyspäivää
17.4.2011 ja kahdelta äänestyspäivän jälkeiseltä päivältä. Koska tarkoitukseni
oli tutkia minkälaisen kuvan sanomalehdet halusivat
luoda Timo Soinista ja oliko
medialla jonkinlainen vaikutus Soinin vaalitulokseen,
päätin pääasiallisesti keskittyä äänestyspäivää edeltäviin kahteen viikkoon.
Tuona aikana ennen vaaleja
on vielä paljon epävarmoja äänestäjiä ja puolueiden
puheenjohtajien karisma
nousee tärkeään rooliin;
jokainen heistä yrittää vielä
saada puolueelleen mahdollisimman paljon kannatusta. Monet äänestäjät seuraavatkin aktiivisesti mediaa, kun he vielä miettivät
kuka puheenjohtajista on

uskottavin ja asiantuntevin,
mutta samalla ymmärtäväinen, miellyttävä, avoin ja
omaa myös huumorintajua.
Jo yksikin puheenjohtajan
mediassa esittämä ajatus voi
olla tärkeä ja saada äänestäjän ajattelemaan: ”Hän
ajattelee kuten minä!”.
Artikkelit voi lajitella
teemoittain
Keräämiäni
artikkeleita
analysoin laskemalla niissä
esiintyviä teemoja ja äänensävyjä. Lajittelin artikkelit erilaisiin teemaluokkiin
niissä esiintyvien aiheiden
perusteella. Käytyäni läpi
kaikki 128 artikkelia, suurimmiksi
teemaluokiksi
muodostuivat: tulosennusteet (18 artikkelia), vaaliväittelyt (15 artikkelia),
eurokriisi (14 artikkelia) ja
vaalitulokset (30 artikkelia).
Nämä teemaluokat kattoivat noin 60 % kaikista
kerätyistä artikkeleista. Lajittelin artikkelit myös niissä esiintyvien äänensävyjen
mukaan. Käytin työssäni
neljää erilaista äänensävyluokkaa, jotka olivat: neutraali, positiivinen, negatiivinen ja ambivalentti. Ambivalenteissa artikkeleissa
äänensävy ei ollut neutraali,
negatiivinen eikä positiivinen, vaan jotain näiden
kaikkien välistä. Luokittelin
artikkelin ambivalentiksi,

jos siinä esiintyi ristiriitaisia
asenteita tai tunteita Timo
Soinin tekemisiä kohtaan.
Artikkeli oli myös ambivalentti, jos se ei sisältänyt
suoraa kritiikkiä, mutta sisälsi sarkasmia tai rivien välistä pystyi lukemaan negatiivisia mielipiteitä, vaikka
muuten artikkeli olisi ollut
neutraali. Pelkkä teemojen
ja äänensävyjen laskeminen ei ole kuitenkaan kerro
tarpeeksi työhöni valituista
artikkeleista. Artikkeli voi
esimerkiksi olla hyvinkin
neutraali sävyltään, mutta
jonkin Timo Soinin lausunnon tai esiintymisen läpikäymisellä voi olla negatiivinen
tai positiivinen vaikutus hänen julkikuvaansa, vaikka
artikkeli itsessään ei sisältänyt mitään selkeästi huomattavaa äänensävyä. Sen
vuoksi analysoin artikkeleita kirjoittamalla niistä myös
kuvaillen, joka vastaa kysymyksiin kuka, mitä, missä,
milloin ja miten. Kuvaileva
tutkimustapa sisältää havainnointia ja tutkimuskohteen kuvailua ilman, että siihen vaikutetaan. Kuvailevan
tutkimustavan pätevyyttä
mitataankin sillä kuinka hyvin se onnistuu kuvailemaan
tutkimuskohdetta juuri niin
kuin se on.
Helsingin Sanomissa
pelataan faktoilla
Helsingin Sanomista kerätyistä 74 artikkelista 54 %
oli neutraaleja (40 artikkelia), 26 % oli ambivalentteja (19 artikkelia), 15 % oli
negatiivisia (11 artikkelia)
ja 5 % oli positiivisia (4 artikkelia). Pyrin itse olemaan
mahdollisimman neutraali
ja tarkka analysoidessani
artikkeleita. Tämän vuoksi
hyvin pienet yksityiskohdat
sanavalinnoissa eivät kallistaneet artikkelia helposti positiiviseksi tai negatiiviseksi.
Helsingin
Sanomien
neutraalit artikkelit sisälsivät yleensä paljon todennettuja faktoja ja tämän
vuoksi artikkeleissa ei ollut
huomattavissa erityistä äänensävyä. Pieni osa Helsingin Sanomien artikkeleista
oli suoranaisen negatiivisia tai positiivisia. Toiseksi
suurin äänensävy kategoria
olikin ambivalentit artikkelit (26 %), jotka yleensä olivat päällisin puolin
neutraaleja, mutta sisälsivät
hienovaraisesti valittuja negatiivisia sanoja tai töykeän
lopetuslauseen. Esimerkiksi
pääkirjoituksessa 4.4.2011
”Kuinka suureksi Soinin
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Miksi minä kannatan
Timo Soinia Suomen
tasavallan presidentiksi?
puolue vielä kasvaakaan?”,
jossa käsitellään vaalien tulosennusteita, äänensävy on
aika positiivinen alussa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on
jo nyt tehnyt ison jäljen
suomalaiseen poliittiseen
historiaan. Hän on nostanut pienen protesti puolueensa neljän suurimman
joukkoon ja samalla itsensä
pääministeriehdokkaaksi.
(HS 4.4.2011)
Muiden
puolueiden
kampitusyritykset
eivät
näytä Soiniin tehoavan,
vaan hän kääntää kaiken
edukseen. (HS 4.4.2011)
Mutta kun artikkeli jatkuu, negatiiviset kommentit
alkavat ja Soinia kuvaillaan
varsin negatiivisilla adjektiiveilla.
Sitä mukaa kuin kannatus kasvaa ja vaalit lähenevät, Soinista karisee
kansanmiehen lupsakkuus.
Vaalitenteissä on nähty
sutkauttelijan sijaan kireä,
jopa jörö puheenjohtaja.
Vaalipaineet voi havaita
selvästi. (HS 4.4.2011)
Myös Timo Soinin
kannattajia käsitellään artikkelissa ja Timo Soinin
uskottavuutta poliitikkona
arvostellaan:
Perussuomalaisten kannattajien suhtautuminen
ei näytä muuttuneen. Kun
Timo Soini on äänessä, ei
ole väliä, tuliko puhuttua
miljoonista vai miljardeista. Tärkein on mielikuva.
Kannattajat uskovat Soinia,
päästeli hän suusta mitä tahansa. (HS 4.4.2011)
Vaaliväittelyitä koskevia
artikkeleita oli yhteensä 8
kappaletta, joista 4 oli negatiivisia, 4 oli ambivalentteja ja vain yksi oli neutraali. Ambivalenteissa artikkeleissa Soinia kuvailtiin usein
marttyyrinä, joka ei mielestään saanut puhua tarpeeksi. Esimerkiksi 15.4.2011
julkaistussa artikkelissa
”Näin puheenjohtajat pärjäsivät viimeisessä väittelyssä” Soinia kuvaillaan aika
negatiivisesti:
Uupuneen oloisen Soinin puheiden keveys on ollut viime tenteissä koetuksella. Hauskoja laukovasta
suorasuusta on tullut äreä
vanhoja hokemia toistava
marttyyri. (HS 15.4.2011)
Vielä äänestyspäivänäkin 17.4.2011, Taina West

kuvailee Timo Soinin TVesiintymistä artikkelissaan
”Vaalivihaa näin?”:
Television vaalitenteissä
suunvuoron ovat saaneet
lähinnä neljä suurinta puoluetta. Kolmen vanhan ja
väsyneen puolueen lisäksi
Kyllä kansa tietää –puolueen näkemyksiä on päässyt
esittämään perussuomalaisten Timo Soini. Soinin hokema vanhoista ja väsyneistä puolueista on sinänsä outo, ettei persutkaan mikään
varsinainen nuorisoliike
ole. (HS 17.4.2011)
Toisaalta
Helsingin
Sanomissa myös kiiteltiin
Soinia siitä, että hän toi
uusia tuulia politiikkaan.
Artikkeli ”Hiljaisten miesten vallankumous” oli yksi
näistä positiivisista artikkeleista:
Perussuomalaiset palauttivat politiikan politiikkaan ja sähköistivät kampanjan. Timo Soini hallitsi
vaalikeskusteluja: hän määritteli agendan, johon muut
puolueet joutuivat reagoimaa. Istuva hallitus väitti,
ettei euromaiden tuelle ole
vaihtoehtoja. Soini ja myös
Sdp osoittivat, että kyllä on.
Tai ainakin vaihtoehdoista
pitää voida keskustella. (HS
18.4.2011)
Artikkelien äänensavyt
eroavat toisistaan
Myös Satakunnan Kansan
44 artikkeleista suurin osa
oli neutraaleja (64 %). Artikkeleista 20 % oli ambivalentteja (9 artikkelia), 9
% positiivisia (4 artikkelia)
ja 7 % negatiivisia (3 artikkelia). Satakunnan Kansassa oli siis hiukan enemmän
neutraaleja artikkeleita ja
vähemmän ambivalentteja
artikkeleita kuin Helsingin
Sanomissa, mutta silti artikkeleiden äänensävyt erosivat paljonkin toisistaan.
Esimerkiksi pääkirjoituksessa ”Sosiaalinen media
jyrää” 9.4.2011 äänensävy
on negatiivinen:
Vaaliteemojen esiin nostaminen on kuitenkin erittäin vaikeaa. Jos kysytään,
mikä on seuraavan viikon
kuumin keskustelun aihe,
siihen on helppo vastata:
Timo Soini ja persut ja heidän menestymisensä. […]
Jos meno jatkuu tällaisena,
pääministeri Timo Soini voi
olla muutakin kuin uhkakuva. Siitä voi tulla todellisuutta, vaikka nyt kannatuskäyrä näyttäisi tosin olevan laskussa. (SK 9.4.2011)

Mutta jo seuraavan
päivän pääkirjoituksessa
”Kansan edustaminen on
todella kova ja työläs homma” puhuu Timo Soinista
suhteellisen positiivisesti:
Vaalien tähänastinen ilmiö on Timo Soini. Perussuomalasten nousuun on
liitetty niin muukalaisvihamielisyyttä, jätkämiesten
kapina kuin sen kansanosan
pettymys, joka ei päässyt
äänestämään euroon siirtymistä vastaan. Kaikkea tätä
ja paljon muuta varmasti.
On silti todettava, että meillä on tällä kerralla käynyt
hyvä herraonni. Soini on
ehdottomasti fiksuimmasta
päästä, kun häntä vertaa
aiempiin eurooppalaisiin
populistikollegoihinsa. Jörg
Haidereita ei Suomi kaipaa.
Soinin porukasta en mene
takuuseen. Soini erottuu
muista. (SK 10.4.2011)
Kuten Helsingin Sanomissa, myös Satakunnan
Kansassa
päätoimittaja
Olli-Pekka Behm kiittelee
kolumnissaan ”Kilpailutalouden kurittamat” Timo
Soinia suomalaisen politiikan muuttamisesta:
Perussuomalaisten kannattajat äänestivät muutoksen puolesta. Helpommin
sanottu kuin tehty, sillä ratkaisut eivät ole yksinkertaisia tai helppoja. Kuvaavaa
oli puheenjohtaja Timo Soinin vaalitentissä EU:n rahoitustuista lausuma kiteytys: ”Eihän tästä mitään tule!” […] Vaalirahasotkuissa
piehtaroineet ”vanhat puolueet” eivät ole pystyneet
kehitystä muuttamaan. Sama politiikka on parin viime vuosikymmenen aikana
jatkunut, ovatpa hallituksessa olleet mitkä puolueet
tahansa. […] Sinipunahallituksen kaatuminen ennen
vaalikauden loppua tuntuu
mahdolliselle vaihtoehdolle.
Sen sijaan on varmaa, että
suomalaisen puoluekartan suuret muutokset eivät
pääty näihin vaaleihin. (SK
19.4.2011)
Artikkelien määrä
kertoo mielenkiinnosta
Kaikki vaalit ovat nykyään
mediatapahtumia.
Joka
päivä ennen virallista äänestyspäivää voimme lukea
ja kuulla miten ehdokkaat
ovat onnistuneet esiintymiään ja mitä he ovat tehneet
tai sanoneet. Näin tapahtui
myös Helsingin Sanomien ja
Satakunnan Kansan kanssa
vuoden 2011 eduskunta-

vaalien aikana. Vain kahdessa viikossa molemmat
lehdet julkaisivat yhteensä
128 artikkelia. Niin suuri
määrä artikkeleita kertoo
jo, että kyseessä oli erittäin
mielenkiintoiset vaalit, joita
kaikki tuntuivat seuraavan.
Jaettuani kaikki artikkelit eri teema ja äänensävy luokkiin, huomasin, että Helsingin Sanomilla oli
sekä artikkeleita että teemaluokkia enemmän kuin
Satakunnan Kansalla. Voisi
siis olettaa, että Helsingin
Sanomat kiinnitti enemmän
huomiota Timo Soiniin ja
Perussuomalaisiin vaalien
alla. Molemmissa sanomalehdissä äänensävyluokkien
prosenttimäärät eivät eronneet loppujen lopuksi kovin
paljon toisistaan. Mutta
alettuani tutkimaan artikkeleita kuvailevalla tutkimustavalla, erot näiden kahden
sanomalehden välillä pystyi
huomaamaan helposti. Helsingin Sanomien artikkelit
usein sisälsivät negatiivisia
sanoja ja ilmaisuja, joskus
jopa sarkasmia ja pilkkaamista. Osan negatiivisista
asioista pystyi lukemaan
rivien välistä. Satakunnan
Kansassa ei samankaltaista
epäsuoraa kritiikkiä ja negatiivisuutta pystynyt huomaamaan. Jos jotain negatiivista sanottavaa oli, se oli
kirjoitettu suoraan ja sen
huomaamiseen ei tarvittu
tulkitsemista.
Kaiken kaikkiaan, tämän tutkimuksen jälkeen
voisi olettaa, että Helsingin
Sanomat olivat ainakin jossain määrin Timo Soinia ja
Perussuomalaisia vastaan ja
mielestäni heidän kirjoitustensa oli tarkoitus vaikuttaa
äänestystulokseen Helsingin
vaalipiirin alueella. Satakunnan Kansan mielipide ei tullut niin selkeästi esille kuin
Helsingin Sanomien ja voisi
hyvin olettaa, että heillä ei
ollut tarkoituksena vaikuttaa äänestystuloksiin Satakunnan vaalipiirin alueella.
Opinnäytetyöni alussa,
perusolettamukseni oli, että
media vaikuttaa ihmisten
mielipiteisiin poliitikoista
ja politiikasta. Myös työni
lopussa olin edelleen samaa
mieltä ja huomasin, että
myös minä olen joskus seurannut mediaa sokeasti. Sen
vuoksi, on aina hyvä harjoittaa mediakritiikkiä sillä
media ei ole kaikkitietävä.

Teksti: Sanna Kykyri
(väliotsikot toimituksen)

Timo Soini on osoittanut kuluvana vuonna
poliittisen kokemuksensa. Hän on nähnyt
etukäteen miten poliittinen ja taloudellinen
tilanne tulee kehittymään Euroopassa.
Tämä on herättänyt
myös kansainvälistä
luottamusta ja huomiota.
Timon valloittava persoona saa kaikki puolelleen. Se on tärkeää, sillä presidentti on kansainvälinen henkilö Suomesta.
Timo Soini on tasavaltalainen. Hän uskoo Suomen itsenäisyyden puolustamiseen omalla armeijalla. Hän on esimerkillisesti huolissaan heikoimmassa asemassa olevista Suomen kansalaisista, mutta
kansainvälisenä henkilönä huolissaan myös maailman köyhistä.
Timo Soini on rehellinen, luotettava, lahjakas
ja taitava henkilö. Oikea mies Suomen tasavallan
presidentiksi.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj
PerusS-Naisten vpj

Missä on äänestäjien
kuluttajansuoja?
Eduskunta on 21.12.2011 lopettanut vuoden 2012
budjetin käsittelyn. Perussuomalaiset esittivät
muutoksina hallituksen talousarvioesitykseen mm.
suurituloisten ansiotuloverotuksen korotusta sekä
suurten varallisuuksien verottamista, jotka perinteisesti ovat olleet vasemmiston keskeisimpiä teemoja
ja vahvasti esillä myös vasemmistopuolueiden eri
ohjelmissa. Esimerkiksi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas) on taannoin ehdottanut
varallisuusveron palautusta ja suurituloisille uutta,
korkeampaa porrasta tuloveroasteikolle (Talouselämä 28.10.2011). Nämä ovat täsmälleen samoja
asioita, joita perussuomalaiset ajavat.
Täysistunnon äänestyksissä vasemmistoliitto
– ministeri Arhinmäki mukaan lukien – yhdessä
sosialidemokraattien ja vihreiden kanssa kuitenkin
vastusti järjestäen perussuomalaisten esityksiä oikeudenmukaisemman verotuksen puolesta.
Kun vasemmiston puheet ja teot eroavat näin
räikeästi toisistaan, on aiheellista kysyä äänestäjien
kuluttajansuojan perään. Onko Suomessa ylipäätään enää vasemmistoa?
Toisen oppositiopuolueen keskustan verolinja
puolestaan nojaa pääasiassa ALV:n korottamiseen,
joten voidaan todeta perussuomalaisten ainoana
puolueena olevan johdonmukaisesti pienituloisten
ihmisten asialla tasaverokehitystä vastaan.
Kirjoittanut Pirkko Ruohonen-Lerner

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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Lyhyt johdanto 2020-luvun suomala
Mitä se tarkoittaa? Suomalaisella
elämänmuodolla tarkoitetaan tässä sitä,
mitkä ovat rajojemme sisällä olevan
ihmispopulaation mahdollisuudet elää
yhteiskuntamaisesti. Kansallisuusrajat
on syytä unohtaa jotta saataisiin aikaan
terve lähtökohta.

Suomalaisuus voi saada aina uusia muotoja, ja yhden
sukupolven tarkastelu-vinkkeli ei ole aina välttämättä
oikea jos asioita tarkastellaan siitä laajemmasta näkökulmasta. Jokainen sukupolvi luonnollisesti kokee
itsensä ainutlaatuiseksi. Eri
asia onkin sitten se, millä tavalla kullakin sukupolvella
oikeus määritellä tulevien
jälkipolvien elämän suunta.
Suomi käsitetään maana
joka on geopoliittinen väliinputoaja, kulttuurillisesti
erikoinen pelkästään kielensä takia, luonnonvaroiltaan
rajoittunut ja ulkomaan
viennistä pitkälti riippuvainen. Maa on selvinnyt maailmalla tähän päivään saakka hyvin. Että asema olisi
turvattu vaatii kuitenkin
paljon työtä. 2020-luvun
suomalaisen yhteiskunnan
tunnussanoja tulevat olemaan mm. uusi sivistyskäsitys, innovaatio, monipuolinen kielitaito, koulutus ja
elämänkaaritäyteinen oppiminen ja yhteiskuntasopimus. 2020-luvun ajattelussa kestävä tulevaisuus ovat
kaiken lähtökohtana.
Jos ajattelemme yleisesti, että ns. ”lyhyen vuosisadan maailmanajan” (1914-

1991) jälkeen koittanutta
nykyistä aikaa kutsutaan
tietoyhteiskunnaksi, niin
silloin tuossa järjestelmässä
eläminen vaatii uutta ajattelua. Pieneltä kansalta se
voi vaatia vielä enemmän.
Sivistyskäsitys joka tällä
hetkellä on vielä vallalla
kuuluu 1900-luvulle, ja
korkeakoulut elävät henkisesti jopa 1800-luvulla. Jos
ihmiskunta haluaa ratkaista ongelmansa niin oikea
tie silloin on ohjata voimavaroja tieteen ja tekniikan
kehittämiseen. Periaatteessa ja käytännössä tämä tarkoittaisi uutta sivistysihannetta, jossa luonnontieteiden tuntemus yhdistettynä
monipuoliseen kielitaitoon.
Tällainen lähestymistapa
loisi menestymisen edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa.
Tarvitaan vahvempaa
tietopohjaa
Maailman parhaan lukutaidon omaava kansa tarvitsee
uuden koulutusjärjestelmän, mutta asiaa ei monesti osata ajatella yhtä vaalikautta pitemmälle. Suomalaisen yhteiskunnan etu on
paljon suurempi kuin min-

Kirkkoherra Torsti Äärelä pohtii kirjoituksessaan Suomen keinoja menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

kään poliittisen puolueen
pyrkimys tai puolueohjelma. Kyse on tarkasti ottaen
yhteiskuntasopimuksesta.
Painavimmin
tämän
asian on ilmaissut viime
aikoina emeritus-professori
ja entinen kansanedustaja
Martti Tiuri. Tiurismi voi
edelleenkin olla kirosana
monelle, mutta kaikesta voi
oppia, ja epämiellyttävältä
tuntuvat asiat vaativat pitkän sulattelun. Diagnoosinsa Tiuri on kiteyttänyt
tänä vuonna ilmestyneessä
kirjassaan ”Tie kestävään
tulevaisuuteen seuraavasti:
”Poliittiset päättäjät haluavat ottaa vastuun ilmaston-

muutoksen hillitsemisestä,
mutta se vaatii onnistuakseen paljon vahvempaa tietopohjaa sekä päättäjiltä,
että kansalaisilta. Päättäjät
eivät riittävästi kuuntele
asiantuntijoita ja luottavat
yhden asian liikkeisiin, jotka eivät ota kokonaisuutta
huomioon. Demokratia ontuu sillä yleissivistys ei ole
tietoyhteiskunnan edellyttämällä tasolla.”
Määrästä on aina helppo puhua ja sitä on myös
varsin helppo mitata. Laadun mittaaminen ja arviointi sitä vastoin on aina vaikeaa. Puhuttaessa suomalaisesta yhteiskunnasta herää

tässä yhteydessä tietenkin
kysymys siitä, mikä on meille suomalaisille ominaisinta
ja parasta suomalaisuutta?
Suomalaisuudesta ei ole
meille mitään hyötyä jos se
ei ole ulospäin tunnistettavissa oleva asia. Suomalaisuudesta ei ole myöskään
hyötyä ellei se mitään tuota.
Viime vuonna julkaistu
maabrändi-työryhmän mietintö ei välttämättä saanut
sitä huomiota jonka se olisi
ansainnut. Ylilyöntejä siinä
toki voi olla, mutta missäpä ei niitä olisi? Tapa jolla
se tehtiin saattoi ärsyttää
hyvinkin laajoja kansalaispiirejä. Hankkeen tiimoilla

nähtiin markkinatouhua ja
sen ongelma oli myös siinä, että se henkilöityi sitä
työstäneisiin ja esitelleisiin
henkilöihin. Sinänsä ansiokas mietintö jäi siten paitsioon. Herää kysymys siitä,
kuinka moni sen on ihan
oikeasti lukenut. Mietintö
kannattaisi kuitenkin lukea,
ja aivan erityisesti kaikkien
poliitikoiksi itseään mieltävien se tulisi lukea kuten piru raamattua lukee. Lukiessa voi niellä närästävät kohdat, ja varastaa siitä parhaat
ideat. Parhaat ideathan ovat
monesti muiden keksimiä.
Maabrädi-työryhmän
mietintö sisälsi muutamia

Suomea ajetaan Nato-kuntoon

Reijo Hongisto
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Kaksi naista ja kuusi mustapukuista miestä istuskelee rivissä. Toimittaja lataa
kysymyspatterinsa ja alkaa
vyöryttämään. Aluksi kysymykset ovat keveitä ja vastaukset eroavat toisistaan
jonkin verran, mutta kun
tentti etenee niin tunnelma
tiivistyy. Päästään kohtaan
tulisiko Suomen liittyä Natoon.
Kuin sanattomasta sopimuksesta kahdeksikko parantaa ryhtiään ja asettelee
suussaan kieltä entistä keskemmälle. Nyt pitää ajatella
mitä sanoo että ei vahingos-

sakaan sano mitä ajattelee.
EI, EI ja EI.
Vastaukset tipahtelevat
yksitellen. Joku sanoo sen
suoraan, joku perustelee
ja pyörittelee, mutta yhtäkaikki ovat vastaukset kun
samasta puusta veistettyjä.
Penkkirivin perimmäiset
ajatukset tuskin ovat noin
yksituumaisia. Ei, jos katselee mitä yhteiskunnassamme parhaillaan tapahtuu ja
havainnoi mitä tiedotusvälineissä uutisoidaan.
Jokapäiväisestä uutistulvasta on helppoa siivilöidä
se, miten jo pitemmän ai-

kaa on palikoita tietoisesti
aseteltu Nato-asentoon.
Kansan mielipidettä ja tahtotilaa on tehokkaalla uutisoinnilla muovattu Natomyönteiseksi. Keneltäkään
ei liene jäänyt huomaamatta, että Venäjän sotilaallinen
aktiivisuus on lisääntynyt ja
että Venäjä varustaa joukkojaan entistä tehokkaammilla aseilla. Myös siitä on
muistettu uutisoida, että
Venäjä on siirtänyt Suomen
rajalle miehiä ja aseita.
On luotu mielikuva - jos
ei nyt aivan sotilaallisesta
uhasta - niin ainakin siitä,

että omin voimin ollaan alakynnessä jos tilanne äityy
pahaksi.
Kun suomalaisille on
lehtien ja TV:n kautta tehty
selväksi mitä itärajan takana tapahtuu, niin orpouden
tunnetta voimistetaan vielä
sillä, että hallitus ilmoittaa
leikkaavansa puolustusvoimilta 800 miljoonaa euroa.
Jos ja kun tämä(kään) ei
vielä lannista suomalaisen
korpitaistelijan maanpuolustususkoa, niin kokoomusvetoisen hallituksen
esityksestä eduskuntamme
enemmistö päätti liittää

Suomen jalkaväkimiinat
kieltävään sopimukseen.
Päätöksen kustannusvaikutus on vähintään 600 miljoonaa.
Toki Perussuomalainen
eduskuntaryhmä yhtenäisenä äänesti tällaista järjettömyyttä vastaan ja saimme
tukea myös muutamilta
keskustan edustajilta, mutta
jäimme alakynteen.
Lopullinen niitti uskottavalle
maanpuolustuksellemme tulee silloin kun
Rkp:n puolustusministeri
Stefan Wallin esittelee kokoomuslaiselle pääministeri
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aiseen ajatteluun
ylilyöntejä joista suurin oli
varmasti ylenpalttinen luomutuotannon ihaileminen.
Jos Suomenniemellä aiotaan
pitää yllä nykyisen kokoista
populaatiota niin intensiivinen ruuantuotanto, jääkauden jälkeisen ihmisen,
menestys- ja laatutekijä,
ei onnistu luomuviljelyllä.
Peltoala ei yksinkertaisesti
riitä siihen. Toinen vaihtoehto olisi vähentää ihmisten
määrä yhteen seitsemäsosaan nykyisestä. Sellainen
ei välttämättä onnistu inhimillisilläkään konsteilla
edes kahden vuosisadan
aikavälillä.
Koulutusjärjestelmää
pitää kehittää
Mietintö tavoitti ehkä
jotain hyvin olennaista
väittäessään suomalaisia
”oudoiksi” ja esittäessään
meille yleisluontoista ongelmanratkaisijan roolia alalla
kuin alalla. Kukapa meistä
ei haluaisi seuraavan visoin
olevan totta, jopa enemmän kuin totta: ”Suomella
on suorastaan velvollisuus
osoittaa, että me osaamme
ratkaista näitä ongelmia.
Suomi tarjoaa maailmalle toimivuutta ja kestäviä
ratkaisuja sekä tuotteiden
ja palveluiden että yhteiskunnan toimivuuden muodossa. Suomi tarjoaa maailmalle kykyään neuvotella,
jotta maailma olisi parempi
paikka elää ja asua. Suomi
tarjoaa maailmalle puhdasta vettä ja ruokaa ja siihen
liittyvää osaamista. Suomi
tarjoaa maailmalle parempaa opetusta ja opettajia.”
Mutta parastakin voidaan aina parantaa. Meiltä

Jyrki Kataiselle listan lakkautettavista varuskunnista
ja supistettavasta reservijoukkojen määrästä.
Kun nämä erittäin tarkoitushakuiset supistukset
ja leikkaukset on saatettu
voimaan, niin ei enää voida
puhua uskottavasta maanpuolustuksesta ja siinä vaiheessa voidaankin sitten
vain todeta että ainoa pelastus on liittyä Natoon.
Nato-intoilijoiden kannattaa muistaa, että Nato
tarvitsee nettomaksajia samalla tavalla kun Euroopan
unionikin. Suomi on toistai-

puuttuu yhtenäinen ja kaikki resurssit yhteennivova
kansalaisten koulutusjärjestelmä. Jos sellainen olisi,
niin varusmiespalveluskin
olisi tehokaampi ja kaikilla
kansalaisilla olisi yhtenäinen ja yhteiskunnan toimintaan integroitu kasvatusjärjestelmä. Se sisältäisi,
1) yleisen oppivelvollisuuden
2) miehillä yleisen asevelvollisuuden ja naisilla
kansalaispalvelun
3) yleisen, uuden kansalaistaidon
Onnistuneesti toimiva
yhteiskunta yhdistäisi, hienosti sanottuna integroisi
nuo kolme em. asiaa. Yleinen oppivelvollisuus on
asia joka täytyy olla yhteiskunnan vaatimuksena sen
yksilölle pelkästään hänen
oman etunsa vuoksi. Opetusjärjestelmän, peruskoulun, ammattikoulu-asteen
ja korkeakoulu-järjestelmän
tulisi tuottaa oikeassa suhteessa oikeita osaajia oikeisiin paikkoihin. Tällä hetkellä näin välttämättä tapahdu.
Yleisen oppivelvollisuuden tulisi olla jokaista
kansalaista tukeva järjestelmä eikä mikään pakko.
Eri kouluasteiden ja koulutuslinjojen
tuntikehys
onkin sitten oma lukunsa.
Kielten opiskelussa tulisi
antaa mahdollisuus vapaaseen valintaan, se olisi myös
ruotsin kielen etu.
Oppiainekokonaisuuksia voisi myös uusitussa
koulutusjärjestelmässä laittaa kokonaan uusiksi, ja
siirtyä suurempiin kokonaisuuksiin. Uusi kansalaistaito pitäisi sisällään käytän-

seksi kolmen A:n luottoluokituksessa - toisin kuin esimerkiksi Naton selkärankana pidetty Yhdysvallat, joten
suomalaisten veronmaksajien jäsenmaksut otetaan Natossa avosylin vastaan.
On pidettävä mielessä
myös se, että viime vuosina
on Nato hamunnut jäsenikseen myös sellaisia maita
jotka eivät tuo sotilasliitolle
mitään, vaan pikemminkin
ovat sieltä viemässä - toisin kun Suomi joka olisi
jäsenmaksuillaan tuomassa
selvää rahaa ja noudattaisi
Natossa jo EU:ssa oppi-
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nön kansalaistaitoihin valmistavan yhteiskuntaopin,
yrittäjyyskasvatuksen, terveystiedon, käsityöaineet,
taide-aineet ja liikunnan.
Noihin aineisiin voisi satsata todella paljon ja paketin
soisi olevan viidesosan koko tuntikehyksestä ikäluokkien 7-15 vuotta osalta. Kysehän olisi loppujen lopuksi
joustavasta järjestelmästä
joka ottaisi myös kansalaisen huomioon yksilönä, ja
se tukisi erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
miehiä.
Koulujen laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi riittäisivät seuraavat:
- Äidinkieli ja suomalainen
kulttuuri.
- Vieraat kielet (Englanti ja
toinen valinnainen kieli)
- Reaali (historia, maantieto,
biologia, uskonto, psykologia, filosofia jne)
- MFK (Matematiikka,
fysiikka ja kemia)
- Kansalaistaito
Alemmalla opetusasteella eli luokilla 1-6 edettäisiin
vielä varsin yhteneväisesti.
Toisaalta joissakin aineissa tulisi olla mahdollista
suorittaa erikoiskursseja
jo luokilla 5-6. Ylemmällä
opetusasteella eli luokilla
7-9 korostettaisiin valinnaisuutta eri tuntikehyksien
suhteen. Keskustelu uudesta
kansalaistaidosta ja sen sisällöstä tulee aloittaa heti.
Köyhän ei kannata ostaa
heikkolaatuista tavaraa eikä pienellä kansakunnalla
ole todellakaan varaa hukata resurssejaan.
Torsti Äärelä
Aura

maansa mallioppilaan roolia - Yes Sir.
Kohta valittavalla presidentillämme on melkoinen
valta ohjailla Suomen valintoja myös sotilaallisissa liittoutumis- tai liittoutumattomuuskysymyksissä.
Timo Soini on ilmoittanut kantanaan, että me emme Natoon haikaile. Timon
tuntien tiedän, että tämä
kanta pysyy myös vaalien
jälkeen.
Kun äänestät presidentiksi Timo Soinin - tiedät että
myös tulevien varusmiestemme komentokieli on Suomi.

■■kirjallinen kysymys

Oikeusasteiden toisistaan poikkeavat
päätökset perheoikeudellisissa tilanteissa
Suomessa
tuomitaan
avioeroon vuosittain jo
yli puolet aviopareista
suhteessa samassa ajassa
solmittujen avioliittojen
määrään. Avioerotapauksiin liittyy usein huoltajuuskiistoja. Ne ovat aina
rankkoja tilanteita niin
eroamassa olevalle pariskunnalle kuin lapsillekin.
Myös monikulttuuriset avioliitot, joissa
toinen pariskunnasta on
ulkomaalainen, ovat kasvussa. Näissä tapauksissa
avioerot ovat vielä suomalaisten keskinäisiäkin
avioeroja hiukan tavallisempia. Toisen avioeron
osapuolen ollessa ulkomaalainen kasvaa lapsikaappauksen uhka. Lapsikaappausten määrä on
kasvanut vuosikymmenestä toiseen, ja sekä maahanmuuton että Venäjän
ja EU:n mahdollisen viisumivapauden myötä ne
tulevat yleistymään vielä
entisestäänkin.
Viime vuosina on tullut esiin pöyristyttäviä
tapauksia, joissa kärsijänä on ollut suomalainen vanhempi ja lapsi tai
lapset. Lapsikaappaukseen syyllistynyt henkilö

on hakenut itselleen yksinhuoltajuutta siihen lapseen,
jonka hän on kaapannut
ulkomaille ja johon hänellä
on yhteishuoltajuus suomalaisen vanhemman kanssa.
Nämä henkilöt on useimmiten saatu tuomittua.
Tuomiot ovat vaihdelleet
sakkorangaistuksesta jopa ehdolliseen vankeuteen
riippuen lapsikaappauksen
törkeydestä.
Samanaikaisesti kuitenkin on toinen oikeusistuin
saattanut tuomita yksinhuoltajuuden juuri sille
vanhemmalle, joka on vasta
lapsikaappauksesta tuomittu. Perusteena on käytetty
sitä, että lapsi on pitkän
kaappausajan aikana saattanut tottua siihen vanhempaan, jonka seurassa on
kaappausajan viettänyt ja
samalla vieraantunut Suomessa lastaan kaipaavasta
vanhemmasta.
Oikeusvaltiossa ei pitäisi
olla mahdollista, että henkilö, joka on varkaudesta tuomittu, saa tarpeeksi kauan
varastamaansa hallitessaan
täyden omistusoikeuden
siihen, minkä on toiselta luvatta vienyt.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjär-

jestyksen 27 §:ään viitaten
esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten oikeusministeriö
aikoo toimia, jotta huoltajuuskiistojen yhteydessä
tapahtuvissa lapsikaappauksissa turvataan paitsi
lapsen myös sen vanhemman oikeudet, joka ei ole
tehnyt mitään väärää, vaan
lähinnä joutunut rikoksen
uhriksi ja aikooko oikeusministeriö ryhtyä toimenpiteisiin, jotta rikoksesta
tuomittu henkilö ei saa sitä
hyötyä rikoksestaan, jota
on alun pitäen teollaan tavoitellutkin?

Helsingissä 26.10.2011
Juho Eerola

■■lakialoite

Lakialoite sotasyyllisyystuomioiden
purkamisesta
Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen,
joka toteutuessaan mahdollistaisi sotasyyllisyysoikeuden tuomioiden
purkamisen.
Aloitteen on allekirjoittanut 40 kansanedustajaa. Perussuomalaisten
kansanedustajien lisäksi
allekirjoittaneiden joukossa on myös Kokoomuksen ja Keskustan
kansanedustajia.
Sotasyyllisyysoikeus
oli Neuvostoliiton uhkavaatimuksesta perustettu
satunnainen erityistuomioistuin, joka pantiin
soveltamaan taannehtivaa eli jälkikäteistä rikoslakimuutosta. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä
1945-1946 oli lukuisia
muitakin karkeita rik-

komuksia sivistys- ja oikeusvaltioissa noudatettavia
rikosoikeudenkäyntien perusperiaatteita vastaan.
Ankaran painostuksen
alle joutunut sotasyyllisyysoikeus tuomitsi pitkiin
vapausrangaistuksiin kahdeksan vuosien 1941-1944
valtionjohtomme huipun
edustajaa, mukaan lukien
presidentti Risto Ryti sekä
ministerit J.W.Rangell ja
Väinö Tanner.
Valtaosa suomalaisista
on aina ollut sitä mieltä,
että isänmaan puolesta erittäin vaikeissa olosuhteissa
ponnistelleet tuomitut eivät koskaan menettäneet
kunniaansa, joten sinänsä
mitään kunnian palautusta
ei tarvita. Lakialoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat katsovat kuitenkin,
että Suomen kansallinen ja
oikeusvaltiollinen itsekun-

Reijo Tossavainen
kansanedustaja

nioitus vaatii poliittisten
tuomioiden muodollistakin
purkamista.
Lakialoitteessa edellytetään tuomionpurkuhakemusten tapahtuvan viimeistään 5. päivänä joulukuuta
2017 eli ennen kuin tulee
kuluneeksi sata vuotta Suomen itsenäistymisestä.

14 Suomalainen
helsinki

Yhteinen etu menee
kaiken edelle

Kansanedustaja Juha Väätäinen on myös Helsingin
piirin uusi puheenjohtaja piirikokouksen yksimielisellä
päätöksellä.

Kansanedustaja Juha Väätäinen valittiin yksimielisesti
Helsingin piirin puheenjohtajaksi piirikokouksessa torstaina 22.12.2011. Toiminnan miehenä tunnettu Väätäinen on lujasti päättänyt, että Helsingin piiri on pantava
entistä parempaan kuosiin. Suurin puute tällä hetkellä
on toimivien kaupunginosayhdistysten vähyys, joita on
tällä hetkellä vain seitsemän vaikka kaupunginosia on
kolmisenkymmentä.
- Haluamme lisätä kaupunginosayhdistysten määrän
kattamaan koko Helsingin ja sen myötä kasvattaa myös
jäsenmäärää. Yhteinen etu on nostettava kaiken edelle.
Sallimme erilaisuuden ja elämme siitä, Väätäinen sanoo.
Tällä hetkellä piiriä työllistävät eniten presidentinvaalit ja valmistautuminen Timo Soinin vierailuun 18.19. tammikuuta. Helsingin piiri laittaa paikoilleen 350
vaalijulistetta ja organisoi erilaisia tapahtumia. Piiri
valmistautuu myös olemassaolonsa tähän saakka kovimpaan koitokseen eli kunnallisvaaleihin.
- Olemme pyrkimässä kolmen suurimman puolueen
joukkoon ja realisoimassa erittäin vahvan kannatuksemme myös kaupunginvaltuustossa.
Timo Soini presidentiksi
Helsinki on koko maan toiseksi suurin vaalipiiri ja poikkeuksellinen siinä suhteessa, että vaalipiiri on sama niin
kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin vaaleissa. Kaupunginosayhdistysten määrän kasvattaminen on hyvin
tärkeää, koska esimerkiksi Vuosaaresta ei tällä hetkellä
ole yhtään kaupunginvaltuutettua. Yhdistysten kautta
on saatava lisää ihmisiä valtuustoon, hallitukseen ja
lautakuntiin, koska ongelmat Helsingin eri osissa ovat
kovin erilaisia.
- Helsingin piiri on hyvin yhtenäinen. Haemme vaihtuvuutta uudella kokoonpanolla ja myös työnjakoa on
selkiinnytetty ja selkiinnytetään edelleen.
Presidentinvaaleissa on totta kai ainoastaan yksi
oikea vaihtoehto – Timo Soini. Hän on suomalainen
ja Suomen asialle omistautunut mies, erittäin älykäs,
ymmärtäväinen, asioihin paneutuva ja perin pohjin
suomalainen, mutta myös kansainvälisesti tunnettu ja
arvostettu.
- Minusta on selvä asia, että Timo Soini menee toiselle kierrokselle, jossa sitten lopullisesti äänestetään
Suomen seuraavasta presidentistä.
Teksti: Mika Männistö
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Perusnainen Satakunnasta
kannattaa Suomen Soinia
- Olen melko tuore perussuomalainen, jäsenenä vajaat viisi vuotta. Joutsenlahden Anssi veti minut mukaan, kertoo Kirsi Pirttilä.
Paikallisosastotoiminta
on vielä aika hiljaista näillä
seuduilla; kokousilmoituksia ei aina edes huomaa.
- Mutta pienistä puroista alkaa suuri virta ja ensi
kuntavaaleissa valtuustopaikatkin lisääntyvät, hän
uskoo.
Kirsi Pirttilä asuu Pohjois-Satakunnassa, Siikaisissa, jonne hän muutti jokin
aika sitten Kankaanpäästä.
Hän on neljän lapsen äiti
ja ammatiltaan mielenterveyshoitaja. Hän oli ehdokkaana 2008 kuntavaaleissa,
koska on aina ollut kiinnostunut myös yhteiskunnallisten asioiden taustoista sekä
syistä, miten päätökset syntyvät. Systeemi tuli tutuksi
lautakuntatyössä.
Kirsi muistaa, kun hän
ensimmäisiä kertoja kuunteli Timo Soinin näkemyksiä edellisten presidentinvaalien aikaan.
- Silloin tajusin, että
tämä mieshän puhuu juuri
niin kuin olen asioista ajatellut, ja kaiken lisäksi hän
puhuu selkokieltä! Vierastan poliittista kapulakieltä
ja sitä, että poliitikot eivät
aina ymmärrä olevansa
kansan palvelijoita. Ihailen
Soinia ja hänen työtänsä,
koska hän pelaa avoimin
kortein. Kansalaisten kuuluu tietää asioista, hehän
ovat äänestäjiä.
Kirsi seuraa tiiviisti euron kriisin käänteitä, nehän
vaikuttavat Suomen kohtaloon. Soinin vuosien takaiset kannanotot EU:n ja sen
valuutan tulevaisuudesta
kirvoittavat hänen mieleen-

Kirsi Pirttilän mielestä veteraanit ansaitsisivat enemmän huomiota ja saamme olla heille
paljosta kiitollisia. ”Eikö presidentti voisi lähettää jokaiselle henkilökohtaiset tervehdykset
itsenäisyyspäivinä?”

sä esimerkin raamatusta:
”Soini on kuin Nooa, joka
tiesi vedenpaisumuksen tulevan eikä välittänyt muiden
pilkasta rakentaessaan arkkiaan.” Nyt tiedämme, että
Soini oli siinäkin oikeassa.
Enemmän
konservatiivisuutta
Suomen Soini -vaalislogan
herätti Kirsissä aluksi ihmetystä, mutta pienen pohdinnan jälkeen hän huomasi,
että sanoihin on kiteytetty
paljon. Meillä on oma valtio ja itsemääräämisoikeus.
Kansalaisilla on mahdollisuus olla yhtä ja koota voimansa.
- Ja nyt voi sitten äänestää Soinia, vaikka asuisi
missä tahansa Suomessa,
hän muistuttaa.
Soinin presidenttiydestä
Kirsi oli ensin sitä mieltä, et-

tä puolue kärsii, jos se menettäisi johtotähtensä. Hän
on kuitenkin tullut toisiin
ajatuksiin.
- Timo Soini voisi olla
viemässä Suomea maltillisempaan suuntaan. Kannatan konservatiivisuutta
myönteisessä mielessä, ja sitä
perussuomalaisetkin ajavat.
- Elämä on liian hektistä, koko ajan pitäisi olla
uutta ja muutoksia, vyörytään kohti tuntematonta liian nopeasti. Kaikki tämä on
pois perusturvallisuudesta.
Kirsi ei piittaa, vaikka
jotkin tahot kauhistelevat
impivaaralaisuudella
ja
väittävät perussuomalaisten haluavan takapajulaa.
Tavalliselle ihmiselle on kuitenkin tärkeintä vakaus, pysyvyys ja turvallisuus, mutta
se ei tarkoita kehityksen jarruttamista, pienempi vauhti
vain riittäisi.

Kirsin mielestä median
suhtautuminen perussuomalaisiin on osoittelevaa.
Se nostaa esiin asiayhteyksistään kaikkea, millä halutaan vahingoittaa puolueen
kannatusta. Oudointa on
jatkuvasti tiukata Soinin
kantaa aborttiin, vaikka
hänen vastauksensa on aina
sama eikä sillä ole mitään
tekemistä presidentinviran
kanssa.
- Naisäänestäjille sanoisin, että älkää uskoko
median pelottelua. Niin
Soinilla kuin muillakin on
tasaveroinen oikeus henkilökohtaisiin mielipiteisiin.
Sitä paitsi Soini ei tyrkytä
kantaansa kenellekään, Kirsi tähdentää.

Teksti ja kuva:
Hely Alhainen

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme ennen joulua:

Syötkö kotimaista kinkkua?
EI

79,8 %

(2404 ääntä)

KYLLÄ

20,2 %

(608 ääntä)
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Maanpuolustustalkoot
Kansalaiskeräys reservin kertausharjoitusten turvaamiseksi
Hallituksen tahto on, että puolustusvoimien pitää
säästää. Upseerit tottelevat
ja säästöjä tehdään lähes
kaikin mahdollisin keinoin.
Palvelusaikoja lyhennetään,
vanhemmille upseereille tarjotaan lähtöpaketteja, reserviä pienennetään ja väkeä
irtisanotaan. Armeijan on
aina aika ajoin pitänyt säästää juustoleikkurin avulla.
Nyt kädessä on kuitenkin
paljon järeämmät välineet,
nyt lyödään lekalla. Kenttäharmaan laihdutuskuuria
perustellaan kotimaan taloustilanteella sekä Euroopan velkakriisillä. Meillä
Suomessa tuntuu olevan
varaa lähettää euronippuja pitkin maailmaa, mutta
jos meillä talvimyrskyssä
tuulee, koko systeemi kaatuu. Miten me varaudumme siihen, jos todella pitää
nousta seisomaan ”myrskyä
vastaan”?
Kertausharjoitukset
Seuraavalla nelivuotiskaudella kertausharjoituksissa
käy enää vajaat 2000 reserviläistä vuosittain. Tämä
määrä on selkeästi alle kipurajan. Määrä ei mahdollista
edes kriisiajan suunnitelmien ylläpitoa esikunnissa,
saati sitten joukkojen harjoittamista. Kertausharjoitusten määrän romahtaminen nykytasosta vajaaseen
kymmenesosaan rampauttaa alueellisen puolustuksemme suorituskyvyn.
Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolus-

Pekka M. Sinisalo ehdottaa talkoita kertausharjoitusten
turvaamiseksi.

tusjärjestelmämme uskottavuus on vaakalaudalla.
Sodan ajan vahvuudesta yli
95 prosenttia on reserviläisiä, joten kertausharjoituskoulutuksen vähentämisellä
ja puolustusvalmiudella on
suora syy seuraus yhteys.
Mitä pienempi osa sodan
ajan joukoistamme vuosittain kertausharjoitetaan,
sitä alhaisempi puolustusvalmius Suomella on. Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä asevoimia vahvistetaan,

mutta Suomessa heikennetään. Suunnitellut säästöt
ovat lisäksi täysin kohtuuttomia verrattuna muihin
hallinnon aloihin.
Kertausharjoituksia
leikkaamalla ei saavuteta
puolustusbudjetin kokonaisuuden kannalta merkittäviä säästöjä, sillä niistä aiheutuva kustannus on vuosittain vain noin 20 miljoonaa euroa, eli alle prosentin
puolustusbudjetista. RUL:n
puheenjohtajan Mika Han-

nulan ja RES:n puheenjohtajan Markku Pakkasen
johdolla Reserviläisjärjestöt eivät hyväksy kotimaan
sotilaallisen puolustuskyvyn alasajoa. RUL ja RES
katsovat, että ”jokaisen
reserviläisen tulisi päästä
kertaamaan vähintään viiden vuoden välein. Käytännössä tämä edellyttäisi
runsaan 65.000 reserviläisen kutsumista kertaamaan
vuosittain.”Nyt esitetyllä
kertausharjoitustahdilla
sodan ajan joukkojemme
kertausharjoituttaminen
kestää vain 168 vuotta. He
jatkavat vielä, että ”reserviläinen, joka ei ole koskaan
ollut kertausharjoituksessa,
tuskin uskoo oman joukkonsa toimintakykyyn. Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella voidaan
vain pieneltä osalta korvata
syntyvää koulutusvajetta.”
Puolustuksen uskottavuus
on säilytettävä, sillä jos näin
ei ole, onko armeijaa enää
mieltä pitää yllä?
Tapaninpäivän myrsky
Kotikunnassani Kirkkonummella sähköt katkesivat ja veden tulo loppui
Tapaninpäivän myrskyssä.
Kirkkonummella ei kuitenkaan pyydetty armeijalta
virka-apua esim. sähkön
toimittamiseen vesitorneille.
Porkkalan laivastoasemalla
on kuitenkin ympärivuorokautinen valmius moiseen
toimintaan. Laitteissa riittää tehoa ja mukaan tulisi
koulutettu miehistö.

DEMO ry:n puheenjohtaja- ja hallitusvalinnat 2012-2013
DEMO on suomalaisten
eduskuntapuolueiden yhteistyöyhdistys. Se toimii
demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten
puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden
välisiä yhteistyöhankkeita.
Demon projektit, joissa
meillä on edustus ja joihin
matkoihin myös Perussuomalaiset ovat osallistuneet,
ovat Tansaniassa (Perussuomalaiset Naiset) ja Nepalissa (Perussuomalaiset
Nuoret). Maailma Kylässä
–tapahtuma on joka vuosi
kerännyt enenevässä määrin osallistujia, parina viime

vuonna 65000-70000 kävijää. Uusia projekteja on
aloitettu. Perussuomalaisilla
oli aikaisemmin Demon hallituksessa kahden henkilön
edustus (M. Pihlman (j) ja
V. Jämsä-Uusitalo (vj), nyt
neljän, joista yksi toinen.
varapuheenjohtaja.
Demon syyskokouksessa 22.11. puheenjohtajaksi
alkavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Vasemmistoliiton ensimmäisen kauden
kansanedustaja Eila Tiainen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina
2012-2013 toimii Kalevi
Sorsa Säätiön tiedotus- ja

hallintosihteeri
Hildur
Boldt (Sdp). Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
Perussuomalaisten projektisihteeri Marjo Pihlman.
Hallituksen kokoonpano kaudelle 2012-2013.
Varajäsenet suluissa:
Puheenjohtaja Eila Tiainen (Joonas Leppänen) Vasemmistoliitto, 1. vpj Hildur
Boldt (Anni Lahtinen) SDP,
2. vpj Marjo Pihlman (Vaili-Kaarina Jämsä-Uusitalo)
Perussuomalaiset
Muut hallituksen jäsenet ovat:
Jussi Salonranta (Jani
Seikkula) Kokoomus, Sini

Korpinen (Tiia Ruuska)
Kokoomus, Anette Parviainen (Aleksej Fedotov) SDP,
Simon Elo (Hannu Niemi)
Perussuomalaiset, Kristiina Ruuskanen (Markus
Ylimaa) Keskusta, Eeva
Salmenpohja (Jari Haapiainen) Keskusta, Satu
Haapanen (Tanja Remes)
Vihreät
Janina Mackiewicz (Anna Litonius) RKP

Marjo Pihlman
Projektisihteeri
Perussuomalaiset rp
Demo ry:n 2. vpj

Kertausharjoituksia
pitää yhdistää nyt koetun
yhteiskunnallisen ongelman
vahinkojen minimointiin ja
korjaamiseen. Kuitenkaan
kertausharjoituksia ei ole
varaa järjestää ja tekniikka
muuttuu. Tosi tilanteessa
laitteita osaa käyttää vain
alas ajettu kantahenkilökunta. Puolustusvoimien ja
siviiliyhteiskunnan yhteistyötä pitää kehittää esim.
ympäristövahinkojen minimoimisessa ja kansalaisten
kärsimysten vähentämisessä. Tästä on tuoreena esimerkkinä juuri Tapaninpäivän myrskyn aikaiset sähkökatkot, jotka hiljensivät
tietoliikenteen ja tyhjensivät
vesitornit. Miksi armeijalta
ei pyydetty apua esim. sähkön toimitukseen? Tällaisella yhteistyöllä saataisiin
harjoitusta myös maakuntajoukoille ja muille koulutetuille reserviläisille.
Maanpuolustustalkoot
Tasavallan hallitus on, siis
vedoten vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen,
ilmoittanut olevansa pakotettu leikkaamaan reservin
kertausharjoitusmäärärahoja. Tällä tulee olemaan
voimakkaasti alentava vaikutus kansalaisten turvallisuudentunteeseen ja maanpuolustustahtoon sekä reservin suorituskykyyn.
Näin ollen olen esittänyt RUL:n ja RES:n hallituksille, että niiden johdolla
käynnistettäisiin kansalaiskeräys reservin kertaushar-

joitusten turvaamiseksi.
Tämän Maanpuolustustalkoiksi nimeämäni keräyksen tuotto käytettäisiin kertausharjoituksien rahoittamiseen. Idea ei sinällään ole
maamme historiassa uusi,
sillä eri maanpuolustus- ja
kansalaisjärjestöt keräsivät
rahaa armeijan lentokonehankintoihin jo itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä. Kaikki varmaankin
muistavat myös sotien ajan
kultasormusten vaihtamisen
rautasormuksiin.
Keräyksen toteuttamiseen on monta mahdollisuutta. Suora rahakeräys
rahalippaisiin ja keräystilille tai sitten esim. jonkinlaisen maanpuolustustalkoomerkin myyminen. Merkki
voisi olla esim. tyylitelty
heraldinen kuusenoksatunnus tai vastaava. Kansalaisten maanpuolustustahto on
kansainvälisestikin verrattuna erittäin korkea ja näin
ollen uskon, että keräys onnistuisi hienosti. Sillä olisi
lisäksi maanpuolustustahtoa ja yleistä uskoa huomiseen kohottava vaikutus.
Samalla keräys olisi selkeä signaali kansalaisilta
päättäjille ja merkki muille
siitä, että Suomi on kaikissa
tilanteissa valmis puolustamaan suvereenisuuttaan
myös asein.
Pekka M. Sinisalo,
Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan (MTS)
koulutusjaoston
puheenjohtaja (PS)

Tasavallan presidentin vaali 2012
Ennakkoäänestys kotimaassa:

11.-17.1.
Vaalipäivä sunnuntai klo 9-20

22.1.2012
Toinen kierros:
Ennakkoäänestys kotimaassa:

25.-31.1.
Vaalipäivä sunnuntai klo 9-20

5.2.2012
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■■kansanedustaja esittelyssä

Savonlinnalaisesta yrittäjästä tuli kansanedustaja
Savonlinnalainen Kaj Turunen äänestettiin kansanedustajaksi eteläsavolaisin
äänin. Päälle 30 vuotta yrittäjänä toiminut Turunen
on kotiutunut eduskuntaan
hyvin, tosin savolainen lupsakkuus ja Savon murre eivät miehestä ole Helsingin
hektisessä vilinässä hävinneet mihinkään.
Työ talous- ja lakivaliokunnissa täyttää päivät.
- Eduskuntatyön kautta
haluan olla vaikuttamassa
erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, työllisyyden hoitoon, eläkeläisten
ja omaishoitajien aseman
parantamiseen sekä pienyrityksien ja vastuuta itsestään
kantavien ihmisten mahdollisuuksien avaamiseen
”lievän yrittämisen” mallilla, Turunen kertoo. ”Lievä
yrittäminen” onkin tuoreen
kansanedustajan lempilapsi.
Turunen avaa asiaa lisää: - Nykyinen järjestelmä
tukee toimintamallia jossa
joko olet yrittäjä, tai sitten
et ole yrittäjä. Jos olet yrittäjä, niin käytännössä sinut
ja perheesi siirretään sosiaali- ja työttömyysturvan
ulkopuolelle. Lisäksi sinulle
lätkäistään perintäkelpoiset
lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut, ennakkoon
maksettavat verot sekä tietenkin maksettavaksi tulevat kaikki ne vapaaehtoiset
maksut, jotka yritystoiminnan aloittamiseesi liittyy.
Liikeideasi täytyy tuottaa
hyvin heti alusta lähtien, ei-

kä matkan aikana saa tulla
notkahduksia. Jos ei tuota
tai tulee notkahduksia, olet
vaikeuksissa.
- Maassamme pitäisi olla järjestelmä, jossa ”lievällä” yrittämisellä voitaisiin
täydentää työuria. Työttömäksi jäämisen jälkeen ei
välttämättä nostettaisikaan
työttömyyskorvausta vaan
ilmoittauduttaisiin esim.
verottajan nettisivuilla väliaikaiseksi yrittäjäksi. Tuol-

loin voisi toteuttaa sivussa
olleen yritysidean. Olisi
mahdollisuus milloin vain
lopettaa toistaiseksi yritystoiminta ja palata toisen
palvelukseen. Aloittamisen
ja lopettamisen pitäisi olla
pelkkä ilmoitusasia ilman
joutavaa byrokratiaa.
- Yrittäjänä oloajasta
maksettaisiin esim. päivämaksu, joka pitäisi sisällään
kaikki lakisääteiset maksut
eläketurvasta ennakkove-

roihin. He, jotka olisivat
rekisteröityneet
lieviksi
yrittäjiksi vuoden aikana,
tekisivät esim. vuoden lopussa kevyellä kirjanpidolla
tarkemman selvityksen tuloistaan verottajalle. Uskon,
että madaltamalla kynnystä
ja poistamalla turha byrokratia pienyritystoiminnan aloittamiselta valtio
voisi merkittävästi parantaa talouttaan säästyneillä
työttömyyskorvauksilla ja

vähentyneellä harmaalla taloudella.
Kyseenalaista rutiinit
Yrittäjien asiat ovat lähellä
Turusen sydäntä: - Minut
kutsuttiin epäviralliseen
Start-up –ryhmään, johon
kuuluu jokaisesta puolueesta yksi edustaja.
Ryhmän jäseniä ovat
Turusen lisäksi kansanedustajat Männistö (kok), Jung-

ner (sdp), Sipilä (kesk), Karimäki (vihr), Östman (kd),
Kohonen (vas) ja Gästgivars
(rkp). Ryhmän tarkoituksena on ideoida ja herättää
keskustelua innovatiivisten,
aloittavien yritysten sekä
kasvuyritysten toimintaympäristöstä sekä mahdollisuuksista kasvulle. Yrittäjänä toiminut Turunen on
sitä mieltä, että työpaikkoja
syntyy parhaiten juuri pksektorille, eikä sieltä tule
satojen työntekijöiden joukkoirtisanomisia.
Uutta on myös mukanaolo eduskunnan köyhyysryhmässä. Viime vuosi oli
Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Nyt kun
teemavuosi on ohi, tulee
tärkeään ja ajankohtaiseen
teemaan kiinnittää entistäkin enemmän huomiota, sillä suhteellinen köyhyys on
viime vuosina kasvanut kasvamistaan samaan aikaan
tuloerojen kanssa. Eduskunnan köyhyysryhmässä on
tarkoitus herättää keskustelua ja etsiä ratkaisukeinoja
köyhyyden ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi.
Kaj Turusen motto on
”Kyseenalaista
rutiinit,
ideoi”. Tätä hän pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan eduskuntatyössään.
- Mielelläni kuuntelen herkällä korvalla ihmisten arkeen liittyviä asioita, hän
sanoo.
Saana Lehto

Onko Suomi enää itsenäinen valtio?
Suomi-neito täytti 94
vuotta itsenäisyyspäivänä
6.12.2011. Suomi on joutunut kestämään monenlaiset
vaikeudet näiden vuosikymmenten aikana. Suurin koettelemus Suomella oli talvi- ja jatkosodassa vuosina
1939-1944, jolloin Suomi
oli vaarassa menettää itsenäisyytensä.
Itsenäisyytemme
pelastajat
Itsenäisyyden pelastajat tulivat avuksi. Itsenäisyydestä
on maksettu kallis hinta.
Monet miehet kuolivat tai
haavoittuivat sotarintamalla. Sotaveteraanit antoivat
urhealla taistelullaan meille
itsenäisen maan.
Erittäin suuri merkitys

sodassa oli myös lotilla.
Heitä oli lääkärien ja sairaanhoitajien apuna, muonitus-, toimisto- ja viestintätehtävissä sekä huolehtimassa ilmavalvonnasta.
Koko Suomi oli sodassa. Naiset, lapset ja nuoret
pitivät yllä yhteiskunnan
perusrakenteita. He kyntivät pellot, kylvivät viljan ja
korjasivat sadon.
He elivät suuren pelon
ja surun vallassa, kun moneen taloon tuli rintamalta
viesti puolison, pojan tai
veljen kuolemasta.
Kun siniristilippu kohosi salkoon itsenäisyyspäivänä, me muistimme ja kunnioitimme sotaveteraaneja,
lottia ja kotimaassa sodan
aikana työskennelleitä ihmisiä. Muistimme myös

sodan jälkeisiä Suomen uudelleenrakentajia, erityisesti
sotaleskiä ja sotaorpoja sekä sotainvalideja.
Suomi-neidon itsenäisyyden pelastumiseen vaikutti myös Kaikkivaltiaan
näkymätön käsi. Olen
kuullut sodan aikana eläneiden ihmisten kertovan,
että Suomen kansa rukoili
silloin paljon ja pyysi apua
Jumalalta.
Onko Suomi
menettänyt
itsenäisyytensä?
Yksi suuri varjo on viime
vuosina ollut itsenäisyyspäivän vietossa. Minulle on
herännyt kysymys: Onko
Suomi enää itsenäinen valtio? Minun mielestäni ei ole.

Suomi oli kyllä itsenäinen
vuosina 1917-1994, mutta
sitten Suomen EU:hun liittyminen muutti tilanteen.
Nyt Suomella on vain vähän omaa päätösvaltaa.
Jopa kuntatasollakin EU:n
direktiivit ja ohjeet vaikuttavat päätöksiin ja kunnan
toimintaan.
EU:n kehitys kohti liittovaltiota on vähentänyt
suuresti maamme itsenäisyyttä. Euroopan Unioni
on jo melkein liittovaltio,
mutta jotain vielä puuttuu.
EU:ssa suunnitellaan yhteistä EU-maiden talouspolitiikkaa, yhteistä verotusta
jne. Maataloudessa olemme
jo liittovaltion tasolle ja täysin Brysselin tossun alla.
Erittäin suuri askel kohti liittovaltiota oli Suomen

liittyminen EU:n rahaliittoon. Olemme kuluneen
vuoden aikana nähneet
sen, miten paljon euro sitoo
meitä. Suomi on joutunut
lainaamaan rahaa ja antamaan takauksia kriisissä
oleville EU-maille. EU:hun
menee meidän rahaa, jonka me tarvitsisimme oman
maamme peruspalvelujen
hoitamiseen ja maamme kehittämiseen.
Minun mielestäni itsenäissyyspäivänä juhlitaan
nykyään Suomen menneen
ajan itsenäisyyttä. Tänä päivänä monelle voi tulla mieleen ne ajat, jolloin Suomi
eli itsenäisen valtion elämää
ja jolloin Suomi teki omat
päätöksensä ilman Brysseliä. Me juhlimme Suomen
itsenäisyyden rippeitä.

On hyvä, että me juhlimme itsenäisyyttämme,
vaikka se tuntuukin muodolliselta. Olemme saaneet
itsenäisyytemme kautta elää
Suomessa hyvinvointivaltion
aikoja, joka näkyy vieläkin
käytännön elämässä, mutta
päätösvalta on Brysselissä.
Ketkä nyt pelastavat
Suomen
itsenäisyyden?
Odotan ja toivon, että EU:n
liittovaltion kehitys pysähtyisi Suomen osalta ja että
Suomi saisi omaa päätösvaltaansa takaisin ja lähtisi
kulkemaan kohti omaa itsenäisyyttään.
Kaija Räsänen,
Kaupunginvaltuutettu
(ps), teologian maisteri, fil.
kand., opettaja
Kuopio
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Timo Soini – nuorten valinta
Presidentinvaalien loppukiri on käynnissä ja taistelu
siitä kuka pääsee vaalien ennakkosuosikin Sauli
Niinistön kanssa toiselle
kierrokselle, tulee olemaan
tiukka.
Nuoriso on yksi tärkeä
äänestäjäjoukko, joka on
otettava vaaleissa huomioon. Nuorten kiinnostus
politiikkaa kohtaan on
kasvanut suuresti eduskuntavaalien jälkeen ja esimerkiksi Allianssin teettämässä
tutkimuksessa 80 prosenttia kyselyyn vastanneista
nuorista ilmoitti aikovansa
äänestää vaalien ensimmäisellä kierroksella.
Perussuomalaiset on
syksyllä julkaistun Taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan suosituin
puolue opiskelijoiden joukossa, ohittaen jopa perinteisesti opiskelijoiden suosiossa olleet Kokoomuksen ja
Vihreät. Presidenttiehdokkaista nuorten keskuudessa
Timo Soini on kuitenkin
vasta kolmantena Niinistön
ja Haaviston takana. Työtä
siis riittää.
Itsenäisyyden ja
suomalaisuuden
puolustaja
Kaikesta median ja valtaeliitin luomasta kansainvälisyys- ja monikulttuurisuushuumasta huolimatta
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■■Historiaa

en

Perussuomalain
4/2005

Nuoret mukaan
vaalityöhön!

Perussuomalaisten nuorison
keskuudessa nauttimasta
kannatuksesta voi nähdä,
että moni nuori edustaa vielä konservatiivisia arvoja.
Nuorilla onkin monta syytä
valita presidentinvaaleissa
Timo Soini.
Soini on ainoa johdonmukaisesti Euroopan Unionin liittovaltiokehitystä
vastustanut ehdokas. Nuoren äänestäjän kannalta käsillä onkin valinnan hetki,
halutaanko Suomi pitää
tulevaisuudessa itsenäisenä
kansallisvaltiona vai osana
Euroopan liittovaltiota?
Kansallisen edun puolustaminen myös talouspolitiikassa koskettaa vahvas-

ti nuoria äänestäjiä, sillä
nyt tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen onko
Suomessa tulevaisuudessa
teollisuutta ja sen luomia
työpaikkoja. Perussuomalaiset on äänekkäästi puolustanut suomalaista työtä
ja yrittäjyyttä.
Soini on myös ainoa
ehdokas, joka puolustaa
suomalaista kulttuuria yhteiskuntamme perustana.
Nuoret voivat päättää haluavatko he säilyttää Suomen maana, joka on ylpeä
tavoistaan ja perinteistään,
vai maana, joka luopuu perinteistään kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden edessä.

Perussuomalaiset
Nuoret on aktiivisesti mukana
tekemässä Timo Soinista
Suomen seuraavaa presidenttiä. Kampanjaa tullaan
käymään sekä internetissä
että kansan parissa erilaisissa vaalitapahtumissa.
Nuorisojärjestön internet-kampanja julkaistaan
tammikuussa ja se tulee
varmasti herättämään huomiota.
Soini kiertää vaalien alla
aktiivisesti ympäri maata ja
nuorisojärjestö on mukana
eri puolella Suomea järjestettävissä vaalitapahtumissa.
Nuorilla perussuomalaisilla on monta syytä tukea
Soinin kampanjaa ja nyt
on aika toimia. Vaalityöstä
kiinnostuneet nuorisojärjestön jäsenet saavat tietoa
tapahtumista tiedotteidemme kautta, mutta asiasta
kiinnostuneet nuoret voivat
myös olla itse yhteydessä
nuorisojärjestöön ja puolueen paikallisyhdistyksiin.
Suomen Soini presidentiksi – yhteistyössä sinun
kanssasi!

Simo Grönroos
Perussuomalaisten
Nuorten pääsihteeri

Kuoleva kansakunta
unohtaa lapset
Olen viime viikkoina kiertänyt paljon maata ja piirikokouksia. Perusilme on myönteinen. Kentällä
ymmärretään mm. oman presidenttiehdokkaan tarpeellisuus ja minua on siihen tehtävään kannustettu
runsaasti. Se on hyvä. Vaalien lähellä vanhat puolueet
alkavat tutun rummutuksen ja silloin ei saa hermot
pettää. Meillä on oma puolue, jonka perusvelvollisuus on tarjota kansalaisille oma ja itsenäinen vaihtoehto kaikissa vaaleissa.
Timo Soini

Puolustuspoliittinen
puheenvuoro
Hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa ohitettiin eduskunta puolustusvoimien rationalisointisuunnitelman osalta törkeästi. Selonteossa selvisi, että
varuskuntia pitää lakkauttaa. Outoa kuitenkin oli,
ettei hallitus suostunut puolustuspoliittisessa selonteossaan nimeämään lakkautettavia varuskuntia niin,
että eduskunnan puolustusvaliokunta ja eduskunta
olisivat voineet ottaa kantaa asiaan.
Vesa-Matti Saarakkala

■■LEIVÄNJAKAJA

Isän kädestä
Eräänä maanantaipäivänä Jukka-ystäväni Pohjanmaalta soitti ja kertoi,
että hän on perheineen
tulossa erääseen tilaisuuteen tänne päin Suomea.
Voisivatko he tulla koko
porukalla viikonlopuksi
luokseni? Ilahduin ehdotuksesta, mutta siinä oli
vain yksi mutta. Minulla
ei ollut senttiäkään rahaa
ja jääkaapissa oli vain valot. Rahaa tuli vasta joskus seuraavalla viikolla.
Samassa mieleeni putkahti jae Raamatusta.
”Olkaa vieraanvaraisia!”
Uskossa otin sen vastaan
ohjeena taivaasta ja niinpä en puhunut tilanteestani mitään, vaan toivottelin vieraat iloisesti tervetulleeksi kotiini. Puhelun
päätyttyä sisälläni oli rauha. Tiesin, että Taivaan

Isä järjestää asian jollakin
tavalla.
Tiistaina kävin pankissa ja postilaatikolla katso-

massa, olisiko jostain tullut
odottamaton rahalähetys,
niin kuin joskus oli tapahtunut. Mutta nyt ei. Tuli

keskiviikko ja sama juttu.
Ratkaisua ongelmaan ei
kuulunut. Torstaina aloin
jo hiukan huolestuneena

kysellä Isältä, kuinka Hän
aikoo asian järjestää. Vieraathan tulevat jo huomenna!
Silloin mieleeni tuli
psalmi 49:5, jossa psalmista
sanoo selittävänsä ongelmansa kannelta soittaen.
Jess! Sellainen ongelmanratkaisutapa sopii minullekin! Otin jakeen vastaan
taivaallisena kehotuksena
ja istahdin pianon ääreen
lauleskelemaan. Jonkin ajan
kuluttua soi puhelin.
”Aino täällä hei. Meillä
on täällä ruoka pöydässä.
Tuletko syömään kanssamme?”
”Ai heti?”
”Juu, tule heti.”
Lähdin saman tien ja
niin vietimme ystävieni
kanssa ihanan iltapäivän.
Ruoan jälkeen kahvittelimme ja lopuksi innostuimme

laulamaan yhdessä kiitosta Jumalallemme.
Tuli aika lähteä. En
ollut kertonut vaikeuksistani sanaakaan, mutta
kun olin jo ovella menossa, Aino tuli luokseni ja
työnsi kouraani sadan
euron setelin. ”Taivaan
Isä kehottaa minua antamaan sinulle tämän.”
Waaau!!! Ongelmani oli ratkaistu! Jälleen
kerran Isä osoitti uskollisuutensa ja jälleen kerran
sain luissani tuntea, että
olen rikkaan Isän rakastettu tytär.
”Tietäkää: Herra tekee
omilleen ihmeellisiä tekoja.” (PS 4:4)

Seija Pajatie
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otteita soinin plokista

Syksyn satoa
Suomi tuomiolla
EU-jäsenyytensä aikana Suomea vastaan on
nostettu yli tuhat virallista huomautusta, joista
kanteisiin asti on tähän mennessä johtanut
puolisen sataa. Tällä palstalla käsittelemme
joitain niistä rikoksista, joilla Suomi-neito on
Brysselin herroja vastaan rikkonut.
Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta, jota tukee
Saksan liittotasavalta
Suomen tasavalta ei ole noudattanut yhteisöjen
omista varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta 29.5.1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89, sellaisena kuin se on muutettuna 8.7.1996 annetulla
neuvoston asetuksella (Euratom, EY) N:o 1355/96,
2, 6 ja 9–11 artiklan, yhteisöjen omista varoista
tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta 22.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1150/2000 2, 6 ja 9–11 artiklan sekä
yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 220 artiklan
mukaisia velvoitteitaan, koska se on noudattanut
hallintokäytäntöä, jonka mukaan Euroopan unionin omat varat todetaan vasta sen jälkeen, kun
maksuvelvolliselle on myönnetty vähintään 14 päivää aikaa esittää asiaa koskevat huomautuksensa,
eikä se ole tullien jälkikannossa noudattanut omien varojen tulouttamisesta annettuja määräaikoja,
minkä seurauksena näiden varojen maksaminen on
viivästynyt.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Saksan liittotasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Eduskunta jäi istuntovapaalle. Kun palaamme näihin töihin Suomessa on uusi
Tasavallan presidentti. Minä tai joku muu.
Perussuomalaisten kannatus on kaikkien gallupien
mukaan yli eduskuntavaalien kannatuksen. Kahdeksan kuukauden saldo on
plussalla.
Perussuomalaisten nousu keskisuureksi puolueeksi
on onnistunut hyvin. Pahan
ilman manaajille se on eittämättä pettymys.
Kävin viime viikonloppuna pressanvaaleihin liittyvän kunnon kierroksen
Kuopiossa, Iisalmessa, Kajaanissa ja Oulussa. Kokeneelle koluajalle kaksikin
päivän kertoo paljon.
Kuopiossa ja Iisalmessa mukanani oli merkittävän japanilaisen julkaisun
Lontoosta käsin toimiva
kirjeenvaihtaja. Perussuomalaisten jytky kiinnostaa Japanissa asti. Mahtoi
mies olla mietteissään kun
rovasti Kivelä pysäytti autonsa Lapinlahdella Veikko
Vennamon muistomerkillä
matkalla Iisalmeen. Siinä me seisoimme kaikki
kunnon adventtisohjossa
Veikkoa ja hänen elämäntyötään muistellen. Japanin
mies ja me.
Yhtään
punavihreää
uskoa tunnustavaa tarkkailijaa ei retkillemme ole
pyrkinyt. Miksi? Pelätään-

kö ennakkoluulojen murtumista peruskansan parissa?
Fundamentalistilta menisivät yöunet Kellbergin baarin jälkeen.
Eduskuntatyö
pääsi
vauhtiin vasta loppusyksystä. Nyt on äänestykset äänestetty ja kaikki muutos- ja
korjausesitykset kaadettu.
Asekauppoja vastustavat
Vasemmistoliitto ja Vihreät
istuvat hallituksessa kuin
Hujanen reessä.

Mikähän mekastus siitä olisi jos Perussuomalaiset istuisivat hallituksessa,
joka nostaisi Suomen EUpakkojäsenmaksuja selittämällä, että kyllähän me
hallituksessa vastaan äänestettiin…
Odotan mielenkiinnolla
Hesarin ja miksen muidenkin toimitusten kuvalla ja
nimellä varustettuja kolumneja asekauppahallituksen
apupojista.

Melska hellittää Joulun ajaksi. On syytä elää
niin kuin opettaa. Joulu on
Kristuksen syntymäjuhla.
Hyvä aika lähimmäisille ja
rakkaille. Itsellekin.
Toivotan ystäville ja kilpakumppaneille sekä kriitikoille lepoa ja rauhaa. Olette
kaikki rakkaita ja tarpeen.
Tapaamme taas. Asialinjalla.
Julkaistu 21.12.2011

Timo Soinin vaalikiertueen aikataulu
Pe 6.1. Pirkkala:
Kunnanviraston valtuustosali, Suupantie 11,
klo 15.00-16.30 (puhetilaisuus)

Ma 9.1. Tampere:
Tampere-talo, Pieni sali, Yliopistonkatu 55, klo 18.00-20.00
(Aamulehden ja Ylen vaalikeskustelutilaisuus)

Ti 17.1. Rovaniemi (puhetilaisuus)

Pe 6.1. Vammala:
Vammalan kauppalantalon valtuustosali, Puistokatu 10,
klo 18.00 (puhetilaisuus)

Ti 10.1. Lahti,
Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, auditorio,
Kirkkokatu 31, klo 13.00-14.30 (puhetilaisuus)

Ke 18.1. Espoo: Kauppakeskus Sello, Leppävaara,
klo 16.00 (puhetilaisuus)

La 7.1. Turku:
Hansatori, klo 11-12.30 (Turun Sanomien, Turku TV:n
ja Radio Melodian/Auran Aaltojen vaalipaneeli)

To 12.1. Järvenpää (puhetilaisuus)

Ke 18.1. Uusimaa/pääkaupunkiseutu

To 19.1. Uusimaa/pääkaupunkiseutu

La 7.1. Turku:
Turun VPK:n talo, Eskelintie 5, klo 13.00-14.30
(puhetilaisuus)
La 7.1. Turku:
Turun yliopisto, Publicum, Sali Pub 3, Assistentinkatu,
klo 15.00-16.00 (luento aiheesta "Populisti politiikassa")

Pe 13.1. Pori:
Kauppakeskus BePop, klo 15.00-16.00
(Yle Satakunnan ja Satakunnan Kansan vaalipaneeli)

To 19.1. Vantaa:
Kauppakeskus Myyrmanni, Myyrmäki, klo 17.30-18.30
(puhetilaisuus)
Pe 20.1. Kouvola

Pe 13.1. Pori:
Winnova Liisanpuisto auditorio Pori, klo 17.00-18.30
(puhetilaisuus)

Pe 20.1. Lappeenranta
Pe 20.1. Imatra

La 14.1. Jyväskylä:
Jyväskylän paviljonki, Lutakonaukio 12, klo 11.00-12.30
(puhetilaisuus)

Pe 20.1. Savonlinna
La 21.1. Joensuu

Ma 9.1. Hämeenlinna:
Verkatehtaan lasipiha, Paasikiventie 2, klo 12.00-13.30
(puhetilaisuus)

Su 15.1. Kokkola:
Snellman-sali, Vingenkatu 18, klo 13.00 (puhetilaisuus)

Ma 9.1. Tampere:
Puisto-Emmaus, Hämeenpuisto 14, klo 16.00-17.30
(puhetilaisuus)

Su 15.1. Seinäjoki:
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Keskuskatu 34, klo 17.00
(puhetilaisuus)

La 21.1. Lieksa
La 21.1. Ilomantsi
Puhetilaisuuksien tarkat ajat ja osoitteet Soinin
kampanjasivustolla: timosoini.fi/presidentiksi
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etelä-pohjanmaa

lahden perussuomalaiset

Raimo Vistbacka suostui
EP:n piirin johtoon

Lahden Perussuomalaiset
valitsivat ehdokkaita
Lahden Perussuomalaiset ry valitsi syksyn 2012 kuntavaalien ehdokkaiden toisen erän. Tällä kerralla valituiksi tulivat: asiakasvastuujohtaja Heikki Raitanen,
yo-merkonomi, lähihoitajaopiskelija Maarit Tuomi, restonomi Martti Mäkelä, sairaanhoitaja Nina Laihanen,
koneenasentaja, eläkeläinen Unto Taipale, vartija Mika
Manninen ja koneteknikko Hannu Rehn.
Aiemmin Lahden perussuomalaisten ehdokkaiksi on
valittu insinööri, toimitusjohtaja Pertti Jukko, kouluttaja, toimittaja Lasse Koskinen, laboratoriotyöntekijä
Rami Lehto, koneteknikko Paavo Rautkoski, moottoriasentaja Timo Touhonen ja kiinteistönvälittäjä, myyntipäällikkö Markku Vainio.
Koko Lahden perussuomalaisten nykyinen kaupunginvaltuustoryhmä on tähän mennessä valittujen ehdokkaiden joukossa. Koskinen, Lehto ja Rautkoski ovat
valtuutettuja ja Mäkelä on varavaltuutettu ja kuuluu
valtuustoryhmään. Lahden perussuomalaiset valitsevat
seuraavan ehdokaseränsä myöhemmin vuodenvaihteen
jälkeen.
Lahden Perussuomalaiset ry:n hallitus on tyytyväinen
ehdokasvalinnan tilanteeseen. Ehdokkaiksi on löydetty
monipuolisen kokemuksen ja koulutuksen omaavia henkilöitä elämän eri aloilta.
Lahden Perussuomalaiset ry kiistää joissakin yhteyksissä uutisoidun tiedon, jonka mukaan perussuomalaisten ehdokkaiksi pääsee ilmoittautumisperusteella.
Hallituksen edustajat haastattelevat jokaisen ehdokkaan
ennen valintaa työpaikkahaastattelun tapaan. Valinnan
tekee järjestön hallitus hakemusten ja haastattelujen
pohjalta. Tähän mennessä yhtään hakijaa ei ole hylätty.
Viime kuntavaalien edellä Lahdessa jouduttiin hylkäämään kaksi ehdokashakemusta.

SATAKUNTA
Oli pilvinen sunnuntain
aamupäivä, kun suuntasin
autoni kohti Ilmajoen Koskenkorvalla olevaa Huissin urheilutaloa. Siellä oli
alkamassa Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous.
Oli marraskuun viimeinen
sunnuntai. Talvesta ei ollut
vieläkään tietoa, lämpötila
oli nollan paikkeilla, yöllä
oli tainnut sataa vettä. Mieleenpainuva näky oli menomatkan pätkällä lakeuksien
pelloilta tielle nouseva usva
pilvien taakse jääneen auringonvalon kajon kellertäväksi värittämänä.
Kokouspaikalla oli runsaasti väkeä. Mattilan Risto
otti meitä tulijoita vastaan
Poutasen Juhan kanssa. He
ohjasivat väen tervetuliaiskahville ja jakoivat paikalle
kertyneille 66 äänioikeutetulle äänestysliput. Paikalla
oli paljon tuttuja, sellaisiakin, joita ei juuri syys- ja kevätkokousten ulkopuolella
tapaa. Hyvältä näytti, tänne
tulisi lähes sata ihmistä.
Kokousväki oli
aktiivista, puhetta riitti
Kokouksesta tuli värikäs ja
vauhtia riitti. Olihan siellä
kolme julkisuudessa puheenjohtajakisaan ilmoittautunutta ehdokasta: Sami
Yli-Rahnasto, Jarkko Lei-

niö ja Asko Salminen. Siellä
oli myös Raimo Vistbacka,
joka ei ollut kertonut kantaansa, vaikka meitä oli
suuri joukko, minä mukaan
lukien, joka oli vedonnut
häneen ja toivonut hänen
ryhtyvän luotsaamaan Etelä-Pohjanmaan piiri tulevaisuuteen tässä ”Jytkyä” seuranneessa muutosvaiheessa.
Olen ollut neljä vuotta
mukana Perussuomalaiset
rp:n toiminnassa EteläPohjanmaalla. Olen käynyt
syys- ja kevätkokouksissa,
mutta ennen en ole nähnyt
näin aktiivista kokousväkeä. Puheenvuoroja käytettiin paljon ja kantaa otettiin. Kokousväki oli selvästi
aktivoitunut aiemmasta.
Liekö tähän vaikuttanut
kevään eduskuntavaaleissa
saavutettu ”Iso Jytky” kuin
myös ikävä julkisuudessa
käyty kaplakka kesän puoluekokouksen jälkeen (?).
Tässä porukassahan on aivan uudenlaista ”potkua”,
ajattelin.
Värikäs kokous sai reilusti palstatilaa paikallisessa lehdistössäkin, mm. Ilkka
uutisoi seuraavana päivänä
kokouksesta otsikolla: ”Loka lensi, Vistbacka voitti”.
Moni kokousedustajakin
sai nimensä lehtiin. Joku
oli puhunut toimittajalle
junttauksesta ja tämä olikin

päätynyt johtopäätökseen,
että äänestys oli nähty vanhan sukupolven ja uuden
sukupolven taisteluna. Minä olen ollut mukana Perussuomalaisissa vuodesta
2006. Vaikka minä ikäni
puolesta voisin kuulua vanhaan sukupolveen, perussuomalaisena katson kuitenkin olevani nuorta sukupolvea suhteellisen tuoreena
mukaan tulijana.
Tämmöistä se demokratia on. Ja olen todella
tyytyväinen, että Raimo
Vistbacka pitkän harkinnan
jälkeen suostui puheenjohtajakisaan. Yhtä tyytyväisiä
olivat varmasti ne 37 muuta Vistbackaa äänestänyttä.
Kaikkiaan puheenjohtajavaalissa annettiin 63 ääntä.
Edessä isot haasteet
Iso Jytky toi muutoksen
tuulet. Vistbackalla ja koko
Etelä-Pohjanmaan piirillä
on isot haasteet edessään.
Tänä vuonna käydään kahdet vaalit. Puolueen säännöt
on uudistettu ja ne koskevat
myös piirejä. Viimevuosien
vaalirahasotkut ovat johtaneet kaikkien puolueiden toiminnan tarkempaan
seurantaan. Piirin kaikissa
tehtävissä tarvitaan uutta
osaamista. Piirien toiminta
pitää organisoida ja tehtä-

viä jakaa – enää ei pelkkä
lehtien jakaminen riitä.
Monituntisen kokouksen päättyessä saimme huomata, että meille oli tullut
talvi. Lumi oli maassa ja
sitä pyrytti taivaalta lisää
niin, että ei voinut maantiellä ajaa sallittua nopeutta. Tuiskussa sohjoisella
tiellä ja vastaan tulevien
autojen valojen heijastuksia vältellessäni mietin, että
Vistbacka on ollut 24 vuotta eduskunnassa, Alajärven
vallesmanni on yksin pitänyt tätä puoluetta pystyssä
sen pahimpina aikoina ja
nyt tarvitaan taas kerran,
raakaa työtä ja jämäkkää
johtamista ennen kuin on
uusien tulokkaiden aika.
Meille kävi hyvin.
Lopuksi haluan sanoa,
että olen sitä mieltä, että eriäviä mielipiteitä ja erilaisia
näkökantoja saa ja pitääkin olla, jotta kehitystä ja
edistymistä tapahtuu, mutta ristiriidat pitää ratkoa
naamakkain oman kokouspöydän ääressä, ei lehtien
palstoilla.
Hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta kaikille!
Tehdään tänä vuonna tuplaiso-jytky!
Anneli Manninen
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Seinäjoki

Luvialle perustettiin
Perussuomalaisten yhdistys

Kuvassa Pasi Mäenranta, Kimmo Toroska, Harry
Nordström ja Seppo Toriseva. 
Kuva: Sari Toroska

Torstaina 15.12.2011 Luvian kirjastossa perustettiin
Luvialle oma osasto, Luvian perussuomalaiset, johon
valittiin puheenjohtajaksi Kimmo Toroska, hallituksen
jäseniksi Harry Nordström ja Sari Toroska. Tästä eteenpäin saamme myös Luvialla perussuomalaisuuden esille.
Kokouksessa toimi puheenjohtajana Satakunnan perussuomalaisten puheenjohtaja/perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen Seppo Toriseva. Paikalla oli myös
Rauman kaupunginvaltuutettu Pasi Mäenranta.

■■SYNTYMÄPÄIVÄT

KUTSU

Vietän 70-vuotisjuhliani Kesälahdella, Karjalan
Kievarilla lauantaina 7.1.2012 alkaen klo 14. Kaikki ystäväni ovat tilaisuuteen sydämellisesti tervetulleita. TERVETULOA!
Jaakko Uuksulainen

20 Suomalainen

No: 1 • Tammikuu 2012

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Työllistymisen tukeminen vaatii
ripeitä toimenpiteitä
Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen osallistui VATESin
järjestämään Työllistymistä
tukeva toiminta –budjettipaneeliin Finlandia-talolla
16.11.2011. Tilaisuus oli
täynnä tiivistä tunnelmaa,
haastavia kysymyksiä ja välillä kärkevääkin keskustelua. Paneelin tarkoituksena
oli herätellä kansanedustajia pohtimaan vammaisten
ja osatyökykyisten työllistymisen vaikeuksia.
Vammaisten nuorten
näkökulmasta työ- tai opiskelupaikan löytyminen voi
joskus olla erityisen haastavaa, ja ilman yksilöllistä
tukea tämän kohderyhmän
syrjäytymisriski kasvaa.
Jääskeläisen mielestä mielenterveyskuntoutuksen ja
työhön valmennuksen ohjaajien koulutustoimintaa
tulisi tehostaa ja suunnitella
yhteistyössä työllistämään
halukkaiden yritysten kanssa toimiva, kannustava ja
kannattava tukijärjestelmä.
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön
paluun edistämisestä määrittelee, että Kelan työkyvyttömyyseläkettä saavat
vammaiset voivat ansaita
palkkatuloina vain 687,74
euroa menettämättä eläkettään. Ei ole oikein eikä
oikeudenmukaista asettaa
ketään näin erilaiseen asemaan toimeentulon hankkimisessa.

la saaden maksimissaan 12
euron työosuusrahan ilman
aikarajoitusta, ja monet
kehitysvammaiset ovatkin
työskennelleet esimerkiksi
kunnan palveluksessa vuosia ilman palkkaa tai työsuhteen etuuksia. Jääskeläinen on vahvasti sitä mieltä,
että lainsäädäntöä tulee
muuttaa sillä tavalla, että
puolustuskyvyttömien käyttö orjatyövoimana lakkaa.
Jääskeläinen
kokee
myös erittäin tärkeäksi, että
työhön valmentajan palkkaamiseen varataan korvamerkittyä rahaa. Järkevintä
olisi antaa työnantajaosapuolen itse päättää, haluavatko he tukea työllistetyn
palkkaamiseen, työhön valmentajan kustannuksiin vai
molempiin tarkoituksiin.
Pikaisia ratkaisuja
turha odottaa
Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen kokee hyvin tärkeäksi, että työllistymistavoitteita
hankaloittavaa lainsäädäntöä lähdetään pikaisesti muuttamaan.

- On aloitettava tosissaan lainsäädännön keinoin
muuttamaan
tilannetta
vammaisten osalta siten,
että he pääsevät samaan
asemaan
ikääntyneiden
osa-aikaeläkeläisten kanssa.
Lain muutosvaiheessa tulee
ilman muuta nostaa ansaintarajaa reilusti ja määrittää
myös KELAn eläkkeeseen
osaeläkkeen mahdollisuus.

■■LYHYET

Orjatyövoiman käyttö
lopetettava
Nykyisen työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään kahdeksi vuodeksi,
jos ansiotulot ylittävät
687,74 euroa. Jääskeläisen
mielestä ”Kanadan malli”,
jossa eläke haetaan vain
kerran ja sille voi aina työtulojen vähentyessä palata,

olisi oikeudenmukaisempi ja toimivampi systeemi.
Muuten osatyökykyinen
joutuu jatkuvaan paperisotakierteeseen ja opiskelemaan työn ohessa pykäläviidakossa surffailua.
Tällä hetkellä kehitysvammainen henkilö voi kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella tehdä
työtä tavallisella työpaikal-

Lukuisten selvitysten perusteella ammatillinen kuntoutus pitkäaikaistyöttömien ja
mielenterveyskuntoutujien
kohdalla alkaa aivan liian
myöhään ja johtaa pääasiassa eläkkeelle. Tähän
epäkohtaan olisi pitänyt
tarttua jo ennen kuin tilanne on päässyt riistäytymään
nykyisenlaiseksi, ja lainsäädännön uudistamisella on
kiire. Pikaratkaisua on kuitenkin turha odottaa, sillä
soppaa on jo hämmentä-

Carl Palomäki,
Tampere

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

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

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Tehdä osoitteenmuutoksen tms.______________________________________________________
vanha osoite:_____________________________________________________________________
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

PerusSuomalainen

Ammatti/toimi/koulutus

Tunnus: 500 9637

Sotu

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Naiset ry:n jäseneksi

Kansalaisuus
Jäsenhankkija

(ei erillistä jäsenmaksua)

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

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

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

Suomessa on sananvapaus, kun ei vain arvostele maahanmuuttopolitiikkaa, valtaeliittiä tai niitä
joille Suomi ei ole isänmaa vaan kauppatavara!

mässä useita tahoja. Samalla periaatteella tulisi löytää
ratkaisu apuvälineviidakon
purkamiseksi, sillä nykyisen käytännön mukaan tukea pitää hakea monelta eri
luukulta.
Viranomaisten käytännöt ja päätökset työkyvyttömyyseläkettä saaville
vaihtelevat suuresti alueellisesti. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti
ratkaistavissa, koska päätöksiä tekevät ihmiset joilla on mahdollisuus käyttää
niissä harkintaakin. Ainoa
ratkaisu näyttäisi olevan
tyytyä mahdollisuuteen valittaa päätöksestä.
Kahdeksan vuotta sitten säädettiin laki sosiaalisista yrityksistä tavoitteena synnyttää sellaisia
yrityksiä, jotka pystyisivät
tarjoamaan pitkäkestoisia
työsuhteita vammaisille ja
pitkäaikaissairaille, mutta
niiden työllistämistoteuma
on jäänyt huomattavasti
tavoitteista. Palkkatuen tulisikin olla riittävä ja myös
työhön valmentajien palkkaamiseksi olisi saatava
tukea, eikä olisi pahitteeksi, jos yhteistyötä tehtäisiin myös TE-keskusten ja
mahdollisten työtupienkin
kanssa.

____/____ 2012 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________
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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

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

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

Avustajat Brysselissä:

Kotimaan avustaja:

Eeva Katri

Pekka M. Sinisalo

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

Kuusamon paikallisyhdistyksen
puhe- ja keskustelutilaisuus
Perussuomalaisten Kuusamon paikallisyhdistyksen järjestämä puhe- ja keskustelutilaisuus lauantaina 7.1. klo
12.00 alkaen Kuusamossa, ravintola Talonpöydässä.
Paikalla kansanedustaja Pentti Kettunen, ja tohtori
Matti Kyllönen. Tilaisuuden avaus: Krista Poutanen/Esko
Törmänen. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

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

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

harri.lindell@peruss.fi

■■Perussuomalaiset naiset ry:n hallitus

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

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

Puheenjohtaja

Sihteeri

Marja-Leena Leppänen

Iiris Peltomaa

Lappeenranta
puh. 040-775 1757

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

marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

1. varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Vaili Jämsä-Uusitalo

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

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

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

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

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

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



Anne Louhelainen

Auli Kangasmäki

Iiris Peltomaa

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

Lemi

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

Sirkka-Liisa Papinaho

Outi Virtanen

puh. 0207 430 803, 0400 917 352

auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi

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

Pertunmaa
Puh. 040 673 7523
outi.virtanen
@perussuomalaiset.fi

Jaana Sankilampi

Vaili Jämsä-Uusitalo

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

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

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

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

Riikka Slunga-Poutsalo

Pori
laura@huhtasaari.com

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

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

Heleena Pekkala

Kirsi Kallio

Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Puh. 0207 430 804, 0400 917 353

Sari Marttinen

Helena Ojennus

Laura Huhtasaari

Minna Mäkinen

Timo Soini vaalipaneelissa
Porissa perjantaina 13.1.
Perjantaina 13.1.2012 klo 15-16 kauppakeskus BePop,
Porin keskustassa (Yrjönkadun ja Mikonkadun kulmassa). Vaalipaneeliin osallistumisensa ovat vahvistaneet Timo Soini, Eva Biaudet, Sari Essayah ja Pekka Haavisto.
Piirin oma iltatilaisuus pidetään klo 17.00-18.30 Kankaanpään koulukeskuksen auditoriossa (Kangasmoisionkatu 1). Kahvitarjoilu.

2. varapuheenjohtaja

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen jäsenet:

Kemijärven Perussuomalaiset
Taivaan Tulien aukiolla
Lauantaina 14.1.2012 klo 11.30-13.30. Puolueen 1.varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä on paikalla klo 12-13. Tervetuloa kahville!

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

Hanne Ristevirta

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

tapahtumat

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

Rovaniemi
Puh. 0400 791 560
todex@todex.fi

Lempäälä
kirsi.kallio
@perussuomalaiset.fi

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

Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:
Projektisihteeri, järjestöja PRH-asiat
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351

■■Perussuomalaiset nuoret
Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Elo, Simon

Grönroos, Simo

Puh: 0400 988960
simon@simonelo.fi

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

Toiminnanjohtaja:

Toimistotyöntekijä
Kirsi Kallio
Puh. 0207 430 804, 0400 917 353

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

marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

www.ps-nuoret.net

kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki

Puh. 0207 430 800
Perustettu: 1995

■■järjestösihteerit

Riikka Slunga-Poutsalo

Jukka Kotimäki

Juha Liukkonen

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

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

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

Elomaa, Ritva
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

Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi

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

Eerola, Juho

Savolankatu 1 B 2, 57100 savonlinna
Puh: 0400 654 495
kaj.turunen@viestilinja.fi

Helsinki
Juha Väätäinen
Alakiventie 3 E 54, 00920 Helsinki
Puh: 040-7680974,
maestro@juhavaatainen.info,
juha.vaatainen@eduskunta.fi

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

Häme

Ojennus, Reijo

Kainuu

Antero Niemelä
Niemeläntie 164, 14300 Renko
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

Juurikkala, Oskari

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

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

Raimo Vistbacka

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

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

Mäntylä, Hanna

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

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

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

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

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

Lahti, Vuokko

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

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

Oinonen, Pentti

Leskinen, Pekka

Niinistö, Jussi

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

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

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

Keski-Suomi
Pentti Tuomi
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040-7657846, 014-439166
pentti.tuomi@saarijarvi.fi

Kymi
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti
Puh: 0400-479 869
raul.lehto@luukku.com

Lappi
Jukka Paakki
Tuomiojantie 17, 97130 Hirvas
Puh: 0400-791188
jukka.paakki@pp1.inet.fi

Oulu

Nenonen, Pirita

Evakkotie 34, 91500 Muhos
Puh: 040 539 3670
paulju@luukku.com

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

Paula Juka

Pirkanmaa
Mikko Nurmo
Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980
mnurmo@gmail.com

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

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

Pohjois-Savo

Vistbacka, Raimo

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

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

Pauli Ruotsalainen

Satakunta
Seppo Toriseva

Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800

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

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

Varsinais-Suomi

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

Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400-167832, 06-8627123
arto.pihlajamaa@luukku.com

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

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

Törmäkuja 2, 88600 Sotkamo
Puh: 044 022 1828
arikorho@suomi24.fi

Keski-Pohjanmaa

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

Mäkipää, Lea

Ari Korhonen

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea

218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

Juhani Pilpola
Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050-380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

www.perussuomalaiset.fi
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vapaa sana

Eduskunnan värikartta
Otetaanpa tarkasteluun
tässä vuodenvaihteessa,
millainen on nykyisen eduskunnan kartta. Aloitetaan
loogisesti vasemmalta.
Ensimmäisenä on Vasenryhmä, tuo kahden selkärankaisen miehen oma
eduskuntaryhmä. Heidän
emoryhmänsä erotti nämä
kaksi sankaria, koska eivät
alistuneet edes stalinistisella otteella emoryhmänsä
päätökseen pilkata äänestäjiään. Se on ryhmä, joka
ansaitsee kehut.
Sitten tuleekin Vasemmistoliitto, enää heitä ei
voi sanoa äärivasemmistoksi, koska hehän antoivat
aatteensa pois hallituskiimassa. Nykyään he ovat
oikeiston selkärangattomia
mallioppilaita, jotka tekevät
kuin oikeisto haluaa. Heitä
kannattavat enää vain fanaattisimmat äänestäjät.
Sitten tulee toinen punainen, Sosiaalidemokraatit. Kesän ja syksyn mittaan
heräsi kirjoittajalla epäilys,
että onko puolue enää nimensä mukainen? Tietääkseni demokratiaan kuuluu
vapaus olla omaa mieltä,
mutta EU-tukiäänestyksissä
puolue määräsi äänestämään hallituksen mukaan,
joten nimen voisi vaihtaa
Sosiaalidiktatuuriseksi puolueeksi, silloinhan nimilyhennekin pysyisi ennallaan.
Sitten mennäänkin jo
vihreisiin. Heiltä voikin kysyä, että ovatko he vihreitä
kateudesta, koska heidän
tekonsa lähes poikkeuksetta rankaisevat pienituloisia
ja vähäosasia, vaikka min-

Automaattiset sanktiot
EU:lla on kasvu- ja vakaussopimus, joka määrittelee tarkoin julkisen talouden alijäämärajan ja velkaantumisasteen. Sen noudattamista ei kuitenkaan ole valvottu ja
sitä ovat rikkoneet jopa kurinpalautusta vaatijat itsekin.
Nyt haluttaisiin palauttaa markkinavoimien luottamus unionin jäsenvaltioiden kykyyn hoitaa velkansa.
Esitetään, että jos valtio ei pysty tai halua pitää kiinni
EU:n määrittelemistä hyvän taloudenpidon kriteereistä
eli maksimissaan kolmen prosentin budjettialijäämästä
ja 60 prosentin velkaantumisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen, valtioon voitaisiin kohdentaa sanktioita.
Puhutaan jopa suorastaan automaattisista rangaistuksista.
Olisi mielenkiintoista kuulla, että millaisia ”sanktioita” ja ”rangaistuksia” on suunnitteilla. Tässä yhteydessä
on hyvä muistaa miten esimerkiksi Kuubaa, Pohjois-Koreaa ja Irania ei ole koskaan saatu kuriin millään puheilla ja saarroilla. Eurooppalainen Serbiakin saatiin kuriin
vasta Naton pommituksilla.

Yrjö Saraste
kälaisilla niin kutsutuilla
viherveroilla. Kansaa ja
luontoahan kuuluisihan
suojella heiltä.
Perussuomalaiset,
eduskunnan
selkärankaiset
Sitten tuleekin eduskunnan
selkärankaiset, Perussuomalaiset. Ainut voittaja
parlamenttivaaleissa, jotka
kieroudella haluttiin pois
hallituksesta. On ainoa,
jotka on loogisesti pysyneet
omassa kannassaan ja ollut
uskollisia kansalle ja heitä
äänestäneille. Ja ainoa, joka
puolustaa omaa kansaa ja
sen pienimpiä ja heikoimpia
jäseniämme.
Aletaankin mennä kohti
oikeaa, Keskusta onkin sitten vuorossa. Ovat muuttaneet kantaansa nopeammin
kuin kansa edes sitä huomaa. Edellisessä eduskunnassa ajoivat kiivaasti EU-

tukia, ja nyt sitten vastaan.
Toisaalta ei ole tyhmää viisastua, kun kuuntelee mitä
naapurituoleilla puhutaan.
Kristilliset ovat seuraavana. Heidänkin arvonsa on
halpamyyty polkuhintaan.
Kristilliset arvot menivät
niin sanotussa homoillassa.
Ja nyt hallituksessa ollessaan, pitäisi lisätä enemmän
monikulttuurisuutta, elikkä
oma kulttuurimme ja identiteettimme hävittää ja ottaa tilalle vieraat kulttuurit
ja tavat.
Sitten onkin käsissämme
päähallituspuolue, Kokoomus. Tuo suurpääomaa huutava taho. He ovat valmiit
myymään vaikka mummonsa ja lapsensa, kun vain Bryssel on tyytyväinen. Ajavat
kiivaasti Suomea pimeyden
ytimeen, Euroopan Unioniin
ja liittovaltioon, sekä sotilasliittoon. Siitä on tullut heille
pakkomielle. Ei hyvä. Jokainenhan muistaa, miten kävi,

kun viimeksi olimme liitossa
sotilaallisesti.
Viimeisenä otetaan tarkasteluun RKP. Heistä voi
hyvin sanoa, että ovat äärioikeistoa. Istuvathan he
äärimmäisenä oikealla ja
ajavat kiivaasti hyvin pienelle vähemmistölle enemmän
kuin muille, eikös sellainen
olekin äärioikeistolaista toimintaa? Toisin sanoen koettavat alistaa enemmistöä.
Kysynkin, että ovatko peräti
vieraan valtiovallan asialla?
Tässä tulikin hieman
analysoitua parlamenttiamme, vetäköön jokainen
omat
johtopäätöksensä
analyysin oikeellisuudesta,
sillä en ota siitä minkäänlaista vastuuta. En edes
poliittista vastuuta. Kiitos
mielenkiinnostasi, kun jaksoit lukea tämän loppuun
saakka.

Harri Ahonen
Ruokolahti

EU:n luhistuminen ja loppu lähellä
En tiedä onko ihmisistä tullut sokeita, vai rahanhimossaanko he koettavat pitää
EU:sta kynsin ja hampain
kiinni.
Jokaisenhan nyt viimeistään pitäisi nähdä mihin ollaan menossa, kun ollaan
luotettu ja turvattu valheelliseen EU-turvaan.
Olen koettanut kirjoittaa jo pari kolme kertaa
tästä EU:sta. Ensimmäisen
kerran jo silloin kun mentiin siihen. Sekä sitten kun
liityttiin rahaliittoon laittomasti, perustuslain vastaisesti. Ilman että kansa olisi
saanut päättää kansanäänestyksessä. Se huomattiin
silloin jo, että kansa olisi
ollut sitä vastaan. Joten se

runnottiin läpi laittomasti
silloisen hallituksen toimesta eduskunnassa.
Jokohan nytkään alkaa
silmät avautua näkemään,
että mihin ollaan menossa.
Rupeaa nousemaan vähän joka maassa protestisia
kansanliikkeitä nykyisiä
EU-eliittejä vastaan. Ne
ovat onneksi vielä olleet
suhtkoht rauhallisia, mutta
en usko että menee kauaakaan, kun ne muuttuvat tosi
rajuiksi.
En tiedä miten ihmisiä
on manipuloitu ja johdettu harhaan. Jos kerran on
laittomasti menty rahaliittoonkin, niin luulisi siitä
pääsevän eroon sitten myös
laillisesti.

Näin vaalien alla ja presidentin valitsemisen yhteydessä olisi mielestäni paras
aika äänestää myös markkaan siirtymisestä.
Yleensä jokaisen maan
valuutassa on ollut presidentin tai muiden oman
maan merkkihenkilöiden
kuvia. Näin se myös tekee
maata tunnetuksi maailmalla, entäs nyt?
Moni voi pitää sitä
siirtymistä kalliina, mutta
paljon kalliimmaksi tulee
siinä pysyminen, kun pitää
syytää toisiin luhistuviin
maihin rahaa yhtenään.
Ja vielä kun se raha ei ole
omaa vaan velkarahaa, joka
pitää maksaa takaisin korkoineen.

Monet ovat pitäneet jo
jonkin aikaa tätä maata
hölmöläisten valtakuntana.
Jos tämä nykyinen meno
jatkuu, niin kyllä minunkin
täytyy siihen yhtyä.
Kyllä olisi aika jo päättäjien pyyhkiä suomut
silmistään ja nähdä todellisuus, muuttaa kurssia nopeasti ennen kuin hukutaan
täysin työttömyyteen ja velkaan.
Yhdyn
Pressiklubin
Ruben Stillerin loppulausuntoon, kun hän toivottaa
aina ihmisille mielenrauhaa,
kaikesta huolimatta.

Arto Laine
Pieksämäki

Pieni valtio - iso talous
Itä-Eurooppa ajautui 1980-luvun lopulla muutoksen
tilaan ja kommunistinen järjestelmä romahti. Maailmantalouden orastava taantuma ja Suomen idänkaupan
äkillinen romahtaminen ajoi Suomen syvään lamaan
1990-luvun alussa. Talouden elpyminen oli pitkä ja kivulias monille palkansaajalle ja yrittäjälle
Voidaan kuitenkin todeta ettei niin pahaa ilman
hyvääkin. Neuvostoliiton hajotessa syntyi paljon uusia
itsenäisiä valtioita ja osa vapautui panssari-ikeestä. Itsenäiset kansallisvaltiot ovat saaneet taloutensa kasvuun ja
myös niiden vaikutus koko Euroopan talouteen on ollut
merkittävä. Globaalin talouden sydän ovat pienet yksiköt eivät tehottomat suuret mammutit. EU:ta voidaan
korkeintaan pitää sydän-keuhkolaitteena, joka pitää aivokuolleen hengissä.
EU:n talousliitto on siirtynyt tuhon tielle siirtäessään
holtittomien valtioiden rahoittamisen mm. Suomen kansalaisille. Kriisivaltioiden elpymisen hoiti aikaisemmin
niiden oma politiikka ja oman valuutan arvon sopeuttaminen muihin valuuttoihin verrattuna. Tämä lisäsi kilpailukykyä elvyttäen vientiä ja esim. matkailua. Moni
suomalainenkin suuntasi matkansa alueille, jossa lomailu oli edullista. Kotimaamme vientiteollisuudelta vietiin
euroon siirryttäessä syömähammas kun markan arvonmuutokset eivät ole enää mahdollisia.
Euroopan, Kiinan ja Venäjän talousblokit eivät
mahdollista luovaa kansallista talouselämää parhaalla
mahdollisella tavalla. Suomella on ollut kyky selviytyä
itsenäisesti pahoistakin paikoista. Aikaisempi sukupolvi
arvosti suuresti itsemääräämisoikeutta ja vapautta. Tiettyjen ryhmien hinku holhousyhteiskuntaan olisi heistä
käsittämätöntä.

Veli-Matti Mölsä

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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