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Pyssyt piiloon ja puukot tuppeen

Metallin perussuomalaiset

Ympäristöministeriön tavoitteena on muuttaa suojelualueiksi tai liittää jo nykyisin suojeltuihin alueisiin
vielä yli puoli miljoonaa hehtaaria Metsähallituksen
metsiä.
Kansanedustaja Reijo Hongisto varoittaa, että nyt
on metsänomistajien ja metsästäjien syytä olla hereillä.

- metallin työpaikkojen puolesta

sivu 22

ÄÄNESTÄ!

Perussuomalaisten asialistalla metallin vaaleissa:
• Metalli taisteluun työpaikkojen puolesta
• Metalli metallityöläisille
• Demokratiavaje täytettävä, jäsenten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteuduttava
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Perussuomalaiset käyttivät opposition järeintä asetta

Välikysymys varuskuntien puolesta
sivu 4

STT-Lehtikuva / Martti Kainulainen / Eduskunta

Satakunnan Perussuomalaiset
Naiset järjestäytyivät
Satakuntaan perustettiin uusi perussuomalaisten
naisten alueyhdistys torstai-iltana 1.3.2012.
Ensimmäisellä toimikaudella Satakunnan Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajana toimii Laura
Huhtasaari Porista.
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■■Päätoimittaja
Harri Lindell • toimitus@peruss.fi • puh. 020 7920 362 / 040 749 9362

Markkinatalouden hyytävä kylmyys on
laskeutunut valtionyhtiöihin
Suomalaisissa yrityksissä
eletään myllerryksen aikaa. Poikkeusta eivät tee
valtionyhtiötkään, kuten
Puolustusvoimat, VR, Finnair tai Itella. Henkilöstöä
saneerataan ja työtehtäviä
sopeutetaan. Kansankielellä
sanottuna potkuja monille
ja lopuille lisää töitä. Silti valtion taholta paheksutaan, kun yritykset vähentävät väkeä ja sopeuttavat
toimiaan.
Valtiota edustavien henkilöiden suu puhuu toista,
mutta omat teot ovat toista.
Valtionyhtiöiden kansalaisia palvelemaan tarkoitetut
toimet ovatkin muuttuneet
kylmäksi liiketoiminnaksi.
Tavoitteena on vain saada

voittoa ja jakaa
hyvät osingot.
Puolustusvoimat eivät voittoa tavoittele,
jakelevat vain potkuja ja
heikentävät maanpuolustuksemme tasoa säästöjen
huumassa.
Tässä on menty pahasti väärään suuntaan. Yhteiskunnan tavoitteena ei
saa olla voiton tavoittelu,
vaan palveluiden edullinen
tuottaminen. Valtionyhtiöiden keskuudessa ei hintoja
laskevaa kilpailua ole. On
helppo nyhtää työntekijöiden selkänahasta rajut voitot, maksajana on tietenkin
palveluita tarvitseva tavallinen ihminen.
Osakkeenomistajien
rahakirstut pullistelevat,
silti omistajat huutavat lisää rahaa aarrekammioi-

■■Puoluesihteeri

hinsa, ahneus on loputon
pahe.
Kusti ei enää polje
perille asti
Kuntaverkkoamme vähennetään nyt rajusti. Nykyisistä 336 kunnasta mennään
reilusti alle sataan kuntaan,
halusivatpa kunnat sitä tai
eivät. VR on lopettanut junavuorojen pysähtymistä
pienemmillä paikkakunnilla ja Itella vähentää toimipaikkojaan ja asiamiespostejaan. Postin jakamista
suunnitellaan keskitettävän
yhteen paikkaan, vain muutamana päivänä viikossa.
Näin on jo tehty joillakin
paikkakunnilla, kokeilumielessä. Kusti ei enää polje
tuomaan postia kylmälläkin
säällä. Lähetyksiä menee

hukkaan vuosittain noin
10 000, korvauksia näistä
menetyksistä saa muutama
promille asiakkaista. Turun
kokoiseen kaupunkiin jää
vain neljä postia. Postipakettiautomaatit ovat päivän
epistola palveluita etsivälle.
VR selittelee konduktöörien määrän vähentymistä junissa tilapäiseksi. Lippuja saa
ostaa netistä ja automaateista, niissä kun ei ole henkilökuntaa rasittamassa palkkakustannuksellaan kunniakasta VR:ää. Lieneekö nettikaupasta ostetun lipun edullisuus
kestää lähempää tarkastelua.
Kaikilla kun ei ole mahdollisuutta ostaa omaa lipua netin
kautta edullisempaan hintaan. Junavuoroja vähentämällä myöhästelyjen määrät
laskevat. Ainakin pakkasella
kannattaa jättää Italiasta ti-

Arvioni mukaan seuraavaksi tappolistalla on Kela.
Yhtiö on iso, onhan siellä
töissä noin 6 000 henkilöä.
Toimistoja yhtiöllä on 218,
sivuvastaanottoja kolme ja
yhteispalvelupisteitä 123.
Uskon, että kuntien määrän laskiessa myös Kelan
palvelupisteitä karsitaan.
Yhtiössä painotetaan puhelin- ja nettipalvelua.
Kaikilla mummoilla ja papoilla ei ole nettiä tai taitoa
käyttää sitä.

Arvioin, että Kelan
henkilöstöstä merkittävä
määrä joutuu työttömäksi
ja siirtyy asiakkaan rooliin.
He osaavat täyttää monimutkaiset hakemukset
netissä ilman virheitä (vai
osaavatko itsekään). Näitä
hakemuksia onneksi yksinkertaistetaan parhaillaan
Kelan toimesta, ehkä jatkossa lakimiehille tarkoitettu kapulakieli avautuu
helpommin myös asiakkaille. Urakka on iso, etuuksia
haettaessa on käytössä 250
erilaista lomaketta, liitteet
mukaan lukien noin 600
paperia.
Omistajatahot saavat
valtionyhtiöiden tappolistojen rahat. Palvelut kärsivät
ja asiakkaat maksavat yhä
enemmän jäljelle jäävistä
palveluista.

raa. Minäkeskeisyydestä täytyisi välttämättä
siirtyä yhteisöllisempään
ja vastuuta ottavampaan
suuntaan. Valtaosa väestöstä haluaisikin kehittää sosiaaliturvaamme niin, että
se takaisi kohtuullisen
toimeentulon kaikille
ja silloin voitaisiin
pelastaa laajasti
kansalaisten hyvinvointi.
Perussuomalaiset kantaa huolta vähäväkisen kansanosan huonosta asemasta
ja jo perussuomalainen aatemaailma edellyttää, että
yhteiskuntamme jäsenillä
tulee olla oikeus ihmisar-

voiseen elämään.
Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen
tasa-arvo kaipaavat puolustajia. Perussuomalaista aatetta tarvitaan nyt enemmän
kuin koskaan.

latut junat kokonaan lämpimiin talleihin, eivät sitten ole
kiskojen tukkeena. Finnair
sentään palvelee, jos ei nyt
sitten satu taas olemaan joku
lakko päällä.
Kelan hakemukset
täytellään netissä

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Kovien arvojen yhteiskunta
Suomesta on tullut kyynärpäätaktiikkamaa jossa eliitin ylimielisyys on silmiinpistävää ja sama asenne on
levinnyt koko yhteiskuntaan. Hyväosaiset kokevat,
että heillä on oikeus hyvään
elämään, mutta sitä vastoin
köyhän huonompiosaisen
karu elämä ja kammottava
vanhuus katsotaan ikään
kuin itsestäänselvyydeksi,
sekä itse aiheutetuksi. Empatiakyky heikompia kohtaan on kadonnut.
Kovia arvoja kannattava yhteiskuntamme kasvattaa piittaamattomia,
narsistisen tunnekylmyyden
omaavia ihmisiä. Eriarvoi-

suus on valloillaan ja kovasydämisyys näkyy yhteiskunnassamme. Perheenjäseniä myöten vieraannumme
toisistamme, monien lapsien joutuessa heitteille ja
vanhuksien jäädessä vaille
kunnollista hoitoa.
Eriarvoisuus johtaa
viidakon lakiin
Kykyjen yhteiskunnassa
kaikesta on tehty kauppatavaraa. Kasvatamme huippujohtajia ja huippuprofessoreita, joita huipputoimittajat mediassa nostavat
esiin ja joiden mielipiteitä
esitellään ainoana oikeana.
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■■Puheenjohtaja

timo.soini@eduskunta.fi

Kuntavaaleihin vauhtia
Viime viikonloppuna Helsingissä
kokoontuivat
puoluehallitus ja piirien
puheenjohtajat ja sihteerit
yhteiseen strategiapalaveriin. Siinä käytiin läpi vaalipiirien tilanne kuntavaalien
suhteen, selvitettiin puolueen resurssit piireihin päin,
ja jokainen piiri sai kertoa
omasta tilanteestaan. Tulokset olivat rohkaisevia. Jo
nyt, yli puoli vuotta ennen
vaalipäivää, perussuomalaisia ehdokkaita on suunnilleen saman verran kuin
viime kuntavaaleissa.
Perussuomalaiset ovat
kuntavaaleissakin suurennuslasin alla. Poliittiset vastustajamme ja kriitikkomme kyttäävät herkeämättä,
mitä puolueessa tapahtuu.
Syntyykö riitoja, sammuuko into? Jo presidentinvaalien jälkeen moni julisti, että
”jytky suli”, kun saavutimme vain puolueen historian
toiseksi parhaan vaalituloksen. Vuoden edetessä voimme odottaa, että löylynheittäjien kiuas sen kuin vain
kuumenee.
Olen kuitenkin täysin
vakuuttunut siitä, että me
pärjäämme. Meidän ei tarvitse kiinnittää katsettamme arvostelijoihimme tai

kunnioitusta ja
vaikuttaa kohtaamiimme ihmisiin. Ja niissä
kohtaamistilanteissa on hyvä
muistaa vanha
viisaus: Mikä
sydämestä lähtee se sydämeen
osuu.
Perussuomalaisen puolueen ytimessä
ovat aina olleet
isänmaa ja sen
kansalaisten hyvinvointi. Niin
nytkin. Suomi
tarvitsee rehtejä
ja ahkeria vastuunkantajia,
jotka perussuomalaiset arvot
omaksuneina
välittävät
lähimmäisistään.
Tehkää toisille
niin kuin haluaisitte toisten tekevän teille. Perussuomalaisille
on tärkeää, että
pienen ihmisen
ääni pääsee kuulumaan – myös hänen, joka
ei pidä itsestään meteliä.
Meille jokainen ihminen on

”Me emme piiloudu vallan
kammareihin vaan liikumme siellä,
missä äänestäjätkin liikkuvat.”
hyppiä milloin minkäkin
trendin perässä. Meillä on
oma suunnitelma, minkä
vuoksi emme ole osa jonkun
toisen suunnitelmaa. Meillä
on usko omiin arvoihin ja
vakaumukseen. Se herättää

arvokas ja täysin korvaamaton.
Perussuomalaiset ovat
keränneet paljon uusia
kannattajia sillä, että emme toimi niin kuin vanhat
puolueet. Me emme pii-
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Eduskunnassa sanottua
”Kreikan tilannetta on nyt mielestäni käyty juurta
jaksaen läpi riittävän monta kertaa, joten luulisi jo
hallituksen erottavan tosiasiat kaunokuvitelmista.
Hallituksessa kehdattiin jopa pitää Kreikan tukemista jossain määrin rationaalisena sijoitustoimintana. Minusta tämä on aika paksua. Edustaja Soini on
tukipakettiasiassa ollut oikealla polulla jo pitkään,
kun taas hallitus pyrkii Ateenaan Siperian kautta, ja
kansa maksaa tämän retken kustannukset.”
Ritva Elomaa 28.2.2012

”Vaikuttaa pahasti siltä, että tukipaketti ei auta
Kreikkaa yhtään, koska sitä ei ole edes ajateltu ohjata Kreikalle. Se ohjautuu pankeille ja rahoittajille,
jotka turvaavat sillä omia saataviaan ennen kuin he
itse pakottavat Kreikan eroamaan eurosta. Kuten
edustaja Soini päivällä sanoi, hallituksen ajamalla
politiikalla on tehty Kreikasta EU:n siirtomaa, jolla
ei ole enää laisinkaan itsenäisyyttä talousasioissa.”
James Hirvisaari 28.2.2012

”Se tosiaan, mihin liian harvoin näitten venäläisten
maakauppojen kanssa puututaan, on justiinsa tämä
rahojen alkuperä, ihan niin kuin Rajamäki ja Paloniemi tässä kertoivat. Eli jos minä ostan maata, niin
hyvin tarkasti selvitetään se, mistä ne minun tuloni
ovat peräisin ja rahojen alkuperä, mutta sitten kun
tullaan kultahampaat välkehtien kunnanisännän
puheille, niin silloin ei selvitetä.”
Juho Eerola 17.2.2012

loudu vallan kammareihin
vaan liikumme siellä, missä äänestäjätkin liikkuvat.
On siis lähdettävä liikkeelle – joskus jopa oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Hyvä kannatus syntyy
osoittamalla ihmisille, että
perussuomalaiset päättäjät
ovat lähellä kansalaisia ja
ymmärtävät suomalaisen
ihmisen päivittäistä arkea.
Meihin voi luottaa ja olla
helposti yhteydessä. On arvokasta muistaa, että tämän
tavoitteen saavuttaminen ei
ole meille vaikeaa: riittää

kun olemme omia itsejämme; ihan tavallisia perussuomalaisia.
Politiikka on joukkuepeliä. Jokaista tarvitaan.
Voittava joukkue tunnetaan siitä, että se pelaa
hyvin yhteen. Siksi haluan
kentän väelle vielä sanoa:
olkaa rohkeasti yhteydessä
kansanedustajiimme. Eduskuntaryhmästämme löytyy
paljon intoa ja osaamista, ja
me haluamme antaa täyden
tukemme vaalityöhön. Yhdessä me voimme saavuttaa
erinomaisen tuloksen!

”Haluaisin huomauttaa edustaja Sasille, että asekätkentätuomiot eroavat sotasyyllisyystuomioista
sikäli, että ymmärtääkseni asekätköt rikkoivat tuolloin voimassa olevaa lainsäädäntöä, joskin olivat
oikealla asialla moraalisesti. Tämä toisin kuin sotasyyllisyydestä tuomitut, jotka tuomittiin taannehtivan ja näin ollen tavallaan laittoman lainsäädännön
nojalla.”
Jussi Halla-aho 16.2.2012

”Vammaisetulain mukainen korvaus keliakiaa sairastaville on tärkeä. Sairaus on pitkäaikainen, ja erityisruokavalion noudattaminen lisää elinkustannuksia. Myöskin tuotteitten hinnat ovat viime aikoina
kohonneet. On tarpeen myös korottaa maksettavaa
korvaussummaa ajoittain, koska ruokavaliokorvaus
on vammaisetuus, jota ei ole sidottu indeksiin, niin
kuin tässä monessa puheessa on jo tullut selväksi.”
Lauri Heikkilä 15.2.2012

Kirjoitusohjeita Perussuomalainen-lehteen
Perussuomalaiset voivat tarjota lehteen kirjoituksiaan.
Hyviä juttuja julkaistaan
mielellään. Tekstin lähettäminen toimitukseen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se
automaattisesti julkaistaan.
Varsinkin isoista jutuista
tulee sopia etukäteen lehden
päätoimittajan kanssa.
Käytännön ohjeita
Muista tekijänoikeudet.
Toisen henkilön tai lehden

tekstiä ja kuvia ei saa koskaan julkaista ilman lupaa.
Lisää juttuusi kirjoittajan ja
kuvaajan nimet.
Lähetä kuvat ja tekstit
sähköpostitse. Toimituksen
aika ei riitä puhtaaksikirjoitukseen paperilta. Lähetä jutustasi vain lopullinen
versio.
Älä tee kirjoittaessasi
ylimääräisiä rivinvaihtoja.
Vaihda riviä vain uuden
kappaleen alkaessa. Älä kirjoita tavuviivoja rivin vaih-

tuessa. Älä kirjoita VERSAALILLA.
Toimitus ei palauta tilaamatonta materiaalia, jos
siitä ei ole erikseen sovittu.
Toimitus voi muokata ja otsikoida tekstiä.
Mielipidekirjoitusten
suositeltava merkkimäärä on maksimissaan 1500
merkkiä. Puolen sivun
juttuun merkkejä mahtuu
maksimissaan 3000.
Älä käsittele tai pienennä itse kuvia. Kuvat pitää

lähettää alkuperäisinä. Kuvat tulee lähettää liitetiedostoina, niitä ei pidä sijoittaa
esim. word-dokumenttiin
tekstin oheen. Kuvatekstit
voi kirjoittaa esim. lehtijutun loppuun.
Yhteystiedot:
Harri Lindell
Vastaava päätoimittaja
Puh. 0207 920 362,
040 749 9362
harri.lindell@peruss.fi

PerusSuomalainen 5/2012 ilmestyy

30.3.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 21.3.2012.

3

4

Suomalainen

No: 4 • Maaliskuu 2012

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Ilvessaalis hieman edellisvuotta suurempi
Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 389 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 371 eläintä.
Ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja
niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Ilves esiintyy yleisenä koko
Suomen alueella. Riista- ja kalatalouden tutki-

Terveyspalvelualan Liitto
teilaa peruspalveluministerin ehdotuksen
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson
ehdottaa, että yksityisestä terveyspalvelusta ei tulisi
saada Kela-korvausta, jos sama palvelu on saatavissa myös julkiselta puolelta. Ministeri GuzeninaRichardsonin mielestä se olisi keino hallita terveydenhuoltopalvelujen yksityistämiskehitystä.
- Ministerin esitys on ällistyttävä. Kela-korvauksen poisto johtaisi vain suurempaan epätasa-arvoon terveyspalveluiden saatavuudessa, heikentäisi
kustannustehokkuutta ja huonontaisi julkisten palveluiden saatavuutta entisestään, toteaa Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Pia Pohja.
Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista yksityisen terveydenhoidon sairausvakuutuskorvaukset ovat noin kuusi prosenttia. Ministeri
Guzenina-Richardson ohjaisi nämä rahat julkisten
palvelujen kehittämiseen.
Terveyspalvelualan Liiton mukaan julkinen
sektori ei pysty sairausvakuutuksesta siirtyvillä
varoilla tuottamaan vastaavia palveluja. Uupumaan jäisi ainakin asiakkaiden maksama omavastuuosuus eli noin 70-75 prosenttia lääkärikäyntien
sekä tutkimusten ja hoidon kustannuksista.
- Tosiasiassa Kelan maksamat sairaanhoitokorvaukset vähentävät julkisen sektorin kustannuksia,
kun osa potilaista vapaaehtoisesti hakeutuu hoitoon yksityiselle sektorille ja maksaa huomattavan
suuren omavastuun. Tähän peilaten säästön sijaan
Kela-korvauksen poistaminen yksityisestä terveydenhuollon palvelusta nostaisi julkisen puolen kustannuksia, sanoo Pia Pohja.
- Kela-korvauksen poistaminen vaikeuttaisi
erityisesti pieni- ja keskituloisten toimintavapautta
sekä hoitoon hakeutumista, kun taas vaikutukset
suurituloisten käyttäytymiseen olisivat vähäiset,
Pia Pohja toteaa.

Verkkokauppa ylitti viime
vuonna 10 miljardin rajan
Verkko-ostamisesta on tullut yhä suositumpaa.
Asiakkuusmarkkinointiliiton, Kaupan liiton ja
TNS Gallupin tuoreen Verkkokauppatilaston mukaan suomalaiskuluttajien käymän verkkokaupan
arvo kipusi viime vuonna 10,1 miljardiin euroon.
Lukuun sisältyvät verot ja toimituskustannukset.
Ulkomaisen verkkokaupan osuus potista on 13%.
Eniten verkosta ostettiin edellisvuoden tapaan
matkailuun ja liikenteeseen liittyviä tuotteita ja
palveluja. Esimerkiksi matkailupalveluja suomalaiset ostivat viime vuonna verkosta lähes 3,6 miljardin euron arvosta.
Matkailupalveluiden ostamista ovat lisänneet
etenkin miehet. Yhä useampi mies on myös ostanut
ulkomaisesta verkkokaupasta kulutus- ja viihdeelektroniikkaa, autotarvikkeita ja varaosia sekä tietokone- tai konsolipelejä. Naiset taas ovat lisänneet hieman asusteiden, junalippujen ja kirjojen ostamista.

muslaitoksen tuorein kanta-arvio on 2400-2600
ilvestä.
Suomen riistakeskukselta haettiin kannanhoidollista poikkeuslupaa yhteensä 1087 ilveksen
pyytämiseen. Riistakeskus myönsi luvan yhteensä
420 ilveksen metsästämiseen. Luvat suunnattiin
havaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille.

Isänmaan puolustuskyk

Eduskunnan edessä osoitettiin viime viikolla mieltä Pohjois-Karjalan prikaatin puolesta.

Kansanedustaja Pentti Oinonen piti
eduskunnassa tiistaina 29.2.2012
puolustusvoimien uudistamissuunnitelmia koskevaan välikysymykseen
liittyvän keskustelun yhteydessä
seuraavan ryhmäpuheenvuoron:
Tässä salissa monet edustajat ovat miljoonien
suomalaisten tavoin vannoneet sotilasvalassaan,
joka löytyy myös sotilaspassista: “Tahdon palvella
maatani rehellisesti sekä
parhaan kykyni mukaan
etsiä sen hyötyä ja parasta. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä,
en jätä missään tilantees-

sa, vaan niin kauan kuin
minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Kaiken tämän minä
tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää –
Jumala siinä minua auttakoon.”
Isänmaan puolustaminen on kansalaisten yhteinen asia, niin myös meidän kansanedustajien. Me

voimme – ja meidän täytyy
– tehdä oma osuutemme.
Koska tämä totuus on
hallituspuolueilta unohtunut, perussuomalaiset
joutuivat jättämään välikysymyksen. Puolustusvoimauudistus heikentää
merkittävästi Suomen kykyä puolustaa koko maata. Isänmaallisina kansalaisina emme voi hyväksyä
sitä.
Vetoamme tulevaan
presidenttiin
Nykyisen ylipäällikön, presidentti Tarja Halosen aikana puolustusvoimia on
heikennetty radikaalisti: jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus, tämä järjetön
puolustusvoimauudistus

ja ulkoistettu ruokahuolto
ovat surullisia esimerkkejä
tästä. Herääkin kysymys,
onko Suomen ylimmässä
johdossa jo järjen käyttökin
ulkoistettu?
Hyvät kansalaiset! Me
perussuomalaiset vetoamme tulevaan tasavallan presidenttiin ja puolustusvoimien ylipäällikköön Sauli
Niinistöön, että hän omalta
osaltaan vaikuttaisi siihen,
että isänmaamme puolustuskykyä ratkaisevasti heikentävä uudistus otetaan
uudelleen käsittelyyn.
Hallituspuolueiden
toiminta ihmetyttää
Otetaanpa esiin tapaus
Dragsvik.
Pääministeri
Katainen sanoo, että asi-
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Liiat opintotuet palautettava 31.3. mennessä
Jos opiskelijan tulot vuonna 2011 ylittivät vuositulorajan, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa
maksetut opintorahat ja asumislisät 31. maaliskuuta mennessä.
Kun opiskelija palauttaa ylimääräiset tuet määräaikaan mennessä, hän välttää tukien takaisinperinnän 15 prosentilla korotettuna. Opiskelija voi

itse valita palautettavat kuukaudet ja korkeakouluopiskelija saa nämä kuukaudet uudelleen käyttöönsä.
Opintotuen vapaaehtoinen palautus on ajoissa
maksettu, jos opiskelija maksaa sen joko pankissa
viimeistään perjantaina 30.3.2012 tai verkkopankkimaksuna viimeistään eräpäivällä 31.3.2012.

kyä ei saa heikentää
asta EI päätetty hallitusneuvotteluissa. Sen sijaan
RKP:n hallitusneuvottelijat
Enestam ja Haglund vakuuttavat, että varuskunnan säilyttämisestä sovittiin jo hallitusneuvotteluissa. Otapa tästä nyt sitten
selvää, kuka puhuu totta ja
kuka ei. Oman mausteensa
tähän suhmurointiin tuovat
vielä ministeri Wallinin jääviysepäilyt.
Tähän päivään saakka
SDP:n työministeri Lauri
Ihalainen on päässyt kuin
koira veräjästä. Hän kiertää maakuntia surkuttelemassa menetettyjä työpaikkoja ja saarnaa autuaaksi
tekevästä muutosturvasta.
Nyt vaan jää epäselväksi,
ajaako hän muutosturvaa
vai onko hänen viestinsä
ennemmin: turvaa jotenkin
muuttosi!
Ministeri Ihalainen istuu leikkauksia tekevässä
hallituksessa. Hän on ollut mukana vähentämässä
työpaikkoja muun muassa
Pohjois-Karjalan prikaatista, joka sijaitsee Suomen
pahimmalla työttömyysalueella. Ministeri Ihalainen: Surkutelkaa asiaa

olette valmiit rahoittamaan
toisen maan armeijaa!

hallituksessa eikä maakunnissa.
Kataisen hallituksen
ohjelmassa todetaan, että “alueelliset erot ja erityispiirteet kehityksessä
otetaan huomioon. Valmistellaan erillinen Itä- ja
Pohjois-Suomen kehitysohjelma”. Outo on hallituksen ohjelma, kun se pikemminkin lisää työttömyyttä
kuin vähentää sitä.
Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, vasemmistoliiton Annika Lapintie päivittelee kohta: “En ymmärrä, miksi perussuomalaiset
ovat valmiita satsaamaan
puolustusvoimiin”.
Me perussuomalaiset
taas kysymme vasemmistolta, miksi te olette valmiit
kauhomaan satoja miljoonia euroja Kreikkaan?
Siellähän maa varustaa
armeijaansa muun muassa 2–4 Ranskasta ostetulla
sotalaivalla, joiden arvo on
noin 300 miljoonaa euroa
kappale.
Vasemmistolle varmasti sopisi vaihtaa nykyinen
asepalvelus parin viikon
pioneerileiriin. Sitä vain en
kerta kaikkiaan käsitä, että

Sotilaallisia
pelotteita
Suomen karsiessa puolustustaan Venäjä lihottaa armeijaansa. Se hankkii muun
muassa yli 400 mannertenvälistä ohjusta, kahdeksan
ydinsukellusvenettä ja runsaat 600 hävittäjää sekä
palkkaa lisää 250 000 ammattisotilasta.
Mutta eipä hätiä mitiä.
Onhan Suomellakin uusi sotilaallinen pelote: se
koostuu kolmimiehisistä
sotilaspartioista, jotka lähetetään metsään mukanaan
kämmentietokone, puhelin
ja pimeännäkölaite.
Näillä uudistus- ja säästötoimilla hallitus murentaa
yleiseen asevelvollisuuteen
pohjaavan puolustuskykymme. Maanpuolustustahto rapautuu, työttömyys
lisääntyy ja alueellinen epätasa-arvoisuus kasvaa.
Edellä esitetyn perusteella kannatan edustaja
Jussi Niinistön hallitukselle
ehdottamaa epäluottamuslausetta.

Kuva: Harri Lindell

Välikysymyksestä äänestettiin 2.3.
Puolustusvoimauudistusta
käsitelleestä välikysymyksestä äänestettiin eduskunnassa
perjantaina 2. maaliskuuta.
Hallitus sai eduskunnan
luottamuksen äänin 106-69.
Perussuomalaisten esittämän epäluottamuslauseen
puolesta äänestivät Keskustan eduskuntaryhmä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä erotettu kahden miehen
Vasenryhmä. Hallitusrintama
siis piti, mutta parin edustajan poissaolo äänestyksestä
mietitytti ja käytäväpuheista päätellen antanee aihetta
jälkipuheisiin asianomaisten
kotimaakunnissa.
Jussi Niinistö
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Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä:

33

0

0

11

44

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä:

38

0

0

3

41

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä:

0

38

0

1

39

Keskustan eduskuntaryhmä:

0

29

0

6

35

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä:

10

0

0

2

12

Ruotsalainen eduskuntaryhmä:

9

0

0

1

10

Vihreä eduskuntaryhmä:

10

0

0

0

10

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä:

6

0

0

0

6

Vasenryhmän eduskuntaryhmä:

0

2

0

0
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Perussuomalaiset
pyytävät virallisesti
Kreikan vakuussopimuksen julkistamista
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt valtiovarainministeriölle pyynnön saada julkinen kopio
Kreikan kanssa 20.2.2012 solmitusta mutta Suomessa salaiseksi julkistetusta vakuussopimuksesta.
Ruohonen-Lerner vetoaa perustuslakiin ja viranomaisten julkisuudesta annettuun lakiin, jotka
eivät perussuomalaisten mielestä anna perustetta
salata tämäntyyppisiä sopimuksia, joilla on merkittäviä taloudellisia merkityksiä Suomelle ja sen
kansalle. Myös hallinto-oikeuden professori Mäenpää on pitänyt valtiovarainministeriön päätöstä
salata sopimus ja sen sisältö säännösten vastaisena.
Mikäli valtiovarainministeriön päätös pyyntöön on kielteinen, on Ruohonen-Lerner pyytänyt
saada päätöksen kirjallisena valitusosoituksineen.

Kannabiksen ja muuntohuumeiden takavarikot
lisääntyivät
Vuonna 2011 Poliisin ja Tullin tietoon tulleiden
huumausainerikosten kokonaismäärä (20 270)
ja käyttörikosten lukumäärä (12 017) pysyivät
edellisvuoden tasolla. Kannabistuotteita takavarikoitiin edelleen runsaasti. Hasista takavarikoitiin
ennätysmäärä, 860 kiloa. Myös takavarikoitujen
kannabiskasvien lukumäärä, noin 16 400, oli jälleen suurempi kuin koskaan.
Markkinoilla on tavattu edelleen huolestuttavassa määrin uusia muuntohuumeita. Ne ovat
huumeiden tavoin käytettäviä päihdyttäviä aineita,
joiden kemiallista rakennetta on muutettu siten,
että niitä ei lain mukaan katsota huumausaineeksi.
Muuntohuumeet ovat entistä vakavampi, monesti
hengenvaaran aiheuttava uhka laissa määriteltyjen
huumausaineiden rinnalla, sillä uusien aineiden
sisältämät ainesosat ja pitoisuudet vaihtelevat suuresti ja aikaisempi käyttäjäkokemus puuttuu.

Viisi menehtyi moottorikelkkaonnettomuuksissa
Moottorikelkkaonnettomuuksissa menehtyi viime
vuonna 5 henkeä. Määrä on lähihistorian alhaisin.
Kuolinonnettomuuksista 3 tapahtui jäällä. Niissä
hukkui 2 henkilöä. Toinen ajoi pimeällä sulaan
ja toisen alla jää petti. Kuolinonnettomuuksista
3 ajettiin Lapissa, 1 Päijät-Hämeessä ja 1 EteläSavossa.
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Huoli lapsen edusta
synnytti uuden
isäjärjestön Suomeen
Suomeen on perustettu uusi isäjärjestö, joka ajaa lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Omat kokemukset
isän heikosta asemasta avio- tai avoeron jälkeen toivat
kymmenet isät yhteen. Yhdistyksen hallitukseen valittiin
myös perussuomalainen kansanedustaja Juho Eerola.
Järjestön tavoitteena on lapsen oikeus molempiin
vanhempiin ja eronneiden vanhempien yhdenvertaisuus
lain edessä sekä viranomaismenettelyissä että tuomioistuimissa.
Isät lasten asialla -yhdistys pyrkii poistamaan sen
epäkohdan, että lapset määrätään tai pakkosovitaan
asumaan äitinsä luo sellaisissakin tilanteissa, joissa lapsen etu olisi asua isänsä kanssa tai vuorotellen vanhempiensa luona. Yhdistys pyrkii kitkemään pois sellaiset
tilanteet, joissa toinen vanhempi, yleensä lapsen äiti,
pyrkii - usein viranomaisten tuella - vieraannuttamaan
lapsen isästään. Yhdistys ei luonnollisestikaan hyväksy sitä, että myöskään isä vieraannuttaisi lapset toisesta
vanhemmasta.
Isät lasten asialla pyrkii vaikuttamaan poliittiseen
päätöksentekoon ja lainsäädäntöön tavoitteidensa toteuttamiseksi. Tämän lisäksi yhdistys järjestää eronneiden isien matalan kynnyksen tukitoimintaa.

PS:n kansanedustaja Juho Eerola:

Dragsvik voidaan siirtää
Kotkaan
Hallituksen kaavailema puolustusvoimauudistus on
lopettamassa perinteikkään Kotkan Rannikkopataljoonan. Tämän myötä Kotkasta häviää kymmeniä työpaikkoja sekä alan osaamista. Öljyn ja kaasun kuljetukset
Suomenlahdella lisääntyvät vuosi vuodelta. Tämä tuo
haasteita meriturvallisuudelle. Samalla HaminaKotka
-suursatama on noussut tärkeimmäksi tekijäksi maamme idänkaupan kannalta.
Samaan aikaan puolustusvoimauudistuksen kanssa
hallitus kaavailee kuntaliitoksia. Annetun selvityksen
mukaan Etelä-Kymenlaaksoon olisi muodostumassa
kaksikielinen Kyminsuun kaupunki. Alueelta löytyy jo
nyt tarvittavat palvelut ruotsinkielisille. Tämä mahdollistaa Dragsvikin varuskunnan toimintojen siirtämisen
Kotkaan.
Kansanedustaja Juho Eerola (ps) esittää Dragsvikin
varuskunnan siirtämistä kokonaisuudessaan Kotkaan.
Tällä menettelyllä saadaan turvattua Etelä-Kymenlaakson elinkeinoelämää, Suomenlahden meriturvallisuutta
sekä ruotsinkielinen varusmieskoulutus.

Poliisijärjestöjen liitto ei
hyväksy poliisien
eläkeiän nostamista
- Poliisin eläkeiän nostaminen heikentäisi kansalaisten
turvallisuutta, toteaa Suomen Poliisijärjestöjen Liiton
puheenjohtaja Yrjö Suhonen.
Viime marraskuussa raporttinsa jättänyt sisäasiainministeriön työryhmä ehdotti, että poliisin eroamisikäjärjestelmästä luovutaan. Poliisimiehistön ja alipäällystön nykyinen eroamisikä on 60 vuotta, päällystön
63 vuotta. Ehdotus tarkoittaisi, että poliisit siirtyisivät
virkamiesten yleisen eläkeiän piiriin, jolloin esimerkiksi
kenttäkonstaapelien eläkeiäksi tulisi 63 vuotta.
- SPJL ei hyväksy tätä, vaan esittää joustavaa mallia,
jossa työkykyiset ja -haluiset voisivat jatkaa työelämässä, mutta työkyvyttömiä ei siihen yritettäisi pakottaa.
Meidän mallissamme miehistö ja alipäällystö voisivat
lähteä eläkkeelle 60-68-vuotiaina, päällystö 63-68-vuotiaina, Yrjö Suhonen sanoo.
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■■perussuomalaisten henkilökunta esittelyssä

Tutkija ja neuvonantaja
Olen Oskari Juurikkala,
perussuomalaisen eduskuntaryhmän talouspoliittinen
asiantuntija yhdessä Juha
Halttusen kanssa. Päätoimeni tosin on yliopistolla,
missä olen juuri saanut valmiiksi oikeustaloustieteen
alaan kuuluvan väitöskirjani. Tutkijan ja neuvonantajan hatut sopivat mainiosti yhteen päähän, sillä
ne täydentävät mukavasti
toisiaan.
Lähdin mukaan perussuomalaisiin tasan vuosi
sitten. Soinia olin jo pitkään arvostanut ja puolueen ehdokkaita vaaleissa
äänestänyt. Aktivoituminen
tapahtui, kun eurokriisistä
tuli viime eduskuntavaalien
johtava teema.
Soini oli oikeassa ja
esiintyi edukseen. Mutta
hän tarvitsi parempaa taustoitusta. Tarjosin apuani.
Olin jo parin vuoden ajan
opettanut Euroopan integraation taloustiedettä yliopistolla, joten kriisin taustat olivat tuttuja. (Hauska
sattuma muuten on, että
Juha Halttunen oli opiskelijanani kyseisellä kurssilla
vuosi aikaisemmin.)
Siitä se lähti kasvamaan.
Aluksi lähetin Soinille nopeita taustatietoja, kun hän
kohtasi Kiviniemen ja Kataisen TV-debateissa. ”Valehtelee niin että korvat
heiluvat!” – ”Faktat väärin,
tässä on oikeat!” – ”Voisit
kuule vedota tähän taloustieteilijään…”
Rohkeuden satoa
Jytkyn jälkeen päästiin totisempiin toimiin. Syksyllä oltiin jo rakentamassa perussuomalaisten ensimmäistä
varjobudjettia. Se oli antoisa ja opettavainen kokemus

kaikille, sekä kansanedustajille että ryhmäkanslialle.
Tällä hetkellä minua
työllistää eniten juuri se, mikä sai minut tähän alun perin lähtemään, eli jo kolmatta vuotta jatkuva eurokriisi.
Välillä suorastaan hävettää
katsoa, miten muut puolueet ovat tässä asiassa käyneet ”populistisiksi” sanan

huonossa mielessä ja vain
perussuomalaiset kuuntelevat järjen ääntä. Toisaalta
on ilahduttavaa jatkuvasti
huomata, että me olemme
olleet oikeassa. Se on vaatinut paljon rohkeutta, ja sen
rohkeuden satoa tulemme
niittämään jatkossakin.
Minut löytää ryhmäkanslian tiloista torstaisin.

Muulloin olen yliopistossa.
Toki kiireellisissä asioissa
minuun saa yhteyden myös
puhelimitse.

Oskari Juurikkala
Talouspoliittinen asiantuntija

puh. 09 432 3288 tai
050 574 0215
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

Ystävyyttä kannattaa hoitaa
Oulun valtuustoryhmän puheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo ja yhdistymishallituksen jäsen Anne Snellman jatkoivat
Ystävänpäivän traditiota Oulussa.
- Halusimme kiinnittää huomiota
yksinäisyyden tuomiin ongelmiin yhteiskunnassa. Otetaan joku ystävätön
kaveriksi. Yksinäisyys, kaverittomuus
on kauheaa yksityiselle ihmiselle. Se on
kuin vankila, josta ei voi paeta.
Oulun Perussuomalaiset ovat jakaneet jo viime vuonna Ystävänpäivän
suklaasuukkoja ystävyyden ja yhteistoiminnan merkeissä Rotuaarilla.

Ohikulkijat ovat olleet iloisesti yllättyneitä ja Oulun Liikekeskus ry tyytyväinen pienimuotoisesta, mutta lämminhenkisestä tapahtumasta pakkasen
viimoittamassa kaupungissa.
- Haastamme PerusNaiset ja muutkin Perussuomalaiset muistamaan ystäviään vuoden aikana, vaikka politiikan
teko onkin aikaa vievää. Ystävyys on
aarre, jota kannattaa hoitaa.

Vaili Jämsä-Uusitalo ja Anne Snellman
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Kehitysapuraha ei aina
mene perille
Tapasin yllättäen tuttavani
Aki Miettisen kautta mielenkiintoisen suomenvierailijan.
Ugandalainen pastori
Wilson Sentongo toivoo
suomalaisen yhteiskunnan
auttavan maataan paikan
päällä pelkän rahan lapioimisen sijasta. Rahalla on
taipumus hävitä matkalla
ennen kuin se saavuttaa
avustettavan kohteen, mikäli saavuttaa sitä ollenkaan. Tiedollinen apu on
myös tervetullutta. Suomessa osataan monella tavalla,
varsinkin ruuantuottamisen
taito on korkealla tasolla.
Sentongo on joutunut
viettämään elämästään 91
päivää pahamaineisessa
Luzin vankilassa Idi Aminin
aikana, jossa häntä kidutettiin ja pahoinpideltiin. Syy
vangitsemiseen oli vääränlainen uskonnonvakaumus.
Maassa ei silloin sallittu
minkäänlaista kristillistä
uskontoa.
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■■mielipide

Suvaitsevaisuus on
Suomesta hävitetty
Joka ikinen ns. eliittipuolueiden edustaja huutaa suureen
ääneen, että pitää olla suvaitsevainen. Mielestäni juuri
Perussuomalaiset on Suomen suvaitsevaisin puolue. Tästähän on vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Viimeisimpänä se, kun puheenjohtajamme Timo Soini perusteellisesti vertasi talouskomissaaria Brysselin Bobrikoviksi.
Siitäkös itse komissaari imaisi herneen nenään ja vaati
Timoa tilille. Eikö eliittiä saa julkisesti arvostella? Jos ei
saa, silloin ollaan totalitäärisessä diktatuurissa. Eihän
aikoinaan idän suuressa ihmemaassakaan saanut esittää
arvostelua, saatikka edesmenneessä DDR:ssä, tai muissakaan rautaesiripun takaisissa ihmemaissa. Kiinassa ei
vieläkään saane olla eri mieltä eliitin kanssa, PohjoisKoreasta nyt puhumattakaan.
Impivaaralaiseksi haukkuminen närkästyttää

Mahdoton hintataso
Wilson on nyt ensimmäistä
kertaa Suomessa ja kauhistelee hintatasoa, joka on hänen mukaansa aivan mahdoton. Yksien farkkujen
hinnalla ruokkisi Ugandassa sata lasta kolmen kuukauden ajan. Sillä saa sata
kiloa maissia, viisikymmentä kiloa papuja ja pienen
kannun öljyä.
Suomalaisia hän pitää
mukavina ja hyvinä ihmisinä. Suomi kehittyy nopeasti
ja on hyvinvointivaltio, jonka kaduilla ei ole armeijaa ja
poliiseja aseineen. Maamme
on kaunis lukemattomine

Suomalainen
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Ugandalainen pastori Wilson Sentongo toivoo suomalaisen yhteiskunnan auttavan
maataan paikan päällä.

järvineen. Suomenvierailulla on tullut tutuksi Joensuu
ja Kittilä, jossa hän on saanut ystäviä seurakuntien lähetystön kautta.
Perussuomalaisten
kehitysapulinjaus on
oikea
Perussuomalaisilta
hän
toivoo aktiivisuutta avun
koordinoimiseksi Ugan-

daan luotettavien kansalaisjärjestöjen kautta. Tärkeää
olisi järjestää heidän toimintansa Suomen taholta
mahdollisimman helpoksi.
Varsinaista valtiollista apua
hän ei toivo. Auttaminen ei
saisi olla valtioiden välistä
apua, joka ei mene perille
kohteeseensa vaan häviää
korruptoituneen järjestelmän rattaisiin liian suurelta osin. Sen sijaan apu

esimerkiksi selluloosan- ja
öljyntuotannon tietotaidon
parantamiseksi olisi tervetullutta.
Ugandassa ihmiset pitävät huolta toinen toisistaan,
vaikka monet ovatkin itse
turmelleet oman elämänsä.
Tämä on maan tapa, sillä
heillä ei ole suojanaan minkäänlaista sosiaaliturvaa.

24.2.2012 Etelä-Saimaassa Markku Espo kirjoitti, että
”Perussuomalaisilla toki on itselläänkin loukkaantumisen taito hallinnassa. Sen osoitti esimerkiksi viime joulukuussa nostettu kohu eräästä pilapiirroksesta”. Herra
Espo viittaa ilmeisimmin Kirkko ja Kaupunki -lehteen,
jossa joulun alla oli todella vihaa pursuava pilakuva Timosta sekä muutamasta puolueemme edustajasta. Minä
tulkitsen Markku Espon kirjoituksen siten, että pilakuva
oli hänen mielestään hyväksyttävä. Miten lie kyseisen
lehden nykyinen mielipide?
Sekin närkästyttää, kun meitä haukutaan impivaaralaisiksi. Onko se suvaitsevaisuutta? Vihreiden entinen
puheenjohtaja, joka ei tiedä mikä ero on omenalla ja melonilla, syyttää jatkuvasti perussuomalaisia impivaaralaisiksi. Eikös sekin jo ole vihapuhetta? Puhumattakaan,
että eräs kielivähemmistön ministeri kieltää puolueemme
kansanedustajia puhumasta todellisista epäkohdista. Todella kummallista käytöstä juuri niiltä, jotka peräänhuutavat suvaitsevaisuutta.
On se kummallista, että juuri perussuomalaisia saa
lyödä ja syyttää vaikka mistä, mutta kun me puhutaan
paljon lievemmin ja asiasta, niin se on jo vihapuhetta.
Mitä on vihapuhe? Onko se sitä, että tuo epäkohdat
esille? Vai onko se sitä, että puolustaa oman maan ja
oman kunnan heikkoja kansalaisia? Jostain syystä vihamedia haluaa nostaa sankareiksi kaikki ne, jotka tekee
mautonta pilkkaa niistä, joille tärkeintä on oman maan
asiat ja sen aito hyvinvointi.
Lopuksi voisi sanoa, että suvaitsevaisuutta ei löydy
muilta, kuin niiltä, joita eliitti syyttää suvaitsemattomuudesta.

Harri Ahonen
Ruokolahden Perussuomalaiset ry
Puheenjohtaja

Teksti ja kuva: Harri Lindell

■■mielipide

Työpaikkojen tulevaisuus Suomessa
Työministeriö räväytti hiljattain, että 2020 on vakava
työvoimapula. Työvoimapulastahan on jo puhuttu koko
2000-luvun ajan. Hiljattain
NSN ilmoitti irtisanovansa
väkeä Suomesta, Nokian Salon tehdas irtisanoo väkeä ja
Puolustusvoimat tulevat vähentämään ilmeisesti 2200
työpaikkaa. Työttömyysaste
on noin 7,4%.
Kuntien määräksi esitetään 70 kappaletta, mitä tapahtuu kuntien työpaikoil-

le? Yhdistämiselle ja tehostamiselle sekä irtisanomisille
ei tällä hetkellä näytä loppua
tulevan, mutta samaan aikaan kuitenkin ilmoitetaan,
että on paheneva työvoimapula. Kuulostaa aika järjettömältä.
Mikä on sitten työpaikkojen tulevaisuus Suomessa? Yrittäjyyttä tarvitaan
lisää, kannatan! Mutta yrittämisen epäonnistumisesta
”rangaistaan” kohtuuttomasti, joten kynnys lähteä

yrittämään on monilla varmasti korkea. Kaikista ei ole
yrittäjiksi.
Rakennusalalla rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden rasitteena on kasvava
harmaa talous. Täytetäänkö jatkossa työpaikkoja
harmaalla työvoimalla? Vai
ilmaisella työvoimalla? Kun
katsoo www.mol.fi –sivuilla
olevia työvoimakoulutuksia
niin siellä ei voi olla törmäämättä F.E.C-koulutuksiin.
Niissä koulutusjakso saat-

taa kestää esimerkiksi 120
päivää josta lähiopetusta
10-20 päivää. Loppuaika
on yritystyöskentelyä, palkatta. Oppilaitoksissakin
on aina pakolliset työharjoitteluosuudet. Aina ei harjoittelija saa palkkaa, vaikka tekee vaativaakin työtä.
Vai tuleeko työntekijöistä sittenkin työntekijä
yrityksessä yrityksen sisällä? Kiistattomasti henkilöstövuokrausyrityksiä
käytetään kasvavin määrin.

Työntekijöitä otetaan tarpeen mukaan tai työntekijät
pidetään nykyisessä yrityksessä, mutta palkan maksaa
henkilöstövuokrausyritys.
Pätkätyöläisillä ei pääse
eläke ja lomat kertymään
halutulla tavalla. Vakuutusedustajatkin tuntuvat nykyään olevan kasvavin määrin
jo yrittäjäpohjalla, tuleeko
sittenkin työntekijöistä yrityksiä yrityksen sisällä?
Toivoisinkin, että työlle
annetaan arvo ja ilmaisen

työvoiman käyttöä tulisi kitkeä. Jos on tarvetta
työlle, siitä pystyy varmasti maksamaan työn arvon
mukaisesti. Yrittäjyyttä tulee kannustaa eikä niin, että riskiä aletaan siirtämään
työntekijöille. Harmaan
talouden kitkeminen on itsestään selvyys, ei ole muuta
vaihtoehtoa. On häpeä, että
sitä tuntuu edelleen esiintyvän kasvavin määrin.

Jani Honkanen
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Euro kyykyttää eurooppalaista demokratiaa
Tämä ei ole totta. Euro
on rapauttanut Euroopan
ihanteet. Euro on vaurioittamassa Euroopan kauppaa
ja taloutta. Epäoptimaalinen valuutta-alue on vienyt
etelänmaiden kilpailukyvyn
ja ajanut ne kerjuun tielle.
Euro on tuhoamassa
Euroopan sisäisen sopusoinnun. Kansat pilkkaavat
toisiaan, käyvät toisiaan
kurkusta kiinni. Sellaista
on nähty ennenkin, eikä siitä hyvää seurannut.
Euro on kyykyttämässä
myös eurooppalaista demokratiaa. Kansojen itsemääräämisoikeus viedään
hivuttamalla kuten nyt
Kreikassa.
Niin makaa kuin petaa.
Elitistiset ja epädemokraattiset rakenteet luovat elitistisiä ja epädemokraattisia
ratkaisuja.
Tukipaketeilla ei
pelasteta Kreikan
kansaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini piti
eduskunnassa tiistaina 28.2.2012
valtioneuvoston Kreikan tukipakettia
käsittelevän tiedonannon yhteydessä
seuraavan ryhmäpuheenvuoron:
Brysseliläinen salailun kulttuuri on tullut Suomeen. Hedelmistään puu tunnetaan!
Sinä maksat nyt ja tulevaisuudessa. Luvattiin
vakuuksia. Luvattiin sijoittajavastuuta. Ei tullut kunnolla kumpaakaan. Pian
hallitus pääsee todella kantamaan vastuuta, kun se ot-

taa lamavuosien leikkauslistat käyttöön, jotta uppoava
eurolaiva pysyisi hengissä.
On päätetty, että ennestäänkin epäuskottavat mikkihiirivakuudet ovat nyt
salainen asiakirja!
Kirves on jo puun juurella! On sanottu, että euron loppu on EU:n loppu.

Perussuomalaiset
ovat
vastustaneet epämoraalisia
ja tekopyhiä tukipaketteja
alusta lähtien. Silloin ei kukaan muu uskaltanut sanoa,
ettei keisarilla ole vaatteita.
Olemme olleet oikeassa.
Tunnen syvää sympatiaa
Kreikan kansaa kohtaan. Ei
näillä tukipaketeilla tavallisia kreikkalaisia pelasteta.
Joka niin luulee, ei tiedä
mistä puhuu. Tukipaketeilla pelastetaan pankkeja ja
poliittista eliittiä – tavallisen
kansan kustannuksella.
Se näkyy selvinä lukuina. Vain viidesosa tukipakettien rahoista on mennyt
kreikkalaisten hyödyksi – ja
siitäkin suuri osa poliittiselle eliitille.

Neljä viidesosaa tukirahoista on kanavoitunut
sijoittajille ja muille kansainvälisen
talouseliitin
maailmanvaltiaille. Tukipaketit ovat siirtäneet tappiot
veronmaksajien maksettavaksi. Sijoittajavastuu ei ole
toteutunut.
Sijoittajavastuu
ei
myöskään juuri parane yksityisten sijoittajien osallistumista koskevassa PSImenettelyssä (Private Sector
Involvement). Viimepäivinä
Kreikan valtionvelkakirjoilla on käyty kauppaa hinnoilla, jotka ovat noin 20%
nimellisarvosta. Siispä PSImenettelyä voidaan pitää
sijoittajien kannalta suorastaan edullisena!
Kreikka on päästettävä
pois euron
hirttosolmusta
Kyllä, Kreikan pitää säästää ja uudistaa taloutta. Ja
poliittinen korruptiokulttuuri on tuomittava. Mutta
ei se näin tapahdu. Kreikan
ainut mahdollisuus päästä
jaloilleen on jättää osa veloistaan maksamatta ja palata omaan valuuttaan, jotta maa pystyy pärjäämään
maailmanmarkkinoilla.
Näin tehtiin Islannissa.
Islannin kansa ei kumartanut pankkieliittiä. Kaikki
arvostelivat silloin – mutta
se toimi!
Näin tehtiin Argentiinassa vuosikymmen sitten.
Käännös parempaan tuli,
kun maa sanoi piut paut
kansainvälisille rahoitusintresseille ja pani tavallisen
ihmisen etusijalle. Niin, ja irrotti valuuttansa dollarista.
Kreikka on päästettävä
pois euron hirttosolmusta.

Nyt kansalta viedään
tuhkatkin pesästä. Kreikan
kilpailukyky on mennyttä
euron takia, kansa näkee
nälkää loputtomien leikkauksien takia, mutta euroeliitti ajattelee vain pankkiherroja ja omaa arvovaltaansa.
Sitten rapautetaan demokratia ja itsemääräämisoikeus. Ensin pantiin maata
hallitsemaan pankkieliitin
edunvalvoja – Kreikassa ja
myös Italiassa. Nyt pakotetaan Kreikan perustuslakiin
pykälä, että “ulkoiset velat
pitää aina maksaa ensin”.
Vaikka koulut ja sairaalat
suljettaisiin. Ja kaikki tämä
tapahtuu Brysselin byrokraattien suorassa valvonnassa.
Kreikasta tehdään EU:n
ensimmäistä siirtomaata.
Perussuomalaiset
oikeassa alusta alkaen
Ei tämä ole minun keksintöni. Sanon vain kansan
kielellä sen, minkä Saksan
perustuslakituomioistuimen
presidentti Andreas Vosskuhle on sanonut hienovaraisemmin. Hänen mukaansa olisi “traagista ja kohtalokasta, jos menettäisimme
demokratian pelastaessamme euroa ja matkatessamme
kohti syvempää integraatiota”. Meillä on eri tyyli, mutta sama viesti.
Eivätkä nämä toimenpiteet silti riitä! Kreikan
salainen velkakestävyysanalyysi on vuodettu julkisuuteen. Se pitää uutta ohjelmaa tuhoon tuomittuna.
Jopa optimistiset laskelmat
odottavat, että parin vuoden sisällä Kreikkaan pitää
lapioida ainakin 50 miljardia euroa lisää.

Kataisen hallitus on korostanut, että Kreikan säästöohjelman pitää olla uskottava. Eikö hallitus osaa matematiikkaa? Vaikka kaikki
menisi kuin elokuvissa, niin
Kreikalla on vielä vuonna
2020 valtionvelkaa noin
120 % kokonaistuotannosta – eli yhtä paljon kuin se
oli kriisin alkuhetkillä!
Miten se voi olla kestävä taso, jos se ei ollut sitä
silloinkaan?
Velkataakkaa pitäisi
laskea ainakin 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Vain silloin Kreikka voisi
päästä takaisin jaloilleen.
Ilman sitä tukeminen jatkuu
ja jatkuu ja jatkuu – hyväuskoisten suomalaisten veronmaksajien rahoilla.
Me sanoimme tämän jo
keväällä 2010. Me sanoimme, ettei pidä lähteä rahoittamaan korruptoituneita
poliitikkoja ja verenhimoisia pankkeja. Jos oikea tie
olisi valittu silloin, Kreikan
tilanne olisi jo paljon parempi.
Se toimii Islannissa. Se
toimii myös Kreikassa.
Tämän kalliin ja toimimattoman tukipolitiikan
ehdoksi on Suomessa asetettu vakuudet. Olen plokissani käsitellyt näitä vakuuksia
seikkaperäisesti. Ne eivät
ole häävit, eivätkä oikeuta
nielaisemaan kamelia hyttysen hinnalla.
Edellä olevan perusteella
esitän, että Kreikka-tukipakettia ei hyväksytä. Edellä
olevan johdosta eduskunta
toteaa, että hallitus on epäonnistunut Suomen edun ja
suomalaisten veronmaksajien puolustamisessa eikä
nauti eduskunnan luottamusta.

Moraali on
palautettava!

Perussuomalaiset tyrmäävät hallituksen
aikeet kotihoidon tuen keston lyhentämiseksi

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli torstaina
23. helmikuuta kokouksessaan johtavilla paikoilla toimivien moraalia. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Finnairin johdon taloudellisen kähminnän tapaus osoittaa,
että oikeudentaju ja moraali ovat ainakin talouselämän
johdossa höltyneet.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että
hallituksen ja laillisuusvalvonnan tehtävä on puuttua
pikaisesti asioiden kulkuun, jotta Suomessa ei ajauduta
samalle tielle kuin eräissä Euroopankin maissa, joissa
hyvä veli -verkostoihin liittyvä korruptio kuuluu jokapäiväiseen elämään ja on maan tapa.
Puolueiden vaalirahasotkut ovat osaltaan olleet rohkaisemassa talouselämämme johtoa tekemään ratkaisuja, jotka ovat johtaneet röyhkeään oman edun tavoitteluun. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tuomitsee
moraalittoman toiminnan niin politiikan kuin yrityselämänkin alueella.

Perussuomalaiset pitävät
erittäin vakavana hallituksen aikeita lyhentää kotihoidon tuen kestoa. Hallituksen esitys käytännössä
pakottaisi pienituloisten
perheiden vanhemmat töihin, vaikka he haluaisivat
itse hoitaa lastaan kotona.
Mielestämme kotiäidin ja
koti-isän työ on yhtä arvokasta kuin kodin ulkopuolella tehty työ.
Perussuomalaisten mielestä kotihoidon tuen lyhentämisen sijaan tuki tulisi
nostaa peruspäivärahan tasolle. Kotihoidontukijärjes-

telmää kehittämällä voitaisiin saada aikaan sellaisia
säästöjä, jotka palvelisivat
yksilöllisesti perheitä ja koko yhteiskuntaa.
Päivähoitopalvelut ovat
jo nyt pahasti ruuhkautuneet
ja monissa kunnissa päivähoitopaikkoja on vaikea
saada. Perussuomalaiset ihmettelevätkin, minne lapset
on tarkoitus viedä hoitoon,
mikäli kotona hoitamisen
vaihtoehtoa ei haluta enää
entisessä määrin tarjota.
Hallitusohjelmassa
mainitaan, että työnantajia kannustetaan ottamaan

käyttöön toimintamalleja,
jotka madaltavat kynnystä
siirtyä hoitovapaalta takaisin työelämään. Kotihoidon
tuen keston lyhennyskö on
hallituksen tarjoama keino työelämään siirtymisen
helpottamiseksi? Perussuomalaiset pitävät hallituksen
esitystä pakkokeinona, joka rajoittaa perheiden omia
valintoja.
Perussuomalaiset korostavat, että kotihoidon tuki
on tärkeä järjestelmä, joka
auttaa ja kannustaa vanhempia huolehtimaan pienistä lapsistaan. Se edistää

lasten hyvinvointia ja vähentää päivähoitopaikkoihin meneviä julkisia varoja.
Lisäksi se edistää pienen
kansakuntamme elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä
perhearvoja ja syntyvyyttä.
Hätäisten
leikkaussuunnitelmien sijaan lapsiperheiden asemasta ja lastenhoidon järjestämisestä
tarvitaan syvällistä arvokeskustelua, jotta päätökset
voidaan tehdä kestävälle
pohjalle.
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä
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■■kansanedustaja esittelyssä

Ville Vähämäki – nuori moniosaaja
Taustaa ja faktaa
Ville on syntynyt vuonna
1979 Vetelissä. Sittemmin
hän muutti vanhempiensa kanssa Vimpeliin, josta
vuonna 1998 valmistui ylioppilaaksi. Opinnot jatkuivat Oulussa, josta valmistui
2008 tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Nykyään
Ville myös asuu Oulussa.
Näihin
mainittuihin
vuosiin mahtuu toki paljon
muutakin kuin opiskelua.
Vuonna 2003 Ville oli ehdolla ensimmäistä kertaa vaaleissa – eduskuntavaaleissa.
Silloin hän oli sitoutumattomana Perussuomalaisten
listalla. Puolueeseen hän
liittyi vuotta myöhemmin.
Vuosina 2004-2008 hän
toimi Vimpelin teknisen lautakunnan varapuheenjohtajana, ja vuonna 2005 liittyi
Perussuomalaisiin Nuoriin.
Nuorissa hän toimi kaksi
vuotta varapuheenjohtajana
ja hallituksen jäsenenä aina
vuoden 2011 loppuun saakka. Ville on aikanaan istunut
myös puoluehallituksessa
kaksi kautta sekä puoluevaltuustossa. Tällä hetkellä
Ville toimii kansanedustajan
tehtävän lisäksi Oulun kaupunginvaltuuston 4. varapuheenjohtajana.
Harrastuksia Villellä
löytyy laidasta laitaan, ja
rohkenen sanoa että jokaisesta löytyy myös jonkinasteista asiantuntemusta.
Urheilulajeista pesäpallo ja
ravit ovat tärkeimpiä. Niitä

Ville käy seuraamassa aina kun aika antaa periksi,
ja saattaa joskus vedonkin
hevosista tehdä. Oman kertoman mukaan vedoilla on
myös tapana osua. Eduskuntatyön jälkeen iltaisin,
jos on aikaa, Villellä on tapana käydä elokuvissa tai
sivistää itseään lukemalla
mm. taloustieteen julkaisuja. Näiden lisäksi Villeltä
löytyy taiteellinen puoli,
kitara on soinut hänen käsissään jo pitkään ja viimeisin hankinta, vanha mutta

hienokuntoinen mandoliini, viihdyttää aina silloin
tällöin kahvitauolla Villen
työhuoneessa.
Eduskuntatyö
Vaalien alla Ville on omissa teeseissään painottanut
mm. pienyrittäjyyttä, opiskelijoiden aseman parantamista, itsenäistä päätöksentekoa, oikeudenmukaista
veropolitiikkaa ja vahvan
maakunnan merkitystä.
Nämä teesit on kaikkien

perussuomalaisten helppo
allekirjoittaa. Ville on selvästi oikeassa porukassa
mielipiteineen.
Uskon voivani sanoa
kaikkien uusien edustajien
puolesta, että ensimmäiset viikot ja kuukaudet
eduskunnassa ovat olleet
varmasti hämmentäviä. Samoin on ollut meillä avustajilla. Kaikki ei mene niin
kuin maalaisjärjellä ajattelisi. Itse asiassa harvempi
asia menee niin. On tiettyjä
työtapoja, järjestyksiä, ase-

tuksia jne. joita tulee noudattaa. Ville on ollut nopea
oppija. Ville kuuluu valtiovarainvaliokuntaan sekä
tulevaisuusvaliokuntaan.
Valtiovarainvaliokunnassa
hän kuuluu myös vero-, sivistys- ja tiede-, sekä työ- ja
elinkeinojaostoihin. Tämä
tarkoittaa valtavaa määrää
asioita joita pitää käsitellä.
Ei ole moniakaan asioita
jotka eivät kuulu kyseisen
valiokunnan alaisuuteen.
Hallituksen esityksiä tulee
tulkita tarkkaan ja valio-

kunnissa sekä jaostoissa on
reagoitava nopeasti. Ilokseni voin todeta että näin on
pystytty myös toimimaan.
Yhteydenottoja kansalaisilta on myös tullut kiitettävästi. Ville on jättänyt
kirjallisia kysymyksiä äänestäjiämme askarruttavista
asioista ja niitä on tälläkin
hetkellä kaksi työn alla. Villelle on tärkeää, ettei yhdellekään jää sellaista kuvaa
ettemme välittäisi. Ihminen
ei ole kone, ja vuorokauteen mahtuu vain 24 tuntia,
mutta uskon että Ville osaa
käyttää nämä tunnit mahdollisimman tehokkaasti.
Työn määrästä ja viitseliäisyydestä kertoo jotain
myös se, että parhaimmillaan ehdin itse konsultoida
Villeä minuutin aamulla,
ja sen jälkeen on iltaan asti ohjelmaa. On ollut hieno
huomata miten mies todella
tekee sen eteen työtä, jonka
on äänestäjilleen luvannut.
Oppositiosta ei ole aina
helppoa saada muutoksia
aikaan hallituksen suunnitelmiin, sen on jokainen
uusi edustajamme tullut
varmasti
huomaamaan,
kuten Villekin. Se ei kuitenkaan hänen tapauksessaan
tarkoita luovuttamista tuulimyllyjen edessä. ”Kova
työ palkitaan”, sanotaan.
Tähän Ville varmasti uskoo.
Kyseessä on hämmästyttävän tarmokas pohjalaanen!

Heikki Tamminen
kansanedustajan avustaja

■■kirjallinen kysymys

Uskonnollisin perustein suoritetun poikalapsen
ympärileikkauksen kriminalisointi

Suomessa juutalais- ja muslimiyhteisöjen uskonnolliseen doktriiniin kuuluu
ympärileikkauksen suorittaminen noin viikon ikäisille poikalapsille. KKO linjasi

2008 poikalasten ympärileikkauksen suorittamisen
olevan lainmukaista uskonnollisten syiden nojalla, mikäli se tehdään asiallisesti
lääkärin valvonnassa.
Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli vuoteen
2010 asti lakia, joka olisi
voimaantulleessaan sallinut
juutalaisuutta ja islamia tunnustaville yhteisöille poikalasten ympärileikkaamisen.
Poikien ympärileikkauslakia
kuitenkin vastustivat useat
kansalaisjärjestöt, poliisi ja
lääkärikunnan enemmistö.
Myös Lastensuojeluliitto ja
Lääkäriliitto ottivat erikseen eettisistä syistä kielteisen kannan uskonnollisin

perustein tehtyihin ympärileikkauksiin. Peruspalveluministerinä lokakuussa
2010 toiminut Paula Risikko päättikin olla tuomatta
poikien ympärileikkauksen
laillistavaa lakiesitystä eduskunnan käsittelyyn.
Tuoreimmissa Helsingin käräjäoikeuden ratkaisuissa joulukuulta 2011 ja
helmikuulta 2012 on päädytty erilaisiin ratkaisuihin
koskien poikien ympärileikkausta. Edellisessä tapauksessa sakkotuomion
sai ympärileikkauksen suorittanut maallikko ja lasten
vanhemmille langetettiin
tuomio pahoinpitelyyn yllyttämisestä. Uusimmassa

Helsingin
käräjäoikeuden ratkaisussa 2.3.2012
ympärileikatun pojan isä
tuomittiin pahoinpitelystä
sakkoihin leikkauksen suorittaneen lääkärin jäädessä
ilman tuomiota.
Yhä jatkuva juridisen
tulkinnan epävarmuus poikalasten ympärileikkausten
lainmukaisuudesta ei ole
oikeusvaltion periaatteiden
mukaista. Suomessa yleisesti
tunnustettujen yksilön perusoikeuksien turvaamisen
vuoksi olisi kestävää ulottaa
ympärileikkausten kriminalisointi tyttölapsista myös
poikalapsiin rikoslakia sovellettaessa. Myös erillisen
pykälän säätäminen maam-

me rikoslakiin lapsia koskevien ympärileikkausten kiellosta voisi tulla kysymykseen
lasten edun turvaamiseksi.
Tätä näkökantaa tukee varsinkin Suomen ratifioima
lastensuojeluun velvoittama
yleissopimus, jossa lapselle
taataan ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus ja
vaaditaan suojelemaan lasta
kaikenlaiselta ruumiilliselta
ja henkiseltä vahingoittamiselta, väkivallalta ja pahoinpitelyltä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ratkaista poikalasten ympärileikkauksiin
liittyvän
lainsäädännöllisen pattitilanteen ja yhdenmukaistaa
laintulkinnan uskonnollisin
perustein suoritetusta ympärileikkauksesta koskemaan molempia sukupuolia, jolloin sekä tyttö- että
poikalapselle tehty ympärileikkaus olisi rikoslain mukaan rangaistava teko tai
onko hallituksella valmiutta säätää rikoslakiin pykälä,
jossa lapselle sukupuolesta
riippumatta suoritettu ympärileikkaus kielletään?
Helsingissä 6.3.2012

Vesa-Matti Saarakkala
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Puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä:

Kuntaliitoskokemukset esiin
Perussuomalaisten Koillismaan kenttäkierros järjestettiin lähikansanedustaja
Hanna Mäntylän tähdittämänä. Eteenpäin mentiin
niin Kuusamossa kuin Taivalkoskellakin. Poliittisesti
pönkitetty pato on murtumassa. Kansa on nousemassa vapaaksi yhden puolueen
ylivallan alta.
Kuusamossa on jo nyt
osin tämänkin tilaisuuden
ansiosta aikaisempaan verrattuna kuusinkertainen
ehdokasmäärä ensi syksyn
kovaan koitokseen. Ja vaalityö on vasta aloitettu. Molemmilla paikkakunnalla
väkeä oli liikkeellä sen mitä
tilat antoivat myöten. Uusia
jäseniä ehdokkaiden ohella
saatiin molemmilla paikkakunnilla.
Olin itse molemmissa
tilaisuuksissa paikalla ja
tunsin sen innokkaan tunnelman, mikä oli selvästi ilmassa aistittavissa. Asia on
oikea. Kansa on liikkeellä.
Muutosta vaaditaan. Kuntavaaliohjelmia laaditaan ja
kenttä pääsee siinä vapaasti
puhumaan. Jokaista läsnä-

Taivalkosken järjestöväkeä ja esiintyjät vasemmalta Eini Poussu, Urho Poussu, Hannu Kurtti, kuusamolais-oululainen FT Matti Kyllönen, Taivalkosken
Perussuomalaisten sihteeri Raimo Puolakanaho, Aarno Tauriainen, Taivalkosken Perussuomalaisten puhenjohtaja, kunnanvaltuutettu Ahti Nevanperä,
pitkäaikainen paikallinen peruspäättäjä Antero Pitkänen ja kunnanvaltuutettu Keijo Tauriainen sekä järjestösihteeri Juha Liukkonen.

sevästä työstä eikä siitä, että
ne sijoittavat lapsia.
Järjestelmä syrjäyttää
osan nuorisosta

Kansanedustaja Hanna Mäntylä puhumassa, taustalla Kuusamon vaalipäällikkö Joukamo
Kortesalmi, järjestösihteeri Juha Liukkonen ja Kuusamon kuntavaaliehdokkaaksi lähtenyt
kouluavustaja Kimmo Murtovaara.

olijaa kuultiin ja kuunneltiin. Siellä se kunta-Jytky
muhii. Nyt on kysymys
vain siitä, kuinka moninkertainen perussuomalaisten voitto on?
Koillismaan perussuomalaisten
kenttäkierros
aloitettiin
Kuusamosta,
jossa perussuomalaisten 1.
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä
puhui politiikasta ja asiasta. Poliittinen pääsanoma
oli se, että perussuomalaiset tavoittelevat puolueena

asemaa kolmen suurimman
kuntapuolueen joukossa.
Lähtökohtana
peruspalvelut - ei
kuntalukumäärä
Asiakysymyksinä esiin nousivat parhaillaan tapetilla
oleva kuntaliitosasia, jossa
Mäntylä peräänkuulutti
kuntaliitoskokemusten esiin
kaivamista. Mäntylän mielestä marssijärjestys on nyt
väärä, kun liikkeelle on lähdetty kuntalukumäärästä –

ei kuntalaisten tarvitsemien
palvelujen turvaamisesta.
Maassamme
olevien
300.000
omaishoitajan
asemaan Mäntylä peräänkuulutti parannusta, sillä
yhteiskuntataloudellisesti
omaishoitajat ovat valtava
säästö.
- Jotakin on pielessä,
kun Suomessa on 16.000
lasta sijoitettu kodin ulkopuolelle. Tähän ongelmaan
tarvittaisiin varhaisen puuttumisen malli eli kuntia pitäisi palkita ennalta ehkäi-

Vahvasti sosiaaliseen työhön siviilielämässään paneutunut kansanedustaja
Hanna Mäntylä kantoi
huolta myös lasten ja nuorten elämästä.
- Yli 50.000 syrjäytynyttä nuorta on yhteiskunnallisesti kytevä aikapommi,
huomauttaa Mäntylä. Edelleen Mäntylä peräänkuuluttaa sitä, että nuorille pitäisi
pystyä järjestämään vaihtoehtoisia koulutuspolkuja.
Yleisökeskustelussa
tartuin itse juuri tähän
nuorten syrjäytymiskehitykseen, koska se on ollut
ajankohtainen niin julkisuudessa yleisesti kuin
Kuusamossa ja Koillismaallakin juuri nyt.
Suomessa ihmetellään
sitä mihin ne kymmenet
tuhannet nuoret, joilla ei
peruskoulun päättämisen
jälkeen ole ammattikoulutusta tai työhistoriaa, ovat
kadonneet.
Olinpaikka
saattaa olla arvoitus, mutta se ainakin on selvää,
missä syrjäytyneitä nuoria
luodaan!
Kuusamossa ja koko kepu-johdetulla Koillismaalla

on parhaillaan käynnissä
niin sanottu tonnityökampanja, jonka avulla kuntatuetusti kesätyöllistetään
vain noin puolet halukkaista. Sanomattakin on selvää,
että työtilaisuudet lankeavat pääosin sellaisille nuorille, jotka jo nyt elävät yltäkylläisyydessä, kun taas he,
joille pienikin lisätulo tulisi
todelliseen tarpeeseen, jäävät nuolemaan näppejään.
Paikalliset perussuomalaiset ovat sitä mieltä, kun
veroeurot kannetaan kaikilta vanhemmilta pitkospuiden päästä asti, täytyy
kuntien kesätyötuki olla
myös tasapuolisesti kaikille
nuorille kohdennettu. Nyt
tilanne on nurinkurisesti
se, että juuri suurimman
syrjäytymisuhan alla olevat
nuoret uhkaavat jäädä paitsioon.
Elinkeinoyhtiö
lopettamisuhan alla
Kuusamolais-oululainen filosofian tohtori Matti Kyllönen puhui Kuusamossa
ja Taivalkoskella laajasti
kotimaakunnan kehittämisen puolesta. Kyllönen näki
suunnanmuutoksen kepujohdettuun jakopolitiikkaan
ainoaksi pelastuksen tieksi.
- Koillismaalla on jouduttu ikävän tosiasian

eteen, kun kolmen kunnan
yhteinen, Kuusamon kaupungin vetämä Naturpolis
Oy on lopettamisuhan edessä: oma pääoma 80.000 euroa on syöty ja pankkivelkaa on 2010 tilinpäätöksen
mukaan 636.000 euroa.
Lyhennelmän Kyllösen
puheesta voit lukea viereiseltä sivulta.
Ennennäkemätön into
päällä
Olen ollut kaasupullonkokoisesta mukana politiikassa. Koskaan aikaisemmin
ei tällaista intoa ja näin
laajalla rintamalla ole ollut
nähtävissä. Perussuomalaisten kansan syvistä riveistä
ammentamalla poliittisella
sanomalla on kysyntää. Ihmisiä on helppo lähestyä ja
perussuomalaiseksi uskalletaan lähteä.
Kepun kahlitseva yksinvalta Koillismaalla on
murtumassa. Kuusamossa
kepu-enemmistö oli viime
vaaleissa vain vajaan prosentin varassa. Lähde nyt
mukaan kasvavaan joukkoomme. Juuri Sinä voit olla se ratkaiseva lenkki, joka
vanhan vallan murtaa!
Teksti:
Joukamo Kortesalmi
Kuusamon vaalipäällikkö
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Koillismaa tarvitsee teollisuutta
ja työteliäitä aivoja ja käsiä

tapahtumat

PS:n Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

järjestää jäsenistölleen
koulutustilaisuuden
Lauantaina 31.3.2012 Härmän kylpylässä, osoitteessa
Vaasantie 22, Ylihärmä.
Ohjelma
Klo 10.00 Tilaisuuden avaus ja piirin kansanedustajien
puheenvuorot
- Piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka
- Kansanedustajat Reijo Hongisto,
		 Maria Tolppanen ja Vesa-Matti Saarakkala
Klo 10.40 Puoluetoimiston ajankohtaiset asiat
- Puoluesihteeri Ossi Sandvik
Klo 11.00 Perussuomalaiset rp:n, piirien ja paikallisyhdistysten uudistetut säännöt
- Sääntötoimikunnan puheenjohtaja,
		 varatuomari Lasse Lehtinen
Klo 12.00 Kahvitauko
Klo 12.30 Johdanto kuntavaaleihin
- Järjestösihteeri Juha Liukkonen

Matkailu ei yksin kykene
pitämään Koillismaata elinvoimaisena. Sen rinnalle
tarvitaan nykyistä monipuolisempaa teollisuutta ja
muuta jalostustoimintaa:
malmikaivoksia, kivenjalostus- ja bioenergiateollisuutta. Ilman tällaista varsin
perusteellista uudistumista
Koillismaa näivettyy niin,
ettei edes kolmen kunnan
suurkunta kykene pysymään elinvoimaisena.
Rajaseudun
elävänä
pitäminen on itsenäisten
valtioiden ideologian ja politiikan lähtökohta, mutta
nykyisessä Suomessamme
tällainen perusasia näyttää
pahasti unohtuneen. Me
-hengen tilalle on tullut minä -henki, itsekkyys, ahneus
ja omaneduntavoittelu. Armeijaa ajetaan alas. Puolustukselta menee uskottavuus.
Rajaseudulla tämä nostattaa turvattomuutta. Tällainen politiikka vie kansakuntaa tuhoon. Tähän on
vastattava aktivoitumalla,
nostamalla huuto pohjoisen
puolesta, raivaamalla elintilaa ja luomalla työpaikkoja
ja ennen kaikkea vahvistamalla tulevaisuudenuskoa.
Globalisaatiovastuu on
harhaa - jokaisen maan
on hoidettava asiansa
Globalisaatio eli maapalloistuminen on aikamme
iskusana. Markkinoidaan
ajatusta, että sen myötä
tulee oikeudenmukaisuus
ja onni vallitsevaksi ja että
kansallisvaltiot hävittämällä luodaan Eurooppaan ja
maailmaan maailmanhallitus ja pysyvä rauha.

Tämä on utopiaa. Jos se
olisi mahdollinen, se olisi jo
tehty. Kansainliitto epäonnistui siinä, ja yhtä laihaksi
ovat jääneet YK:n tulokset.
Suurvallat ajavat edelleen
itsekkäästi omia etujaan,
eivätkä luovu kansallisvaltiostaan vaan edelleen vahvistavat niitä.
Näin on käynyt EU:ssa
ja Suomikin on tämän politiikan uhri. Hyväuskoiset
suomalaiset on houkuteltu maksamaan Kreikan
ym. kepulimaiden velkoja.
Olemme luulleet auttavamme Kreikan kansaa, mutta
olemme auttaneet rikkaita
maita Saksaa ja Ranskaa ja
niiden pankkeja.
Olemme pitkäaikaisessa
velkaorjuudessa ja sidoksissa Euroopan tukemiseen.
Tämä on meille uutta, sillä
Suomi ei ole koskaan kriiseissään saanut apua ulkoa
päin. Sotakorvaukset maksoimme itse ja itse maksoimme 1990-luvun alun
laman. Tämän uusimman
eurooppalaisen kriisin seurauksena Suomen syrjäseudut, myös Koillismaa, ovat
kurjistuneet.
Aluepolitiikalla
Koillismaa pysyy
lämpimillä
Antaudummeko? Annammeko Koillismaan autioitua? Emme. Me ryhdistäydymme ja pyrimme
palauttamaan
Suomelle
tehokkaan aluepolitiikan.
Myös Suomen syrjäseuduilla on edelleen oltava oikeus
aluetukiin, koska se kuuluu
myös EU:n valtioiden alueellisen kehittämisen työka-

luihin. Aluepolitiikka tarkoittaa, että EU ja Suomen
valtio antavat yritystukia
syrjäseuduille etäisyyksistä
ja luonnonoloista johtuvien
haittojen tasoittamiseksi.
Aluepolitiikkaa on Suomessa harjoitettu Ruotsin vallan rajoista lähtien.
Kuusamon asuttaminenkin
1600-luvulla on aluepolitiikan tulosta. Seudulle uudisasukkaiksi muuttajille
annettiin 10 vuoden verovapaus ja vapautus sotaväenotosta. Uudisasukkaan
päästyä jaloilleen hänestä
tuli veronmaksaja. Valtakunta laajeni ja vaurastui.
Uudisraivaajat olivat valtion erämaasotureita, joiden osana sittemmin oli
myös valtakunnan puolustus. Koillismaan väestö on
maksanut vuosien 1918 ja
1939-45 sodissa kovan hinnan isänmaan puolustamisesta. Nyt ei saa näitä alueita autioittaa eikä isien työtä
painaa lokaan. Aluetuet on
monin kerroin maksettu
etelään menevällä työvoimalla ja luonnonvaroilla.
Moniarvoiseen
vallankäyttöön
kunnallisvaalien kautta
Koillismaan kunnanvaltuustojen voimasuhteet on
saatava muuttumaan niin,
että keskustan yksinvallasta päästään irti. Kun yksi ei
enää sanele, syntyy jännitteitä, jotka vievät kehitystä
eteenpäin. Kun on teollisuutta, hallinnon näköalat
avartuvat. Kun on monta
suurta työnantajaa, syntyy
useita vahvoja vallan linnakkeita, jotka antavat ih-

misille turvan olla eri mieltä. Kun nykyisin on edelleen
kunta suurin työnantaja ja
siinä yksi puolue vallankäyttäjänä, valta keskittyy
ja turmelee. Veri ei yhteiskuntaruumiissa kierrä. Syntyy kuolio ja lopulta seuraa
aivoinfarkti ja kuolema.
Tätä infarktin tilaa lähellä
olemme varsinkin Kuusamossa nyt.
Matkailun varaan on rakennettu liian kauan. Uusia
työpaikkoja ei synny. Kun
saadaan kaivosteollisuutta,
syntyy uutta voimaa, sekä
osto- että poliittista voimaa.
Kirkonkylän pääkaduille tulee elämää ja sivukyliinkin
saadaan vireys palaamaan,
kun poliittinen koneisto kykenee levittämään tulevaisuuden uskoa ja kaavoituksin annetaan mahdollisuus
rakentaa myös sivukylille.
Koillismaa on rikas
luonnonvaroiltaan. Koillismaalla asuvat ahkerat ihmiset. Pääomiakin on. Poliittinen vallankeskitys on
joskus ollut hyväkin “ulkopolitiikassa”, mutta kuntien
sisäisessä vallankäytössä se
on ollut turmioksi.
On aika murskata ja
katkoa nämä kahleet. Sinäkin, lukijani, voit osallistua
kahleiden katkomiseen tulemalla mukaan perussuomalaiseen kansanliikkeeseen,
jäsenenä ja kunnallisvaaliehdokkaanakin. Ota yhteyksiä ja astu rohkeasti uudistusrintamaan. Kotiseutu
ja isänmaa odottavat Sinunkin ponnistustasi!

Matti Kyllönen
FT, perussuomalainen
Oulu-Kuusamo

Klo 13.30 Kuntavaaleihin liittyvistä tapahtumista
- Piirisihteeri Anneli Manninen käy läpi
		 tapahtumakalenterin
- Keskustelua kuntavaaleihin liittyvistä
		 kysymyksistä
Klo 14.00 Tilaisuuden päätös
Tilaisuus päättyy noin klo 14.00-14.30.
Tervetuloa!

Pirkko Mattilan puhetilaisuudet
Taivalkoskella ja Kuusamossa
Kansanedustaja Pirkko Mattila puhumassa Taivalkoskella ja Kuusamossa sunnuntaina 25.3. Taivalkosken
tilaisuus Jalavan pirttikahvilassa kello 13.00. Kuusamon
tilaisuus Ravintola Talonpöydässä alkaen kello 17.00.

Orimattilan paikallisyhdistyksen

Suosittu tupailta
Keskiviikkona 14.3. klo 18.00 Järjestötuvalla, Rantatie
2. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Katso uudistetut sivumme:
www.orimattilanperussuomalaiset.net

■■avoimia virkoja

Eduskunnan kanslian turvallisuusyksikköön
haetaan

autonkuljettajaa
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla www.valtiolle.fi, työavain 110–1–12.
Lisätietoja antavat virastoesimies Seppo Jolkkonen, 050 566 6686 tai turvallisuusesimies Lasse
Jartti, (09) 432 2288.
Hakemus tallennetaan osoitteeseen
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Eduskuntakatu 4, postiosoite 00102 Eduskunta.
Hakuaika päättyy 19.3.2012 klo 16.15.
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Naantalin Perussuomalaiset tekivät
kansanäänestysaloitteen kuntaliitokses
Suur-Turkua
rakentavalle kuntauudistustyöryhmälle
kuntalaisten kansanäänestyksellä
ilmaisema tahto
olisi kaikkein
viisain neuvo.

Vastustus Suur-Turkua kohtaan leimahti Naantalissa
keskiviikkona 22. helmikuuta, kun Naantalin perussuomalaiset jättivät aloitteen
kunnallisen neuvoa-antavan
kansanäänestyksen järjestämiseksi siitä, pitäisikö Naantali liittää Suur-Turkuun.
Tarvittava tuki kerättiin
reilussa viikossa ja aloitteen
taustatukena on yli 800 äänioikeutettua.
- Kuntalaisille on tärkeää, että Naantali säilyttää
itsehallintonsa. Vain siten
voidaan tasapuolisesti turvata palvelujen laatu ja
sijainti, toteaa Naantalin
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Viljo Laine.
Yhteinen asia
Aloitteen yhdyshenkilö ja
kunnallisjärjestön puheenjohtaja Vilhelm Junnila
toivoo, että kansanäänestyksen järjestäminen ja valtuuston jyrkkä kanta riittäisivät kuntaliitosaikeiden
torppaamiseen eikä pakkokeinoihin ryhdyttäisi.

Perussuomalaisten Matti Naavasalo, Henri Hytönen ja Jonny Henriksson odottivat kansanäänestysaloitteen kirjaamista. 

- Kyseessä on yhteinen
asiamme.
Toivottavasti
kaikki ymmärtävät asettaa
kotikaupungin puoluepolitiikan yläpuolelle. Olemme
kaikki samassa veneessä,
enkä halua veneen seilaavan
pitkin Aurajokea. Teimme

aloitteen, jotta naantalilaiset voisivat jatkossakin
päättää omista asioistaan.
Kansalaisten mielipidettä on Suomessa kunnallisella kansanäänestyksellä
tiedusteltu aiemmin 39 kertaa, joista 36:ssa on aiheena

ollut kuntaliitosehdotus tai
-suunnitelma. Kolme kertaa
sisäasiainministeriö valtuuston sijasta on päättänyt
kansanäänestyksen järjestämisestä.
Naantalin perussuomalaiset pitävät tärkeänä,

että kuntalaisia kuullaan
kuntaliitoksesta ja asiasta
järjestetään nimenomaan
kansanäänestys. Nettigallupit ja muut epäviralliset
kyselyt asettaisivat kuntalaiset epätasa-arvoiseen
asemaan ja niiden juridinen

painoarvo olisi vähäinen ja
kuntauudistusta valmistelevalle työryhmälle todennäköisesti merkityksetön.
Suur-Turkua rakentavalle
kuntauudistustyöryhmälle
kuntalaisten kansanäänestyksellä ilmaisema tahto

Perussuomalaiset Nuoret:

Suomessa on rakenteellista korruptiota
Finnairin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas
vakuuttaa, että luottamus
Finnairin toimitusjohtajaan Mika Vehviläiseen on
kunnossa, vaikka tämä myi
asuntonsa Ilmariselle 1,8
miljoonalla eurolla ja jäi
asuntoon vuokralaiseksi.
Työsuhdeasunnon vuokran
maksaa Finnair.
Finnairin hallituksen
puheenjohtaja Sailas toimii
myös Ilmarisen toiminnanjohtajana. Finnairin toi-

mitusjohtaja Vehviläinen
istuu Ilmarisen hallintoneuvostossa. Suomen valtio
on Finnairin pääomistaja
ja Ilmarinen yksi Finnairin
omistajista.
Sailaksen vakuutus riittää ministeri Heidi Hautalalle (vihr), joka vastaa valtion omistajaohjauksesta.
Perussuomalaiset Nuoret on
huolestunut ministerin kyvyttömyydestä toimia – tässä tilanteessa olisi kaivattu
tiukkaa omistajaohjausta.

Perussuomalaiset Nuoret huomauttaa, että Finnairin peruspääoma on saatu verorahoista ja Ilmarisen
eläkemaksut kerätään veroluonteisesti.
- Suomessa korruptio ei
ole avointa viranomaisten
lahjontaa, vaan usein viranomaisten hyvä veli -verkostoja. Kun kaikki tuntevat
kaikki, kukaan ei halua
paljastaa ketään. Vehviläisen tapaus, jota sievistellen
kutsutaan maan tavaksi, on

korruptiota, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo täräyttää.
Poliittinen rälssi
elättää itseään kansan
selkänahasta
Kun otetaan huomioon
myös puolustusministeri
Stefan Wallinin (rkp) jääviystapaus ja Janne GallenKallela-Sirénin toiminta
Guggenheim-museohankkeen yhteydessä, voidaan

katsoa, että Suomea jäytää
rakenteellinen korruptio.
- Suomeen on muodostunut poliittinen ja taloudellinen rälssi, joka elättää
itseään tavallisen kansan
selkänahasta. VR on toiminut jo kaksi talvea surkeasti, mutta johtoporras nauttii satumaisista palkkioista.
Seteliselkärankaiset eivät
piittaa kohtuudesta tai säädyllisyydestä, mikä näkyy
räikeimmillään korruptiona, Elo paheksuu.

Perussuomalaiset Nuoret edustaa populistista poliittista aatetta, jossa puolustetaan tavallista kansaa
eliitin korruptiota ja moraalista rappiota vastaan.
Vaadimme Suomeen
laajaa tutkimusta, jossa
elinkeinoelämän, poliitikkojen, virkamiesten ja valtionyhtiöiden keskinäiset
sidonnaisuudet selvitetään.
Samalla on tutkittava, että
onko Suomeen syytä perustaa uusi, erillinen virasto
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Perussuomalaisten Nuorten
toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä

sta

Perussuomalaisten
Nuorten alkuvuosi on
ollut vauhdikas! Tammikuun alusta palkattua henkilökuntaa ovat
puheenjohtaja
Elo,
pääsihteeri Grönroos,
sekä
allekirjoittanut
päivätyönsä lisäksi 40h
kuukaudessa. Tämä tuo
luonnollisesti
paljon
lisäresursseja työhön.
Tässä haluan kirjoittaa
suurimmista tapahtumistamme ja uudistuksistamme, koska niitä on
tulossa vauhdilla.
Kahden tuhannen
jäsenen rajapyykki on
saavutettu! Se on merkittävä harppaus, kun
vielä vuosi sitten luku
oli reilusti alle tuhat.
Huomattavia jäsenhakemuspiikkejä on havaittu
lähiaikoina facebookmainonnan, ja Turun sekä Helsingin Next Step
-messujen jälkeen. Toimintasuunnitelmaa seurataan tarkasti ja vähän
on menty ylikin.

ennakkotietona tästä joten
merkatkaa kalentereihin!
Nettisivut uudistuvat

Maakuntakiertueet
tulossa

Kuva: Urpo Lehtimäki

olisi kaikkein viisain neuvo.
Kansanäänestyksen järjestäminen ei muodostuisi
raskaaksi, sillä laki sallii äänestysalueiden yhdistämiset
ja mahdollisuuden kirjeäänestykseen.

Maaliskuun alusta alkaen alkavat palkatun
henkilökunnan maakuntakiertueet. Kiertueiden
on tarkoitus aktivoida
alueellisesti nuoria ja
valmistaa nuoria syksyn
kunnallisvaaleihin. Kiertuepaikkoihin on kutsuttu paikallisia valtuutettuja ym. alan osaajia
sekä nuorilta julkaistaan
myös oma kunnallisvaaliohje ehdokkaille.

Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtaja Heikki Tamminen näkee nuorisojärjestön
tulevaisuuden valoisana.

Pitkä projekti, joka alkoi jo hyvissä ajoin viime
vuoden puolella, on uusi
periaateohjelma. Ohjelma

esitellään yleisölle Kajaanissa järjestettävässä kevätkokous- ja seminaariviikonlopussa 21.-22.4.2012.

Seminaarin aiheena tuolloin
on suurpetopolitiikka ja puhujana mm. kansanedustaja
Reijo Hongisto. Tässä siis jo

Perussuomalaiset Nuoret
uudistuu myös visuaalisesti. Ammattilaiset tekevät
jo töitä uusien nettisivujen
ja ulkoasun kanssa. Nämä
ammattilaiset tekevät vilpittömän hyvää työtä, koska luonnollisesti ovat myös
jäseniämme. Uusien verkkosivujen alle luodaan mahdollisuus perustaa myös
piirijärjestöjen alasivuja
hyväksikäyttämällä samaa
ulkoasua ja helppoa muokkausmahdollisuutta.
Suuri harppaus on myös
tuleva oma jäsenlehti. Hallitus perusti työryhmän
lehden suunnitteluun viime
kokouksessa ja ensimmäinen numero julkaistaan
vaalinumerona. Lehdestä
tulee aikakauslehtityyppinen ja pyrimme sillä myös
houkuttelemaan puoleen
ulkopuolisia lukijoita.
Näihin suunnitelmiin
lisäämme vielä lomakeskus
Rauhalaan suunnitellut kesäpäivät niin siinä se onkin
kalenteri täynnä. Tässä on
vain suurimmat uudistukset ja työ on jokapäiväistä.
Tämä kertoo kehityksestä
jota Nuoret ovat tehneet.
Olemme näkyvä ja kuuluva
järjestö! Johtavan oppositiopuolueen nuorisojärjestönä
haluamme pitää asemastamme kiinni kansanmielisen
politiikan tiennäyttäjänä.

Heikki Tamminen
toiminnanjohtaja,
kansanedustajan avustaja

Oppositiopuolueiden nuorisojohtajat:

Perussuomalaiset ja Keskusta vahvempaan oppositioyhteistyöhön
korruptionvastaiseen työhön.
Perussuomalaiset Nuoret esittää, että Suomessa
kriminalisoidaan lahjusten
lisäksi myös vaikutusvallan
väärinkäyttö eli korruptio.
Lainsäädäntöön on myös
kirjattava korruptio käsitteenä.

Lisätietoja:
Perussuomalaiset Nuoret
www.ps-nuoret.net

Keskustan ja Perussuomalaisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat
ovat sitä mieltä, että nyt
on opposition aika iskeä
hallitukselle hanakammin hanttiin.
Perussuomalaisten ja
Keskustan olisi tehtävä
vahvempaa yhteistyötä niissä kysymyksissä,
joissa löytyy yhteinen
linja. Kunta- ja puolustusvoimauudistusten välikysymyksissä on jääty
istumaan vanhoihin poteroihin.

- Hallituspirua on otettava tiukasti kiinni sarvista.

mokratian. Maakunnan kokoinen kunta Karjalaan on
kuolleena syntynyt ajatus ja
espoolaisena en luovu kaupunkimme itsenäisyydestä,
Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtaja Simon Elo
toteaa.
Kun oppositio tekee
vahvaa yhteistyötä, heikommat hallituspuolueet
joutuvat puun ja kuoren
väliin. Kataisen hallituksen
esittämissä kuntien ja puolustusvoimien uudistuksissa
Virkkusen kuntauudistus ro- Kokoomus vie muita halmuttaisi suomalaisen lähide- lituspuolueita kuin litran

mittaa. Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmä on jo hajonnut, koska on demareiden vuoro?
Oppositiopuolueiden
nuorisojohtajat uskovat,
että puolueiden johdon on
istuttava yhteisen pöydän
ääreen ja keskusteltava asiat
halki. Kataisen hallitus on
juuri niin heikko kuin miltä
se näyttää.
- Jyrki Katainen on Arkadianmäen Andropov –
valtakausi on lyhyt, mutta
vahingollinen, puheenjohtaja Elo sivaltaa.
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Tanskan kuntauudistus
ei tuonut säästöjä
Eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunta teki
viime syksynä vierailun
Tanskaan, Kööpenhaminaan.
Vierailimme
Tanskan kuntaliitossa,
jossa saimme kuulla laajapohjaisen selvityksen
Tanskassa vuosina 20042007 tehdystä paikallishallinnon rakenne- eli
kuntauudistuksesta ja
sen eri vaiheista. Selvityksen meille kertoi kunArja Juvonen
taliitosta juuri eläköitykansanedustaja
nyt toimitusjohtaja, Peter
Sosiaali ja terveysvalioGorm Hansen, jonka ohkunnan jäsen
jauksessa kuntarakenneuudistus toteutettiin.
Kuntauudistuksen myötä kuntien määrä väheni
Tanskassa 271:stä 98:aan ja kuntien keskimääräinen
väestöpohja nousi noin 55 000:een. Samalla vanhat 16
lääniä korvattiin 5 alueella.
Tanskan kuntauudistuksen syyksi Peter Gorm Hansen kertoi talouden ja sen kyvyn rahoittaa toimintaa.
Tanskassa oli eletty kuplataloudessa ajatellen, että
kaikkea oli mahdollista saada ja hankkia. Kaiken priorisoinnin unohtuessa olikin sitten syntynyt taloudellinen
romahdus.
Tanskan kuntauudistuksen saavuttamista hyödyistä
on tehty joitakin tutkimuksia ja lähivuosina tutkimustuloksia on luvassa lisää. Kuntaliiton entisen johtajan
mukaan rakenneuudistuksen todellisia vaikutuksia palvelujen tehokkuuteen tai laatuun ei voida kuitenkaan
vielä arvioida. Palvelujen kasvava kysyntä ja resurssien
riittämättömyys ovat huolenaiheita, joihin olisi edelleen
mietittävä uudistuksia ja parannuksia. Myös Tanskan
valtiovarainministeriön tekemän selvityksen mukaan
kuntauudistukseen jäi aukkoja. Kuntien hallintokulut
eivät laskeneet, vaan pysyivät ennallaan. Hallintotehtävissä toimivien työntekijöiden määrä ei laskenut, vaan
nousi entisestään. Sama toistui johtotason tehtävissä
toimivien kanssa.
Kuntakokojen kasvattamisesta aiheutuneista ikävistä muutoksista kuntademokratiaan saatiin myös näyttöä
tutkija Asmus Leth Olsenin vuonna 2009 tekemästä tutkimuksesta. Kuntaliitosten seurauksena kunnanvaltuutettujen asema sekä kunta- ja lähidemokratia oli heikentynyt ja kuntalaisten poliittinen aktiivisuus vähentynyt.
Keskustelu suomalaisesta kuntauudistuksesta käy
kuumana. Leveällä harpilla piirretyt uudet kuntarajat
ovat alkusoittoa uudistuksessa, jota ei saisi pakolla tai
kiireellä toteuttaa. Onnistunut kuntauudistus tarvitsee
laajapohjaista selvitystyötä, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, keskustelua, vertailua ja tutkimusta
kuntauudistuksen syistä, tavoitteista ja keinoista. Myös
kuntauudistuksen tuomista säästöistä tulisi puhua realistisesti.
Pohjaa keskusteluun voisimme ottaa vaikkapa juuri
naapurimaastamme Tanskasta, jossa kuntaliiton entisen
toimitusjohtajan mukaan tiukka talouskuri ja kuntien
rahapula ovat kuntauudistuksesta huolimatta edelleenkin olemassa ja hallitsevat myös kuluvaa vuotta 2012.

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

Yhteiskunnan tukema rahanpesu
Kansanedustaja Kaj Turusen 21.2.2012 Helsingissä
järjestämässä seminaarissa
käsiteltiin vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia liittyen
muun muassa ylivelkaantumisen aiheuttamiin ongelmiin ja rahanpesuun. Tilaisuutta alustivat oikeudelliset
asiantuntijat Pertti Eilavaara ja Taavi Ahoniemi.
Velkomusasioiden
asiantuntija Taavi Ahoniemi kertoi Suomen lainsäädännön mukaan olevan
mahdollista tuomita henkilö maksuvelvolliseksi pelkästään kantajan esittämän
luoton järjestelysopimuksen
allekirjoituksen ja suullisen
kertomuksen perusteella ilman kunnollisia todisteita.
Näin ollen tuomioistuinten
päätökset voivat olla aineellisesti perusteettomia
ja niistä hyötyvät luotonantajat. Sosiaalituen varoista
ulosoton välityksellä luotonantajille siirrettävät varat maksaa yhteiskunta.

Perussuomalaisten tulee
toimia päättäväisesti tämänkaltaisen rahanpesun
kriminalisoimiseksi ja sanktioimiseksi. Kansanedustaja
Pietari Jääskeläisen viime
vaalikaudella tekemä ulosottokaaren 3:6§:n muuttamista koskeva lakialoite
tulee uusia. Aineellisesti virheellisen kanteen sanktioinnista on tehtävä lakialoite.
Konkurssilakia tulee
muuttaa siten, että velkomusvaatimuksen määrä
todetaan viran puolesta
oikeaksi alkuperäisasiakirjoista. Siitäkin olisi tehtävä
lakiesitys, että erääntyneen
velan maksukäytäntöä tulee
muuttaa siten, että maksu
kohdentuu ensin pääomaan
eikä nykykäytännön mukaisesti korkoihin ja kuluihin.
Velkaisen ei kannata
mennä töihin
Itsekin konkurssin kokenut velkaneuvojana toimi-

va Matti Härkönen esitti
synkkiä lukuja tosielämän
arjesta. Härkösen laskelmien mukaan yhteiskunta
tukee ulosottoon menevää
velkojen perintää valtavilla
summilla yhteiskunnan kustannuksella. Sosiaaliturvan
varoista siirretään ulosoton
kautta vuosittain luotonantajille 600-800 miljoonaa euroa. Toimeentulo-,
työmarkkina-, asumis- ja
erityistukien aiheuttamat
menot valtiolle ja kunnille
ovat työssäkäyvien osalta
noin 1,3 miljardia, työttömien osalta noin 2,3 miljardia euroa.
Velkavankeudessa elävän kannattaa mieluummin
olla työtön, koska yhteiskunnan tuet kompensoivat
helpommin elämiseen tarvittavan rahan nykyisten
töiden ollessa enimmäkseen
määräaikaisia ja pätkätöitä.
Työsuhteiden päätyttyä tukien hakeminen vie pitkiä
aikoja eivätkä ihmiset tahdo

selvitä odotusajoista taloudellisesti.
Näiden ongelmien korjaaminen työllistäisi arviolta noin 180 000 suomalaista ja toisi yhteiskunnalle
arviolta kolmen miljardin
euron vuotuiset säästöt.
Kun huomioidaan ylivelkaantumisen aiheuttamat
muut kustannukset, puhutaan jopa 6-9 miljardin euron säästöistä.
Ylivelkaantuneita on
Suomessa edelleen noin
puoli miljoonaa ja yhdessä
he aiheuttavat muun muassa sairaanhoitoon huomattavia kustannuksia. Ylivelkaantuneilla on muuta
väestöä
huomattavasti
enemmän mielenterveys-,
ihmissuhde- ja päihdeongelmia, masennusta, unettomuutta, lääkärikäyntejä
sekä lääkärin määräämiä
lääkityksiä.

Teksti: Mika Männistö

Perussuomalaiset vastustavat
rynnäkkökiväärien massatuhoamista
Eduskunnan puolustusvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, valiokunnan
puheenjohtaja Jussi Niinistö sekä Pentti Oinonen ja
Ismo Soukola, ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen
koskien puolustusvoimien
varastoissa olevien uudenveroisten rynnäkkökiväärien suunniteltua tuhoamista.
Viime vuosien aikana
Puolustusvoimien varus-

tusta on hävitetty ja puolustusvoimauudistuksen
myötä, Suomen sodan ajan
reservin supistuessa 230
000:een, käyttökelpoisen
kaluston tuhoaminen jatkunee. Kaluston tuhoamista on perusteltu sen massavanhenemisella ja korkeilla
varastointi- ja ylläpitokustannuksilla. Perustelut ovat
Perussuomalaisten mielestä
pitkälti liioiteltuja.

Nyt tuhoamisvaarassa
olevat itäsaksalaiset ja kiinalaiset rynnäkkökiväärit
ovat uudenveroisia eikä
rynnäkkökivääri asejärjestelmänäkään ole vanhentunut. Puolustusministeriönkin mukaan nykyinen rynnäkkökiväärikalusto säilyy
käyttökelpoisena vuoteen
2035 asti.
Perussuomalaisten mukaan toimivien aseiden

tuhoamisessa ei ole sotilaallista tai taloudellista järkeä. Suomi voi tarvita niitä
kriisitilanteessa. Kysymyksessään Niinistö, Soukola
ja Oinonen ehdottavatkin
aseita edelleen säilytettäväksi tai sarjatulitoiminto
pitävästi poistettuna myytäväksi vastuullisille aktiivireserviläisille.
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Metallin työpaikkojen puolesta

Metallin perussuomalaiset
- metallin työpaikkojen puolesta
Satakunta

Oulu

112

Oulu

133

Oulu

134

135

Erno Korkeamäki

Martti Eskola

Mauri Krankkala

Raimo Puolakanaho

varastotyöntekijä
Pori

CNC-koneistaja
Raahe

käyttömies
Raahe

levyseppä-hitsaaja
Taivalkoski

Lappi

Pirkanmaa

45

Pohjois-Savo

68

53

Juhani Keinänen

Ari Perämaa

Jarmo Kyyrö

kunnossapitomies
Tornio

sähköasenteja
Tampere

hitsaaja
Vieremä

Äänestä turvallisuutta!
Metallin vaalit,
ennakkoäänestys postitse 2.-16.3.2012
uurnavaalit 25.-27.3.2012
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Metallin perussuomalaiset - m
Juhani Keinänen
•
•
•
•

Ammatti: kunnossapitomies
Ehdokasnumero: 45
Lappi
Työpaikan paikkakunta:
Tornio
• 81 Tornion Metallityöväen
ammattiosasto r.y.

45
Ari Perämaa
•
•
•
•
•

Ammatti: sähköasentaja
Ehdokasnumero: 68
Vaaliliiton tunnus: C
Pirkanmaa
Työpaikan paikkakunta:
Tampere
• 7 Tampereen Metallityöväen
ammattiosasto r.y.

68
Jarmo Kyyrö
•
•
•
•
•

Ammatti: hitsaaja
Ehdokasnumero: 53
Vaaliliittojen ulkopuolinen
Pohjois-Savo
Työpaikan paikkakunta:
Vieremä
• 148 Iisalmen Metallityöväen ammattiosasto r.y.

53

Olen 45-vuotias torniolainen kunnossapito-/prosessimies Tornio
Works Outokummun tehtaalla.
Nykyisessä toimessani on viides
vuosi menossa, mutta alalla olen
toiminut 80-luvun alusta saakka.
Vuoden 2010 pääluottamusmiesvaaleissa sain noin 40 prosenttia
äänistä.
Vuorotyö on hyvin raskasta ja jopa terveydelle vaarallista.
Suomessa tulisi kehittää erilaisia
vuorojärjestelmiä, jotta myös iäkkäämmät työntekijät jaksaisivat
paremmin työssä. Myös työturvallisuudessa on vielä kehittämisen
varaa.
Nuorissa on tulevaisuus. Suomessa oppisopimuskoulutus perustuu liikaa papereihin ja koulun
penkillä istumiseen, kun sitä pitäisi
kehittää enemmän Saksan malliin,

jossa osaamista siirretään työpaikalla vanhemmalta nuoremmalle
polvelle ammattimiehen ohjauksessa.
Työn on palkittava tekijänsä.
Suomessa on hyvin laaja skaala eri
osaamistason ammattilaisia mutta
hyvin pieni liikkumavara palkoissa. Moniosaaminen ei saa olla itseisarvo. Koulutus pitää päivittää
ajan tasalle ja antaa sitä työn vaativuuden mukaan.
Pääoma ei ole uhka vaan mahdollisuus. Pääomalle ei pidä antaa
kaikkea työntekijän kustannuksella, mutta on myös ymmärrettävä,
että juuri pääoma luo työpaikat
ottaen usein valtavia riskejä ilman
varmuutta investointien onnistumisesta.

Toimin sähköasentajana nostolavaautoja valmistavassa Bronto Skylift
Oy:ssä. Metalliliitton jäsen olen ollut 23 vuotta. Tällä hetkellä toimin
työsuojeluvaltuutettuna, aiemmin
olin kaksi kautta varavaltuutettuna. Vastustan muun muassa eläkeiän nostoa, paikallista sopimista,
työehtojen jatkuvaa heikentämistä
sekä toivon metalliliitolta avoimempaa toimintaa jäsenistöään
kohtaan.
Olen Metalliliiton vaaleissa
ensimmäistä kertaa ehdolla liittokokoukseen, ryhmässä ”Metallin
jäsenten ääni”. Tämä siksi, että
Metalli 7:n valta-alueella minulla
perussuomalaisena oli vaikeuksia
saada edes ehdokaslistoja, vaalituista, mainostilasta ja lehtiesittelyistä puhumattakaan. Vaaliliiton

ansiosta (8 ehdokasta) myös pienemmällä äänimäärällä voi päästä
läpi.
Metalliliitto tukee näissä vaaleissa rahallisesti vain sosiaalidemokraatteja ja vasemmistoliittoa,
ei muita ryhmiä. Jopa Metalli 7
–jäsenlehteen meidän ryhmämme
eriteltiin näkyvyydeltään huonompaan paikkaan kuin mihin se olisi
kuulunut. Edellä mainitujen puolueiden omien etujen turvaaminen
ja perussuomalaispelko on suuri,
joten tähän kohtaan olisikin hieno
tehdä jonkin tason jytky ja teidän
tuellanne se onkin mahdollista. Ei
itseni vaan perussuomalaisten takia.

Olen 44-vuotias metallimies Vieremältä, ao. 148:n opintosihteeri
sekä ulkomaalais- ja tasa-arvovastaava. Olen myös Pohjois-Savon
PerusSuomalaisten piirihallituksessa. Metallin työpaikoissa 90-luvulta lähtien työskennellessäni olen
tullut valituksi luottamustehtäviin
ja edelleen ao:n toimikuntaan.
Harmikseni olen huomannut, että
vaikka ay-liikkeen ensisijainen tehtävä on toimia jäsenistön edunvalvojana, niin lähes yhtä tiukasti sitä
vartioidaan myös sosialismin turvalinnakkeena.
Toisin kuin väitetään, ulkomaalaista työvoimaa ei tuoda paikkaamaan työvoimapulaa, vaan heidät
tuodaan kilpailuttamaan suomalaisten palkat ja työolot. Aito työvoimapula näkyisi palkkojen nou-

suna ja työllisyytenä, ei palkkojen
laskuna ja työttömyytenä.
Myös suomalaisten metallityöläisten syrjiminen on negatiivista
syrjintää. Vuokratyö on nykyajan
orjamarkkinajärjestelmä, työnantajien tarpeisiin mittatilaustyönä
toteutettu väline lain ja työehtosopimusten kiertämiseen.
Ulkomaalaisen halpatyövoiman
mukanaan tuomien ongelmien
edessä sosialistit ovat voimattomia
internationalistisista periaatteistaan johtuen. Rakkaudenpuolueen
hallinnoimana Metalliliitto kulkee
kohti tulevaisuutta, jossa oikeuksien vaatiminen suomalaiselle metallityöläiselle on viharikos.

Seppo.Keinanen@outokumpu.com

ari.peramaa@saunalahti.fi

jarmo.kyyro@pp.inet.fi
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metallin työpaikkojen puolesta
Martti Eskola
•
•
•
•
•

Ammatti: CNC-koneistaja
Ehdokasnumero: 133
Vaaliliiton tunnus: E
Oulu
Työpaikan paikkakunta:
Raahe
• 55 Raahen metallityöväen
ammattiosasto r.y.

133
Mauri Krankkala
•
•
•
•
•

Ammatti: käyttömies
Ehdokasnumero: 134
Vaaliliiton tunnus: E
Oulu
Työpaikan paikkakunta:
Raahe
• 200 Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto r.y.

134
Raimo Puolakanaho
•
•
•
•
•

Ammatti: levyseppä-hitsaaja
Ehdokasnumero: 135
Vaaliliiton tunnus: E
Oulu
Työpaikan paikkakunta:
Taivalkoski
• 129 Taivalkosken Metalli- ja
Kaivostyöväen ammattiosasto
r.y.

135
Erno Korkeamäki
•
•
•
•
•
•

112

Ammatti: varastotyöntekijä
Ehdokasnumero: 112
Vaaliliittojen ulkopuolinen
Satakunta
Työpaikan paikkakunta: Pori
6 Porin metallityöväen
ammattiosasto r.y.

Olen 45-vuotias metallimies Siikajoelta eikä ikä paina – huumoria riittää ehkä vähän liiaksikin. Tällä hetkellä olen töissä
Tevo Oy:llä ja metallialan töistä
minulla on 27 vuoden kokemus.
Olen myös Siikajoen kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja ja toiminut aikaisemmin
pääluottamus- ja varapääluottamusmiehenä. Minulla on hieno vaimo ja kaksi ihanaa lasta,
18-vuotias tyttö ja 16-vuotias
poika. Harrastan metsästystä ja
liikuntaa.

Eläkeiän nostolle sanon ehdottomasti ei. Jos joku haluaa ja
pystyy työskentelemään 68-vuotiaaksi se on mahdollista jo nyt
ja systeemi toimii hyvin. Mutta
joka ammatissa ei ole mahdollista työskennellä niin pitkään jos
se määrätään ikärajaksi.
Pätkätöitä on saatava vähennettyä, sillä työnantajat käyttävät niitä raskaasti hyväkseen.
Nuorten työllistyminen on
minulle erittäin tärkeä asia.
Työnantajien tulisi ottaa enemmän vastuuta tästä ongelmasta,

mutta pörssiyhtiöt panevat vastaan. Osakkeenomistajat haluavat aina vain lisää ja lisää optioita, muu on heille samantekevää!
Vuokrafirmat ovat syynä siihen, etteivät nuoret pääse töihin.
Työnantajan on helpompi ottaa
vuokratyöntekijä kuin palkata
itse. Vuokratyöntekijälle työnantaja pystyy sanomaan, ettei
huomenna tarvitse tulla. Myös
tähän on tultava muutos!

Olen 52-vuotias käyttömies Siikajoen kunnasta. Metallialalla
olen työskennellyt 35 vuotta.
Tämänhetkinen työnantajani
on Rautaruukki. Tällä hetkellä
istun myös Siikajoen kunnanvaltuutettuna.
Olen sitä mieltä, että pätkätöiden määrää pitäisi Suomessa
saada vähentymään. Nykyään
käytetään hyvin paljon pätkätyövoimaa ja pidetään määräaikaisissa työsuhteissa sellaisiakin
ihmisiä jotka jo pitäisi vakinaistaa. Näin korvataan vakinaista

työvoimaa ja minun mielestäni
se on väärin.
Varsinkin nuoria käytetään paljon pätkätyöhommissa.
Vanhoja ja raihnaisia, jopa sairaitakin pidetään puoliväkisin
työelämässä samaan aikaan kun
nuoria makuutetaan kortistossa
ja sairaslomalaisia korvataan
pätkätyösuhteilla.
Eläkeiän nostaminen ei ole
ratkaisu. Jos eläkeikää nostetaan,
tuetaan sillä nykyistä systeemiä,
jossa nuoret pidetään työttöminä ja vanhemmat väkisin töissä

vaikka määrätyillä aloilla kaikki
eivät tahdo kestää nykyiseenkään
eläkeikään saakka.
Vuokratyöfirmojen käyttö
pitää saada vähentymään. Joka
paikassa pyritään nykyään vähentämään väkeä ja teettämään
työt ulkopuolisella työvoimalla.
Vuokratyöfirmat mahdollistavat
tämän käytännön. Se on toki
työnantajalle edullista, kun ei
tarvitse maksaa kuin siitä ajasta,
jonka itse työ vaatii.

Olen Raimo Puolakanaho,
46-vuotias levyseppä-hitsaaja
Taivalkoskelta. Työskentelen laivanpotkureita ja alihankintana
öljynporauslautan osia valmistavassa Telatek Oy:ssä. Metallialalla olen toiminut 13-14 vuotta.
90-luvun vaihteessa olin pää- ja
varaluottamusmiehenä kattoturvatuotteita valmistavassa Finnponsa Oy:ssä.
Tällä hetkellä olen Taivalkosken kunnan varavaltuutettu sekä
rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Vuosina 2009-2010

olin myös kunnanhallituksen
varajäsen.
Vastustan eläkeiän nostoa
metallialalla. Työ on raskasta
ja kuluttavaa ja 63 vuotta on
varmasti tällä alalla maksimi.
Liittokohtaisia neuvotteluja on
käytävä tasapuolisesti siten, että palkankorotuksia jaetaan
tasapuolisesti eikä vain tietyn
porukan kesken. Ulkomaalaiset
työntekijät ovat totta kai tervetulleita Suomeen, kunhan heille
maksetaan sama palkka kuin
suomalaiselle metallimiehelle.

Nykyäänhän tästä ei ole mitään
takeita. Vastustan jyrkästi myös
matkakorvausten laittamista verolliseksi, joka söisi Suomen kilpailukykyä huomattavasti.
Odotan hyvin toiveikkaana
Mustavaaran kaivoksen avaamista, joka ennakkotietojen
mukaan tapahtuu aikaisintaan
vuonna 2016. Se toisi paljon
työpaikkoja Koillismaan seutukunnille.

Olen 31-vuotias varastotyöntekijä ja luottamusmies Porista.
Työpaikkani on puimureita ja
metsäkoneita valmistava SampoRosenlew.
Porin Perussuomalaisten toiminnassa olen ollut alusta asti
ja nykyisin myös sen hallituksessa.
Minulle tärkeää on demokratian ja läpinäkyvyyden lisääminen metalliliitossa. Jäsenten mielipiteiden pitää näkyä ja kuulua.
Liittokokousvaaleissa äänestysprosentti on ollut alhainen ja

YTK houkuttelee yhä enemmän
jäseniä.
Tiedotusta olisi lisättävä
ja osallistumista helpotettava.
Harva haluaa sitoutua poliittisesti, vaikka edunvalvonta kiinnostaisikin. Politikoinnista on
luovuttava ay-toiminnassa, että
erilaiset mielipiteet pääsisivät paremmin esille.
Metalliliiton organisaatiota
tulisi myös keventää ja byrokratiaa karsia. Mielestäni pitäisi
keskittyä perusasioihin ja niiden
laadukkaaseen hoitamiseen.

Pätkätyöläisten ja työttömien asemaan tulisi puuttua hanakammin. Olisi myös tärkeää
ettei ulkomainen halpatyövoima
pääse kilpailemaan kotimaisten
työntekijöiden kanssa samoista
työpaikoista.

martti.eskola@luukku.com

mauri.krankkala@kotinet.com

perussuomalaiset@taivalkoskelainen.com

korkeamaki80@suomi24.fi
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Metallin työpaikkojen puolesta

Metallin perussuomalaiset
• Metalli taisteluun työpaikkojen puolesta
- liiton on sanouduttava irti Kataisen/Urpilaisen hallituksen
			 teollisuutta tuhoavasta energia- ja ilmastopolitiikasta
- polttoaineverosta luovuttava ja torjuttava Windfall-vero

• Metalli metallityöläisille
- jäsenmaksuvaroja ei puoluepoliittisiin tukiin
- työväenlehtisetelistä ja tukiavustuksista luovuttava

• Demokratiavaje täytettävä, jäsenten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteuduttava
- vaaliasiakirjat internettiin
- ehdokkaaksi viidellä allekirjoituksella

metallin työpaikkojen
puolesta!
Metallin vaalit,
ennakkoäänestys postitse 2.-16.3.2012
uurnavaalit 25.-27.3.2012
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Koulutusta ja tekemisen meininkiä
Antaverkan koulutusseminaarissa
Ylöjärvelle Antaverkan leirikeskukseen kokoontui
lauantaina 18.2. kuutisenkymmentä perussuomalaista tai sellaiseksi ryhtyvää
Pirkanmaalta ja kauempaakin Suomesta. Oli alkamassa viikonlopun mittainen
koulutusseminaari jonka
Tampereen Perussuomalaiset järjestivät.
Ajatus koulutuksesta
oli kypsynyt jo kauemmin,
mutta viime syksynä se potkaistiin alulle.
Koulutuspaikaksi varattiin Tampereen kaupungin
nuoripalveluiden leiri- ja
kurssikeskus, jossa järjestetään ympärivuotisesti perinteisen leiritoiminnan lisäksi
paljon erilaisia kursseja,
kouluyhteistyötä sekä enenevässä määrin perhejuhlia. Majoituspaikkoja riitti
kaikille tarvitseville ryhmähuoneissa, se ei ollut hotellitasoista mutta tunnelma
kyllä korvasi laadun. Koko
viikonlopun muonitus hoidettiin talkoovoimin ja siitä
tuli ylenpalttiset kiitokset.
Historiaa ja
tulevaisuutta
Kouluttajina olivat lauantaina työmies Matti Putkonen ja puoluesihteeri
Ossi Sandvik joka jatkoi
vielä seuraavanakin päivänä. Sunnuntaina oli oma
ohjelmansa myös kansanedustaja Lea Mäkipäällä,
valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Luodolla ja
kaupunkilehti Tamperelaisen päätoimittaja Jari Niemelällä.

Puoluesihteeri Ossi Sandvikin ohjelma oli jaettu molemmille päiville ja kattoi valtavan tietopaketin mm. puolueen historiasta, säännöistä ja
organisaation rakenteesta.

Ossi Sandvik kertoi puolueen historian vaiheista sen
juurilta, Pientalonpoikien
puolueesta Perussuomalaiset
rp:n perustamiseen ja tähän
päivään asti. Puolueorganisaation ja toiminta-ajatuksen
esittely kuului myös Ossin
ohjelmistoon. Ehkä eniten
keskustelua herätti ajankohtainen kuntavaaleihin
osallistuminen, poliittisen
tilanteen luomat mahdolli-

Paikallisia median edustajia voi pyytää kertomaan
viestinnän keinoista, kuvassa kaupunkilehti Tamperelaisen
päätoimittaja Jari Niemelä.

suudet ja perussuomalaisten
tavoitteet ja vahvuudet.
Tavoitteet ja mahdollisuudet olivat osa myös
Matti Putkosen esitystä
joka katsoi jytkyn jälkeiseen tulevaisuuteen ja miten siitä jatketaan seuraaviin vaaleihin. Matti evästi
kuulijoita myös politiikan
ajankohtaisimpiin aiheisiin
ja perussuomalaisiin vaihtoehtoihin mm. talouden
tasapainottamiseksi.
Siitä huolimatta, että
lauantai-iltana oli saunottu tuntikausia ja istuttu iltaa aamun tunneille, koko
joukko jaksoi osallistua
heti aamusta Lea Mäkipään
ohjeistukseen hyvästä vaalikampanjasta. Lea painotti
aitouden merkitystä, pitää
olla rohkeasti oma itsensä
ja uskaltaa sanoa mielipiteensä.
Heikki Luoto kertoi valtuusto- ja lautakuntatyöstä
sekä luottamushenkilön
toimintaa ohjaavista säännöistä, sekä Tampereen tilaaja-tuottajamallista ja toimintatavasta ja luottamushenkilöiden valintatavasta
niihin. Kaupungin hallintoorganisaatio aukeni monelle kuulijalle ensimmäistä
kertaa. Lisäksi keskusteltiin
virkamieskoneiston vallasta
kuntapolitiikassa.

Jari Niemelä ohjeisti kuulijoita lähestymään
viestimiä ja kertoi yleisönosasto- ja lehtikirjoittelun
periaatteista. Samalla tutustuttiin toimittajan sielunelämään ja totuudenmukaiseen kanssakäymiseen.
Käytiin läpi tiedottamisen
tapoja ja mahdollisuuksia,
millainen tiedotus noteerataan ja millainen on hyvä
tiedotustilaisuus.
Aiheena ”Perinteiset
uutiskriteerit” sai keskustelua aikaan, ja toimittajan
näkökulmasta Perussuomalaisten saama kyseenalainenkin julkisuus johtuu
todennäköisimmin perussuomalaisten pelosta. Jari
kertoi lisäksi median ominaisuuksista ja tehtävistä,
sekä
henkilökohtaisten
suhteiden luomisesta mediaan.
Kaikilta kouluttajilta tuli palautetta ja kiitosta erittäin osallistuvasta yleisöstä.
Vaikka aikataulu oli tiukka,
oli keskustelulle ja kysymyksille varattu riittävästi aikaa,
jonka osallistujat käyttivät
hienosti hyväkseen.
Kaikin puolin viikonloppu oli niin osallistujien
kuin kouluttajienkin mielestä erittäin onnistunut,
samankaltaiselle ohjelmalle
on selvästi tarvetta.

Muutamia osallistujien
kommentteja:
- Seminaariväestä huokui
sellaista tekemisen meininkiä. Sain ihan uutta pontta
itsellenikin. Toivon tämmöisiä samantapaisia seminaareja vielä lisääkin tulevaisuudessa.

Seminaarin henki oli todella
hyvä niin osallistujien kuin
esiintyjienkin osalta. Kaikilla tuntui olevan tekemisen meininki päällä ja se oli
todella hieno asia! Muualta
tulleilta tuli kommentteja,
että tällaisia tilaisuuksia tulisi heidänkin järjestää.
Seppo Silvennoinen, Tampere

Jari Lumpus, Ylöjärvi

- Koulutusaikataulu ja
agenda olivat kerrassaan
loistavia. Taukoja oli riittävästi ja ne olivat riittävän
pitkiä, jotta ehti myös juttelemaan muiden kanssa,
koska ikävä kyllä tämänlaiseen chattailuun ja ajatusten
vaihtoon ei nykyään liioin
ole aikaa. Kiitos todella
hienosta koulutuskokonaisuudesta, josta on varmasti
monelle ja myös itselleni
paljon hyötyä! Koulutustilaisuudessa oli myös hyvä,
avoin, välitön, yhteistä ja
yhteistyötä rakentava henki.
Riikka Elovaara, Tampere

- Sain todella paljon tietoa asioista ja vastauksia
kysymyksiini tapahtumassa.
Seminaariin oli saatu todella huipputason esiintyjät.
Kiitos siitä teille järjestäjille! Seminaarissa asiasisältö
oli hyvä ja siellä käsiteltiin
oikeita ja tärkeitä asioita.

Lopuksi kiitän vielä
järjestäjän ominaisuudessa kaikkia osallistujia ja
kouluttajia, te kaikki teitte
omalta osaltanne viikonlopusta onnistuneen. Yhtä
lailla kuin kouluttaminen ja
perusasioiden oppiminen on
tärkeää, on sitä myös hyvän
yhteishengen kasvattaminen
ja ylläpitäminen. Kannustaisin vielä paikallisyhdistyksiä ja piirejä tarttumaan
toimeen ja miettimään omia
mahdollisuuksiaan järjestää
koulutusta ja yhteistä aikaa
jäsenilleen ja tuleville kunnallisvaaliehdokkaille. Ei se
ole ollenkaan vaikeaa, yhteishenkeä ja talkootyötä se
kyllä vaatii. Autan mielelläni käytännön kysymyksissä!
Tampereen Perussuomalaisten puolesta,

Terhi Kiemunki
terhikiemunki@hotmail.com
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Satakunnan Perussuomalaiset
Naiset järjestäytyivät
Satakuntaan perustettiin
uusi
perussuomalainen
alueyhdistys torstai-iltana
1.3.2012. Tunnelmallisen ja
keskiaikahenkisen Ravintola Wanha Juhanan tiloihin
oli kokoontunut naisia joka
puolelta Satakuntaa perustamaan uutta yhdistystä,
jolle onkin jo pitkään ollut
tilausta. Kokousta johtamaan oli saapunut EteläSuomen järjestösihteeri ja
Perussuomalaisten Naisten
hallituksen jäsen Riikka
Slunga-Poutsalo puoluetoimistolta.
- Sekä naisjärjestölle että puolueelle on tullut Satakunnasta paljon kyselyjä
Satakunnasta maakunnallisen naisyhdistyksen perustamiseksi. Täällä on paljon
aktiivista porukkaa, ja minun mielestäni siinä on perustetta tarpeeksi, SlungaPoutsalo totesi.
Yhdistyksen nimeksi
päätettiin antaa yksinkertaisesti Satakunnan Perussuomalaiset Naiset ry. Yhdistyksen toimintakausi on
sääntöjen mukaisesti yksi
kalenterivuosi.
Runsas osanotto
Perustajajäseniä kokoukseen oli saapunut paikalle
kymmenen eri puolilta Satakuntaa, ja kaikille riitti
luottamustehtäviä. Alueyh-

Satakunnan Perussuomalaisten Naisten perustamiskokous Ravintola Wanha Juhanassa oli onnistunut ja sujui mukavissa tunnelmissa.

distyksen hallitukseen valittiin neljä varsinaista jäsentä
ja neljä varajäsentä.
Ensimmäisellä toimikaudella Satakunnan Perussuomalaisten Naisten
puheenjohtajana
toimii
Laura Huhtasaari Porista.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Taina
Virtanen Porista, toiseksi
varapuheenjohtajaksi Taru
Kankkonen Lavialta. Sih-

teerinä toimii Sari Toroska
Luvialta.
Hallituksen
jäseniksi valittiin Mia-Eveliina
Ullvén-Klinga Raumalta
(varalla Vappu Laukkanen
Raumalta), Maarit Markkula Köyliöstä (varalla Sari
Toroska), Taina Virtanen
Porista (varalla Raili Arola
Porista) ja Taru Kankkonen
Lavialta (varalla Anita Koivu Raumalta. Toiminnan-

tarkastajaksi valittiin Tuula
Kaituri Porista ja varatoiminnantarkastajaksi Arja
Teeri Porista.
Täysillä listoilla
vaaleihin
Kokouksessa vahvistettiin
myös kannatus- ja jäsenmaksun suuruudeksi nolla
euroa. Yhdistyksen talousarviosta keskusteltiin ja

päätettiin anoa kattojärjestöltä avustusta toiminnan
käynnistämiseen kaksituhatta euroa.
Satakunnan Perussuomalaiset Naiset tavoittelevat täysiä listoja kunnallisvaaleihin. Joka kuntaan
pyritään saamaan vähintään yksi perussuomalainen
naisvaltuutettu.
Kaiken kaikkiaan kokous oli onnistunut ja su-

jui mukavissa tunnelmissa.
Kuten presidentinvaalitkin
jo osoittivat, kuuluu Satakunta epäämättömästi
Perussuomalaisten vahvimpiin tukialueisiin ja uusien
yhdistysten perustaminen
alueella ennakoi menestyksellisiä kuntavaaleja.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen:

Lakialoite sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi
Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin 16.2.2012
kansanedustaja Reijo Tossavaisen (ps) lakialoitetta sotasyyllisyysoikeuden
tuomioiden purkamisesta.
Lakialoitteen on allekirjoittanut 40 kansanedustajaa.
Asian käsittelyn yhteydessä
edustaja Tossavainen totesi
seuraavaa:
Suomi joutui Neuvostoliiton voimakkaasti
painostamana säätämään
vuonna 1945 taannehtivan
rikoslain ”sotaan syyllisten rankaisemisesta” sekä
perustamaan heidän tuomitsemistaan varten satunnaisen erityistuomioistuimen. Syytetyiksi joutuivat
sodanaikaisesta valtiojohdostamme Risto Ryti, J. W.

Rangell, Väinö Tanner, T.
M. Kivimäki, Edwin Linkomies, Henrik Ramsay, Antti
Kukkonen ja Tyko Reinikka. Neuvostoliiton vahvan
painostuksen leimaamassa
ja muutoinkin politisoituneessa oikeudenkäynnissä
syytetyt tuomittiin pitkiin
vapausrangaistuksiin.
Valtaosa suomalaisista
ei ole koskaan pitänyt sotasyyllisiksi täten tuomittuja syyllisinä mihinkään
rikokseen, vaan isänmaallisina kunniallisina kansalaisina, jotka äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa
ponnistelivat silvotun ja
uhanalaisen maamme hyväksi. Suomalaisten silmissä he eivät ole koskaan
vähimmässäkään määrin

menettäneet kunniaansa,
eikä heidän osaltaan siksi sinänsä tarvita mitään
kunnian palautusta. Kuitenkin kansallisen ja oikeusvaltiollisen itsekunnioituksen takia on aiheellista
viimeistään nyt avata lailla
säännelty tie oikaista syytettyjä kohdannut vääryys.
Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä loukattiin
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita
monissa kaikkein keskeisimmissä kohdissa ja toimittiin vastoin silloisen ja
nykyisen perustuslakimme
ilmaisemia demokraattisen
sivistys- ja oikeusvaltion
perussääntöjä.
Keskeisimmät ja karkeimmat virheet olivat:

1) sotasyyllisyysoikeus oli
jälkikäteen varta vasten
perustettu erityistuomioistuin, 2) oikeudenkäynnissä rikottiin taannehtivan
rikoslain kieltoa eli keskeisintä rikosoikeudellista
rangaistavuuden periaatetta, 3) oikeudenkäynnissä ei
noudatettu eikä edes voitu
noudattaa syyttömyysolettamaa eli sivistysvaltioiden
rikosprosessin perussääntöä, 4) syytettyjen puolustautumismahdollisuuksia
rajoitettiin, 5) osa tuomareista oli ilmeisesti jäävejä
ja 6) tuomioistuimen tuomareihin kohdistui voimakas ulkopuolinen painostus
syytettyjen vahingoksi.
Sopivin keino kerrottujen raskaasti virheellisten

rikostuomioiden poistamiseen on oikeudenkäyntilakiemme tuntema säännöstö
nimeltään tuomionpurku.
Korkein oikeus on tässä
tapauksessa se korkea ja
kvalifioitu instanssi, jolle
toimivalta sotasyyllisyysoikeuden tuomioiden purkuasiassa on soveliainta
osoittaa. Korkein oikeus on
vuonna 2008 ratkaisussaan
katsonut, että tuolloisen
lainsäädäntötilanteen puitteissa sillä ei ollut kyseistä
purkuvaltaa
sotasyyllisyysoikeuteen nähden. Sen
vuoksi on nyt aiheellista
säätää erityinen laki, jossa
korkeimmalle oikeudelle
nimenomaisesti annetaan
tällainen tuomion purkamisen toimivalta.

Lakiehdotuksen mukaan aloitevalta purkuhakemisen tekemiseen olisi
sekä valtakunnansyyttäjällä että sotasyyllisyysoikeudessa tuomitun omaisella.
Omaisen käsite olisi tässä
tulkittava laajasti.
Sotasyyllisyysoikeuden
tuomioiden kaltainen kansallisesti syvän traumaattinen kipupiste ja kunniavelka on syytä saada kansallisen ja oikeusvaltiollisen
itsekunnioituksen edellyttämällä tavalla hoidetuksi ennen kuin Suomen itsenäistymisestä tulee kuluneeksi
sata vuotta. Sen vuoksi
lakiehdotuksessa esitetään,
että purkuhakemukset on
tehtävä viimeistään joulukuun 5 päivänä 2017.
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Kiteeläinen sotaveteraani kauhistui puolustusvoimauudistuksesta:

Näin sanottiin myös vuonna 1939
Kiteeläiset Aino ja Kauko
Markiola ovat tehneet isänmaallemme pitkän ja kunniakkaan päivätyön. Kauko
meni 18-vuotiaana Syvärille
sotimaan, Aino taas toimi
Sortavalassa lottana.
Siviiliammatiltaan molemmat Markiolat ovat
opettajia ja sodan jälkeen
he toimivat Puhoksen koululla eläkeikäänsä saakka.
87-vuotias Kauko Markiola seuraa tarkoin aikaansa. Ei siis ihme, että
puolustusvoimauudistus
saa vanhan sotaratsun kiivastumaan.
- Uudistus lähtee ajatuksesta, että Suomeen ei tule
sotaa enää ikinä. Mutta
koskaan ei pitäisi luulla, että asiat pysyvät ennallaan.
Etenkään Venäjällä!
- Stefan Wallin sanoi,
ettei meillä ole uhkaa venäläisistä. Ei ole uhkaa, vaikka
itärajalle lisätään kalustoa ja
nopean toiminnan joukkoja! Näinhän meille sanottiin
myös vuonna 1939, jolloin
sodan uhka jo selvästi oli
olemassa, Markiola jyrisee.
- Näin sanottiin, vaikka
naapuri oli kasannut rajalle kalustoa sotaa varten.
Tykistöt ja kalusto olivat
paikan päällä, mutta meille
vaan vakuuteltiin, että vaaraa ei ole.
- Nyt sanotaan, että
rajallamme olevat joukot
on oikeastaan suunnattu
vain Natoa vastaan. Ilman
muuta Nato on pääkohde,
mutta Venäjä varautuu jo
siihen, että Suomi liittyy
Natoon.
Enemmän virkaa
kuin järkee?
Markiolan mielestä poliitikolle ei voi tulla suurempaa asiaa päätettäväksi
kuin Suomen maanpuolustus. Hän kuitenkin epäilee
päättäjiemme kykyä päättää tämän suuruusluokan
asioista, sillä heillä on hyvin epärealistinen käsitys
sodasta.
- He eivät ole nähneet
sotaa, eivätkä heidän isänsäkään ole olleet sodassa.
Heidän käsityksensä sodasta perustuu pääasiassa
elokuviin ja kirjoihin, joissa on paljon pahoja asiavirheitä.
Suomen poliitikot eivät Markiolan mukaan ota
kylliksi huomioon sitä, että
venäläinen kasvatusperinne poikkeaa ratkaisevasti
omastamme.
Venäläiset
ovat ateistisen valtion kas-

poliitiikan asiantuntijan,
Aleksandr Duginin ajatuksiin. Duginin mukaan tulevan suurvallan pahimpana
sotilaallisena ongelmana
ovat reuna-alueet ja siksi
Moskovan pitää lujittaa
niissä otettaan.
Etupiirit taas

Joku tolkku näissä vähemmistöjen oikeuksissakin pitäisi olla, sanoo sotaveteraani Kauko Markiola.

vatteja, meihin taas on vaikuttanut voimakkaasti kristinusko.
- Meitä opetettiin puhumaan totta, heitä taas valehtelemaan, sanoo Markiola.
Stefan Olivier kertoo
kirjassaan Moskovan enkeli, kuinka KGB:ssä piti aina
valehdella. He nauroivat,
kuinka helppo FBI:n agentteja oli jymäyttää, koska he
uskoivat kaiken, mitä heille
puhui. Heidän ei saanut puhua totta koskaan. Ei koskaan!
Myös Suomen päättäjät
näyttävät uskovan kaiken,
mitä heille sanotaan.
Härski päätös
Puolustusvoimauudistuksen
yhteydessä lopetetaan mm.
Kontiolahdella sijaitseva
Pohjois-Karjalan Prikaati,
vaikka siellä on olennaisen
tärkeätä erityisosaamista.
- Siellä tapahtuu sissikoulutus ja ainoa mahdollisuus puolustaa maatamme
on juuri sissitoiminta. Sissejä ei voida pysäyttää, koska
heitä ei tavoiteta, he ovat
hajallaan metsissä.
- Mutta millä me estäisimme vihollisten maahantulon nyt, kun jalkaväkimiinatkin kiellettiin?
Emme millään!
Dragsvikin säilyttäminen tuntuu veteraanista eri-

tyisen härskiltä päätökseltä.
- Killan jäsen Stefan
Wallin ei tietenkään lopettaisi omaa, ruotsinkielistä varuskuntaansa, sanoo
Markiola.
- Mutta jos asia ratkaistaisiin yleisen, eikä ministerin oman poliittisen edun
mukaan, niin Dragsvik yhdistettäisiin ilman muuta
Upinniemeen. Sotilaspoliittisestihan sillä ei ole mitään
virkaa.
- Vain pieni prosentti
kansastamme on ruotsinkielisiä. Miksi heillä pitäisi olla
oma varuskunta? Sen sijaan
koko Itä-Suomi jää nyt ilman varuskuntaa! Joku
tolkku näissä vähemmistön
oikeuksissakin pitäisi olla!
- Toimenpiteillään valtiovalta kertoo meille, että
Itä-Suomea ei edes kannata
puolustaa. Suuri venäläinen
kalusto on rajallamme. Ei
kai kukaan voi edes kuvitella, että yhä heikkenevä
armeijamme pystyisi puolustamaan Suomea! Se on
täysin mahdotonta!
Markiola on kuunnellut
huolestuneena myös tietoja
suomalaisten suurista maakaupoista venäläisille.
- Jos asia on nyt todellakin niin, että emme mitenkään voi puolustautua, niin
meille jää vain yksi vaihtoehto: annetaan Karjala venäläisille sovinnolla.

- Heillehän on myyty
jopa aivan strategisia maaalueita! Myydään loputkin,
sotaratsu ärähtää.
Herääminen
ruumiskasassa
Veteraanin ajatukset palaavat sotaan yhä uudelleen.
Hänen sotilasyksiköstään
meni aikoinaan 36 poikaa
Syvärille. Vain kuusi palasi
takasin.
- Kävin taannoin sankarihautausmaalla. Siellä ne
kaikki kaverini olivat vieri
vieressä. Ja siellä oli paikka,
jossa minunkin pitäisi olla...
- Vain minä olen heistä
jäljellä. Yksikön muut kaverit kaatuivat eräällä viivytysasemalla. Olin ensimmäisenä ruokajonossa kun
soppatykin luukku avattiin
ja tuli leimahti. Soppatykkiin tuli täysosuma!
- Tullessani tajuihini jonossa takanani ollut kaveri
makasi päälläni kuolleena.
En ymmärrä, miksi selvisin
ja hän kuoli. Toisin päinhän
sen olisi pitänyt mennä!
- Herätessäni luulin että
olen sokea, koska kasvoillani oli mutaa ja moskaa.
Luulin, että alaruumiini on
halvaantunut, koska se ei
liikkunut lainkaan. Vähitellen tajusin, että sekä allani
että päälläni oli kuolleita
kavereitani. Onneksi joku

huomasi, että ruumiskasassa on liikettä...
- Käteeni jäi siitä vamma ja sain viikon veepeetä.
Mutta kun viikon kuluttua
kun menin lääkärille kättäni
näyttämään niin hän karjaisi, että rintamalle siitä, eikä
mitään lomia enää! Liipasinsormi toimii ja se riittää!
Venäjän tavoitteet
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus kertoo, että
Länsi-Euroopassa alettiin jo
1990-luvulla pitää sodan uhkaa niin vanhentuneena ajatuksena, että se mahdollisti
Nato-maiden asevoimien
mittavan alasajon ja maanpuolustustehtävien suuntaamisen kriisinhallintaan.
Venäjä kuitenkin tavoittelee edelleen suurvalta-asemaa. Sotilasdoktriineissaan
Venäjä pitää Natoa vaarana, kun taas Nato pitää Venäjää kumppaninaan.
Tutkimuksen mukaan
Venäjän asevoimia modernisoidaan suurella rahalla
ja maan reuna-alueille muodostetaan korkeassa valmiudessa olevia joukkoja. Niillä
on kyky saavuttaa operatiivisia tuloksia suoraan rauhan ajan ryhmityksestä!
Suomen sotilasasiantuntijat ovat kiinnittäneet
erityistä huomiota vaikutusvaltaisen venäläisen geo-

Dugin kaavailee, että Saksa
ja Venäjä jakavat Euroopan
etupiireihin, ja Suomi kuuluisi Venäjän etupiiriin. Venäjän lopullinen päämäärä
on koko Euroopan suomettaminen.
Duginin mukaan Suomi kuuluu karjalais-suomalaiseen geopoliittiseen
vyöhykkeeseen, joka on
kulttuurisesti ja osin taloudellisesti yhtenäinen, mutta
muodostaa euraasialaisen
keskuksen (eli Moskovan)
strategisen tuen. Duginin
mukaan Suomi on valtiona hyvin epävakaa, mutta
kuuluu luonnollisella ja historiallisella tavalla Venäjän
geopoliittiseen alueeseen.
Venäjän ylivallan saavuttamiseksi kohdemaissa
tulee ensin käyttää hienostuneempia ja sen jälkeen
sotilaallisia toimia.
Edellä mainittiin venäläisten tekemistä suurista
maakaupoista Suomessa.
Maan osto lieneekin osa
hienostuneempaa ohjelmaa
ylivallan saavuttamiseksi.
Duginin mukaan myös kaasua ja muita luonnonrikkauksia tulee käyttää painostettaessa valtioita Venäjän
tahtoon.
Duginin mukaan Venäjän ei tarvitse pelätä sotaan
ryhtymistä mutta olisi parempi, jos tavoitteisiin päästäisiin ilman aseita.
Entä millaisia ajatuksia
Duginin kirjoitukset herättävät sotaveteraani Markiolassa?
- Kun talvisota syttyi,
koko maailma ajatteli, että
se on Suomen loppu. Eivät
mitkään aseet voi meitä nytkään pelastaa, ellei Jumala
meitä varjele. Viime kädessä
vain Hän voi meitä auttaa,
joten pitäkäämme hyvät
välit ennen kaikkea Hänen
kanssaan!

Teksti ja kuva: Seija Pajatie
Lähde: Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi.
Maanpuolustuskorkeakoulu. Strategian laitos.
Julkaisusarja 2: tutkimusselosteita nro 47/2011
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Pyssyt piiloon ja puukot tup
Suomalaiset ovat aina suojelleet metsää ja metsän
asukkaita. Tapion tarhoissa tuohivirsuissa astelevalle metsästäjälle oli tärkeää
saada kolkkanuolensa kohteeksi metsän viljaa. Oravia
käytettiin valuuttana. Myös
kärpän ja punaketun nahka
oli arvossaan. Toisenlaisella
nuolella sorrettiin syötävää
riistaa.
Ihmisen elanto pohjautui metsän ja veden viljaan.
Kukaan ei halunnut haaskata ja tärvellä elantoaan joten
metsän ja sen asukkaiden
elinolojen parantaminen
oli tärkeää myös ihmisille. Metsästäjät ja metsästä
elantonsa saavat ovat aina
ymmärtäneet suojella luontoa - ilman erityistä Natura
ohjelmaakin.
EU:n päättäjät vaativat
lisää suojelua
Vuonna 1923 valmistui nykyistä luonnonsuojelulakia
edeltävä laki ja samalla vuosikymmenellä perustettiin
ensimmäiset suojelualueet
yksityisten ja yhteisöjen
omistamille alueille.
Ensimmäiset kansallispuistot perustettiin valtion
maille vuonna 1938.
Reipas 60 vuotta myöhemmin Goretex-kengissään astelevat bongaajat
päättivät että luontoa on
suojeltava lisää. Alkoi Natura 2000 -verkoston raken-

taminen. Verkosto koostuu
luontodirektiivin perusteella EU jäsenmaan ehdotta-

mista ja EU:n komission
hyväksymistä alueista ja
lintudirektiivin perusteel-

la ilmoittamista alueista.
Suomessa on eri tietolähteiden mukaan 1857 Natura

2000 -verkostoon kuuluvaa
aluetta. Verkoston pinta-ala
on noin viisi miljoonaa heh-

taaria. Tästä noin 3,6 miljoonaa hehtaaria on maaalueita.

1980-luvun kasvu oli
hyvää ja 1990-luvulla
vauhti lamasta huolimatta lopulta vain kiihtyi.
1990-luvun laskelma on
katkaistu vuoteen 1998,
koska 1999 Suomi liittyi
euroon, ja 2000-luvulle on
tehty kaksi laskelmaa, joista vuoteen 2007 ulottuva
jättää finanssikriisin seuraukset huomiotta ja vuoteen 2010 ulottuva ottaa ne
huomioon.
Jos tasoitetaan vuotuiset nousut ja laskut yhdeksi
keskiarvoksi, Suomen vienti
kasvoi 80-luvulla 9 % vuodessa, vuosina 1990-1998

keskimäärin 10,2 % vuodessa, ja 1999-2007 vain
6,3 % vuodessa (huom!
laskelma ei siis tarkoita,
että kasvu olisi esimerkiksi
90-luvulla ollut tasaisesti
10,2 % joka vuosi). Vuosina 1999-2010 kasvu oli
keskimäärin vain onnettomat 3,8% vuodessa.
Mistä edes tuo vähäinen kasvu sitten on tullut,
eli onko vienti euroalueelle
kuitenkin kasvanut valtavasti samaan aikaan kun
se muualle on laskenut?
Hämmästyttävää
kyllä,
2000-luvulla kehitys on
ollut juuri päinvastais-

■■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Viennin kasvu hidastunut euroaikana

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Eurojärjestelmä on natissut liitoksissaan kohta
parin vuoden ajan. Kriisi
on lisännyt kielteisiä ää-

nenpainoja, joihin kuitenkin on pyritty vastaamaan
väittämällä, että ennen
kriisiä (ja unelmissa myös
kriisin jälkeen) euro joka
tapauksessa tuotti suurta
hyvinvointia. Onko tämä
juhlapuheissa toistettu hokema osoitettavissa toteen
myös mitattavissa olevilla
tosiasioilla?
Professori Jukka Pirttilä teki viime marraskuussa
laskelman, jonka mukaan
alkuperäisten 12 euromaan
talous on kasvanut keskimäärin hitaammin kuin euron ulkopuolisten verrokkimaiden (Ruotsi, Tanska,

Iso-Britannia, Sveitsi). Euromaiden parhaimmistokin
oli pärjännyt vain hitusen
verrokkimaita paremmin.
Pirttilän laskelmissa vienti oli kuitenkin kasvanut
euromaissa verrokkimaita
paremmin.
Päätin omalla tahollani
jo ennen Pirttilän laskelmiin
tutustumista selvittää viennin kasvua euroaikana, sillä
euronhan on alusta saakka
väitetty tuovan Suomelle
valtavaa viennin kasvua ja
erityisesti luovan euroalueelle sisämarkkinat, joiden
suojissa vienti paisuu kuin
pullataikina.

Kun verrataan aikaa ennen ja jälkeen euron, Suomen viennin kasvu on euroaikana ollut yllättävänkin
selvästi ja yksiselitteisesti
aiempaa hitaampaa:
• Vuoteen 1980 verrattuna
Suomen vienti 1989 oli
kasvanut 89,0 %.
• Vuoteen 1990 verrattuna
Suomen vienti 1998 oli
kasvanut 127,6 %.
• Vuoteen 1999 verrattuna
Suomen vienti 2007 oli
kasvanut 67,4 %.
• Vuoteen 1999 verrattuna
Suomen vienti 2010 oli
kasvanut 33,6 %.
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ppeen
Ahtaasti rakennetussa
Keski-Euroopassa asuville
EU päättäjille ei riittänytkään pohjoisen Suomen
viisi miljoonaa suojeltua
hehtaaria, vaan EU:n suunnilta esitettiin vaatimuksia
että Suomea on suojeltava
lisää.
Ympäristöministeriössä
on tartuttu toimeen ja käynnistetty uusien luonnonsuojelualueiden perustamistoimet. Tavoite on muuttaa
suojelualueiksi tai liittää jo
nykyisin suojeltuihin alueisiin vielä yli puoli miljoonaa
hehtaaria Metsähallituksen
metsiä.
Täyden suojelun
periaate rajoittaa
paljon
Nyt on metsänomistajien
ja metsästäjien syytä olla
hereillä, sillä perustettava
luonnonsuojelualue rajoittaa oikeuksia melkoisesti.
Maaston ja vesistöjen suojelu ei Suomessa ole mitä
tahansa näpertelyä, vaan
meillä on menty suojelussa
vielä huomattavasti EU direktiivien vaatimuksiakin
pitemmälle.
Meillä suojelualueisiin
kohdennetaan ns. täyden
suojelun periaatetta joka
rajoittaa erittäin voimakkaasti sekä metsästystä että
metsien talouskäyttöä (Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila on

ta. Vuonna 2000 Suomen
viennistä 33,8 % suuntautui euroalueelle. Vuonna
2010 viennistä suuntautui
euroalueelle 29,2 %. Yhtenäkään vuonna tällä välillä vienti ei ollut vuoden
2000 vientiä korkeampi,
joten tendenssi on lievästä
heilahtelusta huolimatta
selvästi 2000-luvulla ollut
laskeva. Sanalla sanoen,
Suomen vienti euroalueelle
on euroaikana suhteellisesti pienentynyt verrattuna
Suomen vientiin euroalueen
ulkopuolelle.
Kun siis jätetään federalistien juhlapuheet sikseen
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■■järjestösihteerin palsta

Kentällä kuhisee
jättänyt asiaa koskien neljä
kirjallista kysymystä).
Toki
suojelualueella
saa edelleenkin liikkua,
mutta liikkumista voidaan
rajoittaa esimerkiksi lintujen pesimäaikana. Myös
marjaämpärin ja sienikorin
kanssa voi maastossa kulkea, mutta metsästysaseen
kanssa kävely on pääsääntöisesti kiellettyä ainakin
Etelä-Suomen luonnonsuojelualueilla.
Kaikilla luonnonsuojelualueilla on kiellettyä
perustaa riistapeltoja ja
riistan ruokintapaikkoja.
Myös erilaiset metsästäjien
vahtikojut ja ampumaturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeät tornit ovat
kiellettyjä rakenteita.
Lupa on mahdollista
saada hirven ajoon ja vierasperäisten lajien metsästykseen ja perustellusta
syystä ja tarpeesta myös
muiden vahinkoa ja vaaraa aiheuttavien yksilöiden
poistamiseen.
Erityisesti kehotan lukemaan sanat ”luvan voi
saada”.
Tämä tarkoittaa sitä,
että mikäli luonnonsuojelualueella ja sen ympäristössä
halutaan leikata taimikkotuhoja aiheuttavaa hirvikantaa, niin metsästys on
järjestettävä riittävän laajalla alueella.
Uskallan väittää että paperisota metsästysoikeuden

ja luetaan kylmät numerot,
euroon siirtymisen jälkeen
Suomen viennin kasvu on
hidastunut, miten tahansa
asiaa tarkastellaan. Vienti
on myös suuntautunut entistä enemmän nimenomaan
euroalueen ulkopuolelle.
Viennin todellinen kehitys on siten ollut päinvastaista kuin euroon liitetyt
myönteiset teoriat ennustivat. Syitä kehitykselle on toki muitakin kuin euro, eikä
tämä havainto kerro mitä
olisi tapahtunut jos emme
olisi liittyneet euroon. Euron teoreettisia hyötyjä tai
haittoja on hyvin vaikea mi-

saamiseksi on erittäin työläs. Minä kanniskelen mieluummin viikon raivaussahaa tiheässä taimikossa kun
täyttelen tarvittavat paperit
ja bumaskat metsästysluvan
saamiseksi luonnonsuojelualueelle.
Onko metsien
suojelussa menty liian
pitkälle?
Hirvikivääriä ja raivaussahaa kanniskelleena minä
kysyn, onko metsien suojelussa menty jo liian pitkälle, koska vanhenevat suojelumetsät eivät edes toimi
ilmaston kannalta tärkeänä
hiilinieluna vaan päinvastoin hiilivarastona. Nuoret
ja kasvavat talousmetsät sitovat hiiltä.
Suojelualueiden lisäämisen sijaan onkin syytä
pohtia, onko ympäristölle
tärkeämpää vähentää suojelualueita, jotta saisimme
metsiimme jälleen hiilinieluja. Suomalaisten metsien kokonaisvaltainen hyötykäyttö
ei ole luonnonarvojen vastaista millään muotoa.
Suomalaiseen metsään
sopivat retkeilijät, marjastajat, metsästäjät ja metsurit - kaikki sulassa sovussa.
Ihan samalla tavalla kun
tähänkin saakka.

Reijo Hongisto
Kansanedustaja
Perussuomalaiset

tattavasti todistaa, koska
järjestelmä ajautui kriisiin
ehdittyään olla käytössä
vasta niin vähän aikaa.
Silti nimenomaan niiden, jotka väittävät eurosta hyötyä olleen, olisi
nyt aika esittää tosiasioita
väitteensä tueksi. Tämän
hetkisen tiedon valossa
kun näyttäisi siltä, että
hyvinäkään aikoina eurolla ei ollut suurta myönteistä vaikutusta Suomen
talouskasvulle tai viennille, mutta kriisiaikana sen
sijaan eurosta on ollut
kiistatta merkittävää rasitusta ja haittaa.

Elämme
merkittävää
vaalivuotta puolueessamme. Presidentinvaalit
ovat jo käyty, kunnallisvaalit tulossa syksyllä.
Olin useammassa Timo
Soinin vaalitapahtumassa mukana ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta. Lohjalle oli
kokoontunut yli 350
henkilöä osoittamaan
tukea Timolle. Moni tuttu äänestäjä vinkkasi silmää ja useampi soittikin
ennen äänestyspäivää.
Äänestäjien keskuudessa kuuluu hyrinää
siitä, että syksyllä sitten
näytetään miten tämä
maa pistetään uuteen
järjestykseen, presidentinvaalit olivat vain se
pakollinen paha. Äänestäjät antoivat palautetta
siitä, että mukana ollaan,
vaikkei Soinia äänestetäkään. Syksyn vaaleissa
muhii JYTKY 2.
Syksyn vaalit eivät
kuitenkaan tuota tyydyttävää tulosta, jos jäämme
odottamaan niitä kannatuksen siivittämänä

itsestäänselvyytenä. Juuri
nyt on oikea aika terästää
oman paikallisyhdistyksen
toimintaa. Onhan ehdokassuostumuslomakkeiden kerääminen päässyt vauhtiin
omassa yhdistyksessäsi?
Kevään mittaan yhdistyksen kannattaa myös käydä
jokainen ehdokas huolella
läpi. Äänestäjämme ansaitsevat sellaiset ehdokaslistat,
jotka eivät tuota ikäviä yllätyksiä. Listan, josta löytyy
jokaiselle oma ehdokas.
Äänestäjille on myös
tärkeää, että omalla paikkakunnalla
perustyötä
tekevät kunnanvaltuustot ja lautakunnat saavat
Perussuomalaisen värin ja
kuntalaisten ääni pääsee
kuuluville päätöksenteossa.
Tämä on tae sille, että puolueemme menestys ei jää
yhden jytkyn varaan, vaan
vahvistamme asemamme
poliittisessa päätöksenteossa maassamme.
Oman paikallisyhdistyksen tulisi miettiä, mistä
ne oman alueen äänet tulevat. Miten Perussuomalainen politiikka voidaan

Riikka Slunga-Poutsalo
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

jalkauttaa parhaiten niille
omille äänestäjille? Mitkä
ovat Sinun alueen kuntalaisille tärkeät teemat? Tarvitseeko naapuriyhdistys apua
tilaisuuksien järjestämisessä? Puolueen järjestösihteerit ovat apunasi, älä epäröi
ottaa yhteyttä.
Kysymys on kuntavaaleista, nämä ovat Sinun
vaalisi. 18. syyskuuta on
ehdokaslistojen jättöpäivä.
Siihen ei ole muuten kuin
puoli vuotta aikaa.

Perussuomalaiset tyrmäävät
hallituksen aikeet kotihoidon
tuen keston lyhentämiseksi
Perussuomalaiset pitävät
erittäin vakavana hallituksen aikeita lyhentää
kotihoidon tuen kestoa. Hallituksen esitys
käytännössä pakottaisi
pienituloisten perheiden vanhemmat töihin,
vaikka he haluaisivat itse
hoitaa lastaan kotona.
Mielestämme kotiäidin
ja koti-isän työ on yhtä
arvokasta kuin kodin ulkopuolella tehty työ.
Perussuomalaisten
mielestä kotihoidon tuen lyhentämisen sijaan
tuki tulisi nostaa peruspäivärahan tasolle. Kotihoidontukijärjestelmää
kehittämällä voitaisiin
saada aikaan sellaisia
säästöjä, jotka palvelisivat yksilöllisesti perheitä
ja koko yhteiskuntaa.

Päivähoitopalvelut ovat
jo nyt pahasti ruuhkautuneet ja monissa kunnissa
päivähoitopaikkoja on vaikea saada. Perussuomalaiset ihmettelevätkin, minne
lapset on tarkoitus viedä
hoitoon, mikäli kotona hoitamisen vaihtoehtoa ei haluta enää entisessä määrin
tarjota.
Hallitusohjelmassa mainitaan, että työnantajia kannustetaan ottamaan käyttöön toimintamalleja, jotka
madaltavat kynnystä siirtyä
hoitovapaalta takaisin työelämään. Kotihoidon tuen
keston lyhennyskö on hallituksen tarjoama keino työelämään siirtymisen helpottamiseksi? Perussuomalaiset
pitävät hallituksen esitystä
pakkokeinona, joka rajoittaa perheiden omia valintoja.

Perussuomalaiset korostavat, että kotihoidon
tuki on tärkeä järjestelmä,
joka auttaa ja kannustaa
vanhempia huolehtimaan
pienistä lapsistaan. Se edistää lasten hyvinvointia ja
vähentää päivähoitopaikkoihin meneviä julkisia
varoja. Lisäksi se edistää
pienen kansakuntamme
elinvoimaisuuden kannalta
tärkeitä perhearvoja ja syntyvyyttä.
Hätäisten
leikkaussuunnitelmien sijaan lapsiperheiden asemasta ja lastenhoidon järjestämisestä
tarvitaan syvällistä arvokeskustelua, jotta päätökset
voidaan tehdä kestävälle
pohjalle.
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä

www.perussuomalaiset.fi

24 Suomalainen

Kallista on...

Suoraan markoiksi
muutettuina monien
tuotteiden ja
palveluiden hinnat
näyttävät hurjilta.
Alla satunnaisia
poimintoja
kaupungilta:
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Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
edustajiston vaalit

tapahtumat

Rautjärven Perussuomalaisten
keskustelutilaisuus

Rautjärven Perussuomalaiset ry. järjestää keskustelutilaisuuden kuntalaisille 10.3.2012 klo 13-16 kahvila Tariinassa, Rautjärventie 100, Rautjärvi.
Aiheena esitetty kuntauudistus sekä tulevat kuntavaalit.
Paikalla myös kansanedustaja Reijo Tossavainen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

PKO:n edustajisto valitaan
vuosiksi 2012–2016 vaaleilla, jotka toimeenpannaan
12.–26.3.2012.
Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten Joensuun alueen ehdokkaamme
(listalla G):

146
Jouni Hyökki
kiinteistöhuoltomestari, MTM

Joensuu

147
Eero Bogdanoff
ylipalomies

Joensuu

Tule tapaamaan
Perussuomalaisia Tampereelle!

Lauantaina 17.3.2012 klo 12-14 yleisötapahtuma Vanhalla Kirjastotalolla, Keskustori 4, Tampere. Keskustelua
kunnallisvaaleista ja ajankohtaisista paikallispoliittisista
aiheista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ruokolahden Perussuomalaiset ry

Kuntalaisten tapaaminen

Osuuskaupan edustajiston vaalit
Pirkanmaalla 12.-25.3.
Froteepyyhe
119 mk

Partakone
886 mk

Perussuomalaiset ovat asettaneet listat Pirkanmaan
Osuuskaupan edustajiston
vaaleissa, joka järjestetään
postiäänestyksenä maaliskuussa 2012.
Pirkanmaan Osuuskaupan
edustajistovaaleissa
äänioikeutettu on jokainen
osuuskaupan varsinainen, yli
15-vuotias jäsen. Ollakseen
äänioikeutettu jäsenen tulee
olla liittynyt osuuskauppaan
ja täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2011.
Osuuskaupan
jäsen
voi äänestää vain omassa
osuuskaupassaan ja vain sen
jäsenalueen ehdokasta, jossa
hänen oma asuinpaikkansa
on. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva jäsen voi kuitenkin äänestää minkä tahansa
jäsenalueen ehdokasta.

Pirkanmaan
Osuuskaupan hallintoneuvosto
on sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti jakanut
osuuskaupan toimialueen
kolmeen (3) jäsenalueeseen,
joilta valitaan nelivuotiskaudeksi 2012-2016 tarvittava määrä osuuskaupan
jäseniä edustajiksi. Perussuomalaiset ovat asettaneet
vaaleihin seuraavat ehdokkaat (ehdokasnumero sulkeissa nimen jälkeen):
Jäsenalue 1,
Pohjois-Pirkanmaa:
Reijo Ojennus (52)
Jäsenalue 2,
Etelä-Pirkanmaa:
Tero Mäki (93) Palonen
Pentti (94), Hanweg Harri (95), Tuomo Isokangas

(99), Armi Kärki (104),
Eerika Viander (109),
Pertti Nuutinen (111),
Tarja Ahonen (113)
Jäsenalue 3, Tampere:
Ossi Aho (272), Riikka
Elovaara (271), Mikko
Hamunen (269), Lassi
Kaleva (277), Neringa
Lehtonen (274), Kari
Lindbom (266), Heikki
Luoto (267), Reijo Pitkänen (276), Nils Rosvall
(268), Joonas Röppänen
(270), Jouko Salo (275),
Seppo Silvennoinen (273).
Lisätietoa vaaleista
löytyy osoitteesta:
www.s-osuuskauppavaalit.fi/pirkanmaa/

Maanantaina 19.3.2012 klo 18.00-19.30 Huhtasenkylän
koululla (Niska-Pietiläntie 111). Paikalla myös puolueen
2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Tutustu perussuomalaisiin
Pälkäneen torilla
Perussuomalaiset Pälkäneen torilla lauantaina 24.3.2012
klo 14.00. Paikalla Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Mikko Nurmo ja kansanedustaja Lea Mäkipää. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Lisätietoja: Jari Laukkanen 040 501 2638 tai
Jani Luukkanen 050 348 7561

Ajankohtainen ja mielenkiintoinen

Puhe- ja keskustelutilaisuus
Sunnuntaina 11.3.2012 kello 18.00 Karijoen kunnanviraston valtuustosalissa,
Kristiinantie 3, Karijoki.
Paikalla kansanedustaja Reijo Hongisto ja piirin puheenjohtaja Raimo
Vistbacka. Tervetuloa kaikki kansalaisten asioista kiinnostuneet yli puoluerajojen! Kahvitarjoilu!
Karijoen Perussuomalaiset

Muistakaa äänestää!

■■mielipide

Kertomus kultamunia munivasta hanhesta ei olekaan totta
Guggenheim on auringonlaskun museo. Guggenheim-museoiden trendi on
laskeva, vain Helsinki ei
vielä näytä ymmärtävän tätä kehitystä. Miksi joillakin
päättäjillä on kova hinku
tuhlata veronmaksajien rahoja tämäntapaiseen Baabelin tornia muistuttavaan
yltiöpäiseen hankkeeseen?
Höynäytettäviä
poliitikkoja, jotka leikkivät
muiden verorahoilla näyttää riittävän. Järkevämpää
olisi miettiä miten hoidamme vanhuksemme, ja miten
lapsemme ja nuoremme voivat. Sitten vielä kun näiden

hankkeiden kustannusarviot tahtovat aina olla yksi
kolmasosa lopullisesta panoksesta, hyvänä esimerkkinä Musiikkitalo, jonka
alkuperäisen kustannusarvio nousi tähtitieteellisiin
summiin. Arvioitu neliöhinta 12000 euroa ei tule riittämään alkuunkaan.
Kerron ikävän totuuden
hankkeen puoltajille: kertomus kultamunia munivasta
hanhesta ei ole totta. Sen
on jo huomannut Deutsche Bank, joka suhtautui
Guggenheimin
hanheen
kielteisesti. Guggenheim on
eliitin leikkiä, juoksupoi-

kina toimivat mm. Janne
Gallen-Kallela Sirén ja Jussi
Pajunen.
Nykyajan
nigerialaiskirjeeseen
retkahti jokunen
kaupungin päättäjäkin
Helmikuun alussa käytyjen
yt-neuvottelujen tuloksena
Museovirasto on vähentämässä työpaikkoja 55
henkilötyövuoden verran.
Irtisanottavien määrä on 40
henkilöä. Menojen karsimiseksi kahdeksan museota
joudutaan tulevaisuudessa pitämään kiinni. Onko

henkilökunnan suut useissa museoviraston työmailla suljettu seuraamusten
uhalla kuten käsittääkseni
on tehty Helsingin taidemuseossa? Muutamat rohkeat ovat silti uskaltaneet
ottaa yhteyttä anonyymisti
kertoakseen ammatilliselta
taustaltaan katsottuna Guggenheim-hankkeen mielettömyydestä. Guggenheimin
tulisi olemaan vain matkailukohde ja turistirysä,
joka ei esitettyihin kävijätavoitteisiin edes pääse. Näin
pelkäävät myös muutamat
alan ammattilaiset, vannottaen ettei heidän nimeään

saa antaa julkisuuteen. Itse
olen heidän kanssaan samaa mieltä. Taiteen arvostaminen tai sen eteenpäin
vieminen on tässä hankkeessa toissijaista.
Ihminen joka on alalla
töissä, ei saa puhua julkisesti hankkeesta kielteisesti. Muuten hänet voidaan
savustaa työpaikan ovesta
ulos, tai leimata vähä-älyiseksi moukaksi. Asiasta
julkisuudessa puhuminen
on riski, oman työpaikan
säilyttämisen kannalta. Tämä on ristiriidassa ilmaisuvapauden kanssa, joka
meillä kaikilla pitäisi olla.

Tähänhän ehkä olemassa
olevaan kommentointikiellolla tietenkin pyritäänkin.
Kuitenkin tämä hanke on
aivan puhdas nigerialaisperäinen kirje jalostetusta nykymuodossaan, jossa ilmoitetaan sinun ip-osoitteesi
juuri nyt voittaneen kolme
miljoonaa euroa. Aluksi
vain pitää kuluihin lähettää
vähän rahaa, sitten summa
toimitetaan tilille. Näihin
kirjeisiin retkahti jokunen
päättäjä huipputasoltakin,
ainakin tässä Guggenheim
asiassa.

Harri Lindell
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■■Historiaa

Presidentinvaalit ovat mielenkiintoisia. Kahden pressanvaalikeikan kokemuksella on mielenkiintoista
seurata sekä Ranskan että
USA:n presidentinvaaleja.
Muotoja, julkisuutta ja sisältöä.
Meneillään oleva republikaanien esivaali on merkittävä tapahtuma.
Kysymys ei ole pelkästään henkilöstä vaan politiikan sisällöstä.
Republikaanien pitää
valita sekä henkilö, joka voi
voittaa Obaman että linja,
jolla Obama voitetaan. Tehtävä ei ole helppo.
Jos veikata pitää hevosmiehenä kallistun vetävän
kaksarin
yhdistelmään.
Maltillisempi ykkönen ja
konservatiivi kakkonen. Voi
se olla toisinkin päin. Molemmat silti tarvitaan.
Obamaa on vaikea voittaa. Istuva presidentti on
aina vahvoilla.
Ensimmäinen
askel
voittajan polulla on haastaa
nykyvalta kunnolla. USA:n
sisäpoliittinen tilanne ja
maailmanpolitiikan arkipäivä mahdollistavat selvät
vaihtoehdot.
Suomen vaaleissa puhuttiin paljon arvoista ja
arvomaailmoista.
Arvot ja talous ratkaisevat USA:n vaalit.

07/2005
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Harri Lindell

Timo Soinin puhe
puoluekokouksessa
Ensin pitää valita Obamalle vastaehdokas.
On täysin amerikkalaisten asia valita heille presidentti. Tuo valinta vaikuttaa koko maailmaan. Myös
Suomeen.
USA kiinnostaa minua.
Siellä on laajaa ymmärrys-

tä no-bailout-politiikalle.
Kova antikapitalistinen
kritiikki – Occupy Wall
Street-hengessä kuuluu asiaan.
Pidän
voimakkaista
mielipiteistä ja ihmisistä,
jotka elävät niin kuin opettavat. Marraskuussa nautin

täysin siemauksin poliittisesta puheesta Washingtonissa. Ja nimenomaan
kuuntelijana. Vieläkin hymyilyttää ja hykerryttää.
Never surrender.

Olen kohtuullisen järkyttynyt siitä määrätietoisuudesta, jolla vanhat puolueet myötäjuoksijoineen ovat
olleet valmiita alistamaan Suomen kansan poliittisen
vaikutusvallan Brysselin tyrannian vallan alle. Eniten
minua on loukannut se poliittisen johtokermamme
harjoittama tietoinen harhaanjohtaminen EU-perustuslain merkityksestä.
Timo Soini

16.2.2012, Timo Soini

■■LEIVÄNJAKAJA

Kristityn kilvoitus
Kuinka vaikealta tuntuukaan kirjoittaa tästä
aiheesta. Vaikka onkin
vuosikymmeniä uskon
tiellä kilvoitellut, ei tästä asiasta ole helppoa
ainakaan lyhyesti kirjoittaa. Ehkä kirjoittajan
suurin vaikeus on pukea
sanoiksi se, mitä Herran
tietä kulkiessaan ja kilvoitellessaan on oppinut
ja mistä oma sydän on
päässyt osalliseksi.
Ehkä suurin löytö
on ollut se, että tällaisena kurjana syntisenä
saan uskoa olevani Jumalan lapsi, Kristuksen
tähden. En osaa kylliksi kiittää siitä armosta
Vapahtajaani, Jeesusta
Kristusta. Monelle aikamme kristitylle tuo
asia on itsestään selvä,

mutta ainakin itselleni se
on jatkuvan ihmettelyn ja
kiitoksen aihe.

Uskovan kilvoitus on
siinä, että hän uskaltaa
nähdä syntisyytensä yhä

selvemmin. Sen vuoksi
myös jokapäiväinen katumus ja siihen liittyvä huo-

kailu kuuluvat kilvoitukseen.
Koska olen syntinen
vanhan luontoni puolesta,
minulla ei todellakaan ole
muuta mahdollisuutta jatkaa kilvoitteluani, kuin se,
että saan uudelleen ja uudelleen kuulla evankeliumia
Jeesuksesta Kristuksesta.
Ja mitä evankeliumi julistaa? Kaikki siinä keskittyy
sanomaan ristiinnaulitusta
ja ylösnousseesta Jumalan
Pojasta. Hän oli ristillä juuri siksi, että minä niin usein
saatan huonolla kristillisyydelläni Hänen mielensä murheelliseksi ja koska kannan
niin vähän hedelmää Jumalan seurakunnassa. Siksi tarvitsen alinomaa ja kaikessa
Sovittajaa. Tarvitsen evankeliumin vakuutusta siitä, että
huonosta kilvoituksestani

huolimatta Jeesus pitää
uhrikuolemansa tähden
minua lapsenaan ja laumansa lampaana. Varmuuden lapsenoikeudestani saan yksin siitä, mitä
Hän on tehnyt puolestani
Golgatalla.
Ristiinnaulittua katsellessani kohtaan maailman suurimman rakkauden. Siihen rakkauteen
saan tarrautua silloinkin, kun pelkään, että
petän itseäni ja käytän
rakkautta väärin. Armo
kestää ja kantaa matkamiehen perille kotiin
saakka. Jäädään Jumalan
ja Hänen armonsa sanan
haltuun joka hetki.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää
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JÄRJESTÖTOIMINTA
ps-nuorten kokoukset

naisjärjestön kokoukset

piiriyhdistysten kokoukset

Perussuomalaisten Nuorten
Satakunnan piirin

Pohjois-Savon Perusnaiset,

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
ja koulutus

Kevätkokous

Kevätkokous ja kuntavaalikutsunnat
Lauantaina 10.3.2012 klo 15-18 Raumalla, lounaskahvila Wanhassa Hjalmarissa (Kuninkaankatu 6).
Läsnä kokouksessa ovat Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo, toiminnanjohtaja Heikki
Tamminen ja Satakunnan Perussuomalaisten puheenjohtaja Seppo Toriseva.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat, jonka lisäksi esitellään nuorisojärjestöä ja
kerrotaan kuntavaaleissa ehdolle asettumisesta.
Lisätietoja Tommi Otamolta, tommi.otamo@dnainternet.net.

Helsingin Perussuomalaisten Nuorten

Yrittäjyysilta
Keskiviikkona 14.3.2012 klo 18-21, eduskunta, Perussuomalaisten ryhmähuone.
Opastus tilaan on eduskunnan pääoven aulasta klo
18. Illan puhujana toimii kansanedustaja Kaj Turunen,
jolla on pitkä kokemus yrittäjyydestä. Sitovat ilmoittautumiset tapahtumaan viimeistään 12.3.2012 klo 18.00
mennessä, osoitteeseen samuli.voutila@ps-nuoret.net.

Pirkanmaan Perussuomalaisten Nuorten

Yleinen kokous ja kuntavaaliseminaari
Lauantaina 24.3.2012 klo 13 alkaen Tampereella, Metson kirjaston luentosalissa 4 (Pirkankatu 2).
Kokouksessa mm. valitaan piirijärjestön johtohenkilöt ja suunnitellaan vuoden tulevaa toimintaa. Seminaarissa nuorisojärjestön toimintaa esittelee pääsihteeri
Simo Grönroos ja tamperelainen kaupunginvaltuutettu
Heikki Luoto luennoi kunnallispolitiikasta.
Lisätietoja Simo Grönroosilta, sihteeri@ps-nuoret.
net, 050-3211755.

Pohjois-Savon Perusnaiset järjestää alueensa Perusnaisille
koulutuksen sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä 17.3.2012 klo 12-17 Hotelli Savoniassa Kuopiossa.
Koulutuksen aiheena on puolueorganisaatio, kuntavaalit, kokoustekniikka yms. Kouluttajina ovat Perusnaisten aluesihteeri Outi Virtanen, toiminnanajohtaja Jaana
Sankilampi, Pohjois-Savon piirisihteeri Maria Suhonen ja
kaupunginvaltuutettu Kaija Räsänen. Paikalla on myös
Perusnaisten 2. varapuheenjohtaja Tuula Kuusinen.
Koulutus, lounas ja kahvi on Perusnaisille ilmainen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 8.3 mennessä: Pia Pentikäinen 046 887 9713.

Perussuomalaiset naiset
Varsinais-Suomessa!

Kiinnostaako alueellinen
toiminta?
Onko mielessäsi asioita, joihin haluat parannusta? Kiinnostaako sinua naisia yhdistävä toiminta Varsinais-Suomen alueella?
Mikäli vastasit kyllä, ota yhteyttä! Kartoitamme
varsinaissuomalaisten naisjäsenien kiinnostusta alueelliseen toimintaan. Keskustellaan ajankohtaista asioista
ja suunnitellaan tulevaa toimintaa yhdessä. Mikäli kiinnostuneita on riittävästi, voimme perustaa Perussuomalaisten naisten alueyhdistyksen Varsinais-Suomeen.
Lisätiedot:
Iiris Peltomaa, puh. 045 898 5400,
iiris.peltomaa@kolumbus.fi
Tuula Sellman, puh. 044 311 8966,
tuulasellman@msn.com

Perussuomalaiset Hämeen piiri ry hallitus

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Pidetään lauantaina 24.3.2012 kello 12.00 alkaen Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa, Kirkkokatu 6.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Paikalla puolueen varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä, puoluesihteeri Ossi Sandvik sekä piirin kansanedustajat Reijo Hongisto, Vesa-Matti Saarakkala ja Maria
Tolppanen.
Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen varaedustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote. Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
Piirihallitus

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan
piiri ry.

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 1.4.2012 klo 13.00 Kaustisen kunnanviraston valtuustosalissa, Kappelitie 13, Kaustinen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Piirihallitus
kokoontuu klo 11.00. Tervetuloa!

paikallisyhdistysten kokoukset

Helsingin Perussuomalaiset Naiset

Kajaanin seudun perussuomalaisten

Sääntömuutoskokous

Sääntömääräinen kevätkokous

Maanantaina 12.03.2012 kello 17.00. Paikka: Ruusulan keilahalli, yläkokoustila. Osoite: Ruusulankatu 3-5,
00260 Helsinki. Tervetuloa.

Sunnuntaina 18.3.2012 klo 12.00 Perussuomalaisten
Kainuun piirin piiritoimistolla, osoitteessa Kehräämöntie 7 (Measurepolis), Kajaani. Yhdistyksen jäsenet tervetuloa!

Hallitus

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten
Nuorten

Yleinen kokous ja kuntavaaliseminaari
Lauantaina 24.3.2012 klo 13 alkaen Turun pääkirjaston
Studio-salissa (Linnakatu 2).
Kokouksessa mm. valitaan piirijärjestön johtohenkilöt ja suunnitellaan vuoden tulevaa toimintaa. Kuntavaaliseminaarissa käsitellään mm. vaalikampanjointia
ja median kanssa toimimista. Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Maria Lohela kertoo seminaarissa
työskentelystä valtuustossa ja eduskunnassa.
Lisätietoja Heikki Tammiselta, heikki.tamminen@
ps-nuoret.net, 044 301 9791.

Helsingin ja Uudenmaan
Perussuomalaisten Nuorten

■■pilapiirros

Kuntavaalikutsunnat
Lauantaina 24.3 klo 14.00 - 17.00 Helsingin Olympiastadionin Kahvion kabinetissa (Paavo Nurmen tie 1).
Ehdokkuudesta, kampanjoinnista ja valtuutetun
työskentelystä kertomassa kaupunginvaltuutetut Johannes Nieminen Vantaalta, Teemu Lahtinen Espoosta ja
Jussi Halla-aho Helsingistä. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja Samuli Voutilalta, samuli.voutila@psnuoret.net, 0505502690.

Pidetään sunnuntaina 25.03.2012 klo 13.00 Riihimäen
Kerhotalolla, osoitteessa Torikatu 5, Riihimäki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat Alustajaksi tulee järjestösihteeri Jukka Kotimäki. Tervetuloa mukaan!
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JÄRJESTÖTOIMINTA
paikallisyhdistysten kokoukset

paikallisyhdistysten kokoukset

paikallisyhdistysten kokoukset

Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n

Karijoen Perussuomalaiset ry:n

Utajärven Perussuomalaiset ry

Kevätkokous

Yhdistetty sääntömuutos- ja
syyskokous

Sääntömääräinen kevätkokous

Pidetään sunnuntaina 18.3.2012 klo 15 ravintola Duetossa (Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki
kiinnostuneet mukaan, paikalla on kansanedustaja Jussi
Niinistö. Tervetuloa!
Lisätietoa: www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi
Hallitus

Sunnuntaina 11.3.2012 kello 15.00 Karijoen Perussuomalaisten kerhotiloissa, Kristiinantie 1, kellarikerros,
Karijoki.
Esillä sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisiksi
sekä sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa!

Maanantaina 2.4.2012 alkaen klo 17.00. Hyvinvointitalo, Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi. Vierailijana kansanedustaja Ville Vähämäki. Tervetuloa.
Hallitus

Pälkäneen Perussuomalaisten

Puheenjohtaja

Sääntömääräinen kevätkokous

Kaskisten Perussuomalaiset ry:n

Lauantaina 24.3.2012 klo 12.00 Kostian Kievarissa,
Onkkaalantie 74, Pälkäne. Paikalla kansanedustajat Lea
Mäkipää ja Martti Mölsä klo 14.00.

Torstaina 15.3.2012 klo 17.00. Osoite: Laakavuorentie
4 D 50, Helsinki. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Jatkettu perustamis- ja
järjestäytymiskokous

Oulaisten Perussuomalaiset ry:n

Valkeakosken perussuomalaiset

Sunnuntaina 11.3.2012 kello 13.00 Kristiinankaupungin ABC:n kabinetissa, Vanhavaasantie 11, Lapväärti.
Tervetuloa!

Mellunmäen perussuomalaiset ry

Perustamiskokous

Kevätkokous

PerusS:n EP:n piirin puheenjohtaja

Tiistaina 20.3. klo 18.00 uimahallin kokoushuone.
Tervetuloa.

Pohjoiskymen Perussuomalaisten

Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 13.3.2012 klo 18.00. Kokouspaikkana Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 (toinen kerros)
Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi.
Tervetuloa jäsenet ja uudet toiminnasta kiinnostuneet kuntalaiset, tilaisuus on kaikille avoin! Lisätietoja
antaa puheenjohtaja Jukka Rekola (045 679 4551) tai
varapj. Jani Kolehmainen (050 587 1320).

Kauhavan Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Torstaina 22.3 klo 18.00, Kauhavan Yrittäjäopiston
Finn-kabinetissa.
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi Kauhavan
paikallisyhdistyksen vuoden 2012 piirikokousedustajien
valinnan tarkistaminen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Kuukausikokous
Sunnuntaina 11.3 klo 18.00 alkaen Myllykosken ABC:n
kokoustiloissa. Kokousta ennen kokoontuu vaalitoimikunta klo 17.00.
Hallitus

Espoon Perusuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Lauantaina 31.3.2012 klo 11.00 Espoon Matinkylän
Monitoimitalossa, Matinraitti 17, 02230 Espoo. Monitoimitalo sijaitsee Matinkylän vanhan ostoskeskuksen
takana.

Etelä-Savon Perussuomalaiset ry

järjestää INFO-tilaisuuden
Rantasalmella

Yhdistyksen hallitus

9.3.2012 klo 18.00, paikka Jumikkalan Kartono, Kylätie 58, Rantasalmi.
Paikalla kanssasi keskustelemassa kansanedustaja/
piirin puheenjohtaja Kaj Turunen sekä Naisten aluesihteeri/piirisihteeri Outi Virtanen ja piirin 1. varapuheenjohtaja Pekka Leskinen. Kahvitarjoilu. TERVETULOA!
Mikäli riittävän monta aktiivista Rantasalmelaista
Perussuomalaisen rp:n jäsentä on paikalla niin perustamme paikallisyhdistyksen seuraavasti;

Kristiinan Perussuomalaiset ry:n

Rantasalmen Perussuomalaisten

yhdistetty sääntömuutos- ja
syyskokous

perustamiskokous

Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 1.4. klo 16.00 hotelli Albassa (Mattilannniemi). Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä kunnallisvaalien 2012 ehdokkaitten asettaminen. Tervetuloa

Sunnuntaina 11.3.2012 kello 13.00 Kristiinankaupungin ABC:n kabinetissa. Vanhavaasantie 11, Lapväärti.
Esillä sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisiksi
sekä sääntömääräiset syyskokousasiat. Paikalla piirin
puheenjohtaja Raimo Vistbacka sekä kansanedustaja
Reijo Hongisto. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Perjantaina 9.3.2012 klo 19.00. Jumikkalan Kartono,
Kylätie 58 Rantasalmi. Kokousasioina Rantasalmen
paikallisyhdistyksen perustamiseen liittyvät sääntömääräiset asiat.
Yht.otot: piirisihteeri Outi Virtanen, puh: 040
6737523, meili: outi.virtanen@perussuomalaiset.fi.

Kevätkokous
Hannuksen koululla 16.3.2012 kello 18.30. Johtokunta
kokoontuu kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan syksyn kuntavaaliehdokkaista, kaikki kiinnostuneet mukaan. Tervetuloa.

Tiistaina 13.3.2012 klo 12.00, Ravintola Oulas, Oulainen. Kokouksessa hyväksytään patentti-ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamat paikallisyhdistyksen
säännöt. Tervetuloa!

Turun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Keskiviikkona 28.3.2011 klo 18.00. Manillan vanha
tehdas, Itäinen Rantakatu 64, Turku (käynti sisäpihalta). Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja täydennetään hallitusta valitsemalla yksi varajäsen. Tervetuloa.

Kemijärven Perussuomalaiset ry:n

Säntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 25.3.2012 klo 14.00 Kiehispirtillä, Vapaudenkatu 8 B, Kemijärvi. Tervetuloa kaikki asiasta
kiinnostuneet kemijärveläiset ja pelkosenniemeläiset!
Kahvitarjoilu!

Taivalkosken Perussuomalaiset ry:n

Vuosikokous
Sunnuntaina 25.3. kello 12.00 Jalavan pirttikahvilassa.
Kokouksen jälkeen kansanedustaja Pirkko Mattilan puhetilaisuus alkaen kello 13.00.

Kuusamon Perussuomalaiset ry:n

Vuosikokous
Sunnuntaina 25.3. kello 16.00 Ravintola Talonpöydässä. Kokouksen jälkeen kansanedustaja Pirkko Mattilan
puhetilaisuus alkaen kello 17.00.

Lapuan Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Sunnuntaina 18.3.2012 klo 15 Nuorisotalo Lapua.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi
keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki kiinnostuneet joukolla mukaan. Tervetuloa. Kahvitarjoilu!

Raahenseutukuntain Perussuomalaiset ry
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n

kevätkokous
Kiimingin Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous

Tiistaina 27.3.2012 klo 19.00 ABC Tiiriön kabinetissa.
Paroistentie 1, Hämeenlinna.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki
kiinnostuneet mukaan, paikalla on kansanedustaja Ismo
Soukola. Tervetuloa!
Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 25.3.2012 klo 14.00 Heikinhovissa Siikajoenkylällä. Tervetuloa jäsenet ja asiasta kiinnostuneet.

Porvoon Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Perjantaina 13.4. klo 19 Porvoon kaupungintalolla
(Raatihuoneenkatu 9). Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa!
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JÄRJESTÖTOIMINTA
hattula

LAPIN PERUSNAISET

perussuomalaisten hämeen piiri

Hattulaan oma yhdistys

Työttömyyden torjuminen
on tahdon asia

Kuntauudistussuunnitelma
on huonosti hoidettu
hallituksen karttaharjoitus

Hattulan Perussuomalaiset ry:n perustava kokous pidettiin Parolassa 16.2.2012. Kokouksessa vieraili kansanedustaja Ismo Soukola. Hän kertoi varuskuntien lakkautuskeskusteluista ja muista ajankohtaisista aiheista
eduskunnassa.
Kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pitkänen Lepaalta, varapuheenjohtajaksi Ville Eerola
Parolasta ja hallituksen muiksi jäseniksi Hannu Kaskela
Katinalasta, Harri Sirén Parolasta, Seppo Söderlund Parolasta ja Mikko Wahlman Katinalasta. Hallituksen varajäseniksi valittiin Aili Hannukkala Tyrvännöltä, Johannes
Hannukkala Tyrvännöltä ja Toivo Tuukki Parolasta.
Hattulan Perussuomalaisten keskeisenä kunnallispoliittisena tavoitteena on korkean palvelutason säilyttäminen Hattulassa niin terveydenhoidossa, sosiaalitoimessa kuin koulutuksessa, päiväkotitoiminnassa ja
vanhustenhuollossa. Itsenäisenä kuntana Hattula pystyy
perussuomalaisten mielestä parhaiten tuottamaan nämä
kunnan keskeiset palvelut lähellä kuntalaisia.
Eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset saivat Hattulasta yli 1000 ääntä eli 20,2 % koko äänimäärästä.
Syksyn kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset tavoittelevat Hattulassa useita valtuustopaikkoja. Kaikki rehellisestä ja oikeudenmukaisesta kunnallisasioiden hoidosta
kiinnostuneet kuntalaiset kutsutaan mukaan Perussuomalaisiin tekemään työtä oman kunnan hyväksi. Kunnallisvaaliehdokkaiden hankinta on jo hyvässä vauhdissa, mutta lisää innokkaita kunnallisvaikuttajia mahtuu
vielä joukkoon.
Seppo Söderlund
sihteeri, Hattulan Perussuomalaiset ry.

Lapin Perusnaiset ovat sitä mieltä, että työttömyyden
hoidossa on aika ryhtyä tositoimiin. Mielestämme
työurien pidentäminen alkupäästä edellyttää aktiivisia
täsmätoimia.
Työeläkeyhtiöiden rekistereistä voitaisiin selvittää ne
yritykset ja yhteisöt, joissa eläköityvän tilalle tarvitaan
uusi työntekijä. Työ- ja elinkeinotoimisto voisi aktiivisesti etsiä ja valita ”kortistosta” sopivan kisällin oppimaan työtehtävät käytännössä ja kohtuullisella palkalla.
Työn opetus on kunniatehtävä ja näin työssä opittu käytännön tietotaito siirtyy eteenpäin.
Esim. päiväkoteihin ja kouluihin tarvitaan runsaasti
lisää auttavia käsiä ja valvovia silmiä, samoin vanhustenhoitoon ja kodinhoitopalveluihin. Perusteiden opetus
riittäisi avustavien tehtävien hoitamiseen. Työharjoittelu
saattaa myös selkeyttää ammatinvalintaa.
Valtaosa kohderyhmästä saa perustoimeentuloa yhteiskunnalta. Toimettomana työtön turhautuu ja masentuu. Palkkatyöhön pääseminen on sekä henkisesti
että taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Yhteiskunnan rahallinen panostus ei jäisi kovinkaan merkittäväksi, mutta hyödyt sekä yhteiskunnan että yksilön itsensä
kannalta olisivat moninkertaiset. Näihin perusasioihin
panostaminen maksaa itsensä takaisin vähentämällä
kalliita korjaavia toimenpiteitä myöhemmin.

KOTKAN PERUSSUOMALAISET

Korruptoimaton Kotka
valkeakoski

Perussuomalaisten ryhmä
vahvistui
Valkeakoskella Perussuomalaisten ryhmä vahvistuu,
vaikka vaalitkin ovat vasta syksyllä. Keskustan valtuutetun muuttaessa pois paikkakunnalta hänen tilalleen
nousee ensimmäinen varavaltuutettu, yrittäjä Tarja
Ahonen. Perussuomalaiset ja Keskusta olivat vaaliliitossa viime kuntavaaleissa, ja nyt hyötyjänä vaaliliitosta
ovat Perussuomalaiset. Ryhmän koko kasvaa viiteen
valtuutettuun, ollen yhtä suuri Keskustan ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien kanssa.

OULUN JA KAINUUN PS-NUORET

Transparency Suomi -yhdistys totesi 16.2. julkaisemassaan selvityksessä, että hyvä veli -verkostot, poliitikkojen ja virkamiesten suhteet elinkeinoelämään, sekä huono hallinto ovat Suomelle tyypillisiä korruption piirteitä.
Kotkan kaupungin verkkosivujen kaupungin kiinteistösalkutuksen esittelyn puutteellisuus ei varmasti johdu
korruptiosta. Noista suomalaisen korruption piirteistä
se kuitenkin varmasti johtuu. Kotkasta kiinnostuneella
yrittäjällä, joka ei tunne Kotkan kaupungin toimintaa,
ei verkkosivujen kautta ole mitään mahdollisuutta saada
tietoja kiinteistösalkkujen sisällöstä, ja koska hänellä ei
ole mahdollisuutta salkkuja avata, hänen kiinnostumisensa yrittämiseen Kotkassa ei ainakaan verkkosivuihin
tutustumalla parane. Ulkopuolisenkin olisi siis hyvä tietää mitä A-, B- ja C-salkut pitävät sisällään. Vai onko
tarkoitus, että Kotkan kaupungin kiinteistöjä pääsisivät
ostamaan vain hyvät veljet?
Kotkan Perussuomalaiset kiinnittivät asiaan huomiota kokouksessaan 17.2.2012 ja he ottavatkin tavoitteekseen korruptoimattoman Kotkan, joka on kuntalaiselle hyvä. Kaikenlainen hallinnon avoimuus ja julkisen
toiminnan terävöittäminen edistää tuon tavoitteen saavuttamista.

Oulun ja Kainuun PS-nuoret
laajentavat toimintaa
Oulun ja Kainuun PS-nuorten uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin kansanedustaja Olli Immosen avustaja Jenna Simula Oulusta ja varapuheenjohtajaksi opiskelija Minna
Partanen Kajaanista. Hallitukseen valittiin lisäksi viisi
varsinaista ja kolme varajäsentä.
Yhdistyksen nimi, joka aiemmin on ollut Oulun
piirin perussuomalaiset nuoret, muutettiin Oulun ja
Kainuun Perussuomalaisiksi Nuoriksi, ja samalla yhdistyksen toiminta-alue laajennettiin kattamaan koko
Oulun vaalipiiri. Yhdistys alkoi valmistautua tuleviin
kuntavaaleihin.
Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida ja kerätä mukaan kaikki vaalipiirin alueella asuvat perussuomalaisen
ajatusmaailman jakavat nuoret, yhteiseen toimintaan
isänmaamme ja sen kansalaisten parhaaksi.

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

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry toteaa, että maan hallituksen kuntauudistussuunnitelma lähti väärässä järjestyksessä käyntiin. Kuntauudistussuunnittelu olisi tullut
lähteä liikkeelle ensin kuntia kuulemalla. Nyt hallitus löi
kertarysäyksellä pöytään oman näkemyksensä jonkinlaisena karttaharjoituksena ja maakunnallinen kuulemiskierros pyörii parhaillaan ota tai jätä -periaatteella.
Kuntakysely olisi voitu tehdä varsin helposti sähköisesti. Näin kunnat olisivat voineet ennakkoon kertoa
suunnitelmansa, toiveensa, yhteistyötarpeensa ja ongelmansa. Tämän jälkeen olisi saatu aikaan kattava tilanneselvitys, jossa kunnat olisivat olleet mukana alusta
alkaen.
Perussuomalaisten Hämeen piiri edellyttää että maakuntakierroksen jälkeen toteutetaan tarkka kuntakysely,
jonka jälkeen vedetään yhteenveto kyselyn ja maakuntakierroksen yhteistuloksena ja tämän jälkeen hallitus,
sisäministeriö ja kuntaliitto lähtevät keskustelemaan
kuntien kanssa. Perussuomalaisten mielestä tällä tavoin
yhteisymmärrys on saavutettavissa neuvottelemalla.
Poliisien määrärahojen vähentäminen uhkaa
kansalaisturvallisuutta
Kansalaisten luottamus turvallisuuden säilymiseen on
vakavasti horjunut. Poliisi on jo nyt joutunut tekemään
sisäisen työjärjestyksen, jossa osa poliisityöstä jätetään
hoitamatta tai tehdään sellaisella viiveellä, että kansalaisten usko oikeusvaltioon heikkenee.
Joissakin tapauksissa rikoksen tai ilkivallan kohteeksi joutuneet ovat lähteneet itse selvittämään tilanteita ja
ne ovat johtaneet syytetoimiin, jotka ovat kohdistuneet
rikosten uhreihin eikä rikollisiin. Poliisin määrärahojen kaventaminen on myös ammattirikollisten tiedossa,
joten vakavien rikosten määrä tulee väistämättä kasvamaan, jos tällä menolla jatketaan.
Perussuomalaisten Hämeen piiri vaatii, että luottamus yhteiskuntajärjestyksen säilymiseen palautetaan
budjetoimalla riittävä poliisien määrävahvuus ja toimintaedellytykset. Nyt ollaan tilanteessa, jossa suurin
osa poliiseista valmistuu suoraan työttömyyskortistoon.
Hämeen Rykmentti ja Hennalan varuskunta
säilytettävä
Perussuomalaisten Hämeen piiri toteaa, että Hämeen
Rykmentin ja Hennalan varuskunnan säilyttäminen
Lahdessa ovat mahdollisia keskittämällä maakunnan
asevelvolliset suorittamaan maavoimien asepalvelunsa
Hennalassa sen sijaan että suuri osa alueen ikäluokasta
palvelee Valkealan Vekarajärvellä.
Hennalan varuskunnan lakkauttamissuunnitelma
vaikeuttaa toteutuessaan huomattavasti maakuntajoukkojen valmentamista ja kertausharjoitusten järjestämistä. Lakkautustilanteessa Lahteen jäävä palvelutoimisto
ei kykene niistä huolehtimaan.
Varusmiessoittokunta voidaan säilyttää osoittamalla
sen koulutukseen määrärahoja musiikkikulttuurin tukemiseen osoitetuista määrärahoista. Varusmiessoittokunta on tärkeä ammattimuusikoita valmistava oppilaitos.
Perussuomalaiset korostavat myös, että Hämeenlinnan
Parolassa toimivan Panssarisoittokunnan kehittämisedellytykset on turvattava.
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■■puoluetoimisto

■■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Sampo Terho

Puoluesihteeri:

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

Vastaava päätoimittaja:

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

Työpuhelin:
+32 228 45757
GSM Brysselissä:
+32 471 552 923
GSM. Suomessa:
+358 50 538 1674
Tel Brussels: + 32 228 45757
Tel Strasbourg: +33 3881 75757
sampo.terho@europarl.europa.eu

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

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

Hanne Ristevirta

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

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

Riikka Slunga-Poutsalo

Matti Putkonen

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

Puh. 0207 430 809
0400 904 447
matti.putkonen@
perussuomalaiset.fi

Vastuualueet piireittäin: Satakunta,
Varsinais-Suomi, Uusimaa, Helsinki ja
Kymi.
Jäsenrekisterivastaava:

Heidi Ronkainen

Jukka Kotimäki

Puh. 0207 430 805,
0400 917 354
heidi.ronkainen@
perussuomalaiset.fi

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

Vastuualueet piireittäin:

Mika Männistö

Juha Liukkonen

Puh. 0207 920 368,
040 352 9368
mika.mannisto@peruss.fi

Puh. 040 672 0361
juha.liukkonen
@perussuomalaiset.fi
Vastuualueet piireittäin: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Oulu, Kainuu ja
Lappi

Marjo Pihlman

Kirsi Kallio
Puh. 0207 430 804,
0400 917 353
kirsi.kallio@
perussuomalaiset.fi

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

■■Perussuomalaiset
Puheenjohtaja:

Simon Elo
Puh: 0400 988 960
simon@simonelo.fi

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

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

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

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea

218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

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

www.ps-nuoret.net

Kaj Turunen
Ampumamajantie 3, 57170 Savonlinna
Puh: 050 512 0663
kaj.turunen@eduskunta.fi

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

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

Kainuu
Ari Korhonen

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

MUUT JÄSENET:
Huhta, Seppo

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

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

Keski-Suomi
Pentti Tuomi

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

Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040-7657846
pentti.tuomi@saarijarvi.fi

Lahti, Vuokko

Kymi

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

Leskinen, Pekka
Vuojalahti
Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.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

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

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

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

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

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

Kunnallisvaalit 2012

Sihteeri:

Simo Grönroos

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

Antero Niemelä

Heikki Tamminen

■■Perussuomalaiset rp:

Raimo Vistbacka

Juha Väätäinen

Toiminnanjohtaja:
Puh. 044 301 9791
heikki.tamminen@ps-nuoret.net

Etelä-pohjanmaa

Helsinki

Toriseva, Seppo

	nuoret
Toimistotyöntekijä

Mäntylä, Hanna

Nenonen, Pirita

Toimittaja:

■■Piirien puhEENjohtajat

Etelä-Savo

Pekka M. Sinisalo

Työmies:

Puh. 0207 430 802,
0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

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

Ojennus, Reijo

■■järjestösihteerit

Projektisihteeri, järjestöja PRH-asiat

Timo Soini

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

Kotimaan avustaja:
Talouspäällikkö:

■■Puoluehallitus

Avustajat Brysselissä:
Eeva Katri

Toimistopäällikkö:
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• Äänioikeustiedot määräytyvät
perjantaina 7.9.2012 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 12.9.2012.
• Ehdokashakemukset jätettävä
viimeistään tiistaina 18.9.2012
ennen klo 16
• Ehdokasasettelu vahvistetaan
torstaina 27.9.2012
• Ennakkoäänestys kotimaassa 17.23.10.2012
• Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012

Satakunta
Seppo Toriseva
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
Juhani Pilpola
Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050-380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
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■■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Pirkko Ruohonen-Lerner
(eduskuntaryhmän pj.)

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

■■Perussuomalaisten ryhmäkanslia
Erkki Havansi

Kettunen, Pentti

Eduskuntaryhmä:

(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

Puh. (09) 4321*, fax ((09)-432 3228

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

(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmäkanslioiden kanssa)

Oa. oikeudellinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3286
erkki.havansi@eduskunta.fi

perussuomalaiset@eduskunta.fi

Oskari Juurikkala

Toni Kokko

Lindström, Jari

Eduskuntaryhmä:

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

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

(eduskuntaryhmän 2. vpj.)
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Oa. talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3288
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

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

Juha Halttunen

Antti Valpas

Oa. talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3287
juha.halttunen@eduskunta.fi

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

Samuli Virtanen

Kirsi Seivo

MUUT KANSANEDUSTAJAT:
Eerola, Juho

Mattila, Pirkko

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

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

Elomaa, Ritva

Mäkipää, Lea

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

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

Hakkarainen, Teuvo

Mäntylä, Hanna

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

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

Halla-aho, Jussi

Mölsä, Martti

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

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

Heikkilä, Lauri

Niikko, Mika

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

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

Hirvisaari, James

Niinistö, Jussi

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

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

Hongisto, Reijo

Oinonen, Pentti

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

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

Immonen, Olli

Packalén, Tom

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

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

Kansainvälisten asiain sihteeri
Puh. (09) 432 3289
samuli.virtanen@eduskunta.fi

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

Maria Aalto

Päivi Ojala

Eduskuntasihteeri
Puh. (09) 432 3292
maria.aalto@eduskunta.fi

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

■■Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi

Perustettu: 1995

■■Perussuomalaiset naiset ry:n hallitus
Puheenjohtaja

Sihteeri

Marja-Leena Leppänen

Iiris Peltomaa

Lappeenranta
puh. 040-775 1757

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

Jalonen, Ari

Saarakkala, Vesa-Matti

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

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

Joutsenlahti, Anssi

Soini, Timo

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

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

Jurva, Johanna

Soukola, Ismo

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

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

Juvonen, Arja

Tolppanen, Maria

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

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

Jääskeläinen, Pietari

Tossavainen, Reijo

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

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

Kivelä, Kimmo

Turunen, Kaj

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

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

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen jäsenet:
Anne Louhelainen

Auli Kangasmäki

Iiris Peltomaa

Kokko, Osmo

Tuupainen, Kauko

Lemi

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

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

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

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

Koskela, Laila

Virtanen, Pertti

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

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

Sirkka-Liisa Papinaho

Outi Virtanen

Lohela, Maria

Vähämäki, Ville

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

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

Louhelainen, Anne

Väätäinen, Juha

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

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

marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

1. varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Vaili Jämsä-Uusitalo

Auli Kangasmäki

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

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

2. varapuheenjohtaja

3. varapuheenjohtaja

Tuula Kuusinen

Heleena Pekkala

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

Ylöjärvi
puh. 040 704 4059

Puoluetoimistosta saatavissa lämpimiä fleecepipoja sinisenä ja mustana,
yksi koko, hinta 10,00 euroa kpl. Pipoissa on pieni perus-logo.
Tilaukset: marja-leena.leppanen@perussuomalaiset.fi
puh. 0207 430 807

auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi

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

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

Minna Mäkinen

Perus-pipoja myynnissä

puh. 0207 430 803, 0400 917 352



Rovaniemi
Puh. 0400 791 560
todex@todex.fi

Laura Huhtasaari

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

Lempäälä
kirsi.kallio
@perussuomalaiset.fi
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vapaa sana

Lääkäripalvelut turvattava

Palvelujen alasajo lisää
epäoikeudenmukaisuutta

Suomalaisten eriarvoisuus
korostuu terveydenhuollossa. Julkisella puolella halutaan säästöjä. Yksityisellä
lääkärillä käynti on vastaavasti monelle vähävaraiselle
liian kallista.
Päivystykset kunnissa
iltaisin ja viikonloppuisin
joudutaan usein hoitamaan
keikkalääkärifirman kautta.
Keikkafirman käyttäminen
yleensä maksaa kunnille paljon. Virkalääkäreiden saamisessa kuntiin on vaikeuksia.
Joissain maissa vastavalmistuneen lääkärin on työskenneltävä muutama vuosi
julkisella puolella ennen
kuin voivat työskennellä
yksityisellä sektorilla. Tosin
näissä maissa arvostellaan
kovasti sitä, että julkisen
puolen lääkäreillä ei ole silloin niin paljon ammattitaidollista kokemusta. Toisaalta on hyvä, että edes taataan
jonkinlaiset mahdollisuudet
sairaanhoitoon.
Suomessa lääkäreiden
työskentely
yksityisellä
puolella on ymmärrettävää, sillä heidän etunsa
(mm. palkkaus) ovat siellä
huomattavasti paremmat.
Jokaisen ammattikunnan
ja ihmisen on kannettava
huolta omasta toimeentulostaan. Lääkäreilläkin on
oikeus valita työpaikkansa.
Suunnitteilla oleva kuntauudistus ei mielestäni tuo
pelastusta eriarvoistumiseen. Saattaa käydä niin,
että lääkäripalvelut keskitetään entistä enemmän.

Kun kuntapalveluja ja muitakin hyvinvointivaltion rakenteita ajetaan alas, ei voi välttyä kiusaamisilmiöiltä,
jotka ovat monesti tietoista toimintaa.
Työttömyysluvut ovat kasvamaan päin ja työehtoja ja
muita etuja karsitaan, kun samaan aikaan johtajien palkankorotukset ja etuoikeudet ovat säästöjen ulkopuolella.
Terveitä kouluja lopetetaan ympäri maan. Kotkassa
ennätystahtiin, mutta harvat kritisoivat johtajien kasvavia palkkioita tai ylisuurta kuntapuolueen byrokratiakoneistoa, joka on palvelujen alasajon arkkitehti.
Palvelujen heikentäminen johtaa eriarvoisuuden kasvamiseen ja kaikenlaisiin lieveilmiöihin, kuten kiusaamiseen, perheongelmiin ja jopa yleiseen suvaitsevaisuuden
heikkenemiseen. Näistä ongelmista on poliitikkojen,
virkamiesten ja eri viranomaisten taholta havaittavissa
byrokraattista kiusaamista heikommassa asemassa olevia kansalaisia kohtaan.
Edesmennyt isäni sanoikin, että pitää olla suvaitsevainen vaan kaikkea ei tarvitse suvaita, kuten epäoikeudenmukaisuutta, ja pitää olla nöyrä, mutta ei pidä
nöyristellä. Viisaita 60-luvun elämänkoulun neuvoja,
jotka sopivat hyvin tähänkin aikakauteen.

Jorma-Kalevi Merivirta
Kotkan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen
jäsen (ps)

Keskittäminen voi tarkoittaa lääkäripalveluiden vähentämistä syrjäseuduilta
ja siirtämistä vain suuriin
taajamiin. Matkat lääkärin
luo pitenevät. Palvelut karkaavat kauemmas. Turvattomuuden tunne lisääntyy.
Vähävaraisimmat kärsivät
eniten.
Tulevaisuuden terveydenhoidosta on syytä
kantaa huolta. Onko kunnallisen systeemin jatkossa
mahdollista taata tasapuoliset palvelut? Jos tilanne

jatkuu samanlaisena, niin
luultavasti kuntiin on jatkossa vielä vaikeampaa
saada virkalääkäreitä. Pitäisikö sittenkin kunnallisten
systeemien sijasta valtion
kantaa enemmän vastuuta
tasapuolisten terveyspalvelujen huolehtijana.
Tilannetta ei saa päästää
karkaamaan käsistä. Tavallisten kansalaisten lääkäripalveluiden laita kymmenen vuoden kuluttua on iso
kysymysmerkki. Kutistuuko
julkinen terveydenhoito en-

tisestään? Onko vain rikkailla mahdollisuus käydä
lääkärissä?
Hyvinvointivaltiossa on
paljon pahoinvointia. Turvatulla terveydenhuollolla
on mahdollista tätä pahoinvointia vähentää. Mielestäni terveyspalvelut tulee saada ja taata jokaiselle suomalaiselle. Systeemissä oleviin
puutteisiin tulee puuttua.

Minna Reijonen
farmaseutti, Nilsiän
kaupunginvaltuutettu

Suomi ja muut euromaat
Suomen talouspolitiikan megaluokan kysymys on tällä
hetkellä suhtautuminen eurokriisiin ja muiden euromaiden avustamiseen. Tämän rinnalla muut – suuriltakin
tuntuvat kotimaan talousasiat – ovat pieniä. Kaikki,
mikä annetaan muodossa missä hyvänsä Kreikalle, Portugalille, Italialle tai muualle on pois kotimaan käytöstä. Jo yksikin miljardi on hirveä rahasumma. Yleisesti
puhutaan vielä suuremmistakin summista, jopa useista
kymmenistä miljardeista.
Suomen rahkeet eivät yksinkertaisesti riitä paljon
isompien huonokuntoisten maiden ja pankkien auttamiseen ilman että myös oma talous menee kuralle. Mielestäni ei ole mitään järkeä itse velkaantua, että saa auttaa muita vielä velkaisempia pankkeja, kun siitä ei ole
Suomelle mitään hyötyä.
Suomen talous vaikeuksissa

Vaje se on tämäkin
Finnairin toimitusjohtaja
Mika Vehviläisellä lienee
ollut ”pinnan” kestävyysvaje, kun viime vuosikymmenen lopun asuntokupla
alkoi näyttää puhkeamisen
merkkejä. Hän yritti myydä
Helsingin keskustassa olevaa parin sadan neliön ökyasuntoaan, mutta ei saanut
sitä kaupaksi haluamaansa
kahden miljoonan euron
hintaan.
Hätä ei kuitenkaan ollut
tämän näköinen, olihan hän
eläkeyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Siis ei
kun kilauttamaan kaverille
– siis Sailaksen Harrille, joka
oli vakuutusyhtiö Ilmarisen
toimitusjohtaja. Ilmarisella
ei näköjään ollut kestävyysvajetta, vaan ennemminkin
vajetta siitä, mihin rahansa
lykkäisi. Niinpä Ilmarinen

osti Vehviläisen 270 neliön
”luukun” Helsingin keskustasta 1,8 miljoonalla eurolla. Jotta Vehviläinen säästäisi muutosta aiheutuvat
kulut, herrat päättivät, että
Vehviläinen jääköön asuntoonsa asumaan; kyllä Finnair 6 800 euron kuukausivuokran maksaa, kunhan
Vehviläinen muistaa maksaa
2 300 euron luontaisedustaan kontollensa saamansa
verot. Taloussanomat arvioi
15.2., että tuo luontaisetu
kasvattaa Vehviläisen verotaakkaa n. 1 200 €/kk, mikä
on Taloussanomien mukaan
käytännössä se summa, jonka Vehviläinen maksaa asumisestaan.
Helsingin keskustassa
sijaitsevassa, tosi vanhassa
talossa 4,5 euron hoitovastike per neliö on todella hal-

pa. Tuo neliöhinta saadaan
siitä, kun jaetaan 1 200 euroa 273 neliöllä. Ilmeisesti
talossa on putki- ynnä muut
remontit tehty...
Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri
Heidi Hautalalla (vihreät) ei
myöskään tuntunut olevan
mitään vajetta ilmoittaa, että Finnairin toimitusjohtaja
Mika Vehviläisen asuntokauppa eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen kanssa oli hyvän
hallintotavan ja lakien mukainen.
Mutta pääministeri Kataisella ja valtiovarainministeri Urpilaisella on vaje! Se
on se Suomen Hyvinvointivaltiota uhkaava kestävyysvaje, minkä vuoksi eläkeikää pitää nostaa ja lääkkeiden ja lääkärin palkkioiden
kela-korvauksia leikata.

Eläkeikää pitää nostaa,
kun on se kestävyysvaje –
eläkeyhtiöiltä loppuu rahat,
kun (jo nyt suurimmaksi
osaksi eläkkeelle jääneet)
suuret ikäluokat jäävät
eläkkeelle.
Minusta alkaa tuntua,
että joku vaje tässä Suomen maassa on, mutta se ei
suinkaan ole eläkeyhtiöiden
rahavaje. Tuolla Vehviläisen
6 800 euron kuukausivuokralla maksaisi reippaasti
muutaman, tämän ”hyvinvointivaltion” yhteiseen
kekoon kortensa kantaneen
ihmisen eläkkeet.
Vaje, mikä vaje, mutta
näin meitä höynäytetään.

Anneli Manninen
piirisihteeri,
kaupunginvaltuutettu
Seinäjoki

Eteläiset Välimeren maat ovat hoitaneet talousasioitaan
holtittomasti. Ongelmat ovat ainakin osassa maita ja
pankkeja sitä luokkaa, ettei niitä helpolla korjata. Ei
vaatimus piikin laittamisesta kiinni johda lamaan vaan
pikemminkin päinvastoin. Lama tulee ja tiukat ajat ovat
edessä, sillä Suomen julkinen talous on kokonaisuudessaan niin veloissaan, ettei elvytysvaraa juuri ole.
On jo lupailtu, että maaliskuussa reagoidaan taloustilanteeseen ja kestävyysvajeeseen vuodenvaihteen korotusten lisäksi uusilla veronkorotuksilla ja menonleikkauksilla. Etenkin veronkorotukset rasittavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja heikentävät kansalaisten
ostovoimaa.
Maailmantalouskaan ei ole vahvoilla, joten Suomen
vienti kohtaa vaikeuksia. Suomen kilpailukykykään ei
ole hyvä, joten laman olosuhteissa on vielä vaikeampi
saada aikaan hyviä kauppoja. Tässä on valitettavasti
melko pessimistisiä näkemyksiä. Tulevaisuus näyttää,
miten realistisia nämä näkemykset ovat.

Aaro Kemppainen
Kajaani

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen toimitus@peruss.fi. Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 merkkiä. Kaikkien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot. Ilman
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. Toimitus voi
otsikoida ja tiivistää juttuja.
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■■kansanedustaja esittelyssä

Jussi Niinistö uusiin töihin tutussa talossa
Nurmijärveläinen Jussi Niinistö on yksi Perussuomalaisten uusista kansanedustajista Arkadianmäellä.
Niinistö pääsi ensi yrittämällään eduskuntaan lähes
5 000 äänellä Uudenmaan
vaalipiiristä. Hän oli vaaleissa Uudenmaan Perussuomalaisten listalla toisena heti
puolueen puheenjohtajan Timo Soinin jälkeen.
Eduskuntatalossa
ja
lainsäädäntötyössä hän ei
kuitenkaan ole niin noviisi
kuin ensikertalaiselta kansanedustajalta voisi olettaa.
Arkadianmäen graniittilinna ja eduskuntatyön arki
tulivat Niinistölle tutuksi
hänen toimiessaan vuosien
2005–2011 ajan Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteerinä.
Koulutukseltaan Jussi
Niinistö on filosofian tohtori ja on edellisessä elämässään toiminut useita vuosia
muun muassa tutkijana.
Hänen kirjoittamansa kirjat
käsittelevät pääasiassa Suomen uudempaa poliittista ja
sotahistoriaa. Suomen itsenäisyystaistelu ja maanpuolustustyö ovat aina olleet
Jussille läheisiä asioita.
Mukana luomassa
historiallista
voittoputkea
Politiikka imaisi Jussi Niinistön mukaansa vuonna
2004, kun Timo Soini pyy-

si häntä Perussuomalaisten
vaalikoordinaattoriksi. Siitä
lähtien Niinistö on tehnyt
perustavanlaatuista työtä
Perussuomalaisten vaalimenestyksen eteen muun
muassa Soinin presidentinvaalikampanjassa 2006,
puolueen valtakunnallisena
vaalipäällikkönä eduskuntavaaleissa 2007 ja jälleen
vaalikoordinaattorina EUvaaleissa 2009.
Jussi Niinistö on ollut
mukana luomassa vankkaa
perustaa puolueen nykyiselle kannatukselle sekä
päässyt vaikuttamaan eduskuntaryhmän ja puolueen
linjauksiin. Niinpä kun kut-

■■LYHYET

su ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin kävi, Jussi päätti
tovin harkittuaan ryhtyä
leikkiin tosissaan.
Valiokunnan
puheenjohtajuus pitää
kiireisenä
Eduskunnassa Jussi Niinistö
toimii puolustusvaliokunnan puheenjohtajana sekä
suuren valiokunnan varajäsenenä. Lisäksi hän kuuluu
eduskuntaryhmän työvaliokuntaan ja on eduskunnan kirjaston hallituksen
puheenjohtaja. Valiokuntakokouksia riittää työviikon
jokaiselle päivälle, sillä EU-

asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa myös varajäsenet osallistuvat kokouksiin. Valiokuntapuheenjohtajuutensa kautta Jussi
kuuluu myös puhemiesneuvostoon. Puhemiesneuvosto ohjaa eduskuntatyötä ja
tekee ehdotuksia asioiden
käsittelyssä noudatettavista
menettelytavoista.
Vaikka eduskuntatyö
oli Niinistölle entuudestaan
pitkälti tuttua, niin valiokuntatyöhön hänkään ei ole
ennen tämän vuoden kevättä päässyt tutustumaan.
- Valiokuntatyön aloittaminen ja vieläpä puheenjohtajatasolla on luonnolli-

sesti ollut haastavaa, mutta
se on myös pakottanut hyvin nopeassa ajassa sisäistämään valiokuntatyöskentelyn maailman, Niinistö
toteaa puheenjohtajuutensa
alkuajasta.
Viime syksynä Niinistö
otti eduskunnassa räväkästi kantaa hallituksen aikeisiin vähentää radikaalisti
puolustusmäärärahoja sekä liittyä jalkaväkimiinat
kieltävään Ottawan sopimukseen. Nyt alkuvuodesta
agendalla on ollut puolustusvoimauudistus.
- Hallituksen puolustusvoimauudistus on vastuuton. Koko Suomea pitää
puolustaa ja koko ikäluokka kouluttaa. Jos teemme
niin kuin hallitus tahtoo,
liu’umme Ruotsin tielle,
ja se tässä uudistuksessa
eniten huolettaa, Niinistö
toteaa.
- Uudistus valmisteltiin
omituisesti ja kansanedustajat pidettiin pimennossa.
Tämä on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, Niinistö lisää.
Kansanedustajantyön
tuomaan julkisuuteen Niinistö suhtautuu hieman
varauksellisesti,
mutta
tyylilleen ominaisesti jalat
maassa.
- Tähän kansalta saatuun luottamustehtävään
kuuluu tietty julkisuus ja
se on vain hyväksyttävä.
Media seuraa Perussuoma-

Janne Laakso, Tampere

Taas sataa Perussuomalaisten laariin ja vähän Väyrysellekin.

Nurmijärveltä
eduskuntaan
Eduskunnan ulkopuolella
Jussi Niinistön elämään
kuuluu vahvasti perhe ja
myös Nurmijärven kunnallispolitiikka. Perheeseen
kuuluu opettajavaimo ja
kolme kouluikäistä lasta.
Jussin harrastuksia ovat
lenkkeily ja lukeminen. Ja
lauantai-iltaisin kello kuuden jälkeen häntä on turha
tavoitella, sillä silloin soivat
saunan jälkeen toivotut levyt vanhasta putkiradiosta.
Työmatka Nurmijärven
kirkonkylältä eduskuntaan
taittuu useimmiten bussilla.
Kotikuntansa kunnanvaltuustossa vuodesta 2009
asti aktiivisesti vaikuttanut Jussi haluaa säilyttää
Nurmijärven turvallisena
ja kaikkia sen asukkaita
oikeudenmukaisesti kohtelevana kuntana.
Samat tavoitteet näkyvät myös eduskunnan arjessa koko kansan edustajana
toimiessa – tavoitteena on
hyvä ja turvallinen Suomi,
jossa jokainen ihminen ja
jokainen elämä on arvokas.
Teksti:
Riikka Taivassalo
kansanedustajan avustaja

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

Tsemppiä kaikille kunnallisvaaliehdokkaille ympäri Suomen! Nyt vaan sama into kuin EK-vaaleissa, niin voitto
tulee!

laista kansanedustajaa kuin
hai laivaa, mutta kaikista
kirjoituksista ei pidä ottaa
itseensä, hän toteaa.

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

P. Tolvanen, Sysmä

Pitkäaikaistyöttömät ovat orjia. Heidät on pakotettu tekemään töitä 7 tuntia päivässä päivärahalla josta otetaan 20
prosentin vero. Kyllä miljonäärien on avattava posansa ja
maksettava korkeampaa veroa. Se on oikeus ja kohtuus.

L. Pesonen

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.

____/____ 2012 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

00003 VASTAUSLÄHETYS

