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PÄÄTOIMITTAJA

Hulluuden huippu

Ystävät muistelivat 50 vuotta
täyttänyttä Timo Soinia hurtilla
huumorilla.

T

imo Soini saavutti miehen iän ylittäessään
viidenkymmenen vuoden merkkipaalun keskiviikkona 30.5.2012. Viisikymppisiä juhlittiin myös puolueneuvoston kokouksen yhteydessä
Kajaanissa Hotelli Kajanuksen
ravintolassa.
- Halusin juhlistaa tätä elämäni merkkipaalua teidän kanssanne, koska teidän kanssannehan
ne vuodet melkein ovat kuluneetkin. Ihan jokaisesta päivästä en
ole nauttinut, mutta paljon useammasta kuin joka toisesta, Timo
ilmoitti tilaisuuden aluksi.
Iltajuhlan aluksi Timoa muistettiin lahjoin ja onnitteluin. Ilta
huipentui rock and rollin merkeissä Status Quo Tributen keikkaan, jossa Timo pääsi osoittamaan, etteivät kuluneet vuodet
vielä paina, ainakaan liikaa.
- Kilometrit tuntuvat jo, mutta kun en ole mersumies vaan volvomies, niin vielä jaksaa paahtaa.
Elämässä pitää joskus myös juhlia eikä aina vain taistella, ja tänä
iltana aionkin keskittyä enemmän juhlimiseen. Kultakelloa ei
vielä ole tullut, mutta jos joku sellaisen tuo niin kyllä sillekin verannan pöydällä tilaa on.
Timon ystävät muistelevat
Jo nuorena miehenä Timo Soinista löytyivät ne ominaisuudet, joi-

50-vuotiaassa Timo Soinissa oli jo
nuorena miehenä nähtävissä ne synnynnäiset johtajanominaisuudet, joiden ansiosta hän on kyennyt luotsaamaan perussuomalaiset marginaalipuolueesta nykyisiin loiston päiviin.

den ansiosta hän on pystynyt laivamme kapteenina luotsaamaan
sen halki kaikkien myrskyjen ja
karikoiden puolueen olemassaolon vuosina. Timon pitkäaikaisten ystävien muistumista nousee
päällimmäisenä esiin kuva ihmisten johtajasta ja synnynnäisestä
debatoijasta, joka rakastaa haasteita ja kovaa vastusta.
- Minulle on Timosta jäänyt aivan erityisesti mieleen se, miten taitavasti hän jo Veikko Vennamon
ajoilla osasi tasapainoilla erityyppisten voimakastahtoisten ihmis-

ten välillä. Kun minun ja Veikon
välille syntyi vähän erimielisyyksiä,
Timo osasi luovia meidän välillämme ja sai tilanteet järjestymään parhain päin, muistelee Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Raimo
Vistbacka, joka taisteli Timon
kanssa puolueen perustamisen jälkeen Perussuomalaisten selviämisen puolesta ja kannatteli puolueen
läpi sen raskaimpien vuosien.
- Timo on aina rakastanut
väittelyitä ja erityisesti henkisesti
kovaa väittelyvastusta. Hän on
ollut väittelijä koko ikänsä. Timo
osaa aina ottaa yleisönsä, oli tämä mitä ikä- tai väestöryhmää tahansa. Se on aivan ilmiömäinen
kyky. Mitä moni ei tiedäkään on
se, että Timo rekisteröi ympärillään aivan kaiken, vaikka näyttäisikin olevan keskittynyt johonkin muuhun asiaan, kertoo Jukka
Jusula, Timon pitkäaikainen ystävä, joka on toiminut muun muassa tämän presidentinvaalikampanjapäällikkönä ja avustanut
häntä EU-parlamentissakin. Jusula hymyilee ja jatkaa:
- Nuorena Timo oli myös täysin tumpula naisten kanssa. Hänellä oli sellainen käsitys, että jos
tyttöä pyysi esimerkiksi leffaan,
se oli jo käytännössä samaa kuin
avioliittolupaus.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Perussuomalainen

Terveiset kesäisestä Kajaanista, jossa vietettiin puolueneuvoston kokousta ja Timo Soinin 50-vuotissyntymäpäiviä. Päivänsankarin juhlat olivat lämminhenkiset ja välittömät. Timo pokkasi huomionosoitukset tyytyväisenä myhäillen ja vetäisi kundiporukan kanssa ilmakitaraesityksen.
Kajaanin viikonlopun toinen nappisuoritus oli europarlamentaarikko Sampo Terhon puhe. Hän analysoi eurokriisiä ja
nosti esille hyviä huomioita siitä, ettei eurosta ole ollut Suomen
viennille luvattua hyötyä. Entistä pienempi osa viennistä suuntautuu euroalueelle nyt kuin ennen euroaikaa, lisäksi Suomen
vienti euroalueelle on kasvanut euroaikana aiempaa hitaammin. Suomen seitsemästä suurimmasta vientimaasta vain Saksa
ja Alankomaat ovat euromaita - Venäjä, Iso-Britannia, Ruotsi,
Kiina tai Yhdysvallat puolestaan eivät ole. Terho huomautti, että euromaiden kurja taloustilanne huomioiden on epätodennäköistä, että euroalueella olisi merkittävää kasvua odotettavissa
lähitulevaisuudessakaan. Hallituksen keskeiseltä argumentilta
Suomen viennin turvaamisesta nykyisellä europolitiikalla putoaa näin ollen pohja. Terho kiteytti eurokriisin kenties merkillisimmän ilmiön: ”Etelä-Euroopan maat luopuvat päätöksentekovallastaan saadakseen rahaa, mutta suomalaiset luopuvat
päätöksentekovallastaan saadakseen maksaa rahaa. Tämä on
kaiken hulluuden huippu.”
Perussuomalaisen lehden toimitus oli mukana seuraamassa
tapahtumia. Kajaanin tapahtumista on raportoitu kattavasti
tässä lehdessä. Lisäksi tapahtumien kulkuun ja puheisiin voi tutustua perussuomalaisten uudella youtube-kanavalla.
Puoluetoimiston avajaiset
Uuden puoluetoimiston avajaiset olivat suomalaisen työn juhlaa. Kalusteet, materiaalit ja remonttityöt ovat kaikki suomalaista perua. Toimistoa esitellään lehden sisäsivuilla lisää.
Kuten odotettavissa oli, löysivät happamat tahot huomautettavaa siitä, että työ oli tehty suomalaisin voimin. Samoja
tahoja ei erityisemmin tuntunut vaivaavan se ilmeinen ristiriita,
että samaan aikaan he itse olivat harmitelleet suurin otsikoin
suomalaisen elektroniikkateollisuuden irtisanomisia ja töiden
valumista ulkomaille. Tällaista järkeilyä on sen verran vaikeaa
seurata, että ehkei kannattaisi edes yrittää. Ei kai nyt kukaan voi
vakavissaan olla sitä mieltä, että esimerkiksi Suomalaisen työn
liiton pitäisi laittaa lappu luukulle, koska on epäreilua ja syrjivää hankkia tuotteita ja palveluja, jotka on tehty suomalaisin
voimin?
Vaaleja kohden
Olen usein kuullut sanottavan, että lukeminen avaa portin uusiin maailmoihin. Näin varmasti onkin, mutta mikäli näihin uusiin maailmoihin haluaa pelkän portin avaamisen lisäksi päästä
oikein syvälle, suosittelisin lukemisen lisäksi myös kirjoittamista. Kunnallisvaalien lähestyessä tämä suositus pätee erityisen
hyvin. Alkuun pääseminen saattaa monien mielestä tuntua työläältä, mutta hiljaa hyvä tulee. Itselle tärkeät asiat kannattaa
kirjoittaa auki niin selkeästi ja ytimekkäästi kuin mahdollista.
Lisäksi on keskeistä pitää jatkuvasti mielessä se henkilö, jolle
kirjoittaa. Ymmärtääkö hän sen viestin, minkä haluat kertoa?
Kesäloma on monelle erinomaista kirjoittamisaikaa, ja hyvistä työvälineistä on yhtälailla apua. Perussuomalaiset on vastikään sopinut Kotisivukone-palvelun tarjoamisesta kunnallisvaaliehdokkaiden käyttöön. Palvelun avulla on mahdollista rakentaa puolueen ilmeen mukaiset kotisivut erittäin nopeasti ja
helposti. Tämän lehden takasivulla on palveluntarjoajan ohje
siitä, kuinka käytön voi aloittaa.
Näissä merkeissä toivotan hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille.
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työssään hän on saanut seurata,
miten liittovaltio etenee päivä
päivältä hiljaa hivuttaen.
- Euro luotiin viallisena, sen
myöntävät jo niin vastustajat
kuin kannattajatkin. Meille oli
täysin oikea ratkaisu niin moraalisesti kuin poliittisestikin jäädä
hallitusvastuun ulkopuolelle, sillä kun kupla puhkeaa, on äärimmäisen tärkeää, että kansalla on
joku vaihtoehto, joka on alusta
saakka ollut johdonmukaisesti
tätä vedätystä vastaan.

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokousta edelsi perinteinen toritapahtuma.
Aurinko paistoi lähes helteiseltä taivaalta ja Kajaanin torille kokoontui sankoin
joukoin kansalaisia.

T

aistelu vanhoja valtarakenteita vastaan alkoi Kajaanista, kun
perussuomalaiset kokoontuivat puolueneuvoston kokoukseen 16.-17. kesäkuuta. Monisatapäisen joukon toivotti tervetulleiksi kansanedustaja ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän
1. varapuheenjohtaja Pentti Kettunen, jonka jälkeen lavalle nousi
odotettu puhuja Timo Soini.
- Nyt on nähty se, mistä perussuomalaiset ovat puhuneet jo useamman vuoden ajan, nimittäin
se, mihin tämä EU:n järjetön rahankäyttö johtaa. Me emme halua Euroopalle mitään pahaa, me
emme halua että Euroopan talous
romahtaa, me haluamme että sinä et maksa! Pelastakaa euro,
pääomittakaa pankkinne, mutta
me emme maksa! Soini jyrisi.
Soinin puheen jälkeen toriyleisö lauloi äskettäin 50 vuotta täyttäneelle Soinille onnittelulaulun
Pentti Kettusen johdolla. Sen jälkeen kaikki kansanedustajat sekä
vanha sotaratsu, lähes yhdeksänkymmentävuotias SMP:n ajan
kansanedustaja Mikko Vainio
nousivat yhdessä puhujalavalle.

Euro luotiin viallisena
Varsinainen kokous alkoi puoliltapäivin. Kokouksen aluksi Kajaanin
tuleva perustähti, mezzosopraano
Minna Partanen lauloi Finlandiahymnin, jonka jälkeen kokouksen
osanottajat lauloivat seisaaltaan
Siniristilippumme. Tervehdykset
kokousväelle toivat Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Arto Okkonen, Perussuomalaisten
Kajaanin piirin puheenjohtaja Ari

Korhonen sekä europarlamentaarikko Sampo Terho.
- Median nostattamat aallot
ovat vahingoittaneet puoluettamme jo siinä määrin, että se vaikeuttaa jo ehdokashankintaakin.
Emme voi voittaa mediaa, sillä
me emme omista sitä, mutta me
voimme voittaa vaalit, sillä media
ei edusta kansaa! oli Korhosen
viesti yleisölle.
Sampo Terho oli huolissaan
koko Euroopan vapaudesta, sillä

Jytky ei ollut sattumaa
Nyt on nähty, mihin tämä EU:n
järjetön rahankäyttö johtaa,
Timo Soini muistutti.

Ennen kokouksen avausta Minna
Partanen lauloi vielä Eino Leinon
runon Nocturne, jonka jälkeen
seurasi Timo Soinin avajaispuhe.
- Suuri vaalivoittomme, jytky,
ei ollut sattumaa vaan kovan ja
sinnikkään työn tulosta. Pohja
sille rakennettiin jo edellisissä
kuntavaaleissa, joissa saimme viiden prosentin kannatuksen. Perussuomalaisuuden voima on
kentässä, ihmisissä, sinussa. Tätä
eivät vanhat puolueet tajua.
- Perussuomalaiset ovat olleet
koko ajan oikeassa emmekä me
halua kenellekään mitään pahaa
– me haluamme, että Suomen
kansaa ei panna sellaisten virheiden maksumiehiksi, joiden syntymiseen sillä ei ole ollut osaa eikä
arpaa.
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- Monille jytky oli liian iso pala nieltäväksi – eikä se meinaa sulaa vanhojen puolueiden suussa
millään!
Puheen päätteeksi luovutettiin puolueen pöytästandardit
Onni Hiltuselle Orimattilasta ja
Alpo Lintulalle Sodankylästä heidän pitkästä ja pyyteettömästä
työstään perussuomalaisuuden
hyväksi. Hieman yllättäen tilaisuudessa jaettiin kolmaskin viiri,
joka oli Timo Soinin tietämättä
päätetty myöntää puolueen puheenjohtajalle.
Vanhat valtarakenteet
murrettava
Kokouksessa käsiteltiin myös perussuomalaisten kunnallisvaali-
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ohjelmaa, joka ei ollut vielä julkaisukelpoinen. Puolueneuvosto valtuutti puoluehallituksen valmistelemaan ohjelmaa ja asia etenee kovaa vauhtia. Seuranneessa lähetekeskustelussa puolueväki kautta
Suomen toi julki omia kannanottojaan ja mielipiteitään kuntavaaleja ajatellen. Kantava ajatus oli,
että perussuomalaiset haluavat
murtaa vanhat valtarakenteet ja
luoda niiden tilalle uuden, demokraattisen ja korruptiovapaan poliittisen järjestelmän.
Kokouksen jälkeen pidettiin
hotelli Kajanuksen ravintolassa
illallisbuffet ja Timo Soinin onnittelukahvit, jonka yhteydessä puheenjohtajalle luovutettiin lukuisia lahjoja ja toivotuksia. Yllätysesiintyjänä Kike Elomaa taustalaulajinaan Marja-Leena Leppänen ja Pirkko Ruohonen-Lerner
lauloivat Timolle laulun ”Kannustaa kansa voittajaa”. Kello 21
alkaen ilta jatkui rock and rollin
merkeissä. Railakkaan illanvieton musiikista vastasi Status Quo
Tribute.
Vapautemme on
kalliisti hankittu

Kansanedustajat Maria Lohela ja Mika Niikko tallensivat kokouksen tunnelmia.

Kansanedustajat Pirkko Ruohonen-Lerner ja Olli Immonen nousivat lavalle.

Kokous jatkui sunnuntaiaamuna
perinteiseen tapaan eduskunnan
2. varapuhemiehen, rovasti Anssi
Joutsenlahden pitämällä aamuhartaudella. Aamuhartauden teemana oli vapaus: Suomen itsenäisyys on todella kalliisti hankittu,
ja me kaikki osaamme kansana
antaa sille kuuluvan arvon. Kris-

tillistä vapautta ei ole se, että
elämme mitään tekemättä tai pahaa tehden, vaan oikea vapaus
edellyttää sitoutumista totuuteen.
Aamuhartauden jälkeen olivat vuorossa yhdistysten ja eduskuntaryhmän toimintakertomukset. Perussuomalaiset Naiset ry:n
puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen kertoi muun muassa
naisyhdistyksen ostaneen omaan
käyttöönsä perussuomalaisten
vanhan puoluetoimiston. Yhdistys tukee jokaisen naisehdokkaan
vaalitoimintaa sadalla eurolla ja
on myös alkanut julkaista omaa
lehteään, jonka päätoimittajana
toimii Tuula Kuusinen Helsingistä. Kentällä tapahtuvan vaalitoi-

minnan ja näkyvyyden lisäämiseksi Perussuomalaiset Naiset
ovat järjestäneet myös Naiset
Tien Päällä -tempauksen.
Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtaja Simo Grönroos
kertoi nuorisojärjestön aktivoineen omia piirijärjestöjään, jotka
muun muassa järjestävät erilaisia
tapahtumia. Kunnallisvaaleja lähestyttäessä nuoret ovat lisänneet
osallistumistaan messuilla ja erilaisissa tapahtumissa.

varoja, yhdistys toimii taloudellisesti hyvin.
Selostusten jälkeen kokous
jatkui vielä hetken lähete- ja yleiskeskustelun merkeissä ennen
kuin se päätettiin. Lopetuskahvien jälkeen ympäri Suomea saapunut kokousväki lähti hyvillä mielin ja vaalitaistelua varten voimistuneena kotia kohti onnistuneen
kokouksen päätteeksi.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Perussuomalainen

Kriisiä ei hoideta
tukipaketein
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner kertoi, että neljästä eduskuntaryhmän tekemästä välikysymyksestä
kolme on käsitellyt euron kriisiä
ja sen hoitamista, joka osoittaa
miten tärkeä asia on perussuomalaisille. Eduskuntaryhmän mielestä kriisiä ei hoideta tukipaketein. Syksyllä 2011 eduskuntaryhmä julkaisi oman vaihtoehtobudjettinsa. Useat ehdotuksista
päätyivätkin hallituksen budjettiin, mikä on selkeä osoitus siitä,
että myös oppositiosta käsin voi
asioihin vaikuttaa.
Oikeutta Eläkeläisille -yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Ojennus kertoi eläkeläisyhdistyksen
hakevan edelleen uusia toimijoita. Vaikka lomakeskus Rauhalan
remontti on niellyt melkoisesti

Katso Sampo Terhon
jämäkkä puhe netistä:
youtube.com/
psverkkomedia

Kansanedustaja Lea Mäkipää ja SMP:n entinen kansanedustaja
Mikko Vainio olivat juttutuulella.
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Katsaus kevätkauden
2012 eduskuntatyöhön
Eduskunta piti kevätkaudella 2012 yhteensä 71
täysistuntoa. Suullisia kyselytunteja oli 16. Eduskunta sai kevätkaudella 70 hallituksen esitystä,
joista hyväksyttiin 45.
Eduskunta kokoontui kevätistuntokauden ensimmäiseen täysistuntoon maanantaina 6. helmikuuta 2012. Istunnossa valittiin eduskunnan puhemieheksi kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) ja
ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja
Pekka Ravi (kok.). Toisena varapuhemiehenä jatkoi Anssi Joutsenlahti (ps.).
Vuoden 2012 valtiopäivien avajaiset olivat tiistaina 7. helmikuuta, jolloin tasavallan presidentti
Tarja Halonen avasi viimeistä kertaa valtiopäivät
eduskunnassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön virkaanastujaiset järjestettiin eduskunnassa
torstaina 1. maaliskuuta 2012.
Oppositio esitti epäluottamuslausetta puolustusministeri Stefan Wallinille (r). Opposition
mukaan Wallin syyllistyi eduskunnan harhauttamiseen, koska hän salasi ensin poliittisen vaikuttamisensa ruotsinkielisen Dragsvikin varuskunnan
säilyttämiseksi. Opposition epäluottamusehdotus
hävisi äänestyksessä numeroin 95-59. Tyhjää äänesti yksi kansanedustaja. Yksittäisen ministerin
luottamuksesta äänestetään harvoin.
Kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps.) ilmoitti puhemiesneuvostolle 13.6. toimittamassaan
kirjeessä, että hän luopuu hallintovaliokunnan
puheenjohtajuudesta. Uudeksi puheenjohtajaksi
hallintovaliokunta valitsi kansanedustaja Pirkko
Mattilan (ps.).
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 5 syyskuuta klo 14.

Hoitotukea saa lähes
neljännesmiljoona
eläkeläistä
Eläkkeensaajan hoitotukea sai vuoden 2011 lopussa 230 000 henkilöä, mikä on 15 % kaikista
eläkeläisistä.
Koko 16 vuotta täyttäneestä väestöstä hoitotukea sai viime vuoden lopussa 5 %. Saajien määrä
on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana 44 %.
Hoitotukea maksetaan avun, ohjauksen ja
valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella porrastettuna kolmeen ryhmään.
Perushoitotukea maksettiin 40 %:lle, korotettua
tukea kolmannekselle ja ylintä tukea viidesosalle
saajista.
Veteraanilisää maksetaan niille, jotka saavat
Kelasta korotettua tai ylintä eläkkeensaajan hoitotukea sekä ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisän saajia oli 7 500.
Hoitotuen saajista 161 000 sai myös kansaneläkettä. Heistä vanhuuseläkkeellä oli 68 % ja
työkyvyttömyyseläkkeellä noin kolmannes. Yleisin
hoitotuen sairausperuste vanhuuseläkettä saavilla
oli hermoston sairaudet (28 %). Työkyvyttömyyseläkeläiset saivat hoitotukea yleisimmin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella
(56 %). Alle 30-vuotiaista kaksi kolmasosaa sai
hoitotukea mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella.
Hoitotuen saajista 65 vuotta täyttäneitä oli 73
% ja yli neljännes oli täyttänyt 85 vuotta. Naisia
hoitotuen saajista oli 62 %.
Eläkkeensaajan hoitotukea maksettiin vuonna
2011 yhteensä 421 miljoonaa euroa, mikä oli lähes
80 % kaikista vammaisetuusmenoista.
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Uusia tuulia
Perussuomalaisten vaalivoitto merkitsi
muutoksia myös toimitiloihimme ja
lehteemme. Uudet tuulet puhaltavat,
uudet luudat lakaisevat.

Muutokset ovat aina vaikeita, sillä tuntematon pelottaa. Perussuomalaisten on
uskallettava ottaa kokonsa
mukainen rooli Suomen politiikassa. Entisillä resursseilla se ei ole mahdollista.
Puoluetoimistomme on
nyt ajanmukainen, hyvin
varustettu ja sijainniltaan
keskeinen. Sieltä käsin on
hyvä palvella Perussuomalaista kenttää ja tehdä hyvää käytännön politiikkaa
yhdessä Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän kanssa.
Työtiloihin ja -välineisiin
ei tämä puolue kaadu. Sinä
ratkaiset, saammeko me jytkylle jatkoa kuntavaaleissa.
Ehdokasasettelu on käynnissä. Se on ratkaiseva yhdessä kuntavaaliohjelmamme

kanssa. Kajaanin puolueneuvoston kokouksessa havaitsin että puolet ehdokasmäärästämme on nyt kasassa.
Jotta olemme vaalien suurin
voittaja, toinen mokoma ehdokkaita on yhdessä kerättävä listoillemme.
Uudet tuulet puhaltavat
Perussuomalaisten myötä
myös Suomen kunnissa ja
kaupungeissa. Vanhat valtarakenteet on murrettava,
sillä ne eivät takaa tulevaisuutta, työpaikkoja ja todellista muutosta. Suomella
on edessään mittavat haasteet, joista vanhoilla kuluneilla konsteilla ei selvitä.
On uskallettava tehdä myös
epäsovinnaisia päätöksiä
niin valtio- kunta- kuin
puoluetasollakin.

On uskallettava ajaa
omia arvoja ja asioita, hyväksyttiin ne tai ei. Perussuomalaiset on puolueena
olemassa arvojensa ja linjansa takia. Niihin nojaamalla pärjäämme. Vastuu
on yhteinen, sinun ja minun. Nyt taistellaan!

Kiitos Kajaanista
Sain viettää 50-vuotisjuhliani
puolueystävien seurassa. Kiitos Kajaanista. Ilta oli minulle ikimuistoinen. Näillä eväillä jaksan toisetkin 50 vuotta.

Timo Soini
puheenjohtaja

Palvelut ja Kelan matkakor
Harvaan asutuilla alueilla etäisyydet ovat suuria ja sairaanhoito- sekä
kuntoutuspalvelujen
saamiseksi on usein välttämätöntä matkustaa
pitkiäkin matkoja. Viime
vuosien poliittisen päätöksenteon kehityssuunta
on jatkuvasti pidentänyt
ja samalla tehnyt kalliimmiksi nämä matkat,
kirjoittaa kansanedustaja
Hanna Mäntylä.
Alueellisesti
tarkasteltuna Kelan matkakorvauksen saajien
osuus asukkaista onkin
korkein juuri Itä- ja
Pohjois-Suomessa. Palveluja on siirretty yhä
kauemmaksi samalla,
kun liikkumisen kustannukset ovat kohonneet
huomattavasti.

Matkakustannukset
korvataan halvimman matkustustavan, pääasiassa
julkisten kulkuneuvojen
mukaan. Julkinen liikenne
ei kuitenkaan ole todellinen
vaihtoehto Itä- ja PohjoisSuomessa suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta.
Todellisuudessa
matkat
joudutaan tekemään omalla autolla tai taksilla. Matkakorvausten kustannukset
ovat kohonneet jatkuvasti;
vuonna 2010 niitä maksettiin noin 250 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 jo 275
miljoonaa euroa.
Keskittämisen
kustannusarvio
puuttuu
Kansanedustaja
Hanna
Mäntylä jätti hiljattain

eduskunnassa aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa
tiedusteltiin, onko olemassa
laskelmia siitä, miten sairaanhoito- ja kuntoutuspalvelujen sijoittaminen ja
keskittäminen vaikuttavat
matkakorvauksiin, ja otetaanko niistä aiheutuneita
kustannuksia ylipäätään
huomioon palvelujen sijoittamista suunniteltaessa. Ministeriltä saatu vastaus kertoo, että korvausten määrä
kasvaa 10 prosentin vuosivauhtia, mutta yksittäisten
syiden vaikutusta matkakustannusten kasvuun ei
kuitenkaan ole selvitetty.
Matkakustannusten kohoaminen johtuu ministerin
mukaan muun muassa väestön ikääntymisestä, joukkoliikenteen ja laitoshoidon
vähenemisestä, palveluiden
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■ PUOLUESIHTEERI

Ossi Sandvik • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Puoluetoimisto muutti
ajanmukaisiin tiloihin

loin puolueen koko oli kymmenesosa nykyisestä.
Asialliset puitteet
suunnitellusti
Uusia tilojamme on kovasti
yritetty saada kuulostamaan
ökyilyltä ja luksukselta. Kyse
on kuitenkin siitä, että halusimme ainoastaan luoda
työnteolle asialliset puitteet
vuosiksi eteenpäin. Vastaavankaltaisia toimitiloja on
muilla puolueilla ollut käytössään jo pitkään. Sama koskee
muitakin resursseja, olemme
joutuneet lähtemään melkoiselta takamatkalta. Teemme
kuitenkin työmme oman
suunnitelmamme mukaan.
Puolueen kasvu on ollut
niin nopeaa, että sen tuomiin haasteisiin vastaaminen
ei aina ole ollut helppoa. Siitä huolimatta ja juuri siksi
olemme halunneet kehittää
puolueen toimintaedellytyksiä kestävälle pohjalle askel
askeleelta. Kaikki ottaa aikansa, ei Roomaakaan päivässä rakennettu.

Perussuomalaisessa puolueessa vaikuttaminen ei ole
sidoksissa lompakon paksuuteen, vaan omaan motivaatioon. Tätä työtä ja näitä jäseniä palvelemaan tarvitsemme
ajanmukaiset tilat ja toimivan
organisaation. Aika kultaa
muistot, mutta en siltikään kaipaa aikaa, jolloin nukuin yöni
toimiston nurkassa pahvilaatikoitten välissä.

Valoa ja lämpöä
Suomen kesässä lämpöä ja
valoisaa aikaa on enemmän kuin talvella, samoin
hyttysiä. On se aika suvesta
kun kesälomat alkavat olla
käsillä. Loman kuuluisi antaa etäisyyttä arkeen ja sen
tulisi kohentaa henkistä
vireyttä. Tätä tavoitellen;
hyvää kesää kaikille!

rvaukset karkaavat käsistä
keskittymisestä sekä ostopalvelutoiminnan lisääntymisestä. Ottaen huomioon
matkakorvausten kustannukset ja niiden kasvuvauhdin, voisi myös yksittäisten
syiden selvittämistä pitää
vähintäänkin aiheellisena.
Ministerin vastauksessa
todetaan myös, että matkakorvausjärjestelmään
kohdistuu muutospaineita.
Huoli korvausperusteiden
tiukentumisesta ja syrjäseutujen asukkaiden kustannusten lisääntymisestä ei ole
aiheeton. Joka tapauksessa
matkakorvausten kustannukset kasvavat tulevaisuudessa huomattavasti kaikista edellä mainituista syistä.
Huolestuttava tieto matkakorvausten osalta on lisäksi
se, ettei lähes 300 miljoonan
euron summa kuvaa todelli-

sia matkakustannuksia. Vain
noin 10 prosenttiin kaikista
korvaukseen oikeuttavista
matkoista haetaan korvausta. Millaisista summista puhutaan tulevaisuudessa, jos
matkakorvauksiin oikeutetut
aktivoituvat ja korvattavien
matkojen määrä kohoaa?
Vastuutonta palvelujen
keskittämistä
Palvelujen keskittämispolitiikkaa sekä sairaanhoito- ja kuntoutuspalvelujen
siirtämistä yhä kauemmaksi, erityisesti syrjäseutujen
asukkailta, ei voida pitää
missään tapauksessa vastuullisena toimintana. Pelkästään matkakorvausten
aiheuttamien kustannusten
osalta havaitaan, ettei palvelujen keskittäminen ole

taloudellisesti kestävää,
inhimillisestä tarkastelusta
puhumattakaan.
Kaavailtu kuntauudistus toteutuessaan heikentää
entisestään
haja-asutusalueiden ja syrjäseutujen
asukkaiden mahdollisuutta
tasavertaisiin palveluihin
asutuskeskuksissa asuviin
verrattuna. Voisi olettaa,
että hallitus näin massiivisia
rakenteellisia uudistuksia
tehdessään huomioisi kaikki
näkökulmat, erityisesti kun
niin kunta- kuin palvelurakenneuudistustarvettakin
on perusteltu muun muassa
taloudellisella kestävyydellä.
Hallitus on uudistamassa lainsäädäntöä monella
tasolla ja pohdittavana on
muun muassa sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallituk-

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä
siirtymässä Työttömyysvakuutusrahastolle
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirtoa
tapaturmavakuutuslaitoksilta Työttömyysvakuutusrahastolle. Eduskunnan täysistunnon on tarkoitus hyväksyä syyskuussa perinnän siirtoa koskeva
laki, joka tulisi voimaan 1.10.2012.
Lain mukaan vuotta 2013 ja sitä myöhempiä
vuosia koskevat työttömyysvakuutusmaksuasiat
eli neuvonta, perintä ja valvonta keskitettäisiin
Työttömyysvakuutusrahastolle. Tapaturmavakuutuslaitokset hoitaisivat kuitenkin kaikki vuotta
2012 ja sitä aikaisempia vuosia koskevat työttömyysvakuutusmaksuasiat.
Muutos ei vaikuttaisi lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen eikä mihinkään muuhunkaan
vahinkovakuutukseen tai niiden vakuutusmaksujen perintään eikä työeläkevakuutuksiin.
-Avaamme vakuutusmaksujen perinnän asiakaspalvelun ja tiedotamme työnantajia tarkemmin
perinnän siirrosta, kun laki on hyväksytty. Valmistaudumme palvelemaan uusia asiakkaitamme
mahdollisimman hyvin, Työttömyysvakuutusrahaston toimitusjohtaja Heikki Pohja toteaa.

Halusimme luoda työnteolle asialliset
puitteet vuosiksi eteenpäin.
Perussuomalaisten puoluetoimisto muutti Mannerheimintien varrelta. Sopivia
tiloja kartoitettiin ympäri
Helsinkiä, Yrjönkadulle
päädyttiin. Remonttiakin
teetettiin ja kun kerroimme, että remontti on puhdasta suomalaista työtä, se
ei kaikille kelvannut. Silti
pidettiin perussuomalaisten
linja; suosi suomalaista, osta kotimaista. Suomalainen
työ ja yrittäjyys. Halusimme
näyttää esimerkkiä. Kotimaisuus näkyy myös materiaaleissa, modernia puu- ja
kivipintaa. Suomalaista.
Uuden puoluetoimiston
tilat ovat saaneet julkisuudessa monenlaisia kommentteja. Siksi on syytä parilla sanalla kerrata, miten
ja mistä tähän on tultu. Toimitilat Mannerheimintiellä,
jotka nyt ovat naisjärjestömme käytössä, ovat sinänsä
kelvolliset, mutta auttamatta liian ahtaat puoluetoimistolle. Tarpeet ovat nykyisin
aivan eri luokkaa kuin muutamia vuosia taaksepäin, jol-

Suomalainen

sen tavoitehan on saada
uusi palvelurakenne toimintaan vuoden 2015
alusta, jotta se tukisi
myös kuntarakenteen
uudistamisen aikatauluja.
Miten tulevaisuudessa aiotaan turvata
oikeudet tasavertaisiin
sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluihin niille
ihmisille, jotka eivät halua jättää kotiseutuaan
ja muuttaa palvelujen
perässä?

Hanna Mäntylä

Varaudu ruuhkiin poliisin lupapalvelupisteissä
Kesän luparuuhkat keskittyvät erityisesti pääpoliisiasemille, joten lupa-asiat kannattaa mahdollisuuksien
mukaan hoitaa muissa poliisin lupapalvelupisteissä.
Kaikissa lupapalvelupisteissä asioidessasi on
erittäin suositeltavaa, että varaat etukäteen ajan
poliisin verkkosivulla (poliisi.ﬁ> Luvat> Ajanvaraus). Osassa lupapalvelupisteistä, kuten LänsiUudenmaan poliisilaitoksen pääpoliisiasemalla
Kilossa ja Helsingin poliisilaitoksen Itäkeskuksen
palvelupisteessä, ajanvaraus on pakollista muissa
kuin kiireellisissä lupa-asioissa.
Passia uusiessasi kannattaa pyytää, että valmis
passi lähetetään postitse kirjattuna kirjeenä. Tällöin
vastaat itse postimaksusta (noin viisi euroa), mutta
vältyt jonotukselta valmista passia noutaessasi.
Poliisi ottaa paraikaa käyttöön uuden kassajärjestelmän. Tavoitteena on, että uusi kassajärjestelmä on käytössä kesäkuun loppuun mennessä
kaikissa poliisilaitoksissa. Varauduthan kuitenkin
maksamaan käteisellä tähän saakka.
Ohjeet ajanvarausjärjestelyistä ja tietoa toimipisteistä löydät poliisilaitosten verkkosivuilta
osoitteesta: www.poliisi.ﬁ > Poliisilaitokset.

Schengen-arvioitsijoiden kouluttajat kokoontuivat Espoossa
Raja- ja merivartiokoulun Espoon koulutuskeskuksessa järjestettiin 18.–21.6. Schengen-arvioitsijoiden
kouluttajien kehittämisseminaari ja Board of Experts
-tapaaminen. Kokouksissa suunniteltiin seuraavaa
Schengen-arvioitsijoiden kurssikokonaisuutta, joka
järjestetään syys-lokakuun vaihteessa Slovakiassa.
Kokouksiin osallistui edustajia 12 valtiosta
sekä Euroopan komissiosta, Frontexista (EU:n jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä
huolehtiva virasto) ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöstä. Lisäksi paikalla oli Euroopan unionin perusoikeusviraston FRA:n edustaja,
sillä kokouksissa pohdittiin erityisesti ihmisoikeusnäkökulman entistä parempaa huomioimista
koulutuksessa.
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EU-maat tehostavat sopimista
rikosasian oikeuspaikasta
EU-jäsenvaltioiden välillä tehostetaan toimia, joiden avulla ehkäistään päällekkäisiä rikosprosesseja. Jäsenvaltioilla on velvollisuus neuvotella keskenään rikosasiaan parhaiten soveltuvasta
oikeuspaikasta, jos on syytä olettaa, että kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa on vireillä samaa henkilöä ja asiaa koskeva rikosasia. Tällaisia tilanteita saattaa esiintyä esimerkiksi
laajoissa rajat ylittävissä talous- tai huumausainerikosasioissa.
Uudella lailla pannaan täytäntöön toimivaltaristiriitojen
ehkäisemistä ja ratkaisemista koskeva EU:n puitepäätös. Sen
mukaisesti laissa säädetään tietojenvaihdosta ja siitä, miten
jäsenvaltioiden tulee menetellä sopiakseen parhaiten soveltuvasta oikeuspaikasta. Lisäksi laissa säädetään esitutkinnan ja
syytetoimien siirtämisestä sekä asianosaisten oikeuksista, kuten oikeudesta tulla kuulluksi ja muutoksenhakuoikeudesta,
siirtämisestä päätettäessä. Suomessa siirtämisestä päättävät
tilanteesta riippuen syyttäjä tai tutkinnanjohtaja.
Kansainvälisen rikosoikeuden perusperiaatteen mukaan
rikoksesta epäiltyä ei saa syyttää useammin kuin kerran samasta rikoksesta. Uudistuksella pyritään edesauttamaan tämän periaatteen toteutumista.
Esitutkinnan ja syytetoimien siirtäminen on nykyisinkin
käytännössä mahdollista. Määrien ei uskota merkittävästi lisääntyvän uusien säännösten voimaantulon myötä.
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Perussuomalaiset vaativat rikoslain
korruptiopykälien tiukentamista

Pirkko
Ruohonen-Lerner
kansanedustaja (ps)
p. 050 512 2788

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jättää korruptiota vastustavan lakialoitteen eduskunnassa. Aloitteessa esitetään rikoslakia
tiukennettavaksi siten, että
rangaistavaksi tulisivat vaikutusvallan kauppaaminen
ja siitä maksaminen rahalla
tai muulla etuudella.
Vaikutusvallan kauppaamisena voidaan pitää menettelyä, jossa henkilö ilmoittaa,
että hänellä on vaikutusvaltaa virkamiehen tai kansanedustajan päätöksentekoon,
ja tarjoutuu käyttämään tä-

tä vaikutusvaltaa rahaa tai
muuta etuutta vastaan.
Aloitteen ensimmäisen
allekirjoittajan, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Pirkko
Ruohonen-Lernerin mukaan nykyinen laki on havaittu puutteelliseksi tilanteissa, joissa vaikutusvallan
kauppaaja ei ole virkamies,
virkamieheen rinnastettava
henkilö tai elinkeinonharjoittaja. Lisäksi ongelmia
liittyy kansainväliseen liiketoimintaan, jonka yhteydessä käytetään ulkomaisia

agentteja tai konsultteja.
Lainmuutoksen myötä
kiellettyjä olisivat esimerkiksi tapaukset, joissa puoluevirkailija tai kansanedustajan avustaja ryhtyy välikädeksi ja lupailee lainsäädäntöä tai tukirahaa yritykselle,
jos tämä antaa vaalirahaa
puolueelle tai kansanedustajan tukiyhdistykselle.
Toteutuessaan perussuomalaisten lakialoite poistaisi
rikoslaista aukon ja täyttäisi Euroopan Neuvoston
korruptionvastaisen elimen
GRECO:n suositukset.

vaa pääomaa. Koska Suomi
on vaatinut vakuudet Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) myönnettävälle tuelle, on se sitoutunut
maksamaan kerralla EVM:n
perustamisvaiheessa sisään
maksettavan
pääoman.
Pääoma on maksettava 15
päivän kuluttua Euroopan
vakausmekanismin perustamista koskevan sopimuksen
voimaantulosta. Sopimuksen arvioidaan tulevan voimaan kesä-heinäkuun aikana. Myöhemmin vaadittaessa maksettavan pääoman
osuus peruspääomasta on
11,14388 miljardia euroa.
Hallintoneuvosto voi milloin tahansa keskinäisellä

sopimuksella yksimielisesti
päättää vaadittaessa maksettavan pääoman maksamisesta. Johtokunta voi vaatia
pääoman maksamista, jos se
on tarpeen maksetun pääoman palauttamisesta ennalleen 80 miljardia. euron
tasoon. Toimitusjohtaja voi
esittää maksuvaatimuksen,
jos se on tarpeen sen välttämiseksi, että EVM lyö laimin
maksuvelvoitteitaan. Koska
Suomi on esitetyn lain nojalla velvollinen maksamaan
osuutensa vaadittaessa maksettavasta pääomasta, voi
tämä johtaa arviomäärärahan ylittämiseen.
Vuoden 2012 toinen lisätalousarvioesitys sisältää

1 440 345 000 euroa eurokriisin hoitamiseen liittyviä
määrärahoja. Jokainen lukija voi edellä mainituista esimerkeistä ihan itse päätellä,
onko piikki kiinni.
Itse olen alkanut miettiä,
mistä piikistä oikeastaan
onkaan kysymys. Hallitus
sanoo kantavansa vastuuta.
Mistä me löydämme tämän hallituksen, kun Suomi
on samassa tilanteessa kuin
Kreikka nyt?

suusvalvojien asenne? (Suomen Kuvalehdessä Katainen
väheksyi meillä rehottavaa
hyvävelitoimintaa) Murramme oman taloutemme perustaa rahoittaessamme maita,
joissa rikkaat lahjovat verottajaa. EU:n ongelmasta
kertoo 17 miljoonaa työtöntä eli 11 % työvoimasta. Professori Vesa Puttosen
mukaan lisärahoitustarve
on lähes 20 miljardia euroa.
Reutersin mukaan espanjalaispankkien rahan tarve
lienee 30-70 miljardia. Silti
pankit läpäisivät stressitestit.
Kun pankit eivät voi rahoittaa investointeja, euroalueen
talous hiipuu edelleen.
Lontoossa vuonna 1953
Kreikka, Italia ja parikymmentä muuta maata antoivat
Saksan julkisista ja yksityi-

sistä veloista anteeksi noin
puolet.
Velka-armahdus
nosti sen talouden voimakkaaseen nousuun. Odotettua nopeampi nousu jatkuu,
koska siellä arvostetaan tehokkuutta ja säästämistä.
Talousprofessori Nouriel
Roubini ennustaa Espanjan
joutuvan jättämään euroalueen. Sen pankit ovat luottoluokittajien erityisseurannassa
eikä italialaisten pankkien tila
liene sen parempi. Suomen
ottamat rahoitusriskit realisoituvat. Kun Kreikka saa
puolet veloistaan anteeksi,
miksi Irlanti ja Portugali maksaisivat lainansa kokonaan?
Mihin Kataisen ja Urpilaisen
ratkaisumallit perustuivat,
kun yksikään arvostettu taloustieteilijä ei osaa sanoa,
miten euroalueen käy?

Piikki on nyt sitten kiinni!
Olen syksystä 2011 asti
kuunnellut, kuinka eräät
edustajat, varsinkin Pia
Viitanen ovat painottaneet,
kuinka piikki on nyt saatu
kiinni. Enää ei siis rahaa virtaa eurokriisin hoitamiseen,
koska saimme hyvät vakuudet. Otan kolme esimerkkiä asian tiimoilta. Ne ovat
vuoden 2012 toisesta lisätalousarviosta, josta käytiin
lähetekeskustelu eduskunnassa viime viikolla.
1. Valtiovarainministeriön toimintamenoihin esitetään myönnettäväksi lisäystä 1 295 000 euroa.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä mm. 525 000 euroa

eurokriisin hoitamiseen liittyvistä akuuteista kuluista.
2. Valtioneuvoston tiedonannossa (1/2012) todetun mukaisesti euroryhmä
päätti 21.2.2012 osana
Kreikan valtion rahoitustukipakettia, että euroalueen
jäsenvaltiot siirtävät niiden
kansallisten keskuspankkien
eräistä Kreikan valtionvelkakirjoihin tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan
valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on
1,9 miljoonaa euroa vuonna
2012 ja 0,4 miljoonaa euroa
vuonna 2013.
3. Momentille myönnetään 1 437 920 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää

Euroopan
vakausmekanismin (EVM) pääoman
maksamiseen.
Hallitus
on antanut eduskunnalle
vuoden 2012 toiseen lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Euroopan
vakausmekanismin (EVM)
perustamisesta, tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Suomen osuus EVM:n pääomasta on 1,7974 prosenttia ja osakkeiden lukumäärä
on 125 818. Suomen osuus
EVM:n peruspääomasta on
12,5818 mrd. euroa. Tästä
1,43792 mrd. euroa on perustamisvaiheessa maksetta-

Martti Mölsä
kansanedustaja (ps)

Miten euroalueen käy?

Alpo Ylitalo
Kokkola

Ministerit Katainen ja Urpilainen asettivat velkaisen
valtakunnan ahdinkoon tukemaan ylivelkaisia maita.
He väittivät, että jos Kreikka ajautuu ”konkurssiin”,
se aiheuttaa Suomeen suurtyöttömyyden. ”Loitsu”
jatkui Irlannin ja Portugalin
kohdalla.

Aiemmin Suomen päättäjät vierailivat ihastelemassa Irlantia talousihmeenä.
Talouden epävarmuus tunnistettiin, koska pankeille
tehtiin kaksi stressitestiä.
Rauhoiteltiinko epäilijöitä, etteivät pankkien riskit
aiheuta talouskatastroﬁn
uhkaa?
Epävarmuuden jatkuessa politiikkojen ilmaisut
ja työttömyydellä pelottelu
vähennevät, kun tallettajien
riskejä on siirretty valtioille.
Kuka tietää, miten sijoittajien pankkisaatavat järjestyivät?
Suomelle eurosta saatavissa oleva hyöty on riskiä
pienempi. EU rikkoo avoimesti säätämiään lakeja.
Sijoittajille raha on mahdollisuus saada lisää rahaa.

Lumevihreydellä tuhotaan
teollisuuden kilpailukykyä.
Pelottelu on vihreiden vallankäyttökeino.
Kreikan velkoja anteeksiantavien maiden elvytysmahdollisuudet supistuvat ja
pitkittyessään talousvaikeudet
lisääntyvät. USA:sta rikkaiden
valtioiden neuvo talouskasvun
saavuttamiseksi oli elvytys.
Sen toimivuus edellyttää ostovoimaa, vaikka velkavaroin.
Katainenkin myönsi USA:ssa
tilanteen vakavuuden, mutta
ei osannut nyt nimetä enää pelastuskeinoja.
Kreikan vasemmisto ei
luovu eduistaan eivätkä
rikkaat halua lisää veroja.
Katainen varoitti yhteiskuntarauhan rikkoutuvan, ellei
Kreikkaan saada toimivaa
hallitusta. Vasemmistoa vah-

vistavat uudet vaalit vaikeuttavat saatavien perintää.
Kukaan ei halua elintasonsa
laskevan. Kansa murtanee
pankkien vallan, kuten Islannissa kävi. Umpikuja ajaa
maata pois eurosta. Silti kylmän Pohjolan kansa lomailee Kreikan saaristossa. Siellä miehet pelaavat kadulla
päivälläkin noppaa. Silti
valtionvarainministeri Wolfgang Schäublen mukaan
Saksa on valmis Kreikan lisätukeen, jos maa toteuttaa
osuutensa sopimuksesta.
Välimerenmaiden Pohjoismaita julkisempi korruptio-ongelma leviää korkeiden viranhaltijoiden ja huippujohtajiston keskuudessa.
”Maasutetaanko” eläkevakuutusyhtiöiden sijoittajia
riskeihin? Mikä on lailli-
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Oikeusministeriö
valmistelee Haminan
vankilan lakkauttamista
Rikosseuraamuslaitos teki 16.4.2012 talouden sopeuttamissuunnitelmaansa viitaten oikeusministeriölle esityksen Haminan vankilan lakkauttamisesta. Esityksen
perustana on laaja selvitystyö, jossa arvioitiin lakkautettavan yksikön valinnassa saatavia taloudellisia säästöjä,
yksikköjen taloudellisuusmittareita, vankilakiinteistöjen
rakenteellista ja teknistä kuntoa sekä tulevia investointitarpeita, vankiloiden toimintorakennetta, alueen vankikertymää ja väestöennustetta sekä vankien kotipaikkaperusteisia sijoitusvaihtoehtoja.
Oikeusministeriö pyytää valtion yksikköjen ja
toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti alueellistamisen koordinaatioryhmältä lausuntoa Haminan
vankilan lakkauttamisesta.

Törkeiden rikosten
valmistelun kriminalisointi sai kannatusta

Kansanedustaja James Hirvisaari onnitteli heti kokouksen päätteeksi Sysmän Perussuomalaisten uutta puheenjohtajaa
Joel Niemistä.

Huhtikuussa Sysmän Perussuomalaisten kevätkokouksessa puhunut kansanedustaja James Hirvisaari
toivoi perussuomalaisille
yhtenäisyyttä ja kommentoi
tuoreeltaan varsin värikkäästi avustajansa Helena
Erosen blogikirjoituksesta
lähtenyttä mediamylläkkää.
Hirvisaari laittoi sen täysin median politikoinnin ja
asioiden vääristelyn syyksi.
Huumoriksi tarkoitettu kirjoitus irrotettiin tarkoitukselliseksi asiayhteydestään
ja se uutisoitiin yhden lehden toimesta tavalla, johon
sitten lähes kaikki muutkin
julkaisut massana tarttuivat.
- Minä en toivo muuta
kuin totuutta ja rehellisyydessä pysymistä tässäkin

asiassa. Puolustan avustajaani ja pidän häntä erittäin pätevänä tehtäväänsä
ja olen ottanut täyden vastuun hänen humoristisen
satiirisesta kirjoituksestaan,
vakuutti kansanedustaja James Hirvisaari Sysmässä.
- Politiikassa yleensäkin
pitäisi pikkuisen löysätä kireää pipoa ja toimia niin, että kaikkien toimijoiden olisi
hyvä olla. Näin saataisiin
tulostakin aikaan, todisteli
Hirvisaari.
Jo kolmas
puheenjohtajavaihdos
Sysmän Perussuomalaisten
kevätkokous valitsi väliaikaisesti puheenjohtajuutta
hoitaneen Pauli Nurmisen

tilalle puheenjohtajakseen
Joel Niemisen. Nurminen
otti joulukuussa väliaikaisesti hoitoonsa paikallisyhdistyksen puheenjohtajuuden
edellisen puheenjohtajan
värikkään mediakirjoittelun
aiheuttaman puheenjohtajavaihdosvaatimusten jälkeen.
Hän kieltäytyi pidemmästä
puheenjohtajan pestistä terveydellisiin syihin vedoton.
Aivan kokonaan Nurmista ei perussuomalaisista
päästetty, sillä kokous valitsi hänet edelleen varapuheenjohtajan tehtävään tuoreen puheenjohtajan tueksi.
Sihteerinä jatkaa Tuula Nieminen ja rahastonhoitajana
Tapio Nieminen.
Perussuomalaisten Sysmän paikallisosaston tä-

män vuoden tavoitteena on
jäsenhankinnan tehostaminen sekä osallistuminen
kunnallisvaaleihin puolueen
aatteisiin mahdollisimman
hyvin sitoutuneilla ehdokkailla. Tämän vuoksi kokouksessa päädyttiin kantaan,
jonka mukaan sen ehdokkaiden tulee olla puolueen
jäseniä. Perussuomalaisten
Hämeen piirin naisjärjestö
toivoo erityisesti naisia ehdokkaaksi vaaleihin. Heille
on luvassa jopa pieni rahallinen tuki käytettäväksi vaalityöhön. Sysmän Perussuomalaiset tehostavat myös
hyvin alkanutta yhteistyötä
Hartolan ja Heinolan Perussuomalaisten kanssa.
Teksti: Pauli Nurminen

Nyt on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa kunnallisvaaleissa
Perussuomalaiset rp. ottaa vastaan
ilmoittautumisia kunnallisvaaliehdokkaiksi
haluavilta.
Voit ilmoittaa halustasi osallistua vuoden 2012
kunnallisvaaleihin toimimalla seuraavasti:

2. Valitse piiri, jonka alueella asut.

1. Navigoi itsesi Perussuomalaisten
nettisivuille, www.perussuomalaiset.ﬁ/
kunnallisvaaliehdokkaaksi.

Perussuomalaisten piirijärjestöt käsittelevät
hakemukset ja ottavat yhteyttä sopiviin
ehdokkaisiin mahdollisimman pian.

3. Täytä ilmoittautumislomake.

Lausunnonantajat kannattavat törkeiden rikosten valmistelun säätämistä rangaistavaksi. Oikeusministeriön
työryhmä oli ehdottanut, että henkirikoksen, törkeän
pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi. Valmisteluna rangaistavaa olisi myös näiden rikosten tekemisestä
sopiminen.
Lausunnon antoi 22 viranomaista ja yhteisöä.
Hankkeen jatkovalmistelua linjataan oikeusministeriössä syksyllä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle lokakuussa.
Lausunnonantajista 12 kannatti työryhmän ehdotuksia sellaisinaan. Murhan, tapon, surman ja törkeän
pahoinpitelyn valmistelun kriminalisoimista työryhmän ehdottamassa muodossa kannatti 16, panttivangin ottamisen valmistelun kriminalisoimista 21 ja törkeän ryöstön valmistelun säätämistä rangaistavaksi 20.
Muutama lausunnonantaja esitti kuitenkin pidemmälle meneviä uudistuksia ja laajempia pakkokeinovaltuuksia, kun taas osa katsoi, että rangaistavuuden
alan tulisi olla työryhmän ehdotusta suppeampi.

Isäkuukauden piteneminen lisäsi tuen suosiota
Isäkuukauden etuuksia sai 16 200 isää vuonna 2011.
Määrä kasvoi kolmanneksen (31,4 %) edellisvuodesta.
Kaikkiaan vanhempainpäivärahoja sai viime vuonna
58 800 isää.
Isäkuukausi piteni enintään 24 arkipäivästä enintään 36 arkipäivään. Ensimmäiset noin kuuden viikon
mittaiset isäkuukaudet oli mahdollista pitää vuoden
2010 lopulla. Isä saa isäkuukauden etuudet, jos hän
pitää äidin sijaan vanhempainrahakaudesta vähintään
viimeiset 12 arkipäivää.
Isäkuukauden pitäneiden osuus kaikista vanhempainpäivärahoja saaneista isistä oli suurin Ahvenanmaalla (38,3 %) ja toiseksi suurin Uudellamaalla (32,4
%). Osuus oli pienin Keski-Pohjanmaalla (19,6 %) ja
toiseksi pienin Etelä-Pohjanmaalla (19,7 %).
Kaikista vanhempainpäivärahapäivistä isät pitivät
8,3 %. Vanhempainrahapäivistä, eli niistä päivistä,
jotka vanhemmat voivat keskenään jakaa, isät pitivät
3,5 %
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■ KIRJALLINEN KYSYMYS

Väkivaltaviihteen vaikutukset

Pentti Kettunen
kansanedustaja

Suomessa on lyhyen ajan
kuluessa tapahtunut vakavia väkivallantekoja, jotka
ovat johtaneet ihmishenkien menetyksiin. Useissa
näissä tapahtumissa on sur-

maamisvälineitä käytetty
ampuma-aseita.
Viime vuosikymmenien aikana väkivaltaviihde,
niin myytävinä videoina,
erilaisina tallenteina ja televisiovastaanottimien kautta
lähetettävinä ohjelmina tai
internetin kautta tapahtuen
on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Väkivallasta on tullut viihdeteollisuudenala,
jolloin lapset jo nuorina
joutuvat tai pääsevät katsomaan raakaa tappamista ja
väkivaltaa.
Tämä ei mielestäni voi
olla vaikuttamatta kehitysikäiseen lapseen tai nuoreen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten
esitän asianomaisen minis-

terin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko
hallitus
puuttua edellä mainitsemiini asioihin ja epäkohtiin väkivaltaviihteen
kitkemiseksi pois lasten
ja nuorten ulottuvilta ja
tehdä tarvittavia toimia
tilanteen normalisoimiseksi ja rauhoittamiseksi vai katsooko hallitus,
että väkivaltaviihteellä
ei ole tekemistä viime
aikojen koulusurmiin
ja muihin traagisiin tapahtumiin ja että väkivaltaviihdettä voidaan
rajoituksitta markkinoida maassamme ja
tehdä rahaa jopa lasten
ja nuorten mielenterveyden kustannuksella?

Valiokuntien puheenjohtajien
kelpoisuusvaatimukset

Reijo Tossavainen
kansanedustaja

Hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimineen
edustaja Jussi Halla-ahon
eroamiseen johtaneiden tapahtumien yhteydessä on
käynyt ilmi, että eduskun-
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Saattohoidolla kuntakohtaiset
tavoitteet

Arja Juvonen
kansanedustaja

Kansanedustaja Arja Juvonen on tehnyt eduskunnassa lisätalousarvioaloitteen
määrärahan osoittamisesta
saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseksi ammatillisessa
hoitoalan koulutuksessa.
-Suomalainen saattohoito, sen osaaminen ja opettaminen kaipaavat tuntuvia resursseja, sillä ilman inhimil-

listä ja hyvää saattohoitoa
ei ole olemassa hyvää hoitoprosessia, Juvonen toteaa.
Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämisen tarve on tullut julkisuudessa esille hyvin konkreettisella tavalla. Myös eutanasiakeskustelua on käyty.
Keskustelun
viriäminen
kertoo hoidettavien ja heidän omaistensa todellisesta
hädästä sekä pelosta, että
riittävää kivunlievitystä tai
hoitoa ei kuoleman lähestyessä ole mahdollista saada.
-Saattohoitokäytännöissä on valtavasti eroja,
kertoo Juvonen, joka on
työskennellyt pitkään vanhustenhoidossa. Juvonen
on koulutukseltaan geronomi (AMK).
Espoon kaupunginvaltuutettuna toimiva Juvonen
on herätellyt saattohoitokeskustelua jo vuonna 2010
tekemällään valtuustokysymyksellä, johon on liittynyt
toivomus Espoon kaupungin oman, kuntakohtaisen

saattohoitosuunnitelman
valmistelusta ja laatimisesta.
Saattohoitosuunnitelman tehtävänä olisi linjata
kunnan palvelut ja mahdollisuudet saattohoidon
toteuttajana kuntalaiselle.
Toivomus on hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa ja asian etenemistä odotetaan seuraavaksi Espoon
kaupunginhallitukseen. Valtakunnallisia kuntakohtaisia
saattohoitosuunnitelmia on
esitetty laadittavaksi myös
sosiaali- ja terveysministeriön antamassa ohjeistuksessa
Hyvä saattohoito Suomessa,
joskaan ohjeistusta ei ole
otettu Suomessa vakavasti.
-Yhtenä suurena tavoitteena on saada kuntakohtaiset saattohoitosuunnitelmat kattamaan koko maan.
Sen työn käynnistämisessä
ja eteenpäin viemisessä
Suomen toiseksi suurin
kaupunki Espoo voisi olla
suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä, jota muut voivat
seurata, Juvonen sanoo.

nassa koetaan puutteelliseksi ja hankalaksi se ylimalkainen lainsäädäntö, mikä
on voimassa valiokunnan
puheenjohtajien kelpoisuuden arvioinnissa ja mahdollisesta luottamuspulasta
johtuvan erottamisen/eroamisen ajankohtaistuessa.
Nykyinen sääntely, etenkin
eduskunnan työjärjestyksen
17 §:n 3 momentti, on koettu riittämättömäksi.
Materiaalisena keskeisenä ajankohtaiskysymyksenä on ollut ja on edelleen
kysymys valtiovallan kolmijaosta, jolle perustuslaki
(3 §) rakentuu. Kolmijako
sisältää muun muassa sen
vaatimuksen, että toimeenpaneva valta (kuten valtioneuvosto ministereineen) ja
lainsäädäntövalta (kansanedustajat) eivät saa puuttua
riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaan
vireillä olevissa oikeudenkäynneissä.
Sanottu perustuslain 3
§:stä johtuen itsestäänselvä
toimivaltajako ja puuttumattomuusvaatimus koskevat kaikkien eduskunnan
valiokuntien puheenjohtajia, ei ainoastaan hallintovaliokunnan. Erityisen korostetusti nämä vaatimuk-

set koskevat perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa. Sellaiseksi ei kelpaa
kansanedustaja, joka joko
edustajantoimessaan tai
ministerinä toimiessaan on
sekaantunut kommenteillaan ja kritiikkiä esittämällä vireillä oleviin oikeusjuttuihin. Lain tulee olla kaikille sama, ja tämä koskee
myös jokaista valiokunnan
puheenjohtajaa, olipa hän
perussuomalainen tai sosialidemokraatti.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Aikooko asianomainen ministeri ryhtyä
toimenpiteisiin lainsäädännön pikaiseksi muuttamiseksi niin, että eduskunnan
valiokuntien puheenjohtajien kelpoisuusvaatimuksia
täsmennetään? Siten, ettei
valiokunnan puheenjohtajana saa toimia kansanedustaja, joka on julkisessa
toiminnassaan eduskunnassa tai valtioneuvoston jäsenenä rikkonut perustuslain
3 §:n säätämää lainsäädäntövallan, hallintovallan ja
tuomiovallan kolmijakoa.

Tolppanen kysyi sairaslomalaisen
hyvinvoinnista

Maria Tolppanen
kansanedustaja

Kansanedustaja Maria Tolppanen on
esittänyt kirjallisen
kysymyksen eduskunnalle koskien pitkällä
sairauslomalla olevan
työntekijän
hyvinvoinnin seurantaa.
Peruspalveluministerin vastauksessa
kerrotaan yksityiskohtaisesti mitä tähän asti

on tehty. Vastauksessa annetut ohjeet ovat ihan hyvät, mutta missä ovat käytännön toimet, ihmettelee
Tolppanen.
- Ei riitä, että joka
hallituskaudella peruspalveluministeri kertoo samat asiat, miten palvelua
päivitetään ja kehitetään
parhaillaan ja mitkä projektit ovat tähän asti olleet
voimassa. Tarvitsemme ripeämpää otetta, konkreettisemmin näkyviä toimia
hyvinvoinnin parantamiseksi, jotta sairauslomalla
oleva jaksaa kuntoutua ja
palata työelämään, korostaa Tolppanen.
Lain mukaan työnantajan velvollisuutena on järjestää työterveyshuolto ja
sen lakisääteisenä tehtävänä on myös seurata, tukea
ja edistää pitkällä sairauslomalla olevien työntekijöiden vointia ja työkykyä.
- Mutta ei riitä, että
käydään yhden kerran työpsykologin vastaanotolla

koko sairausloman aikana,
toteaa Tolppanen.
- Jos sairausloma on
useamman kuukauden tai
jopa useamman vuoden
mittainen, ei toipilaan olo
ole koko ajan samanlainen.
Vakava sairastuminen tai
loukkaantuminen on usein
henkisesti traumaattista ja
potilaan tila voi heiketä ja
heittelehtiä vahvasti.
Lain tulisi Tolppasen
mukaan velvoittaa työnantajaa
kartoittamaan
työntekijän tila säännöllisesti, esimerkiksi kolmen
kuukauden välein työpsykologilla, joka tarvittaessa
antaisi lähetteen jatkoterapiaan.
- Esimerkiksi perheissä
sairauslomalaisen tila voi
olla kokonaan perheenjäsenten armoilla ja siihen
ei aina kyökkipsykologia
riitä, painottaa Tolppanen.
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Kuntaliiton valtuuston ryhmäpuhe

Pakkoliitokset eivät pelasta kuntien taloutta
Kuntauudistus on kunnallisvaalien tärkein teema,
vaikka sille päätettiinkin
taktisista syistä ottaa aikalisä. Vaikuttaa siltä, että
hallituksen työ 70 tai 100
suurkunnan eteen – tai
mikä se määrällinen tavoite mahtoi ollakaan – on
jäämässä haaveeksi. Hyvä
niin, sillä kuntien määrän
ei olisi alun perinkään pitänyt olla uudistuksen itsetarkoituksellinen lähtökohta.
Marssijärjestys alun karttaharjoituksineen oli väärä ja
aikataulu epärealistinen.
On hyvä, että maan hallituksessa on maltillistuttu
kovimmista pakkoliitospuheista. Ikärakenteen vuoksi toimenpiteitä tarvitaan.
Sitä paitsi Euroopan heikentynyt taloustilanne voi
heijastua Suomeen. Kreikka, Espanja tai muu saattaa
käynnistää vyöryn, jossa
kotimainen kuntauudistus
– niin tärkeä kuin se meille
kunnallispolitiikan toimijoille onkin – voi jäädä toissijaiseksi ongelmaksi.
Kuntien vastustus liitoksille oli odotettua. Antamissaan
lausunnoissa
kuntatyöryhmän esitykseen
yli puolet kunnista totesi
olevansa haluttomia kuntaliitosselvitykseen. Lisäksi
valtaosa niistäkin kunnista,
jotka kannattivat selvitystä
omalla alueellaan, ehdottivat eri selvitysaluetta kuin
hallituksen työryhmä.
Kuntien lausunnoista
voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, mutta selvää on
että hallituksen kuntauudistuksessa lähdettiin liikkeelle
väärästä päästä. Kunnilla
on liikaa tehtäviä. Tämä on
fakta. Myös kansainvälisessä vertailussa suomalaisille
kunnille on kasautunut paljon tehtäviä.
Toinen fakta on, että
kuntaliitokset eivät automaattisesti paranna palveluja. Kahden tai useamman
köyhän kunnan kaavamainen yhteen niputtaminen
ei synnytä yhtä rikasta
kuntaa. Eikä muuta huoltosuhdetta. Siksi olennaista
onkin miettiä kuntien tehtävien ja resurssien määrää:
lakisääteisten velvoitteiden
ja taloudellisten voimavarojen välistä epätasapainoa.
Mitkä ovat kuntien ja mitkä valtion tehtäviä ja miten
ne rahoitetaan sekä mikä
on kansalaisen oma vastuu.
Pakkoliitokset eivät ole
ratkaisu kuntien talousahdinkoon. Niillä ei turvata
peruspalvelujen rahoitusta

tullee eduskunnan käsiteltäväksi ensi keväänä. Vaikka hallitus julkisesti kieltää
pakkoliitokset, on odotettavissa, että ainakin osa
kunnista joutuu liittymään
vasten tahtoaan yhteen velvoittavan lainsäädännön
seurauksena. Siis yhdisty,
tai itket ja yhdistyt.
Kuntien antamissa lausunnoissa uudistuksen toteuttaminen velvoittavan
lainsäädännön avulla nähtiin kaikkein negatiivisimpana toimena. Sen sijaan
selvästi parhaana kuntauudistuksen toteuttamistapana
lausunnoissa nähtiin kuntien itse käynnistämä selvitys.
Tämä on myös perussuomalaisten lähtökohta.

Jussi Niinistö
Puoluesihteeri Ossi Sandvik on tavoitettavissa Kuntatalollakin.

eikä saatavuutta, vaan kunnan tehtävien uudelleenmäärittely on se, mistä työ
kuntien rakennemuutoksessa olisi tullut aloittaa. Siksi
onkin hyvä, kuten ministeri Virkkunen on kertonut,
että ministeriöissä tullaan
kartoittamaan kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä.
Parempi myöhään kuin ei
milloinkaan.
Perussuomalaisten kanta kuntauudistukseen on
joidenkin lähteiden mukaan
jäänyt epäselväksi. Sanottakoon siksi, että me emme
ole uudistuksia vastaan suoralta kädeltä. Siihen meillä
ei ole valtapoliittisia syitä.
Eduskuntavaaliohjelmamme mukaisesti emme kannata pakkoliitoksia.
Meitä huolettavat kuntauudistuksessa ennen muuta samat kysymykset, jotka
puheenjohtaja Nousiainen
nosti eilen esille avauspuheessaan: turvataanko uudistuksella palvelujen rahoitus ja lähipalvelut, entä
toimiiko lähidemokratia?
Arvostamme perustuslain takaamaa kunnallista
itsehallintoa ja lähidemokratiaa. Kestävä kuntauudistus rakentuu alhaalta
ylöspäin. Perussuomalaisille kuntademokratia on kansanvallan henkivakuutus.
On selvää, että hallintoa
on kevennettävä, byrokratiaa karsittava ja esimerkiksi
viiden vuoden työsuhdesuojaa tapauskohtaisesti
harkittava – viittaan ennen
muuta Saloon – mutta kuntien määrä, kuten edellä
totesin, ei voi olla kuntaremontin ykköskysymys.

Suurkunta ei automaattisesti ole taloudellisempi
ja tehokkaampi kuin pienempi kunta – ellei sitten
tarkoituksena ole purkaa
palveluverkostoa uuden
suurkunnan reuna-alueilta.
Sitä emme purematta niele,
sillä koko maa tulee pitää
asuttuna. Suomi ei pärjää
kansainvälisessä kilpailussa
suurkaupungistumista kiihdyttäen.
Perussuomalaisille kuntauudistuskritiikissä
on
siis kyse myös suomalaisen
elämänmuodon puolustamisesta. Uskomme, että
elinvoimaisen maaseudun
– pikkukaupungit mukaan
lukien – merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa, kun taas
hallituksen kuntauudistus
pyrkii keskittämään ja korostaa kaupungistumista.
Emme halua jakaa Suomea
menestyviin kaupunkeihin
ja taantuvaan maaseutuun.
Hallituksen suurkuntaideologiaa pönkittämään
julkistettiin viime viikolla
sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteen uudistamismalli. Se on vielä raakile.
Asiantuntijat ovat joka
tapauksessa arvioineet, ettei kuntauudistus onnistu
tavoitteessaan eli palvelujen
ja rahoituksen turvaamisessa juuri siitä syystä, että
kunnilla on rahoitukseen
nähden liikaa tehtäviä. Viimeisen 12 vuoden aikana
kunnille on todellakin syydetty yhä enemmän velvoitteita, mutta valtionosuuksia
ei ole kasvatettu samassa
suhteessa.
Kuntauudistuksen puitelaki eli kuntarakennelaki

■ JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

Ehdokashankinta
kiihtyy
Kajaanissa vasta pidetty
puolueneuvoston kokous ja puheenjohtajamme syntymäpäiväjuhlat
olivat tapahtumina onnistuneet. Kiitokset tapahtumien järjestäjille ja
syntymäpäiväsankarille,
Timolle.
Media luonnollisesti
oli kiinnostuneesti tapahtumissa mukana, mutta
eipä malttanut jälleen
kerran pysyä pelkässä
totuudessa, vaan mm.
televisiolähetyksessään
väritti lisäten omiaan totuttuun tapaansa. Tämä
samainen piirre on näkynyt pitkin eduskuntavuotta. Oikeat asiat, joita
edustajamme ajavat, saavat liian harvoin valtakunnallista näkyvyyttä.
Kokemuksien pohjalta
voikin sanoa, että oppositiopolitiikassamme
vastassa kuuden puolueen sateenkaarihallituksen lisäksi on seitsemäs,
”mediapuolue”.
Kajaanin viikonlopun
aikana käytiin myös tulevaa kunnallisvaalien
tilannetta läpi piirien ja
puolueen johdon kesken.

Keväästä, jolloin ehdokashankintatilanne yhteensä oli
jo enemmän kuin vuoden
2008 ehdokasmäärä, on
edennyt selvästi eteenpäin.
Luonnollisesti tällä hetkellä olevat vahvat kunnat
ovat nyt pitkällä myös ehdokashankinnoissa tulevan
syksyn vaalia ajatellen. Piireihin on viimeisen vuoden
aikana perustettu paljon
uusia ja ”herätetty henkiin”
vanhoja paikallisyhdistyksiä, jotka tarvitsevat tukea
paikallistoiminnoissaan.
Työtä toki kaikilla meillä
vielä on jäljellä, kuten myös
aikaa sen tekemiseksi, vaikkakin päivä päivältä vaalit
lähestyvät.
Ehdokaslistojen jättämiselle lehden ilmestymispäivänä on aikaa 81 vuorokautta. Kunnallisvaalien
lähestyminen teetättää työtä
myös muilla puolueilla. Paikallislehdistä onkin voinut
lukea konkaripoliitikkojen
epävarmoista tilanteista tai
päätöksistä poisjäämiseksi
tulevan syksyn kahinoihin.
Meillä on tällä hetkellä pitkälti ehdokassuostumuksen
antaneita miehiä. Nuorten
ja naisten osuus on vielä

Juha Liukkonen
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

tässä vaiheessa vähäistä.
Nuorten ja naisjärjestöjen
esilläolon merkitys mm.
tästäkin syystä on tärkeä,
jotta saamme kasvatettua
ja laajennettua yhdistysten
jäsen- ja ehdokastilannetta.
Lisäpotkua vaaleihin
elokuussa alkaa nk. ”Väätäiskierros”, jonka valtakunnalliset tapahtumat ovat
iso merkittävä kokonaisuus.
Tämä on agenda, joka varmasti tuo tuloksia. Tästä
kierroksesta ja kaikista eri
kotikuntamme kesä- ja syystapahtumista kansanedustajien, piirien ja yhdistysten
ehdokkaiden sekä jäsenistön
aktiivisella osallistumisella
saamme lisäpotkua jäsenja ehdokashankintaan. Tapaamisiin eri tapahtumissa.
Lämmintä ja tarmokasta peruskesää kaikille!
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Kevät toi rannoille hampparit
ja kaduille kerjäläiset

Perussuomalaiset kansanedustajat Tom Packalén,
Jussi Halla-aho ja Olli Immonen jättävät eduskunnassa kerjäämisen kriminalisointia koskevan lakialoitteen. Aloitteessa ehdotetaan järjestyslain 7 §:ään
lisättäväksi yleisellä paikalla kerjäämisen kieltävä
momentti. Seuraamuksena kerjäämisestä voitaisiin
määrätä järjestyslain mukainen sakkorangaistus.
Aloitteen perusteena on Suomen nykytilanne,
jossa lähinnä Bulgarian ja Romanian romaniväestön kerjääminen on lisääntynyt voimakkaasti ja
käynyt samalla aggressiivisemmaksi. Kerjääminen
on järjestäytynyttä toimintaa, jossa hyväksikäytön
lisäksi on ihmiskaupan piirteitä. Kerjäläisilmiöön
liittyy myös poliisia työllistävää oheisrikollisuutta,
kuten tutkittavia varkauksia, pahoinpitelyjä ja seksuaalirikoksia.
Tulevassa lakialoitteessa todetaan, että kerjääminen vaikuttaa kielteisesti kaupunkiemme turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Aloitteen jättävien
perussuomalaisten mukaan Suomessa ei tule sallia
kerjäämiseksi naamioitua järjestäytynyttä rikollisuutta. Kerjäämisen salliminen ei myöskään vähennä romanivähemmistöjen köyhyyttä ja syrjintää
lähtömaissa.
Tom Packalén
Jussi Halla-aho
Olli Immonen

Perussuomalaiset
vastustavat Euroopan
vakausmekanismin
pääomittamista
Perussuomalaiset vastustavat hallituksen vuoden
2012 toiseen lisätalousarvioon sisältyvää esitystä
Euroopan vakausmekanismin pääomittamisesta.
Eduskuntaryhmä jätti aiheesta lisätalousarvioaloitteen, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Pietari Jääskeläinen.
Perussuomalaiset katsovat, että osallistumalla
Euroopan vakausmekanismiin (EVM) hallitus pelaa
uhkapeliä Suomen taloudella.
- Tilanteen edelleen pahasti kriisiytyessä euro hajoaa hallitsemattomasti tukipaketeista huolimatta
ja maksettavaksemme lankeavat euron hajoamisen
aiheuttaman taantuman lisäksi tukipakettien miljardivastuut, aloitteessa todetaan.
Hallituksen esityksen toteutuessa Suomi pääomittaisi Euroopan vakausmekanismia 1,44 miljardilla eurolla ja lisäisi siten valtion lainanoton
tarvetta huomattavasti. Perussuomalaiset ottaisivat
ennemmin vähemmän velkaa ja sijoittaisivat vähät
käytettävissä olevat varat tärkeisiin kotimaisiin
kohteisiin.
Perussuomalaisten kansanedustajat jättivät yli
40 lisätalousarvioaloitetta, joissa esitettiin lisämäärärahaa mm. työttömien nuorten oppisopimuskoulutukseen, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluihin sekä rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan ja useisiin liikennehankkeisiin.
Lisätietoja: Pietari Jääskeläinen, p. 050 582 9444
Pirkko Ruohonen-Lerner, p. 050 512 2788

www.perussuomalaiset.fi

Kevät toi maalarin, hanslankarin ja
rannoille hampparin, kertoo vanha
suomalainen laulu. Laulun sanoja
pitäisi muuttaa eurooppalaisemmiksi,
ja niiden pitäisi kuulua ”...ja kaduille
ammattikerjäläiset”.
Romanialaiset kerjäläiset
ovat taas ilmestyneet sankoin joukoin suomalaisten
kaupunkien katukuvaan
kerjäämään pahvimukeineen tai kaupittelemaan
kaupunkien kukkapenkeistä kerättyjä kukkakimppuja. Romaniasta apuun lähetetty poliisi ei ratkaise ongelmaa Suomessa, vaan suomalaisten pitää itse puuttua
ongelmaan pikaisesti. Pidän
Romanian apua lähinnä
kosmeettisena ja Suomen
sisäpoliittisena temppuna.
Kolmen kuukauden pestillä
oleva poliisimies ei tee kesää eikä talvea, hampparit

ovat rannoilla ja kerjäläiset
kaduilla istumassa pahvimukeineen kuten ennenkin.
Kerjäläisten röyhkeys
lisääntyy
Rikollisliigojen väitetään
lainaavat romaneille rahaa
Suomen matkoihin. Liigat
hyötyvät näiden ihmisten
kerjäämisestä maamme kaduilla ja pakottavat kerjäläiset rikolliseen toimintaan.
Romanialaisia
epäillään
vuosittain n. 2 500 rikoksesta, mm. varkauksista,
pahoinpitelyistä, liikenne-,
huumausaine- ja seksuaali-

rikoksista. Italiassa on tavanomaista, että Romanian
romanit ovat aggressiivisia
ja röyhkeitä. He kiipeävät
keskellä kirkasta päivää
asuntojen parvekkeiden
kautta sisään ja vievät kaiken arvotavaran isäntäväen
ollessa piknikillä omalla pihallaan. Suomessa romanit
tulevat myös päivä päivältä
rohkeammiksi ja röyhkeämmiksi, jos asiaan ei viranomaisteitse puututa.
Romanian romanivähemmistöllä on ongelmia,
jotka eivät liity mitenkään
meidän oman maamme romaaniväestöön, he ovat osa
suomalaista yhteiskuntaan.
Romanian pitäisi ratkaista
ongelma omassa maassaan
eikä sälyttää sitä suomalaisen
yhteiskunnan hoidettavaksi.
Suomalaisten
pullonkeräyskin
verollista toimintaa
Rahankeräyslain 3 §:n
mukaan rahankeräyksellä

tarkoitetaan ”toimintaa,
jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta
rahaa”. Saman lain 5 §:n
mukaan ”rahankeräys saadaan toimeenpanna vain
viranomaisen antamalla
luvalla”. Rangaistukseksi
luvattomasta rahankeräyksestä määrätään sakkoa tai
vankeutta sekä hyödyn menettäminen valtiolle.
Maamme
verottaja
määräsi pullojen keräämisen verotettavaksi toiminnaksi. Onko Romanian
romaneille myönnetty lupa
rikkoa rahankeräyssääntöjä
kerjäämällä, vaikka samanaikaisesti vahditaan köyhän
suomalaisen mummon pullonkeräystuloja? Romanian
kerjäläiset saavat kerätä
verottomasti pulloja vaikka useaankin kertaa, mutta
heidän verottamisestaan ei
kukaan puhu.

Teksti: Harri Lindell
Kuva: Matias Turkkila

Kerjääminen muuttunut ammattimaisemmaksi
Kerjäläisiä arvioidaan olevan tänä vuonna pelkästään
Helsingin alueella noin 500. Koko maan luvusta ei ole
tarkkaa tietoa, vain arvailuja. Ongelma on rantautunut Suomeen ja viranomaiset ovat voimattomia sen
suhteen, kuten monissa muissakin Euroopan maissa,
joissa perustuslakiin on kirjattu kansalaisten vapaa
liikkuvuus. Kerjääminen on lisäksi muuttunut ammattimaisemmaksi, siinä on olemassa ihmiskaupan
merkkejä. Toiminnan organisoijat keräävät rahat.
Helsingin kaupunki on linjannut, ettei kaupungin velvollisuus ole käytännössä hyysätä kerjäläisiä
millään tavalla. Kuitenkin kaupunki tuki diakonis-

salaitoksen kautta Romanien päiväkeskustoimintaa
vuonna 2011 30 000 eurolla. Tänä vuonna summaa
korotettiin 80 000 euroon. Päätös ei ollut sosiaalilautakunnassa yksimielinen. Siitä äänestettiin ja tukipäätös syntyi änin 5-2.
Hurjimmissa arvioissa kerjäläisten määrän arvioidaan tulevaisuudessa kymmenkertaistuvan nykyisestä. Maahanmuuttolaki edellyttää esittämisoikeutta sen suhteen, millä maahan tulija pystyy
elämään Suomessa ja miten hän aikoo asua. Rajavalvonta ei toimi Suomessa. Miksi Sisäministeriö
olisi siihen velvollinen vastaamaan?
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Saamelaisten kielelliset oikeudet turvattava
Kansanedustaja Maria Lohela esitti kirjallisen
kysymyksen saamelaisvähemmistöjen kielellisten oikeuksien turvaamisesta.
taa suuria haasteita saamelaisvähemmistöjemme oikeuksien turvaamiselle.
Saamen kolme
kieliryhmää ovat
uhanalaisia

Maria Lohela
kansanedustaja (ps)

Suomessa asui vuonna 2008
saamelaisia noin 8 700.
Vuodesta 1996 lähtien saamelaisilla on ollut kotiseutualueellaan Enontekiön,
Inarin ja Utsjoen kuntien
sekä Sodankylän Lapin paliskunnan alueella kieltään
ja kulttuuriaan koskeva
perustuslain mukainen itsehallinto. Saamelaisten
itsehallintoon
kuuluvia
tehtäviä hoitaa saamelaisten vaaleilla valitsema parlamentti, Saamelaiskäräjät
(S‡mediggi). Saamelaisista yli 60 prosenttia asuu
kuitenkin saamelaisalueen
ulkopuolella, pääosin Helsingin seudulla, Oulussa ja
Rovaniemellä. Tämä aset-

Suomessa puhutaan yhteensä kolmea saamen kieltä;
inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Suurin kieliryhmistä on pohjoissaame, jota puhuu Suomessa noin 2 000 ihmistä.
Koltansaamea puhuu noin
350 ja inarinsaamea 300
henkilöä. Inarinsaamea puhutaan vain Suomessa (Saamelaiskäräjät 2011). Monet
saamelaiset ovat valtakielten paineessa menettäneet
alkuperäisen kielensä.
Kaikki saamen kielet
kuuluvat Unescon kansainvälisen luokituksen mukaan uhanalaisiin kieliin,
inarin- ja koltansaame vakavasti uhanalaisiin kieliin.
1960-luvulla alkanut etninen herääminen on johtanut kielten tietoiseen varjeluun ja elvytystoimenpiteisiin. Muun muassa vuonna
2002 saamen kieli otettiin
mukaan EU:n komission vakavasti uhanalaisten kielten
ohjelmaan. Saamen kielten

säilymisellä on keskeinen
merkitys Suomen alkuperäiskansaa olevien saamelaisten kulttuureille.
Saamenkieli sai virallisen aseman Suomessa
vuonna 1992. Silloin tuli
voimaan laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (516/1991). Kielilakia uudistettiin vuonna 2004 saamen kielilain
(1086/2003) tullessa voimaan. Saamen kielilaissa
turvataan saamelaisten oikeus käyttää omaa saamen
kieltää viranomaisissa sekä
asetetaan julkiselle vallalle velvollisuus toteuttaa ja
edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia.
Oikeus käyttää omaa kieltään viranomaisissa on laajempi saamelaisten kotiseutualueella kuin kotiseutualueen
ulkopuolella. Laki koskee
kaikkia Suomessa puhuttavia
saamen kieliä. Erityislainsäädännössä on lisäksi turvattu
saamelaisten oikeus saada
peruskoulu- ja muuta opetusta saamen kielellä. Saamen
kielestä opetuskielenä, oppiaineena ja tutkintokielenä säädetään myös erikseen.
Saamenkielistä
opetusta vain
alaluokilla
Saamenkielinen kouluopetus alkoi Utsjoella ja Inaris-

sa 1970-luvun puolivälissä.
Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamenkielisten oppilaiden tulee saada
pääosa perusopetuksestaan
saamen kielellä. Peruskouluissa ja lukioissa saamelaisalueella saamen kieli
voi olla koulun opetuskieli,
äidinkielen oppiaine tai vieraan kielen oppiaine.
Opetusta saamenkielellä annetaan eniten perusopetuksen alemmilla vuosiluokilla, saamenkielinen
opetus vuosiluokilla 7-9
on edelleen vähäistä. Saamelaiskäräjien koulutus- ja
oppimateriaalitoimiston
vuoden 2012 tilastojulkaisun mukaan vuonna
2011-2012 Suomessa sai
saamenkielistä peruskouluopetusta (pois lukien
äidinkieli ja kieliopinnot)
154 oppilasta, kieliopinnot
mukaan luettuna 470 oppilasta. Lukiossa saamenkielistä opetusta ei saanut
enää yksikään oppilas, kieliopinnot mukaan lukien
55 oppilasta sai opetusta
saamen kielessä.
Vain kotiseutualueen ulkopuolista opetusta tarkastellessa (peruskoulu ja toisen asteen opetus) saamenkielistä opetusta ei saanut
yksikään oppilas, kieliopinnot mukaan lukien saamen
kielessä sai opetusta 105
oppilasta. Kotiseutualueel-

la vastaavat luvut olivat
178 oppilasta ja 528 oppilasta. Ylioppilastutkinnon
pohjois- ja inarinsaamen
kokeen on voinut suorittaa
1990-luvulta alkaen, koltansaamen vuodesta 2005.
Ylioppilastutkinnon muut
osat voi edelleen suorittaa
vain suomen- ja ruotsinkielellä.
Vaikka enemmistö saamelaisista asuu kotiseutualueen ulkopuolella, saamelaisalueen ulkopuolella
saamen kieltä opetetaan
suhteellisesti hyvin vähän.
Myös saamelaisalueella saamenkielinen opetus tyrehtyy
peruskoulun jälkeen. Tämä
ei luo oppilaille tasavertaisia
mahdollisuuksia opiskella
omalla äidinkielellään kehittäen kielitaitoaan myös korkeamman asteen opintoja
ajatellen. Ylioppilastutkintojärjestelmä ei myöskään
kannusta saamelaisia nuoria
opiskelemaan omalla äidinkielellään; moni saamenkielinen opiskelee varmasti
mieluummin lukion reaaliaineita suomeksi tai ruotsiksi
ylioppilastutkinnon suorittamisen ollessa mahdollista
vain näillä kielillä.
Kaikki tämä luo epätasa-arvoisen lähtöasetelman
lukio-opintoihin. Kielikysymykseen läheisesti sidoksissa on myös saamelaisten,
EU-alueen ainoan alkupe-

räiskansan kulttuurin säilyttäminen. Toisen asteen
opetukseen siirryttäessä,
tärkeässä nuorten identiteetin luomisvaiheessa saamelaisidentiteettiä voidaan
poliittisin teoin sekä ruokkia että tukahduttaa. Saamenkielisen opetuksen loppuessa kuin seinään - taloudellisiin syihin ja vähäiseen
kysyntään vedoten - yhteiskunta viestii saamenkielisille näiden kulttuurin ja
kielellisen perinnän olevan
vähemmän tärkeää kuin
esimerkiksi ruotsin kielen
asema. Hallituksen suunnittelema kuntauudistus
kohdistaa paineita kielellisten oikeuksien toteutukselle myös opetuksessa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 pykälään viitaten
esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Yksi hallituksen kolmesta painopistealueesta
on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen: Mitä hallitus
aikoo tehdä saamelaisvähemmistöjemme kielellisten
oikeuksien turvaamiseksi
saamelaisten kotiseutualueella ja kotiseutualueen ulkopuolella sekä erityisesti
toisen asteen opetuksessa?

Pohjanmaalla ehdokasasettelu haasteellista

Harri Leppälä
kaupunginvaltuutettu
Vaasa

Täällä pohjanmaan kaksikielisellä rannikolla on perussuomalaisten suosio kasvanut tasaisesti, rikkoen jopa
paljon puhuttua kielimuuria.
Puolueemme vaaliohjelma
on saanut kannatusta myös
ruotsinkielisten keskuudessa,
koska kaksikielisten perheiden osuus kasvaa koko ajan
kovaa vauhtia.
Kaksikielisillä alueilla
taistelemme RKP:n ylivaltaa
vastaan, joten meidän on

saatava ehdokkaita ja sitä
kautta äänestäjiä ruotsinkielisistä ja kaksikielisistä. Meidän tulee olla se vaihtoehto;
aidosti kaksikielinen puolue
kaksikielisillä alueilla.
Suurin osa suomenruotsalaisista on kaksikielisiä.
Näissä perheissä lapset puhuvat molempia kieliä kuten me
suomenkieliset suomea, juuri
tämän vuoksi pakkoruotsi on
näille perheille kuin punainen
vaate. Miksi heidän lastensa
pitää valita toiseksi vieraaksi
kieleksi koulussa toinen äidinkielensä?
Muissakin asioissa nämä
kaksikieliset perheet ovat
täysin perussuomalaisten
kannalla. Heille on aivan
sama, millä kielellä palvelut
järjestetään, kunhan ne on
saatavilla.
Siksi puolueemme jäsenten tulisi keskittyä pelkästään RKP:n arvosteluun ja
kritisointiin. Joku voisi sanoa että me emme tarvitse
suomenruotsalaisia puolueeseemme, mutta he tarvitsevat

meitä. RKP:n kielipolitiikalla
pelleily ei enää miellytä suomenruotsalaisia siinä määrin
kuin jokunen vuosikymmen
taaksepäin.
Suomenruotsalaiset eivät
ole sama asia kuin RKP:laiset.
Moni suomenruotsalainen
kokee loukkaavana, jos häntä sanotaan RKP:laiseksi. Aivan kuten minä otan nokkiini, jos minua joku sanotaan
rasistiksi vain siksi, että olen
perussuomalainen.
Toivon että te, jotka
olette julkisuudessa ja annatte lausuntoja, ette yleistä suomenruotsalaisuutta
RKP:hen. Tosi asia on, että
kaikki RKP:laiset ovat suomenruotsalaisia, mutta läheskään kaikki suomenruotsalaiset eivät ole RKP:laisia.
Olemalla kaksikielisillä
alueilla kaksikielinen puolue
pystymme haalimaan melkoisen potin ääniä ja pistämään kampoihin ennen niin
ylivoimaiselle vastukselle,
joka RKP näillä seuduilla on.
Eli annetaan kaksikielisille

vaihtoehto! Siten lasketaan
RKP:n kannatusta myös valtakunnallisesti entisestään.
Puoluehallituksen olisi
hyvä ottaa asiaksi ruotsinkieliset julkaisut ja mainokset. Kääntäjiä löytyy kyllä,
kunhan löytyy vain se tahto,
sama tahto kuin meillä kaksikielisellä Pohjanmaalla on
saada ne tuhannet äänet juuri meille. Tämähän koskee
kaikkia kaksikielisiä alueita, niitähän löytyy Kotkasta
Kokkolaan aika monta.
Ja lisää on tulossa,
kuten Jussi Niinistö Perussuomalainen-lehdessä
valaisevasti kirjoitti. Kun-

tauudistuksen kautta monesta kunnasta tulee kaksikielinen, mutta ummikkoja ruotsinkielisiä löytyy
enää saariston vanhuksista, jotka ovat eläneet kotikylässään koko elämänsä
käymättä pahemmin suomenkielisillä alueilla.
Siksi mantereella olevia
kuntia on turha muuttaa täysin kaksikielisiksi, jollainen
esimerkiksi Vaasa on. Meillä
Vaasassa ja lähiympäristössä
on kaikki kahdella kielellä
tienviittoja myöten.
Kansanedustaja Niinistö kysyy ihan perustellusti,
paljonko maksavat kunnat,

joissa asuu kourallinen kaksikielisiä.
Huom! Kaksikielisiä, jotka eivät varmasti ole ummikkoruotsinkielisiä, kuten
saaristoalueilla. Se maksaa
paljon, jos tällaiseen älyttömyyteen lähdetään. Vaasan luvuista tätä voi vähän
päätellä. Meillä on kaikki jo
kaksikielistä niitä opastekylttejä myöten. Silti ruotsinkielisten palvelujen ylläpitäminen maksaa 1,9 miljoonaa
euroa joka vuosi. Asiallinen
kannanotto Niinistöltä. Tämänkin asian hoidossa pitää
ottaa se kuuluisa maalaisjärki
mukaan.

Kunnallisvaalit 2012
• 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
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän aktiivine
PerusSuomalainen 10/2012 ilmestyy

17.8.2012

Kädet täynnä oik

Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 8.8.2012.

Ryhmäkanslian päivystysvuorot kesällä 2012
Eduskunnan ryhmäkanslia päivystää myös kesätauon aikana. Ohessa aikataulu ja päivystäjät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viikko 26: Päivi Ojala
puh. 050-574 2515
Viikko 27: Antti Valpas puh. 050-574 1886
Viikko 28: Maria Aalto puh. 050-574 0217
Viikko 29: Maria Aalto puh. 050-574 0217
Viikko 30: Juha Halttunen puh. 050-574 0236
Viikko 31: Kirsi Seivo
puh. 050-574 2288
Viikko 32: Antti Valpas puh. 050- 574 1886
Viikko 33: Samuli Virtanen puh. 050-574 1763
Viikko 34: Päivi Ojala
puh. 050-574 2515
Viikko 35: Toni Kokko puh. 050-574 0677

Kaikkien sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@eduskunta.ﬁ
Päivystäjä on tavoitettavissa klo 9.00-16.00.

Eduskunnan kirjastolle
väliaikaiset tilat
Eduskunnan kirjasto toimii noin 1,5 vuotta väliaikaisissa
tiloissa Helsingin Postitalossa. Sisäänkäynti kirjastoon on
rautatieaseman puoleisesta ovesta osoitteesta Asema-aukio 5
H, neljäs kerros. Kirjaston väliaikaiset tilat ovat pienemmät
kuin kirjaston peruskorjauksessa olevat tilat Aurorankadulla.
Vaikka kirjojen määrää on jouduttu rajaamaan, kirjastosta
löytyy eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskunnallisen tiedon kokoelmien keskeisin sisältö ja kaikki varastoitu
aineisto on asiakkaiden tilattavissa. Kirjaston tietopalvelut,
asiakaspalvelunumerot ja aukioloajat pysyvät samoina.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun silloisen kirjaston johtaja Bergholmin aloitteesta kansliatoimikunta päätti kokouksessaan, että Eduskunnan kirjaston kirjojen
tulee olla kaikkien kansalaisten luettavissa. Siitä lähtien Eduskunnan kirjasto on palvelut eduskunnan lisäksi jokaista, joka
tarvitsee tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta.
Tarkemmat tiedot ovat luettavissa kirjaston verkkosivuilta: http://www.eduskunta.ﬁ/kirjasto

■ AVOIMIA VIRKOJA

Eduskunnan kansliaan haetaan

neuvottelevaa virkamiestä /
controlleria
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla
www.valtiolle.fi, työavain 110–23–12.
Lisätietoja antavat eduskunnan pääsihteeri Seppo
Tiitinen tai eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio,
(09) 4321.
Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Eduskuntakatu 4, postiosoite 00102 Eduskunta, viimeistään
maanantaina 6.8.2012 klo 16.15.

Allekirjoittaneella oli ilo ja kunnia kertoa Kajaanin puolueneuvoston kokouksessa perussuomalaisten uuden
eduskuntaryhmän toiminnasta ensimmäisen vuoden
aikana. Tiesitkö, että jo ”sisäänajovuoden” aikana
ryhmämme on tehnyt useita satoja valtiopäivätoimia sekä
pitänyt liki 2 400 puhetta eduskunnan täysistunnoissa?
Tästä on hyvä jatkaa.
Huhtikuun 2011 historiallisen vaalivoiton
myötä perussuomalaisista tuli eduskunnan kolmanneksi suurin puolue
ja siten merkittävä voima valtakunnan politiikan kentällä. Eduskuntavaalien jälkeen käytiin
pitkät ja vaikeat hallitusneuvottelut, ja pääministeri Jyrki Kataisen
johtama kuuden puolueen hallitus nimitettiin
vasta 22.6.2011, jolloin
lopullisesti varmistui
myös perussuomalaisten
jääminen oppositioon
eduskunnan pääoppositiopuolueeksi.

Valiokuntatyö
Merkittävimmän osan valiokuntien työstä muodostaa hallituksen esitysten käsittely. Hallituksen esityksellä valiokuntien käsiteltäviksi tulevat mm. lakiehdotukset, valtion talousarvioesitykset, kansainvälisten
sopimusten hyväksymiset ja
lainavaltuudet. Valiokunnat
osallistuvat myös Euroopan
unionissa päätettävien asioiden kansalliseen valmisteluun. Valiokuntatyössä kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen
ajamien asioiden kulkuun
ja tuoda esille omia näkemyksiään.
Tapauksissa,

jossa valiokunnan mietintö
tai lausunto ei vastaa oman
puolueen linjauksia, voivat
edustajat jättää asiasta vastalauseen tai eriävän mielipiteen. Perussuomalaisten
kansanedustajat ovatkin
jättäneet valiokunnissaan
useita vastalauseita ja eriäviä mielipiteitä, joissa on
tuotu esiin ryhmän omat
näkemykset ja vaihtoehdot
hallituksen politiikalle.
Neljä välikysymystä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tehnyt kuluneen vuoden aikana neljä
välikysymystä, joista yksi

on käsitellyt puolustusvoimien uudistamissuunnitelmia ja kolme euroalueen
talouskriisiä.
Välikysymykset ovat aikajärjestyksessä otsikoittain
seuraavat: Euroalueen talouskriisi, Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmat,
Suomen kokonaisvastuut
euroalueen talouskriisissä
sekä Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä.
Kolme välikysymystä
eurokriisistä ja sen hoidosta kertoo, kuinka tärkeä
aihe on perussuomalaisille.
Linjamme euron kriisin ja
sen hoidon suhteen oli syynä siihen, että jäimme tällä
vaalikaudella oppositioon.
Viime aikoina yhä useammat taloustieteen asiantuntijat ja talouspoliittiset
julkaisut ovat kehuneet talouspolitiikkaamme ja eurolinjaamme sekä arvostaneet
sitä, että puolue on tuonut
vaihtoehtoja ja järjen ääntä esille. Perussuomalaiset
on todella nähnyt vaivaa
avatakseen tämän hetken tilannetta myös kansalaisille,
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■ KOLUMNI

en vuosi

Missä keisari on?

keaa työtä

joita hallituksen päätökset
väistämättä koskettavat. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä euron kriisi
on toimimattoman valuuttaalueen kriisi, jota ei ratkaista
uusilla tukipaketeilla. Meillä on oma vaihtoehtomme,
jonka olemme rohkeasti tuoneet esiin.
Puolustusvoimauudistusta käsittelevässä välikysymyksessään perussuomalaisten eduskuntaryhmä
kiinnitti huomiota varuskuntien lakkautuksiin sekä
koulutuksen ja harjoitusten
vähentämiseen. Kritiikkiä
sai myös hallituksen tapa
valmistella uudistusta salassa eduskunnalta.
Runsaasti
valtiopäivätoimia
Omissa valtiopäivätoimissaan
perussuomalaisten
eduskuntaryhmän jäsenet
ovat käsitelleet laajalti yhteiskuntamme ongelmakohtia. Perussuomalaisten kansanedustajat ovat tehneet
kaikkiaan 30 lakialoitetta,
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195 talousarvioaloitetta,
4 keskustelualoitetta, 388
kirjallista kysymystä sekä
32 suullista kysymystä.
Suullisilla kyselytunneilla perussuomalaiset ovat
pääoppositiopuolueena saaneet muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta esittää
kyselytunnin ensimmäisen
kysymyksen ja siten määrätä tärkeimmän käsiteltävän aiheen. Olemme nostaneet keskusteluun mm.
omaishoitajien
aseman,
Kreikka-vakuudet, kerjäläisiin liittyvät ongelmat,
nuorisotyöttömyyden sekä
pienyritysten verotuksen.
Lisäksi olemme esittäneet
kysymyksiä
korruption
kitkemisestä, polttoaineiden hinnan korotuksista,
sisäisestä turvallisuudesta
ja harmaasta taloudesta.
Perussuomalaisten kansanedustajat ovat osallistuneet
aktiivisesti myös muiden
eduskuntaryhmien esittämistä kysymyksistä käytyihin keskusteluihin.
Eduskunnan täysistunnoissa käytyihin keskusteluihin eduskuntaryhmä
on osallistunut aktiivisesti.
Henkilökohtaisia puheenvuoroja perussuomalaisten
kansanedustajat ovat pitäneet yhteensä miltei 2 400
kappaletta ja ryhmäpuheenvuoroja on pidetty 19.
Alle kymmenen minuutin
pituiset ryhmäpuheenvuorot, joita eduskuntaryhmät
saavat pitää keskeisten asioiden kuten budjetin, välikysymysten ja selontekojen
käsittelyn yhteydessä, ovat
tärkeä kanava saada ryhmän oma viesti kuuluville
ajankohtaisissa asioissa.
Vaihtoehtobudjetti
Syksyllä 2011 perussuomalaisten eduskuntaryhmä
julkisti laajan ja yksityiskohtaisen vaihtoehtobudjetin vastineeksi hallituksen
budjetille. Useat perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin kohdat päätyivät
lopulta myös hallituksen
kehyslinjauksiin, mikä on
hyvä todistus siitä, että oppositiostakin käsin voi vaikuttaa. Tosin esittämämme
suurituloisten tuloverotusta kiristävä Wahlroos-vero
vesitettiin, kun se nimettiin
solidaarisuusveroksi ja samalla kaikkien eniten tie-

naavat jätettiin korotusten
ulkopuolelle.
Varjobudjetissamme
ehdotimme lisäpanostuksia
mm. lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä köyhien
lapsiperheiden tukemiseen
ja teimme esityksiä oikeudenmukaisemman verotuksen puolesta. Toimme esiin
selkeän kantamme siitä,
että hallituksen ajama tasaverokehitys tulee pysäyttää
ja suurituloisimmat pitää
saada nykyistä paremmin
osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. Esitimme myös useita
toimia, joilla pienten- ja
keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä voitaisiin
Suomessa parantaa, kuten
investoimiseen kannustavan
tutkimus- ja kehitysverotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien
verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamista. Rahoitusta tähän
esitimme saatavan leikkaamalla hyvin tehottomaksi
osoitettuja yritystukia ja
pitämällä yhteisöverokanta
ennallaan.
Lisäksi varjobudjetissamme vastustettiin hallituksen suunnitelmia leikata
kuntien valtionosuuksia
nettomääräisesti 448 miljoonalla eurolla, sillä kyseiset leikkaukset pakottavat
kuntia nostamaan veroasteitaan. Tasaverokehityksen
vauhdittuessa kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, mistä kärsivät
etenkin heikko-osaisimmat
kuntalaiset.
Yleisötilaisuudet
Perussuomalaisten kansanedustajat ovat varsinaisen
eduskuntatyön ohella toimineet aktiivisesti kansalaisten parissa. Olemme
kautta maan tuttu näky erilaisissa toritilaisuuksissa ja
muissa tapahtumissa. Lisäksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä on järjestänyt
eduskunnan kansalaisinfossa useita yleisölle avoimia
keskustelutilaisuuksia erilaisista ajankohtaisista aiheista kuten hyvä vanhuus,
syrjäytymisen ehkäisy, työpaikkakiusaaminen sekä
harmaa talous Suomessa.
Tilaisuuksissa on ollut vieraina eri alojen asiantunti-

joita ja kansanedustajia
yli puoluerajojen, ja
kansalaisilta saatu palaute tilaisuuksista on
ollut erittäin positiivista.
Eduskuntaryhmän
edustus
kansainvälisissä
järjestöissä ja
toimielimissä
Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen perussuomalaiset pääsivät
mukaan useaan eri kansainväliseen järjestöön
ja toimielimeen, jotka
ovat nykyään luonnollinen osa kansanedustajan työtä. Varsinaiset
jäsenet ja varajäsenet
yhteenlaskettuna perussuomalaisista kansanedustajista 20 eli yli
puolet koko ryhmästä
on mukana jossakin
kansainvälisessä toimielimessä.
Perussuomalaisen
eduskuntaryhmän ”kansainvälistyminen” on
lähtenyt hyvin käyntiin.
Ryhmän edustajat ovat
motivoituneita ja innostuneita jäseniä omissa
luottamustehtävissään.
Moni on joutunut huomaamaan, että perussuomalaisten maine joissakin Euroopan maissa
on huono ja virheellinen,
mutta edustajamme ovat
kyenneet korjaamaan
sitä omalla mallikkaalla
toiminnallaan ja yhteistyökykyisellä asenteellaan. Tämä on tehnyt
vaikutuksen myös eduskunnan kansainvälisten asioiden yksikköön,
jossa perussuomalaisia
kansanedustajia arvostetaan. Erityistä kiitosta
on tullut valtuuskuntien
puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista, joita
perussuomalaisilla on
yhteensä neljä.
Kiitos kaikille edustajille, avustajille, ryhmäkanslian väelle, puolueen
organisaatiolle ja koko
kenttäväelle hyvin sujuneesta ensimmäisestä
yhteisestä vuodestamme!

Pirkko RuohonenLerner
kansanedustaja
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Reijo Hongisto
kansanedustaja PS

Vanhan sanonnan mukaan,
sitä parempi mitä kauempana keisari on. Joidenkin
mielestä sanonta sopii myös
tähän päivään.
Nykyteknologialla ei
enää ”keisarin” virkapaikalla ole merkitystä, sillä
me hallintoalamaiset emme
tarvitse päivittäin ”keisariamme” vaan hänen palvelujaan.
Viime päivinä on uutisoitu valtionhallintoon
kohdistuvista, aika merkittävistäkin leikkaus- ja
supistustoimista. Säästöjen tavoittelemiseksi valtio
karsii kovalla kädellä palvelujaan ja keskittää jäljelle
jäävät palvelut maakuntakeskuksiin. Esimerkkeinä
vaikkapa poliisin hallintorakenneuudistus - työnimenä Pora III - jolla tavoitellaan kehyskaudella 35
miljoonan säästöjä. Kuntauudistuksesta on kohistu
jo vähintään vuoden verran
ja eilen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö
Erkki Virtanen väläytteli
myös ELY-keskusten vähentämistä.
Poliisin tehtävänä on
tuottaa kansalaisten tarvitsemat turvallisuus- ja lupahallinnon palvelut. Juuri
toteutetussa Pora II:ssa yhdistettiin kihlakuntia suuremmiksi poliisilaitoksiksi.
Samalla vähennettiin poliisin palvelutoimistoja. Uhkana on, että Pora III jatkaa
edeltäjänsä linjoilla ainakin
poliisilaitosten vähentämisen ja palvelutoimistojen
lakkauttamisen suhteen.
Valinkauhassa on myös
poliisin erillisyksiköiden
LP:n, KRP:n ja SUPO:n toimintojen tarkastelu. Kaikki
kolme organisaatiota ovat
menestyksellä puolustaneet
paikkaansa ja erityisosaamistaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
On syytä erittäin tarkkaan pohtia millaisia säästöjä ”keisari” saa, mikäli
esimerkiksi LP lakkaute-

taan ja sulautetaan osaksi paikallispoliisia. Mitkä
ovat säästöt ja millainen
lasku lankeaa meille hallintoalamaisille liikenneturvallisuuden heikentyessä?
Se lasku saattaa pahimmillaan olla monin verroin
suurempi kuin ”keisarin”
saamat säästöt. Ei kuullosta hyvältä.
Suomen
Keskustan
aloittaman ns. Paras -hankkeen tavoitteena oli saada
20 000 asukkaan kuntakokonaisuuksia. Tuolloin
suurennuslasin alle joutuivat lähinnä kuntien terveyspuolen menot. Toki kuntien
yleistä taloustilannettakin
tarkasteltiin
kriittisesti.
Kansan keskuuteen levisi
leikkimielinen sanonta siitä, että 20 000 asukkaan
kunnissa on ilmeisesti halvempaa sairastaa, kun haavaharsoakin saa ostaa suursäkeissä.
Kataisen hallituksessa
ei ole unohdettu suuruuden ekonomiaa myöskään
kunta-asioissa, sillä suurkuntahankkeita runnotaan
eteenpäin ja valmista pitäisi
näillä näkymin olla viimeistään vuonna 2017.
Kuntia yhdistelemällä
saatetaan saavuttaa vähäisiä säästöjä lähinnä päällekkäisiä hallintorakenteita
karsimalla, mutta vastaavasti reuna-alueiden peruspalvelut etääntyvät meistä
hallintoalamaisista. Tämäkään ei ole hyvä.
Samalla ”sapluunalla”
näytetään jatkavan myös
työ- ja elinkeinoministeriössä, jonka kansliapäällikkö
Erkki Virtanen pohtii ELYkeskusten vähentämistä ja
yhdistelemistä. En aivan heti usko, että kansliapäällikkö juttelee asiasta ihan lämpimikseen, vaan asiaa on
ministeriössä mietitty ennen
uutisointia. Kansliapäällikön sanalla on myös painoarvoa, ja mikäli Virtasen
visiot toteutuvat, on kyyti
kylmää myös Pohjanmaan
ELY-keskukselle ja jälleen
meidän hallintoalamaisten
asiointimatkat pitenevät. Ei
hyvä.
Meillä hallintoalamaisilla on jo liiankin kanssa
kouriintuntuvaa kokemusta
erilaisten palveluiden karsimisista. Osa apua ja palveluja vaille jääneistä päätyy
tekoihin joita uutisoidaan
viikkokaupalla ja maailmanlaajuisesti. Ei tunnu
hyvältä.
Meille hallintoalamaisille palvelut ovat ”keisaria”
tärkeämpiä. Se on hyvä.
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POHJOIS-SAVON PIIRIN ESITTELY

Pohjois-Savon piiri lähtee kuntavaaleissa tavoittelemaan paikkaa kolmen
mitalistin joukossa. Keskustaa ja demareita Perussuomalaiset tuskin voittavat,
mutta kokoomus ja kaikki muut saattavat jäädä jalkoihin. Kuopiossa myös
kokoomus on ilmeisesti vahvoilla, joten siellä tavoitteena on taittaa niskat
vihreiltä ja saada kaupunginvaltuustoon kymmenen paikkaa neljänneksi
suurimpana puolueena. Toiminta Kuopion luottamuselimissä on tuonut jo
hyvää tulosta.

Sisä-Savon Perussuomalaiset Vesannolla 8.6.2011. Kuva: Tommi

Kohti odotettua kuntavaalij
kas talkootyö yhdistettynä muuhun
toimintaan on menestyksen avain.
Töitä tehdään hartiavoimin

Pauli Ruotsalainen
Pohjois-Savon piirin
puheenjohtaja

Teemme kaikkemme vaalityön onnistumiseksi pitämällä taas Kuopion torilla ainakin kuukautta ennen
vaaleja asuntovaunua ja telttaa,
joista jaamme pientä purtavaa ja
juomista sekä pitämällä arpajaisia,
jotka viime vaaleissakin pohjustivat
vaalivoittoa. Kuopiossa tulemme
osaston puitteissa myös kiertämään
ostoskeskuksia ja tarjoamaan ilmaista ruokaa joitakin kertoja syksyn mittaan. Näillä eväillä Kuopio
lähtee kohti odotettua vaalivoittoa,
onhan osastolla rautainen kokemus
jo monista vaaleista.
Koko piirissä paikkoja on 32 ja tämä määrä on tarkoitus yli tuplata. Piirin alueella on vahvoja perussuomalaisia kuntia, joissa kannatus lähentelee jopa ensimmäistä sijaa. Jokaisessa
osastossa on tehty vaalityötä aina
eduskuntavaaleista lähtien. On otettava huomioon, että osastot toimivat
niiden resurssien varassa, joita niillä
on käytettävissä. Osastoille on tuonut
helpotusta piirin kassasta niille jaetut
kohtuulliset rahasummat. Raha ei
kuitenkaan takaa mitään, vaan inno-

Esimerkiksi Varkaus on ollut kovasti esillä mediassa ja kiinnostus
kaupunkia kohtaan on ollut kovaa. Varkaus on kehitellyt omaa
imagoaan, jota voidaan seurata
päivittäin erilaisissa sosiaalisissa
medioissa. Myös rautalampilaiset
ovat saamassa huomiota aktiivisuutensa ansiosta. Vesanto, Tervo
ja osaksi Karttula tekevät näkyvää
yhteistyötä Rautalammin kanssa.
Naisten panos on korostunut
hyvin heidän aloitteellisuutensa
ansiosta kiertää maakuntaa ja välittää tätä jaloa sanomaa suusta
korvaan -menetelmällä. Varpaisjärivi-Lapinlahti toimii ihan omalla
tasollaan. Sieltä löytyy vanhoja tekijöitä, joilla on hommat hanskassa. Ylä- Savossa aktiviteetit toimivat jo kiitettävällä tasolla. Odotamme sieltäkin Jytkylle jatkoa.
Siilinjärvi ja lähikunnat tietävät
mitä tekevät, sielläkin on rautaista
kokemusta. Samoin Koillis-Savon
vanhat tekijät ovat ymmärtäneet
nämä kuntavaalit erittäin merkittäväksi koko maakunnan tulevaisuutta silmälläpitäen. Nilsiässä,
joka liittyy Kuopioon vuoden
alussa, tehdään hartiavoimin töitä
tuloksen eteen.
Korostan, että jokaisessa osastossa on todella tekemisen meininki.
Mikään osasto ei ole jäänyt tuleen
makaamaan. Vaalityössä painottuu
kansan pariin jalkautuminen ja perinteinen suusta korvaan –menetelmä, joka edelleen on kaikkein paras.
Kun tapaa ihmisiä kasvoista kasvoihin, ehdokas joko saa tai ei saa tältä
luottamusta. Tätä luottamusta olemme lähteneet kovalla työllä hakemaan. On ilo seurata, miten perussuomalaisten rivit ovat tiivistyneet
yhteisten asioiden hyväksi. Voimme
vain jäädä odottamaan uutta ”Jytkyä” Pohjois-Savossa.

Kajaanissa jääkäripatsaalla Toivo Pelkonen, Pekka Keto, Santeri Lehtolainen ja Laura
Lehtolainen Varkauden seudun Perussuomalaisista.

Varkauden paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Pesonen ja puheenjohtaja
Pekka Keto kuntamarkkinoilla 2010
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Pyykönen.

ytkyä

Suonenjoen Perussuomalaiset ry tempaisi Kesän aloittajaiset 9.6.2012. Kuvassa
vasemmalta: Suonenjoen perussuomalaiset ry:n perustajapuheenjohtaja Jouko Kröger,
kansanedustaja Kimmo Kivelä, Suonenjoen Perussuomalaisten hallituksen jäsenet Jouni
Jormakka, Seija Salminen ja Sanna Jormakka, nykyinen puheenjohtaja Pia Pentikäinen ja
sihteeri Jarmo Räty.

Soisalon saunalautta. Kannella lautan rakentaja,
yhdistysaktiivi Toivo Pelkonen Varkauden seudun
Perussuomalaisista.

Tuloerojen kasvu on vain kiihtynyt

Maria Suhonen
piirisihteeri

Olen kolmen pienen prinsessan äiti, joka toimii tällä
hetkellä yrittäjänä. Nykyisin
elän ”keskiluokkaista” elämää perheeni kanssa maalla
omakotitalossa, mutta aina
ei ole ollut näin. Olen saanut maksaa kovan hinnan
1990-luvun lamasta. Kovina lamavuosina yksinhuoltajaäitini haki ongelmiin
ratkaisua pullonhengeltä ja
hänen alkoholiongelmansa
vuoksi jouduin huostaanotetuksi ja sijaisperheeseen.
Tavallaan tuo huostaanotto

oli elämäni paras tapahtuma, sillä ilman sitä en ehkä
eläisi nykyistä elämääni.
Suurta huolta kannan
tämänhetkisen laman vaikutuksista erityisesti lapsiperheisiin sekä pienituloisiin. Tuloerojen kasvu on
vain kiihtynyt nykyisen hallituksen toimesta. Perheen
ongelmat tulevat sosiaalitoimiston tietoon vasta sitten
kun tilanne on jo niin paha
että on turvauduttava ääritoimiin, huostaanottoon.
Usein kaikki ongelmat

kumpuavat pitkäaikaistyöttömyydestä, joskus jopa 1990-luvun lamasta asti
kumpuavista ongelmista.
1990-luvun
lamasta
ja työttömyydestä kärsineiden lapset ovat nyt itse
työttömiä ja heidän lapsensa kärsivät nyt. Laman
myötä karsittiin kovalla
kädellä sosiaalipalveluita,
joita ei uuden kasvun aikana koskaan palautettu
entiselle tasolleen. Ja nyt
taas karsitaan, kohta ei ole
enää mitään mistä karsia.

Paras lääke ongelmiin olisi
ennaltaehkäisy, mutta nykyisin kunnilla ei ole varaa
ennaltaehkäisevään työhön
valtion lisättyä kuntien vastuita ja velvoitteita. Mielestäni Suomi ei voi kutsua
enää itseään hyvinvointiyhteiskunnaksi, sen kertoo jo
huostaanotto- ja köyhyystilastomme.
Panostakaamme
siis
vaalityössämme ihmisten
kuuntelemiseen ja kertokaamme heille perussuomalainen ratkaisu ongelmiin.

Uskon että rehellisellä vaalityöllä voimme saada aikaiseksi uuden JYTKYN ja
tuplata, jopa triplata, kunnanvaltuutettujemme määrän Pohjois-Savossa.
Aurinkoista kesää kaikille.

Kuopion alueella toimiva
paikallisosasto on jo
keski-iän saavuttanut vireä
paikallisyhdistys.

Sisä-Savon Perussuomalaiset Pestuumarkkinoilla.
Kahvilla myös ystävämme, jykevä metallimies Bakary
Ndaw.
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Uusia paikallisyhdistyksiä Ete
Edellisissä kuntavaaleissa Etelä-Pohjanmaan piirissä oli ehdokkaita noin 270.
Vaalimenestys oli piirin osalta erinomainen, mutta parantamisen varaa on
vieläkin. Syksyn vaaleihin ehdokkaita on tarkoitus saada kolmisensataa, jotta
piiri voisi tosissaan lähteä taistelemaan lisäpaikoista. Tärkein tavoite on saada
ainakin kaikkiin suomenkielisiin kuntiin perussuomalaisia ehdokkaita, sillä edellisvaaleissa ei joka paikassa tarjoutunut mahdollisuutta päästä perussuomalaisia
äänestämään. Ruotsinkielinen rannikkoseutu on todella haasteellinen, mutta
sinnekin pyritään saamaan edes yksi ehdokas. Jokainen mahdollinen ääni on
tarkoitus kerätä pois.

Piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka ja piirisihteeri Anneli Manninen työssään Piirihallituksen kokouksessa Seinäjoen
kaupungintalon valtuustosalissa.

Raimo Vistbacka (ps)
Etelä-Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja

Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piiri on haasteellista aluetta myös poliittisesti. Piiriin kuuluva
Pohjanmaan rannikkoalue
on poliittisesti lähes täysin

RKP:n miehittämä, joka näkyy valtuustojen kokoonpanossa. Muutamissa valtuustoissa ei taida olla juurikaan
muita kuin RKP:n listoilta valittuja valtuutettuja.
Olemme saaneet kuitenkin
perustettua muutamaan täysin ruotsinkieliseen kuntaan
perussuomalaisten paikallisyhdistyksen, kun kyseisiltä
paikkakunnilta on löytynyt
3-4 ”uskalikkoa”, jotka ovat
puolueemme jäseniä ja siten
oikeutettuja perustamaan
oman paikallisyhdistyksen.
Näin tapahtui äskettäin mm.
Maalahdessa.
Kaskisista on tänä
vuonna kuulunut kummia.
Viime vaaleissa emme saaneet Kaskisten kaupunkiin
yhtään ehdokasta. Nyt
tilanne on toinen. Kokoo-

muksen listoilta valittu valtuutettu ja varavaltuutettu
ovat perustaneet perussuomalaisten valtuustoryhmän ja paikkakunnalle on
perustettu uusi paikallisyhdistys. Allekirjoitettuja
suostumuksiakin tulevia
kunnallisvaaleja varten on
jo useampia.
Keskusta hallitsee
sisämaassa
Vaasan
Perussuomalaiset ovat myös yllättäneet
myönteisesti. Jäsenmäärä
on saatu kasvamaan ja ehdokassuostumuksiakin on
saatu huomattava määrä.
Täyteen listaan on toki vielä
pitkä matka. Aktiivisuuden
lisääntymistä osoittaa myös
se, että vaasalaiset ovat

julkaisemassa omaa lehteä
jo alkukesällä ja toinen on
suunnitteilla vaalien alle.
Jos helppoa ei ole rannikolla niin ei se sitä ole
monessa sisämaan kunnassakaan, joissa yhdellä puolueella eli keskustalla on
reipas enemmistö valtuutetuista. Erityisesti sellaisissa
kunnissa ehdokashankinta ei ole helppoa. Vaikka
jonkin verran ehdokkaita
saisikin, niin hyvän kokonaistuloksen saaminen on
vaikeaa, koska kuntavaalit
ovat pitkälle suku-, tuttavaja kylävaalit. Pitkällä tähtäyksellä olisikin tärkeää, että
perussuomalaiset pyrkisivät
mukaan kylätoimikuntien
ja erilaisten vapaaehtoisten
yhdistysten toimintaan ja
johtopaikoille.

Etelä-Pohjanmaan piirin
alueella on tällä hetkellä 25
uusien sääntöjen mukaisesti
rekisteröityä paikallisyhdistystä. Yhdessä suomenkielisessä kunnassa ei ole vielä
paikallisyhdistystä, mutta
toivottavasti asia hoituu ennen syksyä! Neljästä ruotsinkielisestä kunnasta ei vielä ole löytynyt yhtäkään julkisesti perussuomalaiseksi
tunnustautunutta henkilöä!
Me taistelemme!
Tavoitteemme on lisätä
muutamalla kymmenellä
neljän vuoden takaista ehdokasmääräämme ja siten
pyrimme varmistamaan viimekertaisen vaalituloksen
ja sitä jonkin verran parantamaan. Tarkoitus on saada

ehdokaslista jokaiseen kuntaan – yksikin ehdokas on
arvokas.
Taisteluhenki piirin alueella on ainakin tällä hetkellä kova. Piirin tukemia
markkinatapahtumiakin on
jo merkittynä kalenteriin
pitkästi yli kolmenkymmenen. Varsinaiset kuntavaalitapahtumat eri kunnissa
ovat oma lukunsa, jotka
ovat paikallisyhdistysten
vastuulla, mutta piiri antaa
niille oman tukensa resurssiensa mukaan.
Me taistelemme ja tähtäämme piirimme alueella
hyvään kuntavaalitulokseen. Olemmehan taistelleet
ennenkin ja nyt meillä on
kolme omaa kansanedustajaa tukemassa piirimme
vaalityötä.
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lä-Pohjanmaalle

EP:n piirin työvaliokunta kokoustaa piirihallituksen kokouksen alla. Kuvassa vas. Asko Salminen, Marja-Liisa Riihimäki, Raimo Vistbacka, Anneli
Manninen, Martti Alkula, Juha Poutanen ja Jarkko Leiniö.

Nyt on tekemisen meininkiä

Anneli Manninen
piirisihteeri
Perussuomalaisten EP:n
piiri ry.

Vaalivankkurit on valjastettu EP:n piirissä. Useat paikallisyhdistykset ovat aloittaneet vaalityönsä kevään
markkinoilla. Kesän markkinakausi on vasta alussa

ja tapahtumia riittää koko
kesäksi eri puolilla.
Mietin tilannettamme
neljä vuotta sitten. Ero on
kuin yöllä ja päivällä. Nyt
meillä osataan ja organisoidaan ja jaetaan tehtäviä.
Kun piirisihteeri kirjaimellisesti juoksi edelliset vaalit
yksin, nyt meitä on isompi
joukko ottamassa vastuuta telttojen, kaasupullojen,
vaalimateriaalin ja julisteiden toimituslogistiikasta.
Työvaliokunnan jäsenillä
on kullakin oma vastuualueensa ja näin saadaan koko
piirin kattava toimitusverkko aikaiseksi.

Vaalimateriaalit
kasassa
Piiri on puheenjohtaja Vistbackan johdolla ottanut
aloitteen käsiinsä. Olemme
hankkineet piirille uusia telttoja, jotta piirin kaikki alueet
saadaan katetuksi eikä mikään tapahtuma jää ilman
telttaa päällekkäisyydestä
johtuen. Vaalimateriaalia on
ollut niukasti saatavissa, joten olemme olleet oma-aloitteisia siinäkin asiassa. Olemme hankkineet ilmapalloja ja
makeisia piirin kustannuksella pahimpaan hätään.
Hankinnoista on päätetty piirihallituksen ko-

kouksissa, joihin osallistuminen on ollut erittäin
hyvä. Näin tieto kulkee ja
kaikki tiedämme, missä
mennään.
Periksi ei anneta
Ehdokashankinta on käynnissä ja vaikka välillä tuntuu, että se vähän takkuilee,
niin ei se kuulosta olevan
muilla puolueilla yhtään
sen helpompaa. Hyviä ehdokkaita on saatu listalle ja
tilanne on erilainen entiseen
verrattuna sikäli, että osa
ehdokkaista ilmoittautuu itse. Jäsenmäärä on kasvussa

koko piirissä ja viime vuosina perustetut paikallisyhdistykset ovat vihdoin päässeet toimintaan mukaan.
EP:n piirillä on vahvat perinteet ja osaaminen vaalityön
tekemisessä. Pitihän se koko
puoluetta pystyssä kahdeksan
vuotta yhdessä puheenjohtajamme Raimo Vistbackan
kanssa hänen ollessaan puolueemme ainoa kansanedustaja.
Piiri näytti joustavuutensa ja muuntautumiskykynsä viime eduskuntavaaleissa, minkä seurauksena
meillä on nyt kolme piirin
omaa kansanedustajaa.
Meillä päin ei ole tapana
antaa periksi pienten vaikeuksien edessä. Yhteistyöllä, vankalla kokemuksella ja osaamisella me lähdemme sakilla
kuntavaalivoiton tekoon!
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Valtuutettujen määrä tuplat
Keski-Pohjanmaan piiri on ottanut kunnallisvaalitavoitteekseen valtuutettujen määrän vähintään kaksinkertaistamisen
nykyisistä kahdestakymmenestäkahdeksasta. Keski-Pohjanmaalla on jo valmiiksi todella vahvoja perussuomalaispitäjiä Kaustinen ja Veteli, joissa ei enää paljon parantamisen
varaa ole, sillä Kaustisella perussuomalaisia äänesti viime
kuntavaaleissa 34 prosenttia ja Vetelissä 33,7 prosenttia
äänestäjistä, mutta muissa kunnissa on valtuutettujen
määrä saatava nousuun hankkimalla ehdokaslistat mahdollisimman moneen pitäjään. Vaalitaistelussa tärkeää on
jalkautuminen kansan pariin ja osallistuminen teltan kanssa
kaikkiin mahdollisiin markkinatapahtumiin.

Arto Pihlajamaa

Irma Kemppainen

puheenjohtaja

piirisihteeri

Tavoitteemme on kaksinkertaistaa valtuutettujen määrä piirin alueella nykyisistä 28:sta
56:en valtuutettuun.
Pyrimme samaan jokaiseen kuntaan mahdollisimman paljon ehdokkaita, myös nuoria.
Useissa kunnissa on
mahdollisuus täyteen
listaan. Kovimmat haasteet ovat Kokkolassa,
jossa on tällä hetkellä
kaksi valtuutettua ja
täysi lista on 77 kunta-

Perussuomalaisten Nuorten piiriyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 5.5.2012 Kokkolassa. Vasemmalta: Heikki Tamminen, Simon Elo, Aleksi Hernesniemi (piirisihteeri), Markus
Järvelä, Iiro Jurvansuu, Mika Hautamäki, Essi Tervala (varapj.), Katja Seppänen, Toni Rautio (piirin pj.). Kuva: Kosti Tervala.
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aan Keski-Pohjanmaalla
vaaliehdokasta. Eniten
valtuutettuja on tällä
hetkellä Kaustisella (10)
ja Vetelissä (7).
Ehdokas- ja jäsenhankintaa on vauhditettu kilpailulla, joka
päättyy 15.9.2012.
Olemme elvyttäneet
osastojen toimintaa Perhossa ja Halsualla sekä
perustaneet uuden kaksikielisen osaston Pietarsaaren seudulle, johon voivat liittyä myös
pienet kaksikieliset naa-

purikunnat, joilla ei ole
omaa osastoa. Lestijärven osaston perustaminen on työn alla.
Kokkola on koulukeskus, jossa on paljon
ammatillista koulutusta. Juuri ammattikoulua käyvien nuorten
keskuudessa perussuomalaisten kannatus on
ollut mittausten mukaan suurta. Siksi piirin mielestä oli tärkeää,
että saatiin myös nuorille mahdollisuus tehdä

perussuomalaista politiikkaa ja päästä vaikuttamaan itseä lähellä
oleviin asioihin. Perussuomalaisten Nuorten
piiriyhdistyksen perustamiskokous pidettiin
5.5.2012 Kokkolassa.
Hallitukseen tuli valituksi nuoria koko piirin alueelta. Nuoret
ovat lähteneet innolla
mukaan toimintaan ja
monet ovat jo ilmoittautuneet kuntavaaliehdokkaiksi.

Kansanedustajat
vahvasti mukana
Olemme hankkineet toimiville osastoille telttoja
käytettäväksi erilaisissa
tapahtumissa, joissa
myös piirin edustus on
mukana. Olemme myös
hankkineet grillin, joka
kiertää telttojen mukana makkaroiden kera.
Olemme jalkautuneet piirin alueella eri
tapahtumiin Toholammilla, Kannuksessa, Ul-

lavalla ja tulossa ovat
vielä Vetelin markkinat
(7.7.), Perhon kevätkokous (13.7.), Nuorten
jäsentapaaminen Lomakylä Seljesissä (14.7.),
Jaakonpäivät Pietarsaaressa (21.7.) ja Muikkumarkkinat Lestijärvellä
(25.8.). Olemme myös
koko kesän Kokkolan
iltatorilla keskiviikkoisin.
Alueemme kansanedustajat ovat olleet
kiitettävästi mukana

kaikissa tapahtumissa.
Nuorten piirin perustamiskokouksessa oli paikalla kansanedustaja ja
puolueen 1. varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä
sekä Nuorten puheenjohtaja Simon Elo ja toiminnanjohtaja Heikki
Tamminen.
Kaikki toiminta piirin alueella perustuu talkootyöhön.

Pietarsaaren seudulle perustettiin oma kaksikielinen osasto, johon voivat liittyä myös
pienet kaksikieliset naapurikunnat, joilla ei ole omaa osastoa. Oikealta Onni Lukkarinen
(puheenjohtaja), Kari Lindberg (varapuheenjohtaja), Jaakko Tamminen ja Marjorie Alava
Davilla De Tamminen.
Kuva: Irma Kemppainen.

Keski-Pohjanmaan piiri on näkyvästi esillä kesän tapahtumissa ennen vaaleja Toholammin
toukomarkkinoilla Perussuomalaisten teltta veti puoleensa yleisöä. Kuva: Kosti Tervala.
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Keskustan valta purettava
Kainuun piiri on ottanut tavoitteekseen saada kunnallisvaaleissa lähemmäs
parinkymmenen prosentin kannatuksen, lähelle eduskuntavaalien lukemia.
Tämä tarkoittaisi peräti viittäkymmentä valtuustopaikkaa nykyisten
yhdeksän sijasta. Tavoitteen toteutuminen on mahdollista, mutta ei missään
tapauksessa helppoa, sillä keskustan asema Kainuussa on vahva. Jotta se
toteutuisi, olisi saatava mahdollisimman paljon mahdollisimman monentyyppisiä ehdokkaita. Ehdokashankinta maaseudulla on kuitenkin äärettömän
vaikeaa. Esimerkiksi Sotkamossa ehdokaslistan täyttämiseksi täytyisi saada
lähes puoli prosenttia väkiluvusta listalle – vertailun vuoksi mainittakoon,
että esimerkiksi Helsingissä se tarkoittaisi 2 800 ehdokasta.
Kainuun Perusnaisia piirin kevätkokouksessa. Kuvassa
kajaanilaiset Mirjam Kettunen ja Eija Hakkarainen sekä
puolankalaiset Pirjo Karjalainen, Tuula Tolonen, Heli
Kinnunen ja Marjut Ristolainen.

Ari Korhonen
Kainuun piirin
puheenjohtaja

Perussuomalaisten Kainuun
piiri on yksi pienimmistä
puoleemme piirijärjestöistä.
Piirin alueella on yhdeksän
kuntaa, noin 90 000 asukasta ja viisi paikallisyhdistystä. Kuntavaaleissa 2008
piiri sai yhteensä yhdeksän
(263 paikasta) valtuutettua
kunnanvaltuustoihin sekä
neljä (59 paikasta) Kainuun
maakuntavaltuustoon. Pi-

meitä kuntia meillä Kainuussa on yhä neljä: Hyrynsalmi, Puolanka, Sotkamo
ja Suomussalmi. Puolueen
äänisaalis 2008 oli noin 5,3
%, kun eduskuntavaaleissa
2011 äänisaalis oli jo 22,2
% ja sitä myötä yksi oma
kansanedustaja. Nyt piiri
tavoittelee edustusta kaikkiin Kainuun kuntiin sekä
valtuustopaikkojen viisin-

kertaistamista, joka tarkoittaisi noin 50 kunnanvaltuutetun paikkaa.
Vuoden 2011 aikana piirin alueella perustettiin kaksi uutta paikallisyhdistystä,
toinen Kuhmoon ja toinen
Sotkamoon. Ylä-Kainuun
alueella toimii tällä hetkellä
yhteinen paikallisyhdistys
Suomussalmen, Puolangan
ja Hyrynsalmen kunnissa.
Kajaanissa toimii oma yhdistyksensä ja ”pääkaupunkimme” ympärillä Kajaanin
seudun paikallisyhdistys,
jonka toiminta ulottuu Kajaanin lisäksi Vaalaan, Paltamoon ja Ristijärvelle. Mikäli
onnistumme kuntavaaleissa
saamaan valtuutettuja tavoitellusti, nousee uusien
paikallisyhdistysten perustaminen ajankohtaiseksi heti
ensi vuoden puolella. Syksyn
vaalit mennään kuitenkin
entisellä yhdistysrakenteella.
Kainuussa meidän päätavoitteenamme on purkaa
täällä pitkään toiminut Keskustan hyvin yksinkertainen
enemmistö ja samalla tuoda
demokraattinen päätöksenteko myös Kainuuseen.
Vanhat valtapuolueet joutuvat ajamaan tämän vuoden aikana alas Kainuun
maakunnan rakenteet, mutta valitettavasti me emme
ennätä vaikuttamaan tähän
savottaan. Lähdemme kuitenkin odottavaisin mielin
kohti kuntauudistusta, jonka näemme välttämättömäksi täällä Kainuussa.
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Politiikka kiinnostaa Kainuun naisia
Perussuomalaisten Kainuun
piirillä on nyt menossa viides toimintavuosi. Puolueen
jäsenten määrä Kainuussa
kasvaa tasaisen varmasti ja
on moninkertaistunut siitä,
mitä se oli marraskuussa
2007, jolloin piirin toiminta
aloitettiin. Naisia on tullut
mukaan toimintaan ilahduttavasti, mutta lisää mahtuu
vielä.
Edellisissä kuntavaaleissa oli Kainuussa neljä
perussuomalaista naisehdokasta, nyt iloksemme
tilanne on toinen. Naiset
ovat allekirjoittaneet ehdokassuostumuksen
jo
useissa kunnissa ja lisää on

Jaana Sankilampi
Piirisihteeri

varmasti tulossa. Etenkin
Puolangan naisten innostuminen ehdokkuudesta on
merkki siitä, että politiikka
ja vaikuttaminen kiinnostavat kainuulaisia naisia ja
puolueen perusajatukset ja
suunta on koettu omaksi ja
oikeaksi.
Puolanka oli edellisissä
kuntavaaleissa ilman perussuomalaisten listaa, mutta
nyt sielläkin tulee mahdollisuus äänestää perussuomalaisia ehdokkaita. Kainuuseen on tämän vuoden tammikuussa perustettu naisten
yhdistys, Kainuun Perusnaiset ry. Naiset ovat mukana
kuntavaalikampanjassa nä-

kyvästi omina itsenään, eivät pelkkinä kiintiönaisina.
Piiritoimisto avattiin
viime vuonna
Perussuomalaisten Kainuun
piiri avasi piiritoimiston
syyskuussa viime vuonna.
Toimistossa ei ole palkattua työntekijää, joten se ei
ole jatkuvasti auki. Siksi on
joskus tullut palautetta, jossa on toivottu suurempaa
näkyvyyttä ja parempaa tavoitettavuutta. Piiri toimii
talkoohengessä ja vapaaehtoistoiminnan periaatteella.
Piirin puheenjohtajien ja
piirisihteerin yhteystiedot

löytyvät puolueen nettisivuilta ja heiltä voi pyytää
tarvittaessa tapaamista, jos
sähköposti tai puhelin ei riitä asian hoitamiseen.
Piiritoimistolla pidetään piirihallituksen sekä
paikallisyhdistysten kokouksia, eikä sitä ole alun
perin suunniteltukaan kaiken kansan jokapäiväiseksi
kahvittelupaikaksi. Syksyllä
kuntavaalien alla on suunnitelmissa perustaa Kajaaniin
vaalitoimisto, jonne kainuulaiset ovat tervetulleita
juttelemaan kahvikupposen
ääressä mieltään vaivaavista
asioista sekä tulevista vaaleista.
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Journalismin haasteet:

Köyhyys, korruptio, pelko
Kaikissa maissa on ongelmia median ja valtaapitävien
välisissä suhteissa, mutta toimittajien demokraattisissa yhteiskunnissa kokemia ongelmia ei voi edes verrata
niihin olosuhteisiin, joita vastaan journalistit joutuvat
taistelemaan monissa maailmankolkissa. Median tilanne
Venäjällä ja EU:n itäisen kumppanuuden maissa (Armenia,
Azerbaidzan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova ja Ukraina)
oli aiheena Euroopan parlamentin lehdistöosaston
Brysselissä järjestämässä toimittajaseminaarissa, johon
osallistuin Perussuomalainen-lehden edustajana.
Kansainvälisen journalistiliiton apulaispääsihteeri
Oliver Money-Kyrlen mukaan monissa läntisissä
demokratioissa ongelma
on päinvastainen - niissä
hallitus ei kontrolloi mediaa vaan media kontrolloi
hallitusta. Sananvapauden
kannalta ongelma on sama:
valtaapitävät kontrolloivat
tietoa ja sen jakamista kansalaisten kustannuksella.
- Vaikeimmat tämän
päivän toimittajia kohtaavat ongelmat ovat köyhyys,
korruptio ja pelko. Näistä
kaksi ensin mainittua koskettavat toimittajia myös
läntisissä demokratioissa,
sillä journalismi ei enää ole
kunnollinen uravalinta, se
ei tarjoa elintasoa eikä turvallisuutta eikä näin ollen
houkuttele kaikkein lahjakkainta porukkaa, seminaarin osanottajat tietysti poislukien. Toimittajien köyhyys puolestaan edesauttaa
korruptiota journalistien
joutuessa työnantajien paineessa joustamaan periaatteistaan pelkästään arjessa
selviytyäkseen.
Toimittajia hakataan
ja tapetaan
Näiden universaalien ongelmien lisäksi toimittajia

Asiat eivät ole yksinkertaisia eivätkä mustavalkoisia.
Valitettavasti EU:lla ei ole olemassa instrumenttia, joilla
hallitusten vainon kohteeksi joutuneiden poliittisten
vankien asemaa voitaisiin aivan konkreettisesti parantaa,
pahoittelee EU:n laajentumisasioista vastaava komissaari
Stefan Füle.

kohtaa tietyissä maissa aivan
konkreettisesti pelko oman
turvallisuutensa ja jopa henkensä puolesta. Seminaarissa
keskityttiin niistä kuuteen:
Venäjään ja yllämainittuihin
EU:n itäisen kumppanuuden maihin. Pahin tilanne

EU-parlamentti on valtava rakennuskompleksi.

on Valko-Venäjällä, jossa
sananvapaus on PohjoisKorean luokkaa eli käytännössä sitä ei ole lainkaan.
Myös Venäjällä, Armeniassa
ja Azerbaidzanissa tilanne
on erittäin paha. Ukrainassa,
Moldovassa ja Georgiassa

EU:lla ei ole
aseita ongelmiin
puuttumiseksi

Itäisen kumppanuuden maantieteellisen
koordinaatioyksikön apulaispäällikkö Isabelle Combesin
mukaan EU:lla on instrumentteja ja ohjelmia olojen
parantamiseksi, mutta niiden tehoa on vaikea nähdä
suoralta kädeltä.

voidaan sanoa, että sananvapaus toteutuu osittain.
- Missään näistä maista
tilanne ei kuitenkaan ole
hyvällä mallilla. Kärjistetysti voidaan sanoa, että osassa
näistä maista toimittajia tapetaan, toisissa ainoastaan
hakataan, kertoo EU:n ja
Venäjän parlamenttien välisen yhteistyökomitean jäsen
Marek Henryk Migalski.
Maissa, joissa lehdistönvapaus on heikossa jamassa, demokratian todellisia
sankareita eivät ole viralliset tiedotusvälineet vaan
omia videoblogejaan pitävät yksityishenkilöt, jotka
henkensä uhalla paljastavat
hallituksen korruptiota ja
taistelevat sananvapauden
puolesta, kertoo Euroopan
komission kommunikaatiopääjohtaja Gregory Paulger.
Euronestin hallituksen jäsen
Kristian Vigenin puolestaan
toteaa, että näissä maissa
rohkeat ja itsenäiset toimittajat joutuvat raskaan painostuksen ja hyökkäysten
kohteiksi. Periaatteista tulisi kuitenkin aina pitää kiinni, myös toimittajien, joista jotkut muuttuvat hyvin
hallitusmyönteisiksi näissä
olosuhteissa.

EU-parlamentin täysistuntosali.

EU:n rooli
Kaksipäiväisen seminaarin
aiheena oli myös EU:n rooli demokratian, ihmisoikeuksien ja sananvapauden
tukemiseksi näissä maissa.
Mitä konkreettista EU oikeastaan voi asialle tehdä,
paitsi antaa lausuntoja ja
pitää seminaareja? Voiko
mitään? Miksi EU tarjoaa
tukeaan valtioille, joissa
tapahtuu räikeitä ihmisoikeusloukkauksia? Nämä
ja monet muut kysymykset
herättivät kärkevää kritiikkiä yleisön joukossa, kun
EU:n laajentumisasioista
vastaava komissaari Stefan
Füle saapui paikalle tekemään selkoa näistä asioista.
– Asiat ovat monimutkaisia eivätkä lainkaan
mustavalkoisia, Füle puolustautui.
– Sananvapaus on yksi
tärkeimmistä ihmisoikeuksista, ja EU tekee kaikkensa
ettei siitä tulisi poliittisten
pelien pelinappulaa. EU:n
rooli on tarjota enemmän
tukea niille hallituksille,
jotka ovat osoittaneet todellista tahtoa parantaa
maansa tilannetta EU:n
toivomaan suuntaan.

Tämäkään selitys ei vielä
tyydyttänyt seminaariin
ympäri Eurooppaa kutsuttuja toimittajia, joista suuri osa oli tullut juuri näistä
mainituista itäisen kumppanuuden maista. Miksi EU
lykkää taloussopimuksen
syntymistä Ukrainan kanssa? Miksi EU ei tee mitään
monissa maissa poliittisina
vankeina viruvien toimittajien aseman parantamiseksi?
- Ukrainan tapauksessa
kyse ei ole pelkästä talousja
kauppasopimuksesta
vaan paljon monimutkaisemmasta kysymyksestä,
emmekä me ole lykänneet
sitä. Sopimuksessa on tuhansia ja taas tuhansia sivuja joita on nyt editoitava,
sanamuotoja muutettava,
jotta ne kelpaisivat kaikille
osapuolille. Tämä työ voi
viedä vielä vuosia. Mitä tulee hallitusten uhreiksi joutuneiden poliittisten vankien asemaan, niin toivoisin
syvästi, että meillä olisi
käytettävissä instrumentti
jolla voisimme aivan konkreettisesti parantaa heidän
asemaansa. Valitettavasti
meillä ei sitä ole.
EU:n ohjelmien teho
kyseenalainen
EU:n rooliksi jää siis tarjota tukea hallituksille, jotka
parhaiten myöntyvät sen
vaatimiin muutoksiin. Jos
haluat vapaata liikkuvuutta
EU:n alueella, kauppasopimuksia, lainoja tai rahallista tukea, pitää tiettyjen
ehtojen täyttyä ennen kuin
niitä voidaan myöntää.
Kaikki maat eivät kuitenkaan näistä asioista välitä
tai välttämättä edes halua

Myös Euroopan komissio on valtava virastomöhkäle, jossa
työskentelee tuhansia virkamiehiä direktiivejä viilaamassa.
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Bryssel on kaunis kaupunki, joidenkin mukaan kuin Pariisin ja Amsterdamin risteytys.

EU-parlamentti.
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olla missään tekemisissä
EU:n kanssa, joten toimien
tehokkuutta voi mielestäni kyseenalaistaa. Itäisen
kumppanuuden maantieteellisen koordinaatioyksikön apulaispäällikkö Isabelle Combes kertoi erilaisista kahdenvälisistä ja alueidenvälisistä sopimuksista
ja instrumenteista, joihin
EU upottaa rahaa miljardeja euroja. Onko ohjelmilla
käytännön vaikutusta?
- Ne ovat hyvin pitkän
tähtäimen ohjelmia eikä niiden tehoa tai kehitystä ole
kovin helppo nähdä, sillä se
on hyvin hidasta, Combes
vastaa.
- Jotkut ohjelmista ovat
sellaisia, etteivät ne sinällään paranna kenenkään
elämänlaatua, mutta saattavat estää ikävän asian, joka muuten olisi tapahtunut,
täydentää Douglas Carpenter Euroopan kumppanuuspolitiikan koordinoimisyksiköstä.
Venäjän ja
Suomen välisen
viisumivapauden
haasteet

Kaupungin virastoviidakkoa on kevennetty puistoilla ja suihkulähteillä.

Osallistuin EU-parlamentissa ja Euroopan komissiossa
EU-parlamentin lehdistöosaston järjestämään
toimittajaseminaariin 6.-7.6.2012 Perussuomalainenlehden edustajana. Kuva: Anna Ruohonen.

Seminaaria kunnioitti läsnäolollaan myös Euroopan
komission varapresidentin
puhemies Maja Kocijancik, jonka kerrottiin meille
olevan erittäin vaikutusvaltainen virkamies EU:n koneistossa. Hänen mukaansa
ongelmia aiheuttaa se, kun
globalisoituvassa maailmassa erilaiset poliittiset järjestelmät toimivat erilaisten
periaatteiden pohjalta. EU
pyrkii määrittämään omat
periaatteensa ja luomaan
dynaamisia suhteita muiden valtioiden kanssa löytääkseen ne alueet, joilla
yhteistyö on mahdollinen.
Esimerkiksi Valko-Venäjän
ja EU:n väliset suhteet ovat
viime aikoina kovasti kiristyneet.
Suomalaistoimittaja Kajaanista kysyi Kocijancikilta myös meitä suomalaisia
läheisesti koskettavasta aiheesta, eli viisumivapauden
toteutumisesta Suomen ja
Venäjän välillä.
- Venäjän kanssa olemme ottaneet askelen kohti
viisumivapautta Schengenin sopimuksen puitteissa,
johon yhä uskon vakaasti
haasteista huolimatta. Vielä on paljon tehtävää ennen
kuin se voidaan toteuttaa,
mutta selkeä visio on joka
tapauksessa olemassa.

Teksti ja kuvat:
Mika Männistö

Brysselissä matkaa voi taittaa vaikkapa tällaisilla
vuokrattavilla polkupyörillä.

Brysselin ankea maine ei täysin vastaa todellisuutta. Kaupungissa on rento meininki,
ystävällinen ilmapiiri ja paljon nähtävää.
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Kokoomus tuhoaa
hyvinvointiyhteiskunnan
Kokoomus vaatii yhteisöveron poistoa. Yhteisöveron tuotto
on tänä vuonna yli 4,1 miljardia, josta summasta kunnat
saavat noin 1,5 miljardia euroa.
Kuntaliiton pääekonomisti,
valtiotieteiden tohtori
Juhani Turkkila.

Ei armoa
Kysyimme kaikkien ryhmien kansanedustajilta:
1. Hyväksyttekö kokoomuksen puoluekokouksen esityksen yhteisöveron poistosta?
2. Jos yhteisövero poistetaan, niin mitä siitä seuraa?

Tapani Mäkinen (kok.)
Yhteisöveron merkitys Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnille on ratkaiseva, koska sen osuus verotuloista on
yli kymmenen prosenttia.
Kokoomuksen puoluekokouksen päätös merkitsisi
valtion verotulojen huiman
laskun lisäksi kymmenien
kuntien kaatumista. Tämä
siksi, että kun kukaan - eikä
varsinkaan Kokoomus - halua nostaa tulo- tai kunnallisveroa niin yhteisöverotulojen poisjäänti vaati kompensaatiota.
Varsinkin isoissa menestyneissä kunnissa haluttaisiin turvata oma talous
siirtämällä vahinko pienemmille ja köyhemmille
kunnille. Tämä tarkoittaisi
mm. sitä, että esimerkiksi Espoo, joka nyt maksaa
verontasausrahaston kautta
köyhemmilleen yli 180 miljoonaa euroa ja saa esim.
tänä vuonna yhteisöveron
tuottoja yli 130 miljoonaa,
maksaisi vain erotuksen
verran muille kunnille eli
50 miljoonaa euroa.
Pienet kunnat
huutolaispojiksi
Kun tämä kertautuu muissa
kunnissa niin se väistämättä
johtaa tilanteeseen, että yhä
useampi pienempi kunta tällä hetkellä hyvinvoiva ajautuu taloudelliseen kriisiin ja sitä kautta valtion
”huutolaispojaksi. Tämän
jälkeen se ”myydään” eli
pakkoliitetään aivan mihin
halutaan. Tämähän merkitsisi hallituksen näkökulmasta sitä, että kuntia ei todellakaan tarvitsisi - puhutussa mielessä - pakkoliittää, vaan Kataisen hallitus
”pelastaisi” näiden kuntien
asukkaat tilanteesta, jossa
kunnalla ei ole muuta tarjottavaa kuin rajat.

Tietysti olisi mahdollista
kompensoida yhteisöverojen
menetys veroäyrin nostolla
mutta ennen kuusta löytyy
elämää, kun esim. Espoon
Kokoomus suostuu yli kahden veroäyripennin nostoon.
Euroopan mittakaavassakin vauraalla Espoolla ei ole
aikuisten oikeasti hätää sillä
kaupungilla on rahastoissa liki 600 miljoonaa euroa
joka vastaa noin 4,5 ”veröäyripenniä”. Tosin Espoon
valtuuston kaikki poliittiset
ryhmät vastustavat yksimielisesti yhteisöveron poistoa,
ilman täyttä kompensaatiota.
Kuntaliitto vastustaa
Kuntaliiton pääekonomisti,
valtiotieteiden tohtori Juhani Turkkila sanoo, ettei
kuntaliitto voi hyväksyä
yhteisöveron poistoa, joka
merkitsee kunnille vuosittain
keskimäärin 1 500 miljoonan
euron tuloa.
-Päinvastoin
meidän
mielestämme veropohjaa tulisi laajentaa, eikä supistaa.
Kuntaliitto edellyttää
Turkkilan mukaan, että
yhteisövero on säilytettävä
vakaalla pohjalla.
Valtion koko verokertymä on tänä vuonna noin 40
miljardia euroa. Yhteisöveronpoisto merkitsisi suoraan
hyvinvoinnin leikkaamista
yli kymmenyksellä ja kerrannaisvaikutukset voisivat
merkitä vahingon kasvamista moninkertaiseksi.
4,1 miljardia euroa on esimerkiksi valtava määrä vitosen seteleitä. Jos tuon verran
vitosia pistäisi peräkkäin niin
niitä kertyisi jonoon 820 000
000 kappaletta ja 12 sentin
mittaisina ne kiertyisivat maapallon ympäri n. 1,2 kertaa.

Teksti: Seppo Huhta
Kuvat: Perussuomalainen

1. Hyväksyn periaatteessa. Mutta…
2. Jos niin meneteltäisiin,
se olisi kompensoitava. Sitä
paitsi hallitusohjelmassa on
sovittu, ettei kunnille tule lisävelvoitteita.

Pia Viitanen (sd.)
1.En hyväksy, missään
nimessä. Suomen yhteisöverotaso on kansainvälisesti
kilpailukykyinen. Ainakaan
me emme ole sellaisessa
hallituksessa mukana, joka
tuon esityksen hyväksyisi.
2. Se tarkoittaisi mm.
sosiaaliturvan alasajoa ja
palvelujen selvää heikentymistä. Se johtaisi kuntien
pakkoliitoksiin. Se veisi kunnilta taloudellisen pohjan, eikä sitä kaikkiaan yli neljän miljardin euron
aukkoa millään indeksikorjauksilla oikaistaisi.

Kari Uotila (vas.)
1. Kokoomuksen puoluekokouksen päätös on hanurista. Yhteisöveron tuotolla on
toinenkin puoli, se ei ole vain
vero yritysten voitosta, vaan
se myös motivoi kuntia satsaamaan työllisyyteen ja elinkeinopolitiikkaan.
2. Esityksen toteutumisesta
seuraisi väistämättä pitkä askel kohti tasaveroa, jota
me emme halua. Sen sijaan progressiivista verotusta
tulisi kiristää, se olisi oikeudenmukaista.

Osmo Soininvaara (vihr.)
1. Ei yhteisöveroa voi ainakaan kokonaan poistaa.
Veronkantoa voisi ehkä lykätä osinkojen maksuun, mutta
mielestäni yhteisövero pitää
säilyttää nykytasolla.
2. Kokoomuksen esityksestä voi seurata jotain vain, jos
puolue saa eduskuntaan yksinkertaisen enemmistön tai suorittaa sotilasvallankaappauksen.

Pirkko Mattila (ps.)
1. Jos kokoomus pystyisi
osoittamaan, että se löytäisi
jostain muualta yli neljä miljardia, mutta kun ei pysty.
Esimerkiksi kuntapäättäjille
moista esitystä, joka vähentäisi 1,5 miljardilla eurolla
kuntien varoja, antamatta
mitään tilalle, on mahdoton
perustella.
2. Esitystä on perusteltu sillä, että jos ei yhteisöveroa poisteta niin yritykset karkaavat kaikki Viroon. Utsjokinen tai muhoslainen yritys ei Viroon
varmasti lähde. Miten kauppa ja muut palveluyritykset karkaisivat Viroon ? Varsinkin kunnat ovat
tästä esityksestä kauhuissaan.

Juha Rehula ( kesk.)
1. Ei käy. Sitäpaitsi suomalaisten yritysten on kannettava yhteiskuntavastuunsa ja se edellyttää mm. verojen maksua.
2. Kyllähän verokilpailuun on vastattava, mutta ei
se voi merkitä sitä, että esimerkiksi kunnat painetaan
taloudellisesti niin kyykkyyn, etteivät ne pystyisi
tarjoamaan enää palveluja.

Christina Gestrin (r.)
1. Ei, en hyväksy.
2. Ainakin siitä seuraa suuria vaikeuksia kuntien toiminnalle.

Jouko Jääskeläinen (kd.)
1. Ei sellaista esitystä voi
hyväksyä. Se on myös hallitusohjelman vastainen.
2. Yhteisöveron poisto merkitsisi sitä, että olisi kannettava
uusi vero, jolla katettaisiin yhteisöveron poistosta aiheutuvat
menetykset valtiolle ja kunnille.
Eli tavalla tai toisella yhteisövero olisi verovelvollisilta otettava.
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Välikysymyskeskustelu:

Puolustusvaliokunnan jäsen
Pentti Oinonen:

Suomalaiset etusijalle
– ei liittovaltiolle
Perussuomalaisten tekemä välikysymys: eurokriisi, Euroopan liittovaltio ja
Suomen tulevaisuus herättivät suuressa salissa ennen
näkemättömän vilkkaan ja
monipuolisen keskustelun
Suomen, Euroopan ja jopa
maailman tulevaisuudesta.
Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Timo
Soini kertoi eduskunnalle alkajaisiksi seuraavan tarinan.
-Olin toissapaivänä kantohommissa, muutimme.
Hain eväät Hesburgerista.
Vuoroesimies huusi jo kaukaa: ”Terve Timo, täällä
painetaan hommia, jotta
Espanja saa rahansa. Osui
ja upposi”.
Eurokriisi on edennyt
juuri niin kuin me perussuomalaiset olemme pelänneet
ja varoittaneet. Meidät on
haluttu vaientaa. Totuutta
ei kuitenkaan voi vaientaa
ikuisesti.
Timo muistutti myös,
että Suomi maksoi 1990-luvun pankkikriisin miljardit
ihan yksin.
-Kärsi ja maksoi. Nyt
hallitus aikoo lapioida miljardeja euroja suomalaisten
rahoja espanjalaisille pankeille.
Hän veti kansanedustajat totuuden äärelle.
-Kyse ei ole siitä tuleeko
kriisi. Kyllä se tulee. Ei tämä tulipalo puhaltelemalla
sammu. Kyse on vain siitä,
milloin se tulee, ja kuka
maksaa.
Soini avasi asiaa myös
siltä osin, että nykyinen
kriisi on käsikirjoitettu jo
kauan sitten. Ranskalainen
sosialistipoliitikko, joka toimi EU-komission puheenjohtajana 1985 – 95, tiesi
Timon mukaan, että pakotettuna kansalaisten vastustama liittovaltio saataisiin
askelen verran eteenpäin.
-Euro oli liittovaltiohankkeen käsikassara.
Perussuomalainen
vaihtoehto
Islanti selvisi onnistuneesti omasta talouskriisistään
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) viimesyksyisen raportin mukaan siksi,
että:
- Pankkien tappioita ei
maksatettu veronmaksajilla.
- Finanssipolitiikkaa ei
kiristetty ensimmäisenä ohjelmavuonna.
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- Hyvinvointiyhteiskuntaa ei ajettu alas, vaan se
säilytettiin ja sitä paikoin
jopa vahvistettiin.
- Pääoman liikkuvuutta
rajoitettiin.
Nämä seikat edustaja
Soini lateli eduskunnalle ja
sanoi:
-Kyllä arvostelijoita riitti, mutta se toimi: Tämä on
perussuomalaisten vaihtoehto.
Soini muistutti kirvelevästi kokoomusta siitä, että
Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVA:n teettämässä gallupissa 64 prosenttia
vastusti liittovaltiota ja
kannattajia oli vain 9 prosentilla. Suomen taistellen
lunastetun itsenäisyyden
kannattajia on siis ainakin
seitsemän kertaa enemmän
kuin liittovaltion orjiksi haluavia.
Puheenvuoronsa lopuksi perussuomalaisten puheenjohtaja lainasi kirjailija
Aleksandr Solzhenitsyn Nobel-puhetta vuodelta 1970.
-Tavallisen, rohkean ihmisen yksinkertainen teko
on olla osallistumatta valheisiin, olla tukematta niitä.
Tulkoot valheet maailmaan
ja vaikka hallitkoot sitä,
mutta ei minun kauttani.
Barroso ja nakkikioski
Pääministeri Jyrki Katainen
(kok.) yritti pelotella eduskuntaa, että jos emme tue
Espanjaa niin vaikutukset

ovat kauhistuttavat Suomelle; työttömyyttä, yritysten
konkursseja jne. Katainen
siis jatkoi saman itkuvirren
laulamista pääministerinä,
jonka hän aloitti jo valtiovarainministerinä.
Hän myös hurskasteli
vastatessaan Soinille.
-Pitääkö minun sanoa
EU-komission puheenjohtaja Barrosolle, että Suomen eduskunnan mielestä
Te olette niin epäluotettava
mies, ettemme usko Teidän
pystyvän hoitamaan edes
Kebabkioskia?
Salista kuului runsaasti
kehoituksia: ”Teepä se, sano ihmeessä, ilman muuta,
anna palaa”.
Perussuomalaisten eduskuntatoimittajalle jäi kuitenkin sellainen tuntemus,
että tuskin Katainen tohtii
saatikka haluaa sanoa mitään, edes tuohon suuntaan
olevaa; ei komission puheenjohtajalle eikä muillekaan komissaareille.
Jutta-höpinöitä
Valtiovarainministeri Jutta
Urpilainen (sdp) ei tuonut
keskusteluun mitään uutta. On kuin hän olisi puhaltanut pölyt edellisistä
vastauspapereistaan perussuomalaisten välikysymykseen. Esiintyminen oli muutoinkin poissaolevaa. Onko
Urpilainen tulossa vanhaksi? Hän mm. toisti kuinka
pari vuotta sitten Kreikalle

Suomen ylin johto
leikkii Napoleonia

myönnetty laina ”voi tulla
kalliiksi suomalaisille veronmaksajille”. No, epäilemättä sekin.
Jos ja kun välikysymyksen merkeissä perussuomalaiset joutuu palaamaan
tästäkin asiasta areenalle
niin Urpilainen voisi lähettää pönttöön pahvi-Jutan ja
ääninauhan.
Sen hän kuitenkin
myönsi, että lasku valuuttakurimuksesta voi olla
Suomelle aivan hirvittävä.
Urpilaisen mukaan vajaan
neljän vuoden aikana Suomi on menettänyt verotuloina 40 miljardia euroa eli liki
yhden valtion vuosibudjetin
verran. Ja kun tähän lasketaan lisää vielä 54 miljardia
euroa, jonka me ja Helsingin Sanomien taloustutkimukset olemme osoittaneet,
tulee suomalaisten maksettavaksi liki 100 000 000
000, siis liki sata miljardia
euroa! Se tarkoittaa jokaiselle suomalaiselle noin 20
000 euron laskua. Keskivertoperhe joutuu siis heittämään jopa 80 000 euroa
taivaan tuuliin.
Keskustavaari muisteli
Keskustan Mauri Pekkarisen esittämässä ryhmäpuheenvuorossa muisteltiin
kuinka keskusta aikoinaan
vastusti euroa – perussuomalaiset olivat kuitenkin
tässäkin ykkösiä.
Keskusta ei kuitenkaan
vaatinut Suomen eroamista eurosta, vaan pyyteli
kansanäänestystä mahdollisesta liittovaltiosta. Tämä
on ollut perussuomalaisten
linja jo pitkään. Keskusta
esitti myös epäluottamusta
Kataisen hallitukselle, aivan
kuten perussuomalaiset.
Puheenvuoropyyntöjä
on niin valtava määrä, että
keskustelulle ei ollut tulla
loppua.

Teksti: Seppo Huhta

Venäjän asevoimien komentaja kenraali Nikolai Makarov herätti kovilla puheillaan suuren huomion ja antoi
suomalaisille poliitikoille muistutuksen siitä, että Suomi
on pieni maa, ja että suhteiden itänaapuriin täytyy olla
kunnossa. Turhaan pullisteluun ei ole varaa. Viime aikojen kehitys sekä Suomen alati kiihtyvä ja salakavala
hivuttaminen kohti Natoa eivät ole jääneet kenraalilta
huomaamatta. Viimeisimpänä esimerkkinä voidaan pitää Suomen mahdollista osallistumista Islannin ilmavalvontaan, johon presidentti Sauli Niinistö näytti Yhdysvalloissa vieraillessaan vihreää valoa. Islannin ilmavalvonta on Nato-operaatio, eikä se siitä miksikään muutu.
Ennen kaikkea Makarovin lausunnot ovat hyvä opetus nykyiselle valtiojohdolle, jossa moni näyttää leikkivän pientä Napoleonia ja vähättelee venäläiskenraalin
lausuntoja. Muun muassa Erkki Tuomiojalla sekä Jyrki
Kataisella olisi peiliin katsomisen paikka.
On hyvä muistaa, että kenraali Makarov edustaa
suurta sotilasmahtia, joka seuraa koko maailman ja erityisesti lähialueidensa tapahtumia.

Pentti Oinonen
kansanedustaja

Promilleraja laski
ammatillisessa
vesiliikenteessä
Vesiliikennejuopumuksen promillerajaa on laskettu.
Muutos tuli voimaan kesäkuussa ja se laski ammattimaisen vesiliikenteen promillerajaa nykyisestä yhdestä
promillesta puoleen promilleen. Uudistuksella saatetaan
Suomen rikoslainsäädäntö vastaamaan kansainvälisen
merenkulkujärjestön (IMO:n) yleissopimuksen muutoksia.
Uusi promilleraja koskee kaikkea Suomen aluevesillä liikkuvaa ammattimaista rahti- ja henkilöliikennettä.
Ammattiliikenteeseen luetaan lastin ja matkustajien kuljetukset, mutta uudet säännökset koskevat myös esimerkiksi hinaajia, jäänmurtajia, tutkimusaluksia ja meripelastusaluksia. Sääntelyn piiriin kuuluvat myös liikennöivät ravintolalaivat, miehitettynä vuokratut alukset sekä
kuntien ja valtion omistamat alukset ja ammattiveneet.
Vesiliikennejuopumuksen yleinen yhden promillen
raja säilyy ennallaan. Rikos täyttyy edelleenkin jo alemmalla promillemäärällä, jos veneen kuljettajan suorituskyky on huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että
teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Tällaisessa tilanteessa myös aluksen ohjaaminen
huumeiden vaikutuksen alaisena on rangaistavaa.
Ruorijuopumussäännösten ulkopuolelle jäävät edelleen soutuveneet, optimistijollat ja muut pienet jollat.
Vesiliikennejuopumuksesta voidaan tuomita sakkoon
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Vaaraa aiheuttava toiminta vesiliikenteessä voi tulla rangaistavaksi
edelleen myös liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Niin ikään huumeiden käytöstä vesiliikenteessä voidaan
rangaista myös huumausaineen käyttörikoksena.

www.perussuomalaiset.fi

28 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 9 • Kesäkuu 2012

Uusi laki voimaan heinäkuun alusta

Adoptiolapsen oikeudet
Adoptiolain keskeisenä tavoitteena on
vahvistaa lapsinäkökulmaa ja edistää
lapsen edun toteutumista adoptioissa.
Uusi laki muuttaa adoption
edellytyksiä ja adoptiomenettelyä. Laki sisältää kokonaan uudet säännökset
ns. avoimesta adoptiosta
eli adoptiolapsen oikeudesta pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa adoption jälkeen. Lailla myös
parannetaan ennen vuotta
1980 adoptoitujen henkilöiden perintöoikeudellista
asemaa.
Laissa säädetään lapsen
ja adoptionhakijan välisestä vähimmäis- ja enimmäisikäerosta alaikäisen lapsen
adoptiossa. Ikäeron tulee
olla vähintään 18 vuotta ja
se saa olla enintään 45 vuotta. Adoptionhakija ei myöskään saa olla 50 vuotta vanhempi. Vähimmäisikä on 25
vuotta kuten nykyisinkin.
Ikärajoja ei sovelleta
perheen sisäiseen adoptioon. Niistä voidaan muulloinkin poiketa, jos siihen
on lapsen edun kannalta
perustelua syytä. Kuten nykyisinkin, vain aviopuolisot
voivat adoptoida yhdessä.
Kotimaiseen adoptioon
vaaditaan lupa
Adoptioprosessin ensimmäinen vaihe on jatkossakin adoptioneuvonta.
Adoptioneuvontaa antavat

kuntien sosiaaliviranomaiset ja Pelastakaa Lapset ry.
Uutta on se, että alaikäisen lapsen adoptioon
tarvitaan jatkossa adoptiolautakunnan lupa myös silloin, kun adoptio tapahtuu
kotimaasta. Tähän asti lautakunnan lupaa on vaadittu
vain kansainväliseen adoptioon.
Adoptiolupaa ei tarvita,
jos hakija on adoptoimassa
puolisonsa lapsen tai lapsen, joka muuten on ennestään ollut vakiintuneesti
hänen hoidettavanaan ja
kasvatettavanaan, esimerkiksi sijaislapsena.
Itsenäinen adoptio
vaikeutuu
Henkilön, joka haluaa
adoptoida alaikäisen lapsen
ulkomailta, tulee adoptioneuvonnan lisäksi pyytää
kansainvälistä adoptiopalvelua toimiluvan saaneelta
palvelunantajalta. Palvelunantajina toimivat Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Pelastakaa Lapset ry
ja Interpedia ry.
Poikkeustapauksissa
lapsi voidaan kuitenkin
adoptoida ulkomailta myös
muuten kuin palvelunantajan välityksellä. Myös näihin niin kutsuttuihin itsenäi-

siin adoptioihin on jatkossa
saatava adoptiolautakunnan lupa. Lupa ilman palvelunantajaa tapahtuvaan
kansainväliseen adoptioon
voidaan myöntää lähinnä
silloin, kun adoptoitava
lapsi on hakijan lähisukulainen. Jos lapsi adoptoidaan ulkomailta Suomeen

ilman lautakunnan lupaa,
adoptiota ei voida tunnustaa Suomessa päteväksi.
Adoptiolupia käsittelevä adoptiolautakunta
siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöstä Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastoon.

Yhteydenpitoa
biologisten
vanhempien kanssa
Uusi laki sisältää säännökset myös ns. avoimesta
adoptiosta. Käräjäoikeus
voi vahvistaa, että adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan

vanhempaansa adoption
jälkeen. Edellytyksenä on,
että aikaisempi vanhempi
ja adoptiovanhemmat ovat
sopineet yhteydenpidosta
eikä ole aihetta olettaa, että
yhteydenpito olisi vastoin
lapsen etua.
Käytännössä adoptiolapsen oikeus yhteyden-

Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on aivopesua
Kansanedustaja Juho Eerola esitteli eduskunnan Kansalaisinfossa lakialoitteensa
vieraannuttamisen ehkäisemiseksi vanhempien eron
jälkeen. Eerolan lakialoite täydentäisi lakia lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta.
Kansalaisinfon teemana
oli ”Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on väkivaltaa”. Infossa esiintyneet
asiantuntijat lastenpsykiatri
Jari Sinkkonen, psykiatri
Sirpa Taskinen ja yhteisöpedagogi Jari Koponen pitivät
lakialoitetta oikeana tapana ratkaista ongelma, jossa

vanhempi estää tai hankaloittaa toisen vanhemman
tapaamisia lapsen kanssa.
Asiantuntijat olivat
samaa mieltä lapsen vieraannuttamisen aiheuttamista haitoista lapsen
kasvulle ja kehitykselle.
Vieraannutettujen lasten
ja nuorten ongelmia ovat
mm. voimakkaat vihan
tunteet, monet psykosomaattiset oireet, itseluottamuksen puute, masennus, itsetuhoajatukset,
vaikeudet luottaa muihin
ihmisiin, univaikeudet sekä lojaliteettiristiriidat.

Lapsi ohjelmoidaan
tapaajavanhempaa
vastaan
Käytännössä lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta tarkoittaa lapsen
mielen manipulointia, ohjelmointia sekä aivopesua.
Vieraannuttamalla lapsi
käännetään tapaajavanhempaa vastaan. Lapseen
istutettu käsitys tapaajavanhemmasta ei tavallisesti ole missään suhteessa tämän ominaisuuksiin
vanhempana. Usein vieraannutettu lapsi pyrkii
myös itse vieraantumaan
tapaajavanhemmastaan –

olettaen sen olevan hänen
oma tahtonsa.
Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on
hyvin yleistä pitkittyneissä
huoltoriidoissa. Tilastojen
perusteella on laskettu,
että 30 000 lasta kohtaa
vuosittain vanhempiensa
eron ja heistä 10 000 menettää toisen vanhempansa
– yleensä isän – kokonaan
ja toinen 10 000 osittain.
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kasvavat
pitoon voidaan vahvistaa
esimerkiksi silloin, kun sijaisvanhemmat adoptoivat
sijaishuollossa olleen lapsen, joka on pitänyt yhteyttä biologisiin vanhempiinsa.
Tällöin sijaisvanhemmista
tulee adoption myötä lapsen juridisia vanhempia,
mutta lapsen yhteydenpito
biologisiin vanhempiin voi
jatkua ennallaan.
Adoptiolapselle täysi
perintäoikeus
Uuden lain myötä erot
adoptiolapsen ja biologisen lapsen oikeudellisessa
asemassa vähenevät. Ennen
vuotta 1980 adoptoiduilla
henkilöillä on jatkossa samanlainen oikeus perintöön
adoptiovanhempiensa ja
näiden sukulaisten jälkeen
kuin biologisilla lapsilla.
Uuden lain voimaantulon jälkeenkin ennen vuotta
1980 adoptoidut henkilöt
kuitenkin pääsääntöisesti
perivät edelleen myös biologiset sukulaisensa.

Eerola jätti kirjallisen kysymyksen

Lastensuojelu
venäläismedian
hampaissa
Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola jätti
asianomaiselle ministerille kirjallisen kysymyksen
venäläisen median uutisoinnista suomalaisista lastensuojeluviranomaisista.
Venäläinen media on mustamaalannut suomalaisia lastensuojeluviranomaisia ja antanut heistä väärän kuvan. Suomalaisia lastensuojeluviranomaisia
on syytetty jopa rikkomuksista ihmisyyttä vastaan.
Tämä ei suurelta osin pidä paikkaansa ja edustaja Eerola kysyikin kirjallisessa kysymyksessään, mitä ministeri ja hallitus aikovat tehdä lopettaakseen
tällaisen väärän, makarovilaisella linjalla olevan,
informaation levittämisen.
Lisätietoja: Juho Eerola, p. 09-432 3013

Autistisen lapsen ja
aikuisen ihmisoikeudet
Luin koskettavan artikkelin
”Laitoksen vanki!” Aamulehden
Asiat-liitteestä. Artikkeli kertoi
Oskari-nimisestä autistisesta pojasta,
joka asuu Ylisellä laitosmaisessa asumisyksikössä.
Itselläni on hyvin samankaltainen 14-vuotias autistinen poika.
Konkreettinen ero näiden kahden välillä on
se, ettei poikani ole koskaan puhunut, toisin
kuin Oskari, vaan hän
viestittää haluamansa
ilmeillään ja eleillään.
Nykyisin hän lisäksi ottaa kädestä kiinni ja vie
haluamaansa suuntaan.
Lukiessani artikkelia
tunteeni kiersivät kuin
suurta vuoristorataa.
Välillä itketti, välillä ihmetytti ja välillä nousivat oikein vihan tunteet
pintaan tätä hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan.
Mielestäni tämän artikkelin kuvauksessa
ei ollut havaittavissa

minkäänlaista hyvinvointia
Oskarin elämässä ja arkipäivässä.
Autistisen pojan pakkoliikkeet tukahdutettiin sitomalla ”pakkopaitaan” tai
lepositeillä käsistään, jaloistaan ja vyötäröstään yksin
yöksi vuoteeseen, lukittuun
huoneeseen. Myös poikani
on ollut Ylisellä pari viikonloppua alle kouluikäisenä ja huomattuani heidän
”hoidolliset” menetelmänsä
en ole häntä sen koommin
sinne vienyt.
Vammaisella ei ole
valinnan vapautta
Käsitykseni autismisairaudesta on sellainen, että juuri
rajoittamalla pakkokeinoin
nämä pakkoliikkeet vain

voimistuvat ja lisäävät haastavaa käytöstä. Artikkelissa
todettiin, että henkilökunta
perustelee edellä mainittuja rajoittamistoimenpiteitä
asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuudella. Käsittääkseni hyvinvointivaltion
mahdollistamassa riittävän
henkilökunnan asumisyksikössä tulisi todella harvoin
turvautua tällaisiin rajuihin,
ihmisarvoa loukkaaviin toimenpiteisiin.
Meillä Pirkkalassa ollaan
suunnittelemassa kehitysvammaisille asumisyksiköitä.
Piirustuksia on käännetty ja
väännetty jo monta erilaista.
Alkujaan asumisyksiköt olivat suhteellisen hyvänkokoisia, mutta varsin pian huonekoko pieneni useita neliöitä
ja samalla yhteinen toimitila
koki ennennäkemättömän
kutistumisliikkeen.
Näissäkin asioissa tulisi ottaa huomioon tulevien
asukkaiden todellinen tarve, tulevathan he asumaan
koko ikänsä tässä heille
osoitetussa yksikössä. Heillä ei ole samaa vapautta
kuin terveillä valita haluamansa asunto ja muuttaa

halutessaan. He ovat tavallaan sidottuja vankeja asumisyksikköönsä.
Toivon todella koko
sydämestäni, että kunnassamme tullaan kiinnittämään ihan oikeasti
huomiota asumisyksiköissä asuvien henkilöiden tarvitsemiin palveluihin, ja että asukkaat
tulevat saamaan riittävän määrän ammattitaitoista ja avustavaa
henkilökuntaa, jotta
heidän ihmisoikeutensa eivät kärsisi, kuten
artikkelissa esiintyneen
Oskarin oikeudet. Toivon, että kunnan päättäjät ja luottamushenkilöt perehtyisivät näihin
asioihin ennen kuin he
tekevät kehitysvammaisia koskevia asumis- ja
hoitopalveluja koskevia päätöksiä, jotta kehitysvammaisilla olisi
mahdollisimman hyvä
loppuelämä palvelujen
Pirkkalassa.

Armi Kärki
Perussuomalainen valtuutettu ja kh:n jäsen
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Kampin kappelista
puolesta ja vastaan

Helsingin Kampin kappeli
herättää vilkasta keskustelua. Kappelissa on mahdollista saada Suomen luterilaisen kirkon hengellisiä palveluja ja Helsingin kaupungin
sosiaalipalveluja. Sosiaaliviraston työntekijöiltä ei saa
rukouspalvelua tai muita
hengelliseen työhön liittyvää
apua. Päivystäviltä papeilta
ei tietenkään vastaavasti saa
sosiaalipuolen palveluja.
Sijainniltaan kappeli
on Helsingin keskeisellä
paikalla. Vieressä on linjaautoasema, suuren Kampin
ostoskeskuksen kupeessa. Kappelissa poikkeaa
monenlaisia ihmisiä. Osa
heistä käy ihailemassa tai
kauhistelemassa rakennuksen persoonallisia ulkoisia
muotoja. Rakennushan on
puutyöntaidon näytetyö.
Osa kävijöistä hakee apua
omiin elämäntilanteisiinsa.
Toivottavasti erityisesti he
löytävät mitä hakevat.
Seurakuntayhtymä on
ollut kappelihankkeen takana. Kansalaisten mielipiteet
hankkeen kannattavuudesta
risteilevät puolesta ja vastaan. Haastattelin muutamia ohikulkijoita ja mielipiteet menivät suurin piirtein
tasan. Rakennusta kritisoitiin rumaksi, paikalle sopimattomaksi. Toisaalta taas
rakennuksen poikkeuksellisia muotoja pidettiin mielenkiintoa herättävinä ja puoleensa vetävinä.
Vuokraa ”sulle mulle”
-periaatteella
Helsingin kaupunki maksaa vuokraa tiloista, jotka
tulivat maksamaan kirkolle
seitsemän miljoonaa euroa.
Pidän investointia riskinä tällaisena ajankohtana,

kun kirkko joutuu rahapulan vuoksi sulkemaan
ja myymään jo olemassa
oleviakin rakennuksia.
Tosin Helsingin kaupungilta vuokrattu tontti on erittäin edullinen.
Toiminnasta tehdään
kaupungin
sosiaalilautakunnalle kuluvan
vuoden marraskuussa
raportti, josta voidaan
todeta hankkeen tavoitteiden onnistumisen
kannalta tärkeitä lukuja, kuten kävijämääriä.
Kaupunki
tukee
kirkkorakennusta edullisella maavuokralla,
maksaa osan kappelin
työntekijöiden palkoista
sekä tuntuvan summan
vuokraa omasta sosiaalipuolen toiminnastaan
rakennuksessa. Rakentamisen ajalta seurakuntayhtymä maksaa
vuokraa noin 35 000
euroa. Maavuokrasopimus on tehty 50 vuoden
ajaksi ja summa on noin
5 600 euroa vuodessa.
Vastaavasti kaupunki
maksaa vuokraa omasta
osuudestaan kappelin tiloista, kappelissa neliöhinnan mukaisesti, joka
on 25 euroa neliöltä.
Rakennuksen pinta-alan
(n. 300 neliön) vuokran
osuudeksi jää noin 7
500 euroa kuukaudessa.
Vuosivuokraksi muutettuna noin 90 000 euroa.
Vuokran hinnat ovat
esityshintoja, päätöksiä
asiasta kaupungin taholta ei ole vielä tehty.
Vuokrasopimusta on
myös esitetty toistaiseksi
voimassa olevaksi.
Yhden kirkkokunnan tukemiseen kuluu
verovaroja roppakau-
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Moottoripyöräilyä paremman
Suomen puolesta
Valtakunnallinen, kristillisiin arvoihin pohjautuva
Gospel Riders -moottoripyöräkerho käynnisti mittavan ajo- ja tapahtumakampanjan kesäkuussa.
Vaihteleva joukko kerhon
motoristeja kiertää Suomea
neljän viikon ajan. Starttija päätöspaikka on kahvilaravintola Suviranta Janakkalassa.
Sen lähellä, Hausjärven
Ryttylässä, alkaa ajon jälkeen Gospel Riders –kerhon
vuosittainen päätapahtuma Message of Joy –meeting. Työnimellä Operaatio
Jeriko kulkevan neljän viikon maratonajon henkinen
idea on kiertää maa seitsemän kertaa ympäri, mistä
tulee ajon virallinen logotunnus 7xSF — seitsemän
kertaa Suomi Finland.
Yli kuudellakymmenellä paikkakunnalla pysähtyvä ajo pitää sisällään kaksi
tausta-ajatusta. Gospel Ri-

palla. Helsinkiläisistä vain
40 prosenttia kuuluu kirkkoon. Onko oikein, että
kirkkoon kuulumattomien
osuus, 60 prosenttia väestöstä maksaa piilokirkollisveroa kaupungille erilaisten
verojen kautta? Nämä kirkkoon kuuluvien määrät olivat saamassani tiedotteessa,
epäilen kyllä lukujen oikeellisuutta. Oman arvioni mukaan kirkkoon kuulumattomien määrä voisi olla 40
prosentin tuntumassa eikä
suinkaan 60 prosentin.
Teksti ja kuva: Harri Lindell

ders –motoristit kantavat
huolta maamme henkisestä,
taloudellisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista, mutta
myös toivosta. Motoristit
haluavat uskoa parempaan
Suomeen, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat hyvin ja
kokevat elämän mielekkääksi. Avainasemassa ovat
luottamus perusasioihin,
kantavat elämänarvot ja
turvalliset ihmissuhteet, eikä hyvien harrastusten merkitystäkään sovi vähätellä.

7xSF-ajon aikana järjestetään useita ulkoilma- ja
muita tapahtumia, joissa
tuodaan musiikin ja omakohtaisten
kertomusten
keinoin esiin toivoa tulevasta.
Gospel Riders on
vahvasti suomalainen, noin
tuhannen jäsenen motoristikerho, jolla on meneillään
32. toimintavuosi. Kerho
on saanut viimeisten viiden
vuoden aikana tytärkerhot
Viroon, Espanjaan ja Jerusalemiin.

Kerholla on paljon
toimintaa, joka tapahtuu
yhteistyössä kirkkojen ja
seurakuntien kanssa. Yksi
suosituimmista toimintamuodoista ovat leirivierailut. Motoristit käyvät joka
kesä kymmenillä rippikoulu- ja muilla leireillä eri puolilla maata. Olennainen osa
kerhon tarkoitusta on myös
vastuullisen ja turvallisen
liikennekulttuurin vahvistaminen.
Jäsenistöön
kuuluu
edustajia useista kristillisistä kirkoista. Kerhon sääntöihin kuuluu periaate, että
uskonasioista ei riidellä. Tilaa on kaikille motoristeille.
Yhdistävistä asioista sen sijaan puhutaan, ja kokemus
on osoittanut, että moottoripyörä on vahva ystävyyttä
ja yhteenkuuluvuutta luova
tekijä.
Seuraa Gospel Ridersin
Suomen kiertuetta netissä:
www.gospelriders.ﬁ

Kristillinen toimikunta aloittaa suorat
nettikokouslähetykset
Perussuomalaisten Kristillinen toimikunta aloittaa
syksyllä joka toinen lauantai
klo 18.00 internetin kautta
lähetettävät videokokoukset,
joita voi seurata koko Suomessa.
Nettilähetyksissä keskustellaan eri seurakuntalaisten
kanssa päivänpolttavista
asioista kristilliseltä näkökannalta katsottuna. Aiheita

ovat mm. kuolema, syntyminen, raha ja vastuunkantaminen. Katsojat voivat osallistua
joko lähettämällä sähköpostia
tai pikaviestin keskustelua johtavalle henkilölle, tai pyytämällä häneltä nettioikeuksia osallistua keskusteluun. Osallistua
voi joko vain äänenä tai sitten
kuvana ja äänenä, jonka kuulevat ja näkevät myös kaikki
ohjelmaa seuraavat henkilöt.

Lähetyksiä voi seurata
suorana nettisivuilta, lähetykset myös taltioituvat www.vertahikeakyyneleita.ﬁ -sivustolle
jälkeenpäin katsottavaksi.

Harri Lindell
Perussuomalaisten
Kristillisen toimikunnan
puheenjohtaja
harri.lindell@peruss.fi
Puh. 040-749 9362
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Kallista on...
■ SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Liittovaltiota viimeistellään

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Europarlamentti vahvisti
13.6. myönteisen kantansa
niin sanottuun two-pack
-esitykseen, joka toteutuessaan veisi meitä jälleen
edemmäs kohti liittovaltiota – monessa mielessä jopa
rajan yli.
Two-pack tiivistää
edelleen
jäsenmaiden
talousvalvontaa ja -ohjausta ja ulottaa sen nyt
myös alustaviin talousarvioihin. Toisin sanoen
EU-komission olisi vastedes siunattava kansalliset budjetit jo ennen kuin
kansalliset parlamentit
voivat hyväksyä ne.
Erityisenä lisäherk-

kuna two-packissa ehdotetaan myös niin sanotun
Euroopan lunastusrahaston
luomista, johon ylivelkaiset
euromaat voivat siirtää valtionvelkansa siltä osin kuin
velka ylittää 60 % BKT:sta.
Näin siis saataisiin toisella
nimellä toteutettua vastatuulessa olleiden eurobondien tavoittelema velkojen
yhteisvastuullisuus.
Tosin two-pack esityksessä vaaditaan vielä
lisäksi, että kuukausi sen
voimaantulemisen jälkeen
komission on tehtävä esitys myös eurobondeista.
Ja kaiken huippuna twopack on takaamassa myös
sen, ettei vastaisuudessa
yksikään kriisiin ajautuva
jäsenmaa joudu oikeudellisesti konkurssiin, vaan EU
jäädyttää kriisimaan korot
ja rakentaa takaisinmaksusuunnitelman, joka velkojien on käytännössä pakko
hyväksyä.
Sanomattakin on selvää,
että nämä päätökset ovat
Suomelle jälleen katastrofaalisia. Yhteisvastuu ja tulonsiirrot kasvavat, ja vastaavasti oma päätösvaltam-

me kapenee. Pystyn vielä
jotenkuten ymmärtämään
sen, että Etelä-Eurooppa
hyväksyy tällaiset esitykset
ja liittovaltion rakentamisen, koska he ajattelevat
saavansa siitä rahaa. Mutta
että Suomi hyväksyy itsenäisyytensä viemisen vain
päästäkseen maksamaan rahaa, se on jo kaiken huippu!
Two-packilla tuskin on
kansan kannatusta, kuten ei
liittovaltiolla ylipäänsäkään.
Korkeimmat EU-johtajat
myöntävät liittovaltion tavoittelun nykyään suoraan,
koska he eivät ole demokraattisesti valittuja, eikä heidän siten myöskään tarvitse
huolehtia kansan mielipiteistä tai seuraavista vaaleista.
Kansalliset päättäjät
eivät sen sijaan voi toimia
samoin. Sen takia liittovaltiosta muun muassa Suomessa puhutaan loputtomin
kiertoilmaisuin. Avoimesti
saatetaan kannattaa kyllä
talousunionia, pankkiunionia, solidaarisuutta, yhteistä ulkopolitiikkaa, veropolitiikkaa ja milloin mitäkin,
mutta liittovaltiota sinänsä
tietenkin vastustetaan, vaik-

ka käytännössähän se tarkoittaa juuri näitä asioita.
Kansanäänestyksien
välttäminen on liittovaltion
rakentajille aivan erityisen
tärkeää, koska demokratian
keinoin liittovaltio ei etene,
kuten EU:n perustuslain
yhteydessä muutama vuosi sitten nähtiin. Vasta kun
kansalaiset on saatettu jo
tapahtuneiden tosiasioiden
eteen, voivat kansallisetkin
päättäjät avoimesti kilistellä
samppanjalaseja keskitetyssä euro-onnelassa, kansanvallan rauniolla.
Liittovaltion hinnalla ei
federalisteille ole merkitystä,
se on korkeampi tavoite kuin
talousedut. Esimerkiksi Espanjan kaatuminen on vain
lisännyt euroﬁilien päättäväisyyttä. Edelleenkään ei
tunnusteta, etteivät pelastuspaketit toimi. Edelleen jopa
sanotaan, ettei muita vaihtoehtoja ole edes esitetty.
Todellisuudessa toimiva
vaihtoehto nykypolitiikalle
on esitetty jo satoja kertoja,
eurokriisin päivästä numero
1 alkaen: jokainen jäsenmaa
vastaa omista veloistaan ja
jokainen jäsenmaa vastaa

omien pankkiensa tukemisesta (lisäksi olen itse
esittänyt toisena mahdollisena
ratkaisuna
kriisimaihin ns. omaisuudenluovutusveroa).
Omavastuu kieltämättä johtaisi joidenkin
maiden konkurssiin – tai
paremminkin konkurssin julkiseen tunnustamiseen, mitä tällä hetkellä vältellään – mutta
katkaisisi välittömien
seurannaisvaikutusten
ketjun heti ensimmäiseen maahan, jonka talous ja pankit ovat kestävällä pohjalla. Näin
ulkopuoliset eivät joutuisi maksamaan toisten
laskuja ja myös itse kriisimaa saisi nopeammin
uuden alun.
Tämä on moraalinen
ja toimiva ratkaisu, johon
todennäköisesti kaikkien
näiden vippaskonstien
jälkeen lopulta joka tapauksessa päädytään. Mutta täytyykö sitä ennen
saattaa takauksien kautta terveetkin taloudet
yhteiseurooppalaiseen,
solidaariseen tuhoon?

Puoluesihteeri Ossi Sandvik kuunteli herkällä korvalla, kun puolueväki teki ehdotuksia
perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelmaan.

erillisturva on purettava.
Terveyskeskuspalvelut on
jalkautettava asukkaiden
luokse ja terveyskeskusmaksut on poistettava.
Vastavalmistuneille lääkäreille on asetettava kolmen
vuoden
palveluvelvoite
kunnalliselle puolelle.

Sanoista tekoihin
Lähiruoka kouluihin, päiväkoteihin ja vanhusten
hoitolaitoksiin on tuotettava oman alueen tiloilta.
Vanhus- ja vammaisasioiden hoitamiseksi on
perustettava uusi virka.

Palvelutalo- ja vanhainkotipaikat on säilytettävä ja
omaishoitajien toimeentulo
sekä kohtuullinen eläke on
turvattava.
Vesi- ja energialaitokset on säilytettävä kuntien
omistuksessa ja oman kunnan tai alueen yrittäjien etu-

Pehmis 16,70 mk
(2,8 €)

Pehmis
pikarissa 19 mk
(3,2 €)

Tiukka EI pakkoliitoksille
Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelman valmistelu tapahtui niin demokraattisesti kuin kansalaisjärjestössä vain voi
tapahtua. Noin viisisataa
jäsentä teki kirjallisia esityksiä ja eduskunnan kuntatyöryhmä lähetti tekstejä
luonnokseen, jota käsiteltiin puoluevaltuustossa ja
palaute huomioitiin.
Valtion talous on uppoamassa euron tukiprojektin ja ilmastopolitiikan taakan alla. Valtio
vääristää vastuunsa ja
velvoitteensa siirtämällä
tehtävät kunnille ilman
rahallista lisäpanostusta.
Hallituksella on mennyt
pupu pöksyyn kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon lakipaketin kanssa.
Perussuomalainen vaihtoehto on sanoa selkeä ei
kuntien pakkoliitoksille.
Liitoksista tulee päättää
sitovissa kansanäänestyksistä ja johtavien viranhaltijoiden työsuhteiden

Suoraan markoiksi
muutettuina monet
hinnat näyttävät
hurjilta. Alla satunnaisia
poimintoja kaupungilta:

lyöntiasema kilpailuttamisessa on turvattava kilpailuja hankintaohjesäännöillä.
SDP:n ja Kepun bulvaanien asuntokonsernien rahastus
on lopetettava. ”Yleishyödyllisten” aravarahoitteisten- ja
asumisoikeusasuntojen asumiskustannukset ovat sietämättömän korkeat. Aravaasuntojen vuokra- ja vastikekatto on laskettava aravalain
alkuperäiselle tasolle. Valvonta- ja ohjaustehtävät on
siirrettävä ARAlta kunnille.
Näin saadaan yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden vuokraja vastikekatto määriteltyä
omakustannushintaiseksi.
Vaalivoiton ratkaisevat
ehdokasasettelu, syksyn valtakunnallisen politiikan uskottavuus, vaaliohjelman ja
kuntakohtaisten ohjelmien
sisällön vetovoimaisuus sekä
jokaisen omakohtainen sitoutuminen. Voitto vaaleissa
on omissa käsissämme!

Teksti: Harri Lindell
Kuva: Perussuomalaiset

Herneet
23,80 mk/l
(4 €)

Mansikat
71,40 mk/l
(12 €)
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KUUSAMO

Nuoriso-osastolle puheenjohtaja
Kuusamoon perustetun perussuomalaisten nuoriso-osaston
puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Miika Veteläinen. Kuvassa
vasemmalta nuorten varapuheenjohtaja timpuri, kokki Petri
Selkälä ja perusnuorten sihteeriksi lupautunut laivalevyseppähitsaaja, yhdistelmäajoneuvokuljettaja Tuomo Puhakka
sekä Kuusamon Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja rakennusmies Esko Törmänen sekä vaalipäällikkö, yrittäjä
Joukamo Kortesalmi perussuomalaisten Kuusamon sisääntuloväylälle sijoitetun ulkomainoksen edustalla.

SIMO

Simon perussuomalaisten
uusi paikallisosasto
Simon Perussuomalaiset ry perustettiin 27.5. Simon Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
Terho Korpikoski. Uunituore puheenjohtaja kokee perussuomalaisena olemisen tärkeäksi. Perusuomalaisten
positiivinen arvomaailma puhuttelee yleisestikin simolaisia Lapissa.
Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Peltoniemi, Tarkiainen Teija, Jouko Silvennoinen ja Eero Hiltunen sekä
varajäseniksi Sami Puotiniemi, Sari Kumpulainen, Tuomo Böök ja Kimmo Vartiainen.
Kokoukseen osallistui myös puolueen Lapin Piirin
puheenjohtaja Jukka Paakki ja Lapin Piirin taloudenhoitaja Pirita Nenonen sekä Juhani Keinänen Tornion
Paikallisyhdistyksen edustajana.
Kokouksessa käytiin vilkasta ja hyvän hengen mukaista keskustelua.
Juhani Keinänen

KAINUU

Vaalitaisteluviesti
Kainuusta
Meillä Kainuussa asuu väkevä kansa, joka on taistellut aina suurta vihollista vastaan. Turpiinkin on välillä
otettu, mutta myös annettu samalla mitalla takaisin.
Saappaat jalassa on kaaduttu, jos on kaaduttu. Elämme
nyt rauhan aikaa, siitä olen kiitollinen edellisille sukupolville. Perussuomalaisten nousu Kainuussa muistuttaa
talvisodan ihmettä, ja siinä isojen puolueiden rivit hajotettiin niin kuin mottitaistelussa Raatteen tiellä.
Meidän ei pidä tyytyä edellisten vaalien voitonhuumaan. Kun valmistaudumme kunnallisvaaleihin, meillä
pitää olla nöyrä asenne äänestäjiä kohtaa. Sehän meillä
on ollutkin tapana. Suomalaista sotilasta johdetaan edestä - tällä sanonnalla tarkoitan, että nyt on taas mentävä
kansalaisten luokse ja keskusteltava vapaasti politiikasta
ja elämästä. Tulemme kohtaamaan vaalitaistelussa kovia
vastuksia median tykistön taholta ja niihin iskuihin meidän
on varauduttava koko ajan.
Kunnallisvaalien ehdokkaiden saaminen riviin tuntuu olevan vaikeaa joka puolueella. Meille esitetään kysymyksiä kuten ”miksi ette menneet hallitukseen?” ja
”pitääkö minun laittaa käsivarsinauha?” Meille nämä
asiat ovat selviä, mutta eivät kaikille kansalaisille. Median ryöpytykselle emme varmaan mitään voi, mutta
vaalikentillä korjaamme median syytökset puhumalla.
Tärkeää on myös miettiä minkälaiset vaalitaistelijat valitsemme riveihimme, ja miten paikalliset vaalikampanjat
toteutetaan. Vaalipäällikön tehtävä on todella tärkeä, jotta voimme suunnata ”hyökkäyksen” oikeaan suuntaan ja
yhteisillä säännöillä. Viestin pitää kulkea, muuten ”hyökkäys” pysähtyy. Keskinäisen viestittämisen sekä medialle
annettujen viestien pitää kulkea asiallisesti, ylilyönteihin ei
ole varaa. Rivien on oltava ehjät. Jos ne rakoilevat, niihin
isketään heti ja lopputulos on aina vahingollinen.
Ehdokkaiden saamiseksi olen suunnitellut banderollin, jossa etsitään perussuomalaisia vaikuttajia.
Janne Suutari
Puheenjohtaja, Kajaanin Seudun Perussuomalaiset ry.

Ylöjärveläisten vaaliteemoja esittelevät varapuheenjohtaja Toni Kolehmainen, toimittaja Pentti Teräväinen, sihteeritaloudenhoitaja Heleena Pekkala ja puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Sami Savio.

”Ylpeästi ylöjärveläinen” –teema yhdistää

Meille otamme kuntajytkyn!
Ylöjärven perussuomalaiset
ovat julkistaneet kuntavaaliteemansa.
- Liikkeellä ollaan Ylpeästi ylöjärveläinen -teemalla, joka yhdistää kaikkia
ylöjärveläisiä, erityisesti
nyt, kun Suur-Tampere hamuaa ympäryskuntia velkojensa maksajiksi, kertoo
kaupunginvaltuutettu Sami
Savio.
Ylpeästi ylöjärveläinen
-teema näkyy ja kuuluu monin tavoin perussuomalaisten kampanjassa. Ylöjärven markkinoilla esiteltiin
muun muassa ps-seinäke,
jonka muita teemoja ovat
”Virkavallasta kansanvaltaan” sekä ”Vaikuta itse,
älä seuraa vain sivusta”.
Kuntavaaleihin
valmistautuvien
kannattaa
kehitellä paikallisia vaali-

teemoja, ovathan kyseessä
nimenomaan paikalliset
vaalit. Joka kunnassa on
omat ongelmansa ja keskustelunaiheensa. Sanoman
kiteyttäminen lyhyeksi iskulauseeksi on haastavaa,
muttei mahdotonta.
Ylöjärveläisen ps-väen
tavoitteena on moninkertaistaa
valtuutettujensa
määrä. Tavoite ei ole mahdoton, sillä viimeksi valtuustoon valittiin kahdesta
ehdokkaasta vain Sami Savio.
Eduskuntavaaleissa
perussuomalaiset nousivat Ylöjärven selvästi suurimmaksi puolueeksi yli
neljänneksen (25,2 %) äänipotilla. Ylöjärveläisiä psehdokkaita olivat Sami Savio ja Pentti Teräväinen. Jos
vastaava kannatus toteutuu

kuntavaaleissa, Ylöjärven
valtuustokuviot menevät
kerralla uusiksi.
Vaalikampanja jo
käynnissä
- Perussuomalaisten riveihin
on liittynyt viime aikoina
runsaasti uusia jäseniä myös
Ylöjärvellä, Sami Savio toteaa. Hän kertoo olevansa
erityisen mielissään uusien
tulokkaiden pyyteettömästä
toimintatarmosta.
Puolueen valtakunnallisena tavoitteena on asettaa
ehdokkaita kaikkiin kuntiin
ja ottaa ns. jytkyvoitto myös
kuntavaaleissa. Edellisissä
kuntavaaleissa perussuomalaisia ehdokkaita ei ollut
läheskään kaikkialla, joten
valtakunnallinen kannatus
jäi tuolloin vaatimattomaksi.

Ylöjärven perussuomalaisten ehdokaslista julkistetaan syksyllä. Sami Savion
mukaan listalle on tulossa
myös useita sitoutumattomia ehdokkaita.
- Mukana on todellisia
yllätysnimiä, hän myhäilee.
Ennen kuntavaaleja perussuomalaiset järjestävät
useita erilaisia koko perheen tilaisuuksia, joissa ylöjärveläiset voivat tutustua
vaaliteemoihin ja ehdokkaisiin. Toukokuussa oltiin
mukana Ylöjärven markkinoilla ja kesäkuussa järjestettiin peräkonttikirppis
Viljakkalassa.
- Valtuustossa hoidetaan
yhteisiä asioita, joten Ylpeästi ylöjärveläinen -paitoja
myydään kaikille halukkaille
puoluekannasta riippumatta,
Sami Savio vinkkaa lopuksi.

HAUSJÄRVI

Uutta Hämeessä

Kuvassa takana Reijo Puranen ja Jari Ronkainen, edessä
Risto Pyyhtiä, Esko Aropaltio ja Timo Ratilainen.

9.kesäkuuta perustettiin uusi paikallisyhdistys Hämeen
piiriin, Hausjärven Perussuomalaiset ry, Hämeen
piirin 1. varapuheenjohtaja
Jari Ronkaisen ja Perussuomalaiset Naiset ry:n aluesihteeri Outi Virtasen opastuksella. Puheenjohtajaksi
valittiin Timo Ratilainen,
hallituksen jäseniksi Risto
Pyyhtiä, Esko Aropaltio ja

Reijo Puranen, joka toimii
myös sihteerinä..
Hausjärven naiset eivät
”uskaltautuneet” vielä perustamiskokoukseen, mutta
heitä tulee kyllä toimintaan
mukaan myöhemmin.
Tilaisuudessa vahvistettiin myös 4 kuntavaaliehdokkuutta. Tästä se lähtee.
Outi Virtanen
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HATTULA

PELKOSENNIEMI

Teuvo veti väkeä

Lähidemokratiaa

Hattulan Perussuomalaiset
ry. osallistui Parolan Juteinipuistossa Hattulapäivien
kesätorille. Tilaisuudessa
ryhmä esiintyi ensi kertaa
suunnittelemissaan ”pelipaidoissa”. Paidat ovat käytössä kunnallisvaaliehdokkailla. Ja paitoja on mahdollista
tilata myös muihin paikallisosastoihin. Paitatilaukset
allekirjoittaneelta.
Tilaisuudessa vierailivat kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ismo

Soukola. Toritapahtumaan
osallistui noin 40 paikallista yhdistystä ja kauppiaita.
Puolueista olivat edustettuina kokoomus, SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja
perussuomalaiset.
Perussuomalaisten kansanedustajat ja teltta kokosivat koko päivän aikana
runsaasti uteliasta väkeä.
Uusia jäseniä saimme muutamia ja jaetulla materiaalilla toivottavasti vielä jäsenmäärä lisääntyy.

Telttaesiintyminen sai
yhdistyksen
vakuuttuneeksi, että näitä vastaavia
kannattaa järjestää ennen
kunnallisvaaleja mahdollisimman useita.
Yhdistyksen suunnitelmissa on järjestää myös satama tanssit Hattulan Mierolan sillan rannassa.

Vaalipäällikkö
Hannu Kaskela
Hattulan Perussuomalaiset ry.

TURKU

Turun Perussuomalaisille uusi toimitila
Turun Perussuomalaisten
uuden toimitilan juhlallisia
avajaisia vietettiin 11.6.
Tilaisuuden juonsi kansanedustaja Ritva ”Kike”
Elomaa, joka myös puhui
ajankohtaisista poliittisista
asioista. Turun Kärsämäessä sijaitsevaan, ”Leijonan-

luolaksi” kutsuttuun toimitilaan oli saapunut paikalle
noin 20 perussuomalaista
sekä Turun Sanomien toimittaja ja kuvaaja. Avajaisten yhteydessä Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja
Timo J. Laihinen julkisti
ensimmäiset kuntavaalieh-

dokkaat, jotka paikallisyhdistyksen hallitus on hyväksynyt ehdolle. Uusi toimisto
parantaa Turun Perussuomalaisten toimintamahdollisuuksia oleellisesti.

Tuomas Tähti

Itälappilainen Pelkosenniemen kunta järjesti
paneelikeskustelun lähidemokratiasta 8.5.2012.
Osallistumaan oli kutsuttu edustaja jokaisesta
Lapin piirin puolueesta,
ja koolla olikin varsin
arvovaltainen
joukko
kuntapoliitikkoja Rovaniemeltä, Kemijärveltä
ja Savukoskelta. Perussuomalaisten Lapin piirin johdon kiinnostus
tilaisuutta kohtaan jäi
A4-tasolle, mutta paikkakunnan omat aktiivit
pyysivät paikalle naapurikunnasta Savukoskelta
kokeneen ja sanavalmiin
valtuustoveteraani Erkki
Hastin, jonka tietämys
paikallisista asioista onkin ylivertainen.
Tilaisuudessa pohdittiin lähidemokratian olemusta; mitä se oikein on?
Onko kyseessä vain kaunis sana, jolla luodaan
kuvitelma kansan valitsemien valtuutettujen
itsenäisestä yhteistyöstä
kunnan ja kuntalaisten
parhaaksi? Vai voisiko se
oikeasti olla päätöksentekoa paikallisista asioista, jotka ovat täysin
erilaisia Pelkosenniemen
Kairalassa kuin Helsingin Kontulassa? Panelistit olivat yksimielisiä
siitä, että kuntakohtaiset
lähiasiat on saatava hoitaa itse eikä lautakuntien
päätöksiin saa viranhaltijat puuttua.

Kuvassa Erkki Hast toinen vasemmalta.

Palvelujen turvaamiseksi syrjäseuduilla tulisi tehostaa yhteistyötä kaikkien
mahdollisten tahojen kanssa. Useimmilla paikkakunnilla toimii metsästysseuroja ym. yhdistyksiä, joiden
jäsenistön erinomaista paikallisten olojen ja ihmisten
tuntemusta olisi syytä käyttää hyödyksi, kun mietitään
palvelujen saamista eri kuntalaisryhmien ulottuville.
Myös kuntien välisen
yhteistyön merkitys korostui keskustelussa. Vaativissa palveluissa, kuten
erikoissairaanhoidossa,
yhteistyö on välttämättömyys. Sitä täällä on tehty
jo pitkään ja tulokset ovat
kohtuullisen hyviä.
Kansalaistoiminnan tulevaisuus ja uudet toimintatavat puhuttivat, eikä
sosiaalisen median mahdollisuuksia voi ohittaa. Etenkin nuoret ottavat nopeasti
kantaa akuutteihin asioihin,

mutta usein intoa laimentaa
tieto siitä, että kotiseudulta
lähtö on edessä väistämättä,
ensin opiskelemaan ja sitten
työhön, ellei toimintakulttuuri olennaisesti muutu.
Päätöksenteon avoimuus ja
tiedottaminen auttavat ymmärtämään paremmin yhteisiä asioita, ja nuorille olisi annettava myös vastuuta.
Perussuomalaisten vakavan tahtotilan on oltava sellainen, että jokaiseen
kuntaan pyritään saamaan
toimintakykyinen valtuusto. Pelkät puheet eivät riitä,
vaan on pidettävä huolta
erityisesti alueiden tasapuolisesta kohtelusta ja tukemisesta joka tasolla. Itä-Lappiakaan ei kannata väheksyä; täältähän nousi eduskuntaan maakunnan ensimmäinen perussuomalainen
kansanedustaja.
Vaalien
jälkeen työ vasta alkaa.

timpuri, kokki Petri Selkälä
ja perusnuorten sihteeriksi
lupautunut laivalevyseppähitsaaja, yhdistelmäajoneuvokuljettaja Tuomo
Puhakka sekä Kuusamon
Perussuomalaiset ry:n pu-

heenjohtaja rakennusmies
Esko Törmänen sekä vaalipäällikkö, yrittäjä Joukamo Kortesalmi perussuomalaisten Kuusamon sisääntuloväylälle sijoitetun
ulkomainoksen edustalla.

Kari Keto, Pelkosenniemi

KUUSAMO

JOENSUU

Joensuun seudun perussuomalaisia yhteiskuvassa Karjalan Messuilla Joensuussa
8. –10.6. 2012. Kuvassa (vas.) Jouni Hyökki, Eero Bogdanoff, Sampsa Jääskeläinen,
Juhani Kummunmäki, Mervi Niemi, Teemu Arponen, Petri Mutanen ja Jani Torvinen.

Kuusamoon perustetun
perussuomalaisten nuoriso-osaston puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä
Miika Veteläinen. Kuvassa vasemmalta nuorten varapuheenjohtaja
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Hallituksen tarkoitusperät
ERVV:n ja EVM:n yhteenlasketun
kapasiteetin korottamisen osalta

Kansanedustaja Vesa-Matti
Saarakkala (ps) on jättänyt
hallitukselle vastattavaksi
kirjallisen kysymyksen, jossa
hän tiedustelee, minkä vuoksi Suomi on suostumassa
ERVV:n ja EVM:n yhteenlasketun rahoituskapasiteetin kasvattamiseen aiemmasta kannastaan poiketen.
Saarakkala epäilee, että
hallituksen riskiarvio aiemman kapasiteetin osalta on
ollut virheellinen ja että se
olisi kapasiteetin kasvattamisen taustalla. Toisin
sanoen hallitus osallistuu
Saarakkalan mukaan euromaiden yhteiseen plufﬁin eli
pelaa ”upporikasta tai rutiköyhää”. Pöytään joudutaan lyömään lisää rahaa,
jotta markkinavoimat eivät
katsoisi, millaiset kortit euromailla on käsissään.
Kirjallinen kysymys:
Suomi on hallituspuolueiden
myötävaikutuksella yhdessä
muiden euroa käyttävien
maiden kanssa päättänyt,
että Suomen aiemmasta
kannasta poiketen Euroopan rahoitusvakausvälineen

ERVV:n ja perusteilla olevan
Euroopan vakausmekanismin EVM:n yhteenlaskettua
kapasiteettia kasvatetaan
500 miljardista eurosta 700
miljardiin euroon.
Perustuslakivaliokunta
on lausunnossaan 3/2012
vp korostanut kokonaisarvioinnin tärkeyttä Suomen
taloudellisia vastuita koskien
seuraavasti: ”Valiokunta viittaa aikaisempaan, Euroopan
vakausmekanismia (EVM)
koskevaan lausuntoonsa
(PeVL 25/2011 vp, s. 3/11)
ja korostaa, että Euroopan
rahoitusvakauden turvaamiseen liittyviä Suomen taloudellisia vastuita tulee valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa tarkastella kokonaisuutena niistä aiheutuvan
eduskunnan budjettivallan
rajoituksen selvittämiseksi.
Tähän liittyy myös kysymys
siitä, voidaanko vastuilla
vaarantaa ”Suomen valtion
mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, jotka sillä
Suomen perustuslain mukaan on” (PeVL 5/2011 vp,
s. 4/11). Kokonaisarviointiin
sisältyvät nykytilanteessa
paitsi Suomen takausvastuut
ERVV:lle myös ERVV:n perustamista edeltäneet Suomen antamat rahoitustuet
sekä Suomen tuleva osuus
EVM:n kapasiteetista samoin
kuin kysymys siitä, miten
ERVV:n ja EVM:n kapasiteetit yhteen sovitetaan. Arvioinnissa on myös otettava
huomioon riskien kasvaminen, muun muassa ERVV:n
kapasiteetin mahdollisessa
laajentamisessa niin sanotulla vivutuksella. Valiokunta
toteaa, että avoinna olevien

kysymysten vuoksi kokonaisarviointia Suomen taloudellisista vastuista ei ole vielä
tässä vaiheessa tehtävissä.”
Maamme uuden kannan seurauksena Suomen
mahdolliset
taloudelliset
kokonaisvastuut kasvavat
aiempiin päätöksiin nähden,
mikäli eduskunta lopulta
hyväksyy esitetyn ERVV:n
ja EVM:n yhteenlasketun
kapasiteetin kasvattamisen.
Kun otetaan huomioon kaikki euro-kriisiin liittyvät Suomen taloudelliset vastuut, on
kyse kymmenien miljardien
eurojen vastuista, mikäli ne
realisoituisivat täysimääräisinä. Jo tämä suuruusluokka
on omiaan vaarantamaan perustuslaista johtuvien velvoitteiden toteutumisen, mikäli
riskit realisoituisivat. Samoin
ko. taloudelliset vastuut sitovat merkittävällä tavalla
seuraaviakin eduskuntia.
Kyse on paitsi sopimusten
luonteen arvioimisesta, myös
sopimuksiin sisältyvien riskien arvioimisesta samoin
kuin Suomen taloudellisten
vastuiden kokonaisarviosta
sisältäen arvion niihin liittyvistä riskeistä.
Ennen esitystä ERVV:n ja
EVM:n yhteenlasketun kapasiteetin kasvattamisesta 700
miljardiin euroon talouden
vakautukseen liittyvistä sopimuksista lausuttaessa perustuslakivaliokunnan enemmistö on valtioneuvoston tapaan
arvioinut riskien olevan sellaiset, että sopimukset ovat
olleet hyväksyttävissä eduskunnassa yksinkertaisella
enemmistöllä. Perustuslakivaliokunnan lausunnot eivät
tosin ole olleet yksimielisiä.

Osa-aikatyö on usein
vastentahtoista
Tilastokeskuksen vuoden
2011 työvoimatutkimuksen
perusteella Elinkeinoelämän
keskusliitto EK uutisoi, että
osa-aikatyön tekijät työskentelevät epätyypillisissä työsuhteissa omasta tahdostaan.
Palvelualojen ammattiliitto
PAMin ekonomisti Sampsa
Hamarila pitää EK:n näkökulmaa yksioikoisena.
- EK:n väittämä, että
osa-aikatyöntekijät itse haluavat osa-aikatyötä, on
varsin yksioikoinen näkökulma. Palvelualoilla vastentahtoisen osa-aikatyön

ongelma on merkittävä. Esimerkiksi vähittäiskaupan
toimialalla on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yli 22 000 vastentahtoista osa-aikatyöntekijää, Hamarila toteaa.
- Vähittäiskaupassa ja
majoitus- ja ravitsemisalalla
voidaan karkeasti ottaen sanoa, että osa-aikatyötä tehdään kahdesta syystä: kokoaikatyön puutteen vuoksi tai
opiskelujen takia. Esimerkiksi
Helsingin yliopiston opiskelijoiden työntekoa tutkittaessa
on selvinnyt, että lähes neljä

30.3.2012 valtioneuvosto
esitti Suurelle valiokunnalle
Suomen kokonaisvastuiden
kasvattamista ERVV:n ja
EVM:n yhteensovittamisessa
ilmeisesti juuri sen takia, että
valtioneuvoston mielestä olemassa olevat riskit voisivat
alkaa toteutua, mikäli Suomen vastuita ei kasvatettaisi.
Tämä tempoilevuus kuvastaa
hyvin valtioneuvoston kykyä
arvioida riskien toteutumisen
todennäköisyyttä. Siihen ei
ole voinut luottaa. Ei näytäkään olevan mitään takeita
siitä, etteikö valtioneuvosto
jatkossakin voi päätyä arvioon, jonka mukaan nyt
esitetty rahoituskapasiteetin
kasvattaminen ei riitä, vaan
kapasiteettia olisi riskien realisoitumisen pelossa edelleen
nostettava.
Edellä olevan perusteella
ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän
asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Päätyikö hallitus esittämään ERVV:n ja EVM:n
yhteenlasketun kapasiteetin
korottamista niin, että Suomen taloudelliset kokonaisvastuut kasvoivat yli sen,
mitä Suomen aiempi kanta
on ollut, koska muuten olisi
talouden syöksykierre ollut
todennäköistä. Samoin todennäköisyys aiempien taloudellisten vastuiden realisoitumiseen olisi kasvanut. Vai
johtuuko Suomen kannanmuutos vain siitä, että Suomi
nöyrästi suostuu toisten esityksiin kasvattaa Suomenkin
taloudellisia vastuita?

Kaskisten
Perussuomalaiset
markkinahumussa

Kaskisten Perussuomalaisten puheenjohtaja Lasse
Lähdesluoma oli tyytyväinen markkinapäivien antiin.

Kaunis kevätsää suosi Kaskisten kevätmarkkinoita ja
kansanedustajien Maria Tolppasen ja Reijo Hongiston
läsnäolo herätti mielenkiintoa markkinaväen keskuudessa. Paikalla keskusteltiin päivän politiikasta, puolueesta sekä eduskunnan kuulumisista, unohtamatta
tulevia kunnallisvaaleja ja kuntauudistusta. Eikä oman
kaupungin asiat, varsinkaan rata ja satama, jääneet ruotimatta, sen enempää markkinateltassa kuin markkinaalueellakaan.
Tämä markkinatapahtuma oli ensimmäinen julkinen
esiintyminen maaliskuussa 2012 perustetulle Kaskisten
Perussuomalaisille. Toimme julki, että perussuomalainen
puolue on juurtunut Kaskisten kallioiseen maaperään.
Kaupungissa on paljon perussuomalaisesti ajattelevia,
joten olemme oikealla asialla ja oikeaan aikaan.
Markkinalauantaina järjestettiin Bladhin talolla Suupohjan radan tulevaisuus –seminaari, missä kansanedustaja Tolppanen myös piipahti. Seminaari oli järjestetty
radan puolesta, koska valtiovalta on antanut ymmärtää,
ettei radan kunnossapitoon ole varoja. Molemmat vierainamme olleet kansanedustajat ovatkin olleet asialla jo
aikaisemmin ja tehneet kyselyn eduskunnalle Suupohjan
radasta. Meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme, koska jos radan kunnossapito loppuu, radankäyttö loppuu.
Silloin loppuu liikenne satamasta, työt monelta ihmiseltä
ja koko rannikkoseutu.
Jäsen- ja ehdokashankintamme on käynnissä ja me
purjehdimme eteenpäin hyvässä, kesäisen leppoisessa
myötätuulessa. Markkinatavoite täyttyi ja perussuomalaisilla on hyvä me-henki.
Kaunista perussuomalaista kesää kaikille!
Ritva Aarnio/Arja Hanka
Kaskisten Perussuomalaiset

Vesa-Matti Saarakkala

Kutsu
viidestä opintojensa aikana
ansiotyötä tehneestä opiskelijasta katsoo toimeentulon turvaamisella olleen
keskeinen merkitys ansiotyön motiivina.
SAK:n viimeisimmän
työolobarometrin mukaan
osa-aikaisten työntekijöiden
osuus yksityisillä palvelualoilla on 43 prosenttia, mikä on huomattavasti muita
aloja korkeampi luku. PAMin jäsenkyselyn perusteella
63 prosenttia osa-aikatyöntekijöistä on tyytymättömiä
toimeentuloonsa.
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KOHTI PAREMPAA KAJAANIA syksyn kunnallisvaalien vaaliteemojen
julkistamistilaisuus maanantaina 2.7.2012 kello
10.00 Perussuomalaisten
piiritoimistolla, Measurepolis (Petäisenniskan teollisuusalue).
Toivotamme tiedotusvälineenne tarvetulleeksi tilaisuuteemme.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Kajaanin Perussuomalaiset ry.
Kajaanin Seudun Perussuomalaiset ry.

STTK ja liitot jälleen
mukana SuomiAreenassa
STTK ja sen jäsenliitot ovat mukana Porissa järjestettävässä yhteiskunnallisessa keskustelutapahtumassa, SuomiAreenassa 18.7.-20.7.2012.
STTK ja liitot ovat näkyneet SuomiAreenassa eri tavoin jo useiden vuosien ajan. Porin kauppatorille nousee jälleen yhteistyössä telttakylä, joissa STTK:laisista
liitoista Erto, Jyty, Pardia, Pro, SuPer ja Tehy esittelevät
toimintaansa. Torin lavalla STTK järjestää liittojensa
kanssa tänä vuonna useita lyhyitä keskusteluja ajankohtaisista aiheista.
Päätapahtuma ”Eurooppa hevoskuurin jälkeen -sota
vai rauha” järjestetään Porin Teatterin kahviossa keskiviikkona 18.7. klo 14.00. Mukana ovat Keskustelemassa kirjailija Lasse Lehtinen, Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto ja Euroopan parlamentin jäsen Sirpa
Pietikäinen. Keskustelua vetää STTK:n puheenjohtaja
Mikko Mäenpää.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
NAISJÄRJESTÖN TAPAHTUMAT

Naisenergiaa tien päällä
Kuvassa vasemmalta Paula Juka, Leila Marttila, Sirpa
Ahola-Laurila ja Maria Jansson.

Perussuomalaisille naisille uusi
paikallisyhdistys Oulun piiriin

Pohjoisessa Suomessa jyrää kesällä naisenergia, kun perusnaiset Outi Virtanen ja Pia Pentikäinen lähtevät
kiertämään asuntovaunuillaan.

Perussuomalaiset naiset kokoontuivat Oulussa 13.6.
kahvila Bisketissä ja perustivat yhdistyksen Oulun piirin
alueella. Yhdistyksen nimi on Oulun piirin Perussuomalaiset Naiset ry. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Ahola-Laurila ja varsinaisiksi jäseniksi Vaili Jämsä-Uusitalo, Leila Marttila sekä Pirkko
Mattila ja varajäseneksi Maria Jansson.
Kaikenlaista kesätapahtumaa onkin jo suunnitteilla
ja vaaleja kohti vauhti tietenkin vain kiihtyy. Naiset
ovat esillä mm. 6.7. Oulun torilla ”Perusnaiset kiertueella” -teltalla ja Suur-Oulun messuilla 16.8. - 20.8. Väliin
mahtuu monenlaista, niistä tiedotamme piirin sivuilla.
Jos haluat Oulun piirin PerusNaiset mukaan tapahtumaasi, ota yhteys Sirpaan.
Jäseniksi voivat liittyä kaikki naiset Oulun piirin
alueelta, jotka ovat Perussuomalaiset -puolueen jäseniä.
Lisätietoja: Sirpa Ahola-Laurila, 041 701 9090

Perussuomalaisten Naisten iskuryhmä Pia Pentikäinen Suonenjoelta
ja Outi Virtanen Pertunmaalta saivat ainutlaatuisen idean uudenlaisesta kunnallisvaalityötempauksesta, kun
he päättivät lähteä kiertämään Suomea Mikkelistä ylöspäin ristiin
rastiin asuntovaunuilla.
Parivaljakkoa avustaa
eri tilaisuuksissa tarpeen
ja mahdollisuuksien mukaan Jaana Sankilampi
Kajaanista.
Perusnaiset
tien
päällä –tempaus starttasi 26. kesäkuuta Saariselän kupeesta Laanilasta.
Vaunukuntia on kaksi.
Pian ja Outin vaunukunnat muodostuvat
heidän perheistään, joiden vankkumaton tuki
on naisille korvaamaton
tempauksen aikana.
Tarkoitus on kiertää
kesän 2012 aikana Suomea Mikkelistä ylöspäin
matkailuvaunuilla, osallistua Perussuomalaisten
Naisten ja paikallisyhdistysten tapahtumiin
sekä tukea ja auttaa
ehdokkaita näiden vaalityössä, niin naisia kuin
miehiäkin.
- Yleensä kaikki vastaavat tempaukset ta-

pahtuvat Etelä-Suomessa,
joten keskittyminen pohjoiseen oli ikään kuin periaatepäätös, toteaa Pia.
Naisehdokkaille sadan
euron tuki
Varsinkin pienten tai aloittelevien yhdistysten osalta
naisten toimintaa tuetaan
osallistumalla heidän toimintaansa ja pyrkimällä
auttamaan heitä saamaan
lisää näkyvyyttä. Outilla
ja Pialla on teltta, jakomateriaalia ja he maksavat
tarvittaessa tori/tapahtumamaksun. He menevät
myös mukaan avustamaan
yhdistykselle tärkeään tapahtumaan tai muuten vain
vaikka torille.
- Tilanteen mukaan
meillä on myös tarjota esimerkiksi kahvia, pullaa tai
mehua. Paikallisosastoilta
ja piireiltä on tullut jo runsaasti yhteydenottoja, Outi
kertoo.
Perussuomalaisten Naisten hallitus on päättänyt
osallistua hankkeen kustannuksiin pienellä budjetilla.
Naisyhdistys tukee myös
jokaista kunnallisvaaleihin
osallistuvaa naisehdokasta
näiden vaalityössä sadalla
eurolla kuittia vastaan. Kuitit pitää esittää pian maksamisen jälkeen eikä vasta

vuosien päästä.
Vaunukuntiin
kannattaa ottaa
yhteyttä nopeasti
Naiset tien päällä –tempauksen tarkoitus on tukea
jo vaaliehdokkaiksi suostumuksensa antaneita, sitoutuneita naisehdokkaita ja
toivon mukaan saada heitä
lisää joukkoihin. Tempaus ei
ole kenenkään henkilökohtaista vaalityötä, vaan tähtää
yhteiseen menestykseen.
- Yövymme vaunuissa
leirintäalueilla tai tien poskessa. Olemme menossa
juuri sen näköisinä kuin
olemme, ja se kyllä herättää
kivasti huomiota, toteaa Pia.
99,9-prosenttisesti
vastaanotto on ollut aivan
mahtava, Outi vahvistaa.
Outi ja Pia kutsuvat
kaikki
kansanedustajat
sekä puolueen, piirien ja
nais- sekä nuorisojärjestöjen edustajat mukaan
tapahtumiin. Naiset tiedottavat reittisuunnitelmistaan
ja sovituista tapahtumista
mahdollisimman nopeasti.
Osallistumalla tapahtumiin
tuet Perusnaisten työtä kentällä ruohonjuuritasolla.
Reittiä ja kuvia voi myös
seurata Facebookista Perusnaiset tien päällä 2012 -tapahtumasta. Piirit ja paikal-

lisosastot voivat kutsua
vaunukuntia tukemaan
omia tapahtumiaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai soittamalla.
Vaunukunnat kiertävät
virallisesti elokuun loppuun, mutta aikataulu
on venyvä. Viimeinen
takaraja on tietenkin
syksyn kunnallisvaalit.
Vaunu 1
Hankesihteeri
Pia Pentikäinen
Puh. 046 8879719
tai 046 8879719
pia.pentikainen@
gmail.com
Vaunu 2
Perusnaisten aluesihteeri
Outi Virtanen
Puh. 040 673 7523
tai 040 673 7523
outi.virtanen@
perussuomalaiset.ﬁ
Perusnaisten aluesihteeri
Jaana Sankilampi
Puh. 040 513 5038
tai 040 513 5038
jaana.sankilampi@
wippies.ﬁ

Perussuomalaiset Naiset ry:n
Kevätkokous
Perussuomalaiset Naiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.6.2012 kello 12 Kemissä
hotelli Merihovissa.
Lisätietoja antaa puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen (puh. 020 7430807) tai aluesihteeri Outi Virtanen
(puh. 040 673 7523).
Tervetuloa viettämään kesäistä kokousviikonloppua
Pohjois-Suomessa!

PS-NUORTEN TAPAHTUMAT

PS-Nuorten ylimääräinen
yleinen kokous Vaasassa 7.7.
Perussuomalaisten Nuorten ylimääräinen yleinen kokous järjestetään lauantaina 7.7. klo 11. Kokous järjestetään ennakkotiedoista poiketen Vaasassa, hotelli
Rantasipi Tropiclandiassa (Lemmenpolku 3). Kokouksen asialistalla on järjestön uuden periaateohjelman hyväksyminen. Tervetuloa mukaan!

Kuusamon Perusnuorten ja
Kuusamon Perussuomalaiset
ry:n yhteinen leiri-ilta
Kuusamon Teerirannalla Teerirannan Leirintäalueella
lauantaina 7.7. alkaen kello 16.00. Tarjolla kahvia, räiskäleitä ja makkaranpaistoa sekä saunomismahdollisuus.
Kuntavaalikatsaus: Kuusamon Perussuomalaisten vaalipäällikkö Joukamo Kortesalmi. Samassa yhteydessä
pidetään myös Kuusamon Perussuomalaiset ry:n yleinen ylimääräinen kokous. Tervetuloa kaikki jäsenet ja
kannattajat joukolla mukaan. Tiedustelut: Kuusamon
Perussuomalaisten pj Esko Törmänen 040-5653269.
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Puheenvuoro Paltamolta

TAPAHTUMAT

Karsitaan hallinnosta, ei palveluista

Hyvinkään Perussuomalaiset
ry:n kuntavaalitilaisuudet

Puheenjohtaja, hyvät valtuustokaverit! Kuten kaikki
tiedätte, en ole kovin innostunut maakuntahallinto mallin jatkosta vuoden
2012 jälkeen. Jätin tästä
aikoinaan eriävän mielipiteen. Mielestäni asioita käsiteltiin hyvin yksipuolisesti
ja ainoana vaihtoehtona
oli maakuntahallinto mallikokeilun jatkaminen. Kysyin, milloin keskustelemme vaihtoehdoista? Koska
vaihtoehtoa ei suunniteltukaan, nyt ollaan tilanteessa,
joka käy kalliiksi kainuulaisille veronmaksajille.
Nostan Puolangan kunnalle hattua, sillä se on alueen ainoana kuntana osoittanut suurta kansalaisrohkeutta irtaantua riitaisesta
kolhoosista ja luottaa omiin
voimiin. Puolankaa on pidetty syntipukkina syntyneeseen tilanteeseen, vaikka
jäljet johtavat sylttytehtaalle. Nyt ollaan perustamassa
maakunnan raunioille aivan
samanlaista hallintomallia,
koska aika ei riitä uuden
suunnitteluun, ja herroille
pitää taata työpaikat.
Virkamiehelle, Kalevi
Yliniemelle täytyy antaa
tunnustusta hyvin hoidetusta toiminnasta. Hän vastasi
aloitteeseeni, jossa kysyin
hallinnon hintaa ja virkamiesten työsuhteen jatkoa
kokeilun jälkeen. Neuvot

ja vastaus tulivat nopeasti.
Kun ynnäsin yhteen hintalaput, sain kokonaissummaksi noin 4 miljoonaa euroa
vuonna 2011. Tähän kuuluu kahdeksan johtajan palkat (1,3 milj.), ostetut konsulttipalkkiot ( 1,4 milj.),
hallituksen ja valtuuston
palkkiot, kilometrikorvaukset, päivärahat, tilavuokrat
ja sihteerit. Tähän 4 miljoonaan euroon ei sisälly kuntiin ”häivytettyjä” johtajia
tai alemman tason johtoa.
Koska
maakunnan
käytössä on ollut yli 300
miljoonaa euroa, on joku
Paltamon valtuutettu pitänyt summaa kohtuullisena.
Minun mielestä näin ei ole,
koska leikkauksia joudutaan tekemään ja ne tulee
aloittaa terävästä päästä eli
hallinnosta. Ehdoton vaatimus uuden hallinnon osalta
on kulujen puolittaminen,
eli kyseiset menot eivät saa
vuonna 2013 ylittää 2 miljoonaa euroa. Mitä tällä
säästetyllä rahalla saadaan?
Esimerkiksi yli 50 vanhusten- tai perushoitajaa eli ei
mikään pikkujuttu!
Miten vähemmällä rahalla saadaan tehokkaampaa työpanosta? Meillä on
täällä Paltamon terveydenhuollossa omalla päällään
ajattelevia henkilöitä, joille
annetaan lisää vastuuta ja
palkkaa. Nämä henkilöt

TAPAHTUMAT

Kontulan Perussuomalaiset
ry:n ylimääräinen
yhdistyskokous

eivät olisi valtuustossa, ellei
heillä olisi tyytyväisiä asiakkaita. Suuren ongelman
johtajien saneeraukselle
tuottaa maakunnan hallinnon siirtyminen uudelle hallinnolle perintönä. Tästäkin
kysyin aloitteessani. On
todella outoa, että määräaikaiselle kokeilulle pestataan
vakituisia johtajia.
Paltamon
perussuomalaiset ovat kuntien yhteistyön kannalla, kuten
olemme lähes neljä vuotta
toitottaneet. Kuntien pakkoliitoksia emme kannata!
Vapaaehtoiset, kansanäänestyksen kautta syntyneet
liitokset kestävät hyvän
avioliiton tavoin paremmin
kuin pakkoliitot. Emme usko kuntien yhdistämisen
tuovan kainuulaisille, pitkien matkojen päässä asuville
ihmisille mitään etuja. Ei tule tuloja yhtään enempää eikä parempia palveluja. Katson, että Paltamon täytyy
olla aloitteellinen yhteistyön
tiivistämisessä kaikkien lähikuntien kanssa, mutta pysyä

itsenäisenä kuntana.
Raha on rahaa, mutta
maakuntahallinnon kokeilu on aiheuttanut eripuraa
kuntien kesken. Kainuulaisia on aina syytetty kateellisiksi ja nurkkakuntaisiksi.
Ehkä siinä on perääkin,
mutta emme ole ainoita tässä asiassa. Maakuntahallinnon piti yhdistää kunnat yhdeksi onnelliseksi perheeksi,
mutta toisin kävi. Näyttää
siltä, että Kainuu on lähes
hajoamistilassa. Puolanka
olisi hypännyt Pohjanmaalle, jos olisi päässyt ja Kuhmossa on katseltu PohjoisKarjalan suuntaan.
Toivonkin, että uusi
malli, olipa se mikä tahansa,
ottaisi Kainuu-hengen kasvattamisen tärkeimmäksi
perusajatukseksi. Lisäksi toivon, että Paltamon kunnanvaltuutetut ottavat kantaa ja
yhtyvät tähän esitykseen.

Paavo Arffman
Paltamon kunnanvaltuutettu
ja hallituksen jäsen (ps)

Markku Siitari
Etelä-Savon vaalipäälliköksi
Perussuomalaiset Etelä-Savon piirin vaalitoimikunta on
21.06.2012 pitämässään kokouksessa nimennyt vaalipäälliköksi Markku Siitarin Mikkelistä.
Teen kunnallisvaalien ehdokashankintaan liittyen vaalikiertueen kaikkiin Etelä-Savon kuntiin kaksi tapahtumaa/
kunta. (Pois lukien Mikkeli, Savonlinna , Kangasniemi).
Kiertue alkaa viikolla 25 /2012 ja viimeiset tapatumat
ovat syyskuun alussa ennen ehdokaslistojen jättöä.
Ottakaa yhteyttä! sähköposti: siitari.markku@gmail.
com tai puh. 044 2547826. Osoite: Markku Siitari Harjuseläntie 17, 51600 Haukivuori
Suunnitellaan yhdessä tapahtumat, ilmoittelu ja muut
käytännön järjestelyt!

Kontulan Perussuomalaiset ry:n ylimääräinen yhdistyskokous pidetään 29.6.2012 klo 17 alkaen osoitteessa Uittamontie 6, 00940 Hki, Kerhohuone.
Kokouksen esityslistalla päätetään hallituksen ja
puheenjohtajan erottamisesta varajäsenineen ja valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus loppukaudeksi
2012.

Kansanedustajat
Pirkanmaan kierroksella!

Ystävällisesti Petri Haapanen Puheenjohtaja
Kontulan Perussuomalaiset ry

2.7.2012 Keskustorin markkinat Tampere.
Mukana kansanedustaja Lea Mäkipää.

1.7.2012 Kihniön messut. Mukana kansanedustajat
Lea Mäkipää ja Mika Niikko.

6.7.2012 Mäntän torilla.
Kansanedustajat Lea Mäkipää ja Martti Mölsä.

Puoluetoimisto
kesälomalla
Perussuomalaisten puoluetoimisto
on kiinni heinäkuun ajan.
Hyvää ja aurinkoista kesää!

11.7.2012 Ikaalisten torilla.
Kansanedustajat Lea Mäkipää ja Martti Mölsä.
18.7.2012 Ruovedellä S-marketin piha-alueella.
Kansanedustajat Lea Mäkipää ja Martti Mölsä
Mukana myös PS:n varapj. Reijo Ojennus
Tervetuloa juttusille ja kahville!

16.6.2012 Jussintori klo 10-14
18.8.2010 Jussintori klo 10-14
8.9.2012 Jussintori tai uusi kauppakeskus
29.9.2012 Prismakeskus
20.10.2012 Jussintori tai Uusi kauppakeskus
27.10.2012 Jussintori
Taisto Orre , PS Hyvinkään pj, Valtuustoryhmän pj

Alajärven Perussuomalaiset
mukana Rokulipäivillä
Alajärven Perussuomalaiset ovat mukana tänäkin vuonna Alajärven Rokulipäivillä. Paikalla ovat myös kansanedustajat Reijo Hongisto ja Vesa-Matti Saarakkala.
Hongisto on tavattavissa teltallamme perjantaina 6.7.12
koko päivän ja Saarakkala lauantaina 7.7.12 klo 12-14.
Tavataan Rokuleilla!
Alajärven Perussuomalaiset ry.

Suuri OKRA –Maatalousnäyttely
Oripäässä ke 4.7 – la 7.7.2012
Varsinais-Suomen Perussuomalaiset ja Varsinais-Suomen Perusnaiset on näyttelyn ulkoalueella osastollaan
nro D78, jossa on kaksi toritelttaa ja yksi katos, jossa
iso pöytä ja kaksi pitkää penkkiä. Istumapaikkoja levähtää löytyy osastoltamme paljon, koska näyttelyalue
on hyvin laaja kiertää. Osasto D78 on Sisäosastot T
–rakennusta ihan lähellä.
Maatalousnäyttely järjestetään joka toinen vuosi
Oripään lentokentällä, joka on Loimaalta länteen noin
17 km päässä. Huittisista etelään 41-tietä on noin 30
km, Turusta 9- ja 41-teitä koilliseen matkaa on noin 50
km. Viitoitus on useita kilometrejä ennen määränpäätä
joka suunnassa. Jos on navi, laita: Hirvikoskentie 290,
Oripää. Avoinna päivittäin klo 10-18. Lippu 12 € ja alle
12 v. ilmaiseksi.
Esillä on uusia Perussuomalainen –lehtiä jaossa sekä
esitteitä. Myynnissä on PS-lippiksiä ja PS -T-paitoja. Ilmaiseksi on tarjolla ainakin mehua ja karkkia sekä hengenravintoa! Osastolla vierailee myös ainakin varsinaissuomalaisia kansanedustajiamme, Ritva Kike Elomaa
Maskusta, Lauri Heikkilä Marttilasta ja Maria Lohela
Turusta. Tervetuloa!
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry
Varsinais-Suomen PerusNaiset

Perussuomalaiset löylyt
heitetään Valkeakoskella
Lauantaina 18.8. klo 17.00 alkaen heitetään perussuomalaiset löylyt Valkeakosken Valmarinniemessä,
osoitteessa Valmarintie 110. Mahdollisuus ilmoittautua
kunnallisvaaliehdokkaaksi. Kaikki joukolla mukaan.
Ilmoittautumiset tarjoilujen varaamiseksi: mikko.nurmo@delfortgroup.com.

Oikaisu
Edellisessä Perussuomalainen-lehden numerossa
8/2012 julkaistussa Lapin piirin esittelyssä (s. 8-9)
väitettiin, että piirin alueella on yhdeksän perussuomalaista kunnanvaltuutettua: kolme Sodankylässä, kolme Rovaniemellä, yksi Kemissä, yksi
Torniossa ja yksi Pellossa. Jutusta oli unohtunut
Savukosken kunta, jossa tällä hetkellä istuu kaksi
perussuomalaisvaltuutettua, Erkki Hast ja Osmo
Kammonen. Toimitus pahoittelee virhettä.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Perustamiskokouskutsu

Pellit auki kohti kuntavaaleja

Nuorilla on oma yhdistys, naisilla on oma yhdistys, mutta miehillä ei ole. Korjataan asia ja perustetaan oma
yhdistys, jonka työnimenä on PerusÄijät ry.
PerusÄijät ry. toimii puolueen ”Ukko”-yhdistyksenä,
jonka tavoitteena on yhdistyksen jäsenten asioiden ja
etujen hoitaminen, sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin lisääminen. Yhdistys edistää oikeudenmukaisuutta perustasa-arvoa kunnioittaen.
Kokous pidetään lauantaina 18.8.2012 klo 12.00,
Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa.
Kokouksessa on tarkoitus valita perustettavan yhdistyksen toimihenkilöt ja hallitus, sekä päättää yhdistyksen rekisteröinnistä, yhdistyksen nimestä ja säännöistä.
Kokouksen jälkeen on mahdollista jäädä seuraamaan kuntavaalien koulutustilaisuutta.
Tervetuloa paikalle perustamaan omaa yhdistystä.
Lisätietoja
Harri Ahonen
Ruokolahden Perussuomalaiset ry
040-8412504
harri.ahonen@pp5.inet.fi

Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri ry
Kuvan henkilöt vasemmalta: Harri Ahonen, Harri Rikkonen, Reino Rummukainen, Erkki Sikiö ja Juha Väätäinen

Kuntavaali-info jäsenille
Järjestösihteeri Riikka Slunga-Poutsalo vierailee Raision
kaupungintalon valtuustosalissa (Nallinkatu 2, Raisio)
maanantaina 2.7.2012 klo 17 - n. klo 18.30. Aiheena
mm. tulevat kunnallisvaalit.
Perussuomalaisten varsinaissuomalaiset jäsenet, tervetuloa! Kahvitarjoilun vuoksi pyydetään pikaista ennakkoilmoittautumista:
pj. Juhani Pilpola, 050 380 9787
siht. Iiris Peltomaa, 050 342 5325
Tilaisuuden jälkeen piirihallitus kokoontuu samassa
paikassa.

Perhon Perussuomalaisten
sääntömääräinen kevätkokous
Perjantaina 13.7 klo 18.00 Ravintola Memossin edustalla olevalla Perussuomalisten teltalla Jyväskyläntie 2.
Esillä sääntömääräiset asiat. Mukana kansanedustaja
Reijo Hongisto. Paistetaan makkaraa ym.
Tervetuloa!

Lounais-Hämeen
perussuomalaisten
kesäpäivä
Lauantaina 14.7.2012 klo 13 alkaen. Tule viettämään
mukavaa kesäpäivää Lounais-Hämeen perussuomalaiset
ry:n kanssa; Ypäjänkylän seurojen talolle (Ypäjänkyläntie 842 , 32140 Ypäjä) lauantaina 14.7.2012 klo 13
alkaen. Musiikkia tanssiin tarjoaa Tytti Pelkonen , baari
B-oikeudet.
Tilaisuuden avaa kansanedustaja Ismo Soukola.
Kirpputori klo 13-18 ,pöytävaraukset Erja Sukki
(045-8692727).Pöydän hinta 10€ , jäsenille 5 €. Lapsille leikittäjä, arpajaiset, grillimakkaraa ja muuta kivaa.
Tulkaa joukolla ja mielummin kimppa kyydeillä
koska parkkitilaa rajallisesti. Bussi kiertää Humppila
–Tammela –Forssa –Jokioinen –Ypäjä –Ypäjänkylä; aikataulut, hinta ja pysäkit ilmoitetaan myöhemmin.
Tervetuloa!

Avasimme pelin kohti syksyn kuntavaaleja perjantaina
11.5. äitienpäivätorilla. Päätimme, että lähdemme heti
täysillä liikkeelle ja satsasimme tapahtumaan todella paljon. Jaoimme torilla äideille
vaaleanpunaisia ruusuja. Äidit olivat otettuja, kun saivat
ruusun Euroopan mestarilta,
sillä tapahtumaamme vahvisti kansanedustaja Juha Väätäinen. Saimme positiivista
palautetta ja medianäkyvyyttä. Se on sitä parasta mitä uusi, pieni yhdistys voisi toivoa
näin kuntavaalien alla.
Toinen tavoitteemme on
se, että olemme varteenotettava vaihtoehto vaaleissa.
Me tulemme tarjoamaan
rehellisen, avoimen ja helposti lähestyttävän, kuntaa
ja kuntalaisten etuja ajavan
puolueen vaihtoehdon Ruokolahdella. Teemme omaa
vaalityötämme, eikä meitä
kiinnosta toisten tekemiset. Meitä kiinnostaa oman
kuntamme ja kuntalaistemme hyvinvointi.
Ehdokaslista täydentyy
kesän mittaan, ja saamme

varmasti laadukkaan ja
kuntamme alueella kaikkia
kyliä edustavan listan. Viime kesänä aloitimme kuntavaalien perustusten teon,
ja nyt rakennamme sen näkyvän osan. Ruokolahti on
maalaiskunta, jossa ei päde
samat asiat kuin kaupungeissa. Kunnassamme on
vahvat poliittiset siteet vanhoihin puolueisiin, ja siihen
me iskemme kiilan. Viimeiset kahdet valtakunnalliset
vaalit on sen todistaneet,
että Perussuomalaisilla on
kannatusta. Olemmekin
rohkein mielin liikkeellä,
mutta myös realistisin. Emme havittele kuuta taivaalta, mutta otamme vastaan
kaiken, mitä saamme, myös
negatiivisenkin.
Toivotamme jokaiselle
yhdistykselle ja jäsenelle
mukavia kelejä kampanjointiin ja tuloksellista kuntavaalivuotta.

Harri Ahonen
Puheenjohtaja
Ruokolahden
Perussuomalaiset ry

Ruusut odottamassa äitejä.

Hyvinkää starttasi torilla
Ensimmäinen kunnallisvaalitilaisuutemme pidettiin Hyvinkään Jussintorilla 16.6.2012.
Kahvia meni melkein 60 litraa
ja omaa kunnallisvaaliohjelmaamme yli 250 säkillistä.
Saimme paikalle myös ”pojan”
.Valitettavasti paikallislehdestä
ei riittänyt kiinnostusta tilaisuuteemme.
Kuvassa kuntavaaliehdokkaamme Heikki Jäske ja Timo

Ihalainen ja tietysti JYP:n pelaaja.
Kuntavaaliehdokkaitamme
oli paikalla 10 henkilöä ja suusta suuhun menetelmällä otettiin
paljon yhteyksiä. Kiinnostus lisääntyy päivä päivältä.

Taisto Orre
puheenjohtaja
Hyvinkään
perussuomalaiset
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Kansanedustaja Mölsä kyselee
veteraanien kuntoutusrahoja

■ ESKON PILAPIIRROS

Kansanedustaja Martti Mölsä (ps) on tehnyt kirjallisen
kysymyksen rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettujen rahojen käytöstä.
Mölsä kysyy, miksi rintamaveteraanien kuntoutukseen
tarkoitettuja rahoja jää vuosittain käyttämättä ja miten
sosiaali- ja terveysministeriö
valvoo rahojen käyttöä kunnissa ja kuntayhtymissä?
Rintamaveteraanikuntoutuksen
määrärahaa
tarkistettiin vuoden 2012
valtion talousarviossa. Kuntoutukseen on käytettävissä
veteraania kohden laskien
enemmän rahaa kuin yhte-

näkään aiempana vuotena.
Tästä rahasta jää kuitenkin
valitettavasti
käyttämättä vuosittain huomattavia
summia. Kunnat ja kuntayhtymät ovat palauttaneet
veteraanien kuntoutukseen
tarkoitettuja rahoja Valtionkonttorille neljän viimeisen
vuoden osalta yhteensä lähes
1,5 miljoonaa euroa. Palautusten määrä väheni hieman
vuosina 2009 ja 2010, mutta
summa kasvoi jälleen vuonna
2011. Kunnat ja kuntayhtymät palauttivat viime vuoden kuntoutusmäärärahoista
yhteensä 270 812,16 euroa,
joka on liki 10 000 euroa
enemmän kuin vuonna 2010.
Kysymyksessään Mölsä pahoittelee sitä, että osa
sotiemme veteraanien kuntoutukseen tarkoitetuista
varoista jää käyttämättä.
Valtiokonttori lähettää kunnille ohjekirjeen rintamaveteraanien kuntoutuksesta,
jossa se ohjeistaa kuntia ja
kuntayhtymiä muun muassa näin: Kuntien tulee aktiivisesti seurata määrärahan
käyttöä, jotta kuntoutukseen varattua määrärahaa
ei jäisi käyttämättä ja kaikki

kuntoutusta haluavat pääsisivät säännölliseen vuosittaiseen kuntoutukseen. Linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale valtiokonttorista toteaa, että on vaikea varmistaa
asiaa enempää, jos kunnissa
ei lueta ohjeita tai tieto ei
kulje kunnan sisällä. Kuntien edustajille tarkoitetuissa
tilaisuuksissa nämä kaksi
tukimuotoa (veteraanikuntoutus kaikkine eri mahdollisuuksineen ja nämä
kotiin vietävät avopalvelut)
ovat olleet esillä ja niitä on
käyty läpi; mitä ne tarkoittavat, mihin määrärahat on
tarkoitettu jne. Olemme siis
yrittäneet valaista asiaa sekä kirjallisesti että erilaisten
esitysten muodossa (Sotaveteraani -lehti 2/2012).
Kuntia valvovat aluehallintovirastot, joita puolestaan ohjaa ja koordinoi
sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Nämä molemmat organisaatiot
toimivat sosiaali- ja terveysministeriön alaisina.

Martti Mölsä
kansanedustaja
Punkalaidun
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Yliopistouudistus tukehduttaa
yliopistot turhaan työhön

Yliopistouudistuksen
myötä on kilpaillun ulkopuolisen rahan merkitys kasvanut yliopistoille.
Turhien hakemusten laatiminen ja uusien rahoituskanavien hakeminen
vie laitoksilta ja tutkijoilta liian paljon aikaa
pois järkevästä työstä. Ei
voi kuitenkaan olla hakematta, sillä ulkopuolisen rahan määrä lisää
taas budjetista saatavan
toimintarahan määrää.
Oravanpyörä on valmis.
TEKES uutisoi viikolla 15, että sillä oli

Strategisten tutkimusavausten ensimmäisellä kierroksella rahoitusvaraa 7
miljoonaa euroa. Vasta
päättyneessä haussa pieniin
strategisiin tutkimusavauksiin oli tullut noin 200 hakemusta, joissa rahoitusta
haettiin suunnilleen 100
miljoonaa euroa. Tästä voi
vain laskea, kuinka monta
turhaa hakemusta tehtiin.
Tietysti TEKESiltä hakee
rahoitusta muutkin kuin
yliopistot, mutta samanlaiset kuviot on löydettävissä
Suomen Akatemian rahoituksen suhteen. TEKESiltä
oli haettu rahaa, vaikka
oma tutkimus ei olisi edes
suuntautunut avoimena
olleen hakukierroksen aihealueeseen. Aina on yritettävä.
Suomessa on valjastettu
nyt parhaat voimat kilpailemaan keskenään turhaan.
Akateeminen maailma kilpailee ilman, että sinne olisi
järjestetty tällaisia keinotekoisia talouselämän käytäntöjä. Akateemisten taistelukentät ovat muualla,
tieteen uusissa avauksissa

ja vanhan tiedon uudelleen
jäsentämisessä, ymmärtämisen kilpailemisessa.
90-luvulla päästettiin
ilman kritiikkiä talouden
periaatteet määräämään
sekä valtionhallinnon että
tieteen maailman raameja.
Kansantalouden tärkein tekijä on työ, mikä määrittää
suurimman onnellisuuden
kansalle sekä tulonjakajana
tuo merkityksen elämälle.
Toisaalta ajattelu, pohdinta, analysointi ja ymmärtäminen sekä niiden tulosten
jakaminen kansainvälisen
tiedemaailman kanssa on
tieteen tekemisen tärkein
tehtävä ja siihen olisi voitava rauhoittaa parhaat
voimat yliopistomaailmassa. Tämä on yksinkertaistamista, mutta sitä tarvitaan
nykymaailmaamme.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Kirjoittaja on töissä Oulun
yliopistossa ja ollut yliopiston hallituksen jäsen.
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PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10 B 25, 6. kerros
00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.ﬁ

PUOLUETOIMISTO
Puoluesihteeri:
Ossi Sandvik
Puh. 0207 430 806,
0400 926 908
ossi.sandvik@
perussuomalaiset.ﬁ
Toimistopäällikkö:
Marja-Leena Leppänen
Puh. 0207 430 807, 0400 912 422
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö:
Auli Kangasmäki
Puh. 0207 430 803
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.ﬁ
Työmies:
Matti Putkonen
Puh. 0207 430 809, 0400 904 447
matti.putkonen@perussuomalaiset.ﬁ
Jäsenrekisterivastaava:
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354
heidi.ronkainen@perussuomalaiset.ﬁ
Projektisihteeri, järjestö- ja PRH-asiat
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@perussuomalaiset.ﬁ
Toimistotyöntekijä
Kirsi Kallio
Puh. 0207 430 804, 0400 917 353
kirsi.kallio@perussuomalaiset.ﬁ

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Raimo Vistbacka
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.ﬁ
ETELÄ-SAVO
Kaj Turunen
Ampumamajantie 3, 57170 Savonlinna
Puh: 050 512 0663
kaj.turunen@eduskunta.ﬁ
HELSINKI
Juha Väätäinen
Alakiventie 3 E 54, 00920 Helsinki
Puh: 040 7680974,
maestro@juhavaatainen.info,
juha.vaatainen@eduskunta.ﬁ
HÄME
Antero Niemelä
Niemeläntie 164, 14300 Renko
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com
KAINUU
Ari Korhonen
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
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040 7657846
pentti.tuomi@saarijarvi.ﬁ
KYMI
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199,
49200 Heinlahti
Puh: 0400 479 869
raul.lehto@luukku.com
LAPPI
Jukka Paakki
Tuomiojantie 17, 97130 Hirvas
Puh: 0400 791188
jukka.paakki@pp1.inet.ﬁ
OULU
Paula Juka
Evakkotie 34, 91500 Muhos
Puh: 040 539 3670
paulju@luukku.com
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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
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

JÄRJESTÖSIHTEERIT
Riikka Slunga-Poutsalo
Puh. 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.ﬁ
Vastuualueet piireittäin: Satakunta,
Varsinais-Suomi, Uusimaa,
Helsinki ja Kymi.
Jukka Kotimäki
Puh. 040 672 0221
jukka.kotimaki@perussuomalaiset.ﬁ
Vastuualueet piireittäin: Etelä-Savo,
Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa,
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
Juha Liukkonen
Puh. 040 672 0361
juha.liukkonen@perussuomalaiset.ﬁ
Vastuualueet piireittäin: Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa, Oulu, Kainuu ja Lappi

PERUSSUOMALAISET
NAISET RY HALLITUS
Puheenjohtaja
Marja-Leena
Leppänen
Puh. 040-775 1757
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.ﬁ
1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.ﬁ
2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com
3. varapuheenjohtaja
Heleena Pekkala
Puh. 040 704 4059
Sihteeri
Iiris Peltomaa
Puh: 045-898 5400
iiris.peltomaa@kolumbus.ﬁ
Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
puh. 0207 430 803, 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.ﬁ
Anne Louhelainen
Puh. (09) 432 3096
anne.louhelainen@eduskunta.ﬁ
Sirkka-Liisa Papinaho
Puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho@orimattila.ﬁ
Jaana Sankilampi
Puh. 040-513 5038
jaana.sankilampi@wippies.ﬁ
Minna Mäkinen
Puh. 044-0708338
minna.makinen@jyvaskylalainen.com
Sari Marttinen
Puh. 0400 791 560
postit.sarille@gmail.com
Auli Kangasmäki
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.ﬁ

Outi Virtanen
Puh. 040 673 7523
outi.virtanen@perussuomalaiset.ﬁ
Vaili Jämsä-Uusitalo
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.ﬁ
Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com
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Eurokriisi syvenee
Eduskunnassa käytiin
jälleen pitkä keskustelu euroalueen talouskriisiin liittyen. Perussuomalaiset tekivät
jo kolmannen välikysymyksensä eurokriisistä, sillä tilanne on
edennyt juuri niin kuin
varoitimme. Kriisi syvenee,
epävarmuus
kasvaa ja euro on veitJussi Niinistö
sen terällä. Äänestykkansanedustaja (ps)
sessä hallituksen linja
sai eduskunnan tuen
äänin 105–69, mutta keskustelu jatkuu varmasti.
Omissa puheenvuoroissani painotin sitä, ettei Suomi ole aiheuttanut tätä kriisiä. Tukipaketit ovat meitä kohtaan epäoikeudenmukaisia
ja kalliita. Kokonaisvastuut voivat pahimmassa tapauksessa suistaa Suomenkin talouden
velkaloukkuun.
Erityisen merkittävä asia on Euroopan pysyvä vakausmekanismi eli EVM. Jos Suomi
hyväksyy sopimuksen EVM:stä, kirjataan tämän vuoden lisätalousarvioon 1,44 miljardia
euroa EVM:n alkupääomaa varten. Apupakettia pankeilleen pyytäneestä Espanjasta saattaa
tulla EVM:n ensimmäinen asiakas, ehkä kantaasiakaskin, eikä Suomi ilmeisesti vaadi lainalleen edes vakuuksia.
Tartuntavaaraa pelätään ja sillä pelotellaan. Kreikka on kuitenkin osoittanut, ettei
nykymuotoinen tukipolitiikka toimi. Ja vaikka
toimisikin, on selvää, ettei EVM:n koko riitä
tämän kriisin ratkaisuun. Kriisimaiden julkisen
sektorin velka on niin suuri, etteivät EVM:n
resurssit riitä niiden pelastamiseen. Espanjan
jälkeen tukipakettijonoon liittyvät ainakin
Kypros, ehkä myös Italia.
Onko seuraava askel se, että suomalaiset
rahoittavat pysyvästi kilpailukykynsä menettäneitä eteläisiä hulivilieuromaita samalla kun
kotimaista sosiaaliturvaa leikataan ja peruspalveluja karsitaan?
Tällaista kehitystä kohti Euroopan liittovaltiota en voi hyväksyä. Enemmistö suomalaisista ei voi sitä hyväksyä. Liittovaltiosta
ei seuraa ainoastaan mittavia taloudellisia
kustannuksia, vaan myös sen kansanvaltaa
heikentävät vaikutukset olisivat suuria. Pieni
Suomi jäisi auttamattomasti suurten maiden
jyrän alle.
Euroalue on epäoptimaalinen valuuttaalue, joka koostuu hyvin erilaisista kulttuureista. Yhteinen talousunioni eurobondeineen ei
muuttaisi tätä. Valuutta-alueen perusongelma
ei poistu syventämällä integraatiota. Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi: liittovaltiokehitys
tai euroalueen mureneminen.
Siksi onkin entistä ajankohtaisempaa miettiä Suomen vaihtoehtoja. Kysyimme hallitukselta onko se varautunut euroalueen hajoamiseen ja aikooko se teettää selvityksen Suomen
rahapoliittisista vaihtoehdoista. Näihin kysymyksiin emme tälläkään kertaa saaneet selvää
vastausta.
Perussuomalaisten mielestä Suomen on valittava linjansa: piikki kiinni tai sitten piikki
on auki tästä ikuisuuteen. Tukipaketeilla ostetaan vain aikaa. Mitä kauemmin Suomi pysyy
mukana EU:n onnettomassa tukipolitiikassa ja
liittovaltiokehityksessä, sitä isompi lasku meille kertyy.
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Perussuomalaisten puoluetoimisto uusiin tiloihin

Puoluetoimisto vuokrasi uudet tilat Perussuomalaisten
tukisäätiöltä. Uusi toimisto
avattiin Helsingissä osoitteessa Yrjönkatu 8-10 B 25
keskiviikkona 20.6 2012.
Avajaiset oli tarkoitettu mediaväelle, jota tulikin kuudennen kerroksen toimistoon runsaasti paikalle.
Puolue lainasi säätiölle
rahat puoluetoimiston ostoon ja maksaa nyt vuokraa
säätiölle. Tilaa toimistossa

on 450 neliömetriä. Lisäksi
puoluetoimistolla on 50 neliön varasto toimistotilojen
alakerrassa. Hintaa hankinnalle kertyi 1,5 miljoonaa
euroa. Hinta on edullinen,
kun ottaa huomioon paikan
sijainnin Helsingissä, Erottajalla Dianapuiston kupeessa. Tiloja perusparannettiin yhdellä miljoonalla
eurolla nykyiseen toimistotarkoitukseen sopivaksi.
Vielä ilmastointi saataneen
tämän vuoden kuluessa valmiiksi.
Mannerheimintiellä sijaitseva vanha puoluetoimisto oli 74,5 neliömetriä.
Tiloissa jatkaa toimintaa
Perussuomalaiset naiset ry,
jonka tarpeisiin tila on juuri
oikeaksi mitoitettu.

Toimisto on sisustettu suomalaisilla huonekaluilla.

Harri Lindell

Toimiston ihanat naiset Heidi, Marja-Leena ja Auli viihtyvät
uusissa toimitiloissa.

Puoluesihteeri Ossi Sandvik on erittäin tyytyväinen
remontin lopputulokseen.

Lapselle oma passi

■ LYHYET

Lapsella on oltava oma passi matkustamista varten
26.6.2012 lähtien. Lapset eivät voi enää matkustaa siten, että nimi on lisätty vanhempien passeihin.
Passin henkilökohtaisuusvaatimus johtuu Euroopan
unionin vuoden 2009 passiasetuksen muutoksesta, joka
edellyttää, ettei passissa voi olla merkittynä kuin yhden
henkilön tiedot. EU:n jäsenvaltioille annettiin siirtymäaikaa kolme vuotta ja se umpeutuu 25.6.2012.
Suomessa myönnettiin vielä elokuussa 2006 passeja,
joihin vanhempien lisäksi voitiin merkitä myös lapset. Nuo
passit ovat edelleen voimassa olevia 10 vuoden passeja,
joissa ei ole biometrisiä tunnisteita. Kesäkuun 26. päivästä
lähtien vanhoja 10 vuoden passeja voidaan käyttää niihin
merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka normaalisti passin ensisijaisen haltijan eli vanhemman osalta.
Passiin merkityillä lapsilla ei mainitun päivämäärän jälkeen ole kuitenkaan enää matkustusoikeutta tällä passilla.

Suomalainen yhteiskunta on harjoittanut tietoista
eriarvoistamista kansalaisiaan kohtaan 20 vuotta,
ja nyt tulokset näkyvät ikävällä tavalla.
Carl Palomäki, Tampere

Kaikki maksaa yhden puolesta, JOS YKSI
KAIKKIEN.
”Muskettisoturidirektiivi”

Näin EU-poliitikot hoitelee Suomen telakoiden
työllisyyden. Tilattiin miinanraivaaja-aluksetkin
Italiasta. Kääriäinen peräsimessä!
P. Tolvanen, Sysmä

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

Kiitokset hallituspuolueiden puheenjohtajille Vihreä lahja suomalaisille
Vuoden 1987 eduskuntavaaleista alkoi Suomessa
kokoomusvalta.
Näiden
vaalien jälkeen edesmennyt
Harri Holkeri muodosti
ensimmäisen kokoomusjohtoisen hallituksen vuosikymmeniin. Harri Holkeri julisti
hallituksensa hallitun rakennemuutoksen hallitukseksi.
Hallituksen kovan ideakolmikon muodostivat
silloinen presidentti Mauno
Koivisto, Suomen Pankin
pääjohtaja Rolf Kullberg
ja tietenkin pääministeri
Holkeri. Näiden herrojen
esikunnat olivat kuuliaisia
toteuttajia ja palvelijoita.
Hallittu rakennemuutos tarkoitti valmistautumista Suomen tulevaan
Euroopan Unionin jäsenyyteen. Suomen taloutta ja yritystoimintaa tuli
muokata globaalia maailmanjärjestystä silmällä
pitäen. Rahamarkkinat ja
kaikenlainen säätely tuli
vapauttaa ja talouspoliittinen valta annettiin markkinavoimille. Tästä alkoi
hyvien valtio-omisteisten
yhtiöiden ja yritysten yksityistäminen.
Tiedän nämä asiat melko
tarkoin. Olin noina aikoina
näköalapaikoilla.
Osan
näistä myllerryksen ajoista toimin valtioneuvoston

palkkalistoilla, osan ajasta
eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa ja olin myös
tilintarkastajana Suomen
Pankissa sekä silloisessa
Enso-Gutzeitissa. Kuuluin
myös Valmetin hallintoneuvostoon. Näin siis läheltä
sen menon, joka ei voinutkaan johtaa muuhun kuin
lamaan, yrityskonkursseihin, suurtyöttömyyteen ja
kauheisiin ihmiskohtaloihin.
Yli neljäkymmentätuhatta yritystä joutui lopettamaan tai teki vararikon.
Moni menetti kaiken ja
kaikki eivät kestäneet. Näiden tapahtumien seurauksena itsemurhaluvut kasvoivat. Työttömyys kosketti
puolta miljoonaa suomalaista. Se oli kovaa aikaa.
Näin Suomea ja suomalaisia valmisteltiin vastaanottamaan tuleva EU-jäsenyys.
Suomalaiset olivat hädänalaisessa tilassa kun
neuvoa-antava kansanäänestys EU-jäsenyydestä toteutettiin. Ennen äänestystä
iso raha ja valta lupasivat,
että jos enemmistö Suomen
kansasta antaa tukensa
jäsenyydelle, työttömyys
poistuu, suuret globaalit
yritykset tuovat tänne tuotantoaan, elintarvikkeiden
hinnat alenevat ja kaikille
suomalaisille koittaa onni

Uskonnon varjolla
Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijanaisten keskuudessa on esitetty vaatimuksia
erivapauksista koskien uimahallivuoroja.
Uskonnon varjolla ollaan
vaatimassa erillisiä uintivuoroja miehille ja naisille. Minusta
kyseisten vaatimusten takana
on halu eristäytyä suomalaisesta yhteiskunnasta eikä suinkaan kotoutua siihen. Meillä
Suomessa on tasa-arvoinen
meininki miesten ja naisten
kesken ja voimme huoletta
mainostaa yhteiskuntaamme
malliesimerkkinä muille.
Naiset ovat yhteiskunnassamme yhtä arvokkaita kuin
miehet. He saavat käydä töissä, ajaa autoa sekä matkustaa
yksin myös kamelin päivämatkaa pidemmäksi kotoa.
Suomessa tytöt ja pojat voivat
leikkiä keskenään, ja tytöt
käyvät myös koulua yhdessä
poikien kanssa saaden kaikki
saman peruskoulutuksen. Kuvaamataito ja musiikki kuuluvat opetettaviin aineisiin, eikä
niistä saa vapautusta uskonnollisista syistä. Myös tytöt
voivat jatkaa koulunkäyntiä
peruskoulun jälkeen. Joissakin kulttuureissa ei vain kun-

nioiteta naisten oikeuksia eikä
tasa-arvoa.
Suomessa on voimassa
uskonnonvapaus, jokainen
saa uskoa tai olla uskomatta
jos niin valitsee. Mihinkään
erityisjärjestelyihin ei tule
lähteä, sillä siitä seuraa vain
lisää vaatimuksia ja kustannuksia. Naiset voivat käydä
uimahallissa samaan aikaan
miesten kanssa, mikä on hyvin kätevää, koska siksi ei
tarvita erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille. Samasta syystä meillä ei myöskään ole erillisiä sairaaloita
naisille, koska mies- ja naislääkärit sekä hoitajat voivat
hoitaa kaikkia potilaita.
Meillä ei tule sallia sellaista toimintaa, jossa uskonnollisiin syihin vedoten
rajoitetaan ihmisoikeuksia.
Meidän ei myöskään tule
hyväksyä yhteiskuntaamme
muutettavan sellaiseen suuntaan, jossa naisia pakotetaan
pukeutumaan mustaan säkkiin. Meillä mustaan säkkiin
laitetaan ainoastaan roskia.

Harri Tauriainen
perusjätkä,
Kemin kaupunginvaltuutettu

ja autuus. Viisikymmentäseitsemän prosenttia uskoi näitä seireenien lauluja.
Kainuussa ei uskottu.
Keskustakin lähti mukaan
demarien ja kokoomuksen
kelkkaan. Silloinen keskustan
vahva mies Paavo Väyrynenkin oli viemässä innolla Suomea Unionin jäseneksi.
Nyt elämme tässä EUSuomen onnessa ja autuudessa. Suomen päättäjät
ovat päässeet mukaan niihin
Euroopan päättäjien pöytiin, missä suuria pää-töksiä
tehdään. Viime aikojen tapahtumat ovat kuitenkin
saaneet hikikarpaloita nousemaan jo itse pääministeri
Kataisenkin (kok.) otsalle.
Hallitus on tehnyt neljäksi
vuodeksi suunnitelman Suomen taloudenpidosta. Tämä
tunnetaan nimellä Valtiontalouden kehykset 2013-2016.
Kun olen analysoinut
tätä 4-vuotissuunnitelmaa,
siitä voi tulla vain siihen tulokseen, että hallituksenkin
piirissä ymmärretään nyt,
mihin tilanne on johtamassa.
Tämä kuuden puolueen hallitus varautuu pahimpaan.
Hallitus varautuu Kreikan romahtamiseen ja sieltä
tuleviin rahanreikiin. Hallitus varautuu Espanjan ja Italian ajautumiseen kriisiin. Ja
mitä muuta onkaan tulossa?

– Satu Hassin
propaganda puri EU:ssa

Pentti Kettunen
kansanedustaja (ps)
Kajaani

Jo neljäksi vuodeksi
eteenpäin suunnitellaan
suomalaisten etujen ja kulutuksen leikkaamista, jotta
annetut lupaukset EteläEuroopan hulttiovaltioiden
auttamiseksi voidaan toteuttaa kurjistamalla oman
kansan elinoloja. On meillä
varsinainen hallitus! Tähän
kyytiin olisi pitänyt saada
mukaan myös perussuomalaiset. Kun emme tähän
suostuneet, olemme vastuun
pakoilijoita ja populisteja.
Otamme mielellämme vastaan nämä ylevät syytökset.
Kiitokset Suomen kansan
puolesta Jyrki Katainen,
Jutta Urpilainen, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, Stefan Wallin ja Päivi Räsänen.

Itämerellä liikennöiviä laivoja tullaan mahdollisesti sakottamaan mitättömän pienien rikkipäästöjen perusteella.
Tämän sai aikaan entisen taistolais-progandistin toiminta
unionin ympäristöasioissa. Hassi myhäilee tyytyväisenä,
kun on saanut voiton. Mistä voitto on tullut? Suomalaisten
hyvinvoinnin rajoittamisesta sillä verukkeella, että rikkipäästöt aiheuttavat lähes joukkokuoleman Itämeren ympäristön asukkaiden keskuudessa. Mistä ihmeestä Hassi on
tempaissut rikkisaasteisiin menehtyvien lukumäärät.
Progandisti ei tiedä tai ei halua tuoda julki tosi asiaa.
Polttonesteet koostuvat hiilestä, vedystä ja pienistä rikkimääristä. Niiden palaessa syntyy hiilidioksidia (CO2),
rikkidioksidia (SO2) ja vettä (H2O). Hiili- ja rikkidioksidi liukenevat ilman veteen, jota siellä on aina usvana tai
höyrynä. Reaktiossa syntyy hiilihappoa ja rikkihapoketta.
Nämä laskeutuvat sateen mukana mereen, eivätkä aiheuta sen kummempaa häiriötä elämälle.
Aikoinaan opittu propagointitaito on toiminut loistavasti. Vaikutukset eivät hyvätuloista meppiä häiritse. Saipahan taas pantua kapuloita toimijoiden rattaisiin. Olisi
parempi puuttua ilmailun aiheuttamiin päästöihin. Lentokoneista yläilmakehään tulevat oksidit saattavat tosiaan
jäädän ilmakehään, koska niiden lentokorkeudella ilma
on tosi kuivaa ja kylmää. Olisi tarpeen propagoidessaan
miettiä, onko kohde oikea ja kuinka lopputulos vaikuttaa.

Eelis Pulkkinen
F.L.

Takki oikein päin
Kun poliittisten puolueidemme viimeiset kannatusmittausten luvut räjähtivät kansalaisten pureskeltavaksi,
meinasin pudota tuolilta, kun demarien käyrät hipoivat
jo kokoomuksen lukemissa. Mietittyäni, mistä tällainen
muutos on lähtöisin, tulin siihen päätelmään, että nyt
on ”Kaliﬁ noussut Kaliﬁn paikalle” porvarihegemonisen
hallituksemme ruoskaa heiluttamaan toverimanöövereiden muodossa.
Sosiaalidemokraattisten selittelijät ja puoluetta lähellä olevat satraapit kuvittelevat kannatuksen nousun
johtuvan siitä, että perussuomalaisten pieni notkahdus
on kääntänyt äänestäjäkunnan heidän uudelleen ”teurastettavakseen”. Olen vakuuttunut, että sosialidemokraattien pieni piristyminen juontuu yksinkertaisuudessaan vain siitä, että valkokaulustyöväestö on kyllästynyt
kokoomuksen näköalattomuuteen, ja valtahegemoninen
värisuora on hukattu ylimielisyyden pysähtyneisyyteen.
Joten kokoomuksen alenema on poikinut demareille väliaikaisen ”hurmoksen”.
Lisäksi keskustapuolue ratsastaa samoilla argumenteilla ja johtopäätelmillään kuin demaritkin, kuvitellen
nousukiitonsa lähtevän perussuomalaisten leiristä. ”Kepu” yrittää nyt puheenjohtajavalintansa siivittämänä pysytellä valokeilassa, mutta syksyä kohti mentäessä hekin
huomaavat, että naamoja vaihtelemalla ei uskottavuus
palaudu ”suomimyyjien” karsinoissa. Prognooseilla ei
perussuomalaisuutta nujerreta, eikä harhaanjohtavilla
gallupeilla kansalaisten oikeudentajua horjuteta, joten
pidetään takit tulevaisuudessakin oikein päin ja annetaan vanhojen puolueiden sokeilla päätöksillään huolehtia kannattajakuntamme kasvattamisesta.

Arvi Marjamäki
Tampere

Mielipiteitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: toimitus@perussuomalaiset.ﬁ. Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus EI saa ylittää 1 500 merkkiä! Kaikkien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan
yhteystiedot. Emme julkaise ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia. Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.
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Kahdenvälistä kauppaa

Julkishallinon velkaraha ei tuota

Tohtori Keijo Korhonen kiteytti Ilkassa (15.06) Saksan ja
Venäjän nykyiset suhteet seuraavasti: ”Saksa rakensi Itämeren kaasuputken kysymättä lupaa Brysseliltä kahdenvälisenä hankkeena Venäjän kanssa. Saksa tarvitsee Venäjän
raaka-aineita, energiaa, työvoimaa, nousevia markkinoita,
ja Venäjä Saksan pääomia, teknologiaa, organisointikykyä”.
Suomessa puolestaan nälvitään ja ”pannaan ojennukseen” Venäjän asevoimien komentajakenraali Makarovia.
Näin, vaikka Iltasanomat (16.06) kertoo kenraali Makarovin
kiinnostuneen suomalaisesta Patrian panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta. Kenraali oli myös ilmoittanut Pariisin
Eurosatory 2012 -turvallisuus- ja puolustusmessuilla olevansa
halukas ostamaan Patrian vaunuja Venäjälle.
Kun ottaa huomioon Suomen taloudellisen tilanteen,
jota Nokian romahdus vielä heikentää, olisi luonnollista,
että presidentti Niinistö tavatessaan Putinin pitäisi mölyt
mahassaan ja yrittäisi sen sijaan edistää esimerkiksi tätä
vaunukauppaa.

Yrjö Saraste

Hämmästelemme eteläisen Euroopan katolisten
maiden taloudenhoitoa
ja ajaudumme hiipimällä samaan velkapyydykseen, jonka lienee virittänyt maailman pankin
kautta Kiina. Valtion velka oli 31.3.12 jo 14 529
euroa asukasta kohden
ja yhteensä noin 78,5
miljardia euroa. Velka
lisääntyi edellisen hallituksen aikana reippaasti,
samoin tämän uudenkin
hallituksen toimesta vuoden alusta 2,5 miljardia
euroa.
Olemme kovin velkaisia kansalaisia, kun

Haluammeko olla
hölmöläisiä?

Lääkäripula kuriin
työvelvoitteella

Valtio ottaa lainaa, maksaa korot ja maksaa lainat takaisin.
Mihin sitä rahaa sitten käytettiin?
Otan yhden esimerkin. Muun muassa Tansanialle lahjoitetaan vuosittain 33 miljoonaa euroa, mutta rahat eivät
menekään sinne, mihin ne on tarkoitettu, vaan päälliköiden
ylelliseen elämään. Tällaisia tansanioita on vaikka kuinka
paljon, joille Suomen valtio lahjoittaa miljardeja vuosittain.
Ja valtio valittaa, että rahaa ei riitä meille elintärkeisiin
asioihin. Eipä, koska ne rahat levitetään ympäri maailmaa
ja ne katoavat kuin tuhka tuuleen. Niistä kadonneista miljardeista ei vain kerrota meille kansalaisille.
Milloin kansa herää?

Miksi vastavalmistuneille lääkäreille ei aseteta esimerkiksi samaa viiden vuoden pakollista työvelvoitetta haja-asutusalueen lääkäriasemilla kuin on aloittelevalle
yrittäjälle, joka saa yhteiskunnan tukea?
Samoista verovaroista kun rahoitetaan lääkäreiden
pitkät opiskelut ja yrittäjien tuet, vai kuinka? Miksi
korvaukseksi opiskeluista ei aseteta mitään velvoitteita, vaan kaikki saa perustaa yksityisen vastaanoton tai
kohdistaa työnsä suuriin ns. kasvottomiin laitoksiin
oman mielensä mukaan?
Eikö tämä estäisi lääkäripulaa ja palvelujen siirtymistä haja-asutusalueilla?
Jokaisella kansalaisella on oltava mahdollisuus saada hoitoa ja huolenpitoa kotiseudullaan, ei satojen kilometrien päässä. Onhan palveluista maksettu korkean
verotuksen muodossa.
Hyvää kesää kaikille ja voimia kunnallisvaalityöhön!

Veikko K. Puhakka
tutkija, sotaveteraani
Espoo

huomioidaan vielä kuntien
omat velat. Kamreerit, joiden
pitäisi huolestua tilanteesta,
kertovat korkojen olevan
hyvin edullisia. Tiedämme
vanhastaan, että velat on
joskus kuitenkin maksettava
takaisin, paitsi kreikkalaisilla
lienee eri oikeus.
Viime aikoina velkarahaa on tarvittu maanalaisiin
töihin, ikään kuin asutuksen
levittäminen maan päälle
olisi tylsää. Länsimetro ja

Tampereelle päätetty rantatunneli tarvitsevat kansallista velkarahaa satoja miljoonia euroja. Nämä hankkeet
olisi voitu välttää hajasijoituksella ja maanpäällistä liikennettä suosimalla.
Lähi-idän sotatoimiin uppoaa myös velkarahaa, ja nyt
viimeksi on ehdotettu valvontalentoja Islannin ylle. Onko
tämä velkariippuvuus sukua
peliriippuvuudelle? Löytyykö tohtoria pysäyttämään
velkariippuvuuden? Elinkeinoelämälle velka on työkalu,
jolla tehdään tulosta, mutta
julkishallinnolle se ei näytä
tuottavan muuta kuin lisätarvetta uuteen velkaan, joka

edelleenkin käytetään tuottamattomiin investointeihin.
Kiinan kansantalous kasvaa vauhdilla ja siitä riittää vielä lainoja myönnettäväksi lännen velkariippuvaisille. Talouseliitin tulisi nyt kuitenkin tehdä
arvioita siitä, milloin koittaa
takaisinmaksun aika. Elintasoa säätelemällä voisimme
ryhtyä hallitusti alentamaan
Velkaantumista, jos asiantuntijat osoittavat sen tarpeelliseksi.
Kansalaiset päättävät velkaantumisesta vaaliuurnilla, pitää
huomata nuukan politiikan ja
kestävän kehityksen ehdokasvaihtoehdot.

Esko Järvenpää

Ritva Lehtonen
sihteeri, Petäjäveden
Perussuomalaiset

Kuntauudistuksesta
1. Kokoomus ryhtyi tähän
hankkeeseen uskoen myyvänsä sen teemalla
”suuruuden
ekonomia”. Virinnyt keskustelu
on kyseenalaistanut ja jopa
kumonnut perusväitteen.
Sittemmin on keksitty myös
asiallisemmilta vaikuttavia
perusteita. Niihin ei pidä uskoa. Ne eivät ole tosia.
Niitähän olisi
käytetty jo alun perin.
2. Kuntien virkakunta
ostettiin myötämieliseksi
lupaamalla 5 vuoden
irtisanomissuoja. Eli
mahdollinen säästöhyöty estetään jo etukäteen.
Kuntien luottamusmiehiltä

– maksajien edustajilta - ei
aiota edes kysyä.
3. Valtion virkakunnan
irtisanomattomuus on jo
vuosikymmeniä ollut
perusteeton etu, jota ei
ole kukaan yrittänyt tosissaan poistaa. Sen haitoista
voisin kirjoittaa paljonkin,
mutta useammille asia lienee sanomattakin selvä.
Nyt syntyvä uusi rälssisääty ei varmaan tyydy 5
vuoteen vaan pyrkii
maﬁa-tyyppisesti toimivien järjestöjensä ja heikkojen poliitikkojen avulla
vakiinnuttamaan tilanteen.

Kaarle Walden
ekonomi, eläkkeellä

Uskaltaako virheitä
tehdä?
Italian varatyövoimaministeri Michel Martone sanoi
Ruotsin television haastattelussa, että nykysukupolven suurin ongelma on
virheiden tekemisen pelko.
Tämän takia ei tehdä mitään, jolloin ei myöskään
tehdä yhtään virhettä. Kun
katson ympärilleni, on minun helppo uskoa Martonea. Kaikkea pitää pelätä,
kaikki on vaarallista ja
jokaista kuviteltua vaaraa
täytyy torjua uusin säännöin ja laein.
Itseäni moinen kehitys
pelottaa. Koska tämä holhoaminen loppuu? Mikä

meitä odottaa tämän tien
päässä? Meillä on jo polkupyöräkypärät, 18-vuoden ikäraja sädetikuissa,
0,2 promillerajan tulossa
liikenteeseen ja kova hinku
kieltää esim. ilotulitteet kokonaan.
Oma vastaukseni on – lamaantuminen ja sen myötä
perikato.
Kaikkea vaarallista, ikävää ja hauskaa ei voi eikä
pidä lailla kieltää, täytyy ja
pitää joskus saada uskaltaa.

Kim Lindblom
Helsinki
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Median vastuu väkivaltauutisoinneista
”Suomessa on hyvä poliisi”. Enemmistö suomalaisista luottaa poliisiinsa.
Olen samaa mieltä asiasta.
Kritisoin kuitenkin asiaa,
en poliisin vaan yhteiskunnan päättäjien suuntaan.
Suomessa ollaan viimeistään nyt saavutettu yhteiskunnan järjestyksen ja
turvallisuuden kannalta
pohjakosketus. Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnalliset
päätökset heijastuvat kaikkein nopeimmin tavallista
kenttätyötä tekevien poliisien arkeen lisääntyneiden
työtehtävien, kasvaneiden
toimenpidemäärien ja vaarallisempien asiakaspalvelutilanteiden muodossa.
Keskustelu arjen sankarien kanssa ilmentää miltei
soraäänetöntä ja yhden linjan mukaista kritiikkiä ratkaisuja kohtaan. Päätökset
eivät lupaa kentälle kermaa
ja hunajaa, vaan Suomessa
mennään harvinaisen nopeasti, harvinaisen röyhkeästi
ja harvinaisen yksisilmäisesti
päin sitä kuuluisaa mäntyä.
Poliisien työttömyystilanne ja erityisesti poliisiylijohtajan suulla luvattuna
innokkaasti odotetut, mutta
ilmeisimmin riittämättömät
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi masentavat. Ei voi
kuitenkaan sanoa varmaksi
kumpi on pahempi; se, että
valmistuvat konstaapelit menevät kortistoon vai se, että
yhteiskunnallinen tarve poliiseille vain kasvaa entisestään.
Ei perustu minkään arkipäivän logiikkaan, ettei poliisien
määrää tasaisesti kasvateta.
Päinvastoin - täysin järjen
vastaisesti - poliisien määrä
pienenee.

Monet nojatuolipelaajat arvostelevat kärkkäästi
Norjan poliisin hidasta vasteaikaa Utöyan tapahtumiin.
Arvostelu on tietenkin paikallaan. Hälytyksestä kesti
tunnin, ennen kuin Norjan
poliisin erikoisyksikkö Deltan vene rantautui saareen.
Kun ajattelee hälytysketjuja,
logistiikkaa ja siirtymisiä,
tunti ei tunnu enää kovin
pitkältä ajalta, vaikka ei se
aivan mikään optimisuorituskaan ollut. Joka tapauksessa yksi asia on varmaa:
vasteaika etukäteen huolella
suunniteltuun ja valmisteltuun massamurhaan on aina
liian pitkä. Ihminen ehtii tehdä uskomattoman paljon pahaa muutamassa minuutissa,
jopa sekunneissa, jos hän on
motivoitunut ja suunnitellut toimintansa etukäteen.
Aseen tyyppi ja toimintatapa
ovat kokolailla toissijaisia
tuollaisissa tapahtumissa.

Suomi on murheellisten
laulujen maa. Murheellinen
lähihistoriamme on kumuloinut varsin surullisia seurannaisvaikutuksia. Kouluuhkaukset ovat ikävää todellisuutta. Mutta valtamedia
mehustelee paljon myös
muilla karmeuksilla, yhtenä
esimerkkinä perhesurmat.
Ovat perimmäiset syyt
näihin epätoivottaviin tapahtumiin sitten mitkä tahansa, niistä seuraavan stressin
purkamiseksi löydetään liian
usein laatikon ulkopuolelta
”avaimet käteen” -periaatteella. Asiasta on varoiteltu jo
asiantuntijoidenkin toimesta:
veri kutsuu verta, julkisuutta
saavat hölmöilyt rohkaisevat
muita hölmöjä. Mitä suuremmalla volyymillä ja mitä
yksityiskohtaisemmin murhenäytelmistä tai vaikkapa
rankoista piloista uutisoidaan, sitä varmemmin niitä
joudutaan kohtaamaan lisää

ja sitä vaikeampi niitä on
vähentää. Väitän ihan
vakavalla naamalla, että
Suomikaan ei ole muuttunut yhtäkkiä ja yllättäen
turvattomaksi paikaksi.
Kyse on vain mielikuvasta, joka on päässyt muodostumaan edesvastuuttoman ja vahingollisen
informaation välityksen
myötä. Viime aikoina
tunnutaan
Suomessa
otetun askel suuntaan,
jossa media lietsoo myös
perusteetonta kauhua uutisillaan ja poliitikot käyttävät pelkoja ajaakseen
omia agendojaan.
Pelkoa luova informaatio tuo kuitenkin rahaa mediataloon, koska
se kiinnostaa todellisuudessa varsin turvallisen
ja rauhallisen Suomen
kuluttajia. Pääsääntöinen
kohderyhmä poleemisille
uutisille tuntuvatkin olevan juuri he, joille ei mitään satu. Ja se on valtava
enemmistö.
Median olisi erittäin
tervetullutta tuntea vastuunsa. Apologiaksi ei
enää kelpaa iänikuinen
mantra ihmisten oikeudesta saada tietää, vaan
toimituksellisen linjan
on omaksuttava vahva
itsesensuuri asioissa, joita vain ei ole suomeksi
sanottuna järkevää repostella suureen ääneen.
Suoritettavaksi lankeavan laskun joutuu maksamaan viimekädessä
yhteiskunta.

Veijo Eskelinen
Porvoo

Sylttytehtaiden puristuksessa
Nyt hyvät eduskunnassa istuvat parlamentaarikkomme ja koko puoluejohto.
Koska sekä tiedotusvälineiden että vanhojen puolueiden verkostot ja sylttytehtaat ovat onnistuneet
väliaikaisesti laskemaan
kannatuskäyräämme massiivisella populismillaan ja
valheellisuuden argumenteillaan, niin yksi valttikortti perussuomalaisilla on,
jota eivät hallituksemme ja
keskustapuolueen satraapit
ja taustaeminenssit pysty
horjuttamaan, nimittäin
muuttumaton politiikan
linja, joka ei vanhojen puolueiden ristitulessa ja yhden
totuuden ylistyslaulannassakaan ole lipsunut harhapoluille.

Koko vuoden kestänyt
perussuomalaisiin kohdistunut vastuunpakoilun ja
rasismipainotteinen vihanlietsonta on saanut suhteettomat mittasuhteet, joita
kaikissa tiedotusvälineissä
markkinoidaan näyttävästi
ja näin yritetään perussuomalaista totuutta ja nousua
padota. Tämä edellä mainittu toimintatapa osoittaa
vain sen, kuinka kova huoli
ja hätänapin painaminen
vallitsee toisten puolueiden
kammioissa, kun valtavat
satsaukset ja mustamaalaamiskampanjat tuntuvat valuvan hukkaan ja perussuomalaiset ajatukset ja tavoitteet löytävät yhä enenevässä
määrin tiensä kansalaisten
arjen realiteetteihin.

Hyvällä polulla ollaan ja
kuntavaaleissa edetään jälleen
askel askeleelta, kun muistetaan toteuttaa äänestäjille luvattuja poliittisia tavoitteita ja
pidetään eduskuntaryhmä yksimielisyyden tiellä, ilman kohujournalismin houkutuksia.
Täten kannatuksemmekin
on pian jälleen viime kevään
lukemissa ja vanhat puolueet
kyllä omalla seikkailupolitiikallaan ja takinkäännöillään
takaavat perussuomalaisten
nousun.
Mutta olkaapa tarkkana siellä eduskunnassa, sillä
nyt on lähitulevaisuudessa
odotettavissa suuria mullistuksia koko euroalueella ja
Kataisen ja Urpilaisen siamilaisten kaksosten allianssi
yrittää kyllä pestä kätensä

aiheuttamistaan valtion
verorahojen hukkaamisista eurooppalaisille palomuuribondeille ja vivutusvekseleille.
Kyllä nämä sylttytehtaat euron konkurssiinkin
syyllisen perussuomalaisista yrittävät rakennella,
mutta uskon suomalaisten
kuitenkin jo havainneen,
että velkaa velan päälle ei
voi kansantaloutta vakaalle pohjalle rakentaa, eikä
kuten Kataisen hallitus kuvittelee, että suomalaisten
malja on ylitsevuotavainen
ja solidaarisuuden ilosanoma kestää venytystä veronmaksajiemme selkänahasta.

Arvi Marjamäki
Tampere

Mitä järkeä oli
kuntauudistuksessa?
Vai oliko se kuntaselvityksessä? Onko se hyvä, kun
kahdeksan
persaukista
kuntaa liitetään yhteen ja
saadaan noin 100 000 asukkaan kunta, joka on niin
ikään persauskinen? Mitä
järkeä siinä on? Ei se velka
katoa, vaikka kuinka kuntia liitetään yhteen. Liittäminen vie valtion varoja, ja
valtionhan pitäisi säästää.
Asialla tuntuu olevan
omituisen kiire. Yritetäänkö kiireellä peittää jotain
muuta toimintaa? Kenties
kyvyttömyyttä hoitaa terveydenhuolto kuntoon?
Vanha sanonta ”kiireellä ei
tule kuin kusipäisiä kakaroita” osuu oikeaan. Olen
käynyt useissa tiedotus- ja
selvityskokouksissa. Useammissa on todettu, että
kuntauudistus on turha,
tarpeeton ja hätäisesti tehty.
Se on näköjään helppo
tuhlata kuntien rahaa, ajaa
ne konkurssin partaalle ja
tehdä pakkoliitoksia. Hyvien ihmisten työtarmo
menee hukkaan hätäisissä
päätöksissä. Se energia,

mikä tuhlataan, olisi järkevämpää käyttää terveydenhuollon remonttiin. Kyllä
kunnat voivat itsekin selvitellä, katsovatko ne tarpeelliseksi liittyä yhteen naapurin kanssa.
Suurkunnat saattavat
köyhät ja vanhukset eli ne,
joilla ei ole autoa, nettiä
tai puhelinta eriarvoiseen
asemaan. Syrjässä asuvat
joutuvat
sairastuessaan
arpomaan mennäkö terveyskeskukseen vai ei. Jos
esimerkiksi lääkäri ei kirjoita taksilappua, tulee katastroﬁ. Kun terveyskeskusmaksuun lisätään lääkärin
määräämät lääkkeet, joutuu
pienituloinen miettimään,
syökö ruokaa vai lääkkeitä.
Tällaisia ”suurkuntiako” me olemme tekemässä?
Kysykää hallituspuolueen
jäseniltä minne suomalainen ihminen on kadonnut
ja mitä päättäjät aikovat
asioille tehdä.

Tommi Naakka
Loppi
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Kuuntelen, mutta kuulenko?
Helluntaipäivänä opetuslapset tulivat täyteen Pyhää
Henkeä ja alkoivat puhua
eri kielillä. Paikalle kertyneet
kuulijat hämmästyivät, sillä
jokainen kuuli omaa kieltään. (Ap.t. 2: 4-6). Kuulijat
hämmästyivät, sillä he eivät
vain kuunnelleet vaan myös
kuulivat kielen, jota puhuttiin heidän parhaiten ymmärtämällään tavalla.
Mikä on se kieli joka saa
sinut tai minut kuulemaan?
Itse olen varsin usein tilanteissa, joissa en kuule tai
minua ei kuulla, siitä huolimatta, että puhumme samaa
kieltä. Kuuntelemme, mutta
emme kuule. Kuulemattomuudelle on monia eri syitä.
Vallanpitäjät ja poliitikot
saattavat puhua kieltä, jota
on vaikea ymmärtää. Asioita
voidaan selitellä tai kaunistella niin, että itse ydinasia
jää epäselväksi tai jopa kokonaan sanomatta. Puhuja
saattaa pitää itseään sivistyneempänä, jos hän käyttää
puheessaan monimutkaista
kieltä tai paljon esim. oman
erityisalansa termejä, jolloin kuuntelijan rooliksi jää
kuunnella, mutta ei kuulla. Kuuntelija ei mielellään

myönnä sitä, jos ei ymmärtänyt puheesta juuri mitään. On
toki olemassa asioita, joita ei
voi kovin helpolla kielellä edes
sanoa, mutta silloin kuulijatkin ovat useimmiten alan asiantuntijoita.
Vuosia sitten kirjoitin vihkoni reunaan erään luennoitsijan sanat: ”Suora, yksinkertainen teksti!” Suurta viisautta ei
ole se, että osaa esittää asiat hienosti ja monimutkaisesti, vaan
se, että osaa esittää vaikeatkin
asiat niin yksinkertaisesti ja selkeästi, että jokaisen kuulijan on
mahdollista ymmärtää kuulemansa. Usein kuulemattomuus
johtuu myös kuuntelijasta itsestään. Olemme niin täynnä omaa
itseämme, että asiat jotka eivät
varsinaisesti itseämme kosketa
eivät meitä myöskään kiinnosta. Emme jaksa, ehdi tai viitsi
keskittyä kuulemaan. Kuuleminen vaatii aina keskittymistä.
Myös ulkopuoliset häiriötekijät
saattavat estää sanoman perille pääsyn. Maailma on täynnä
kaikenlaisia ääniä, turhiakin,
sellaisia jotka estävät oikeiden
asioiden kuulemisen.
Miksi Jumala laittoi opetuslapset puhumaan kuulijoiden omaa kieltä? Halusiko
Hän sillä tavoin hätkähdyttää

tai herättää omissa ajatuksissaan kulkevat, epäuskoiset ihmiset kuulemaan?
Jumala on kautta aikojen
puhutellut ihmiskuntaa
monin eri tavoin. Kuinka
moni meistä haluaa kuulla Häntä? Omassa maassamme kuulijoita tuntuu
olevan yhä vähemmän.
Itseriittoisuudessamme
luulemme, että pärjäämme
omillamme. Käytäntö kuitenkin osoittaa jatkuvasti,
että olemme väärässä. Ilman Jumalaa emme olisi
mitään, ilman Häntä meitä ei yksinkertaisesti olisi
edes olemassa! Mikähän
on se kieli tai tapa, jolla
Hän loppujenlopuksi saa
meidät kuulemaan? Jumala ei kiertele eikä kaunistele
asioita, Hän sanoo ja toimii tavalla, jonka jokainen
meistä varmasti ymmärtää. Jumala tahtoo meidän
kaikkien parasta, eikä Hän
milloinkaan puhu turhia.
Hiljennytään, kysellään ja
yritetään kuulla mitä Jumala juuri nyt yrittää meille sanoa!

Marja Tuomi

Ensimmäinen valtiomahti

Reijo Tossavainen

Kansanedustaja Reijo Tossavainen, kirjoitit Perussuomalaisen numerossa 8/12
osuvasti toimittajien vallan
väärinkäytöstä. Kirjoitukseesi yhtyen haluan jatkaa keskustelua median roolista suomalaisessa yhteiskunnassa.
Televisiosta, valtalehdistöstä ja myös ns. keltaisesta
lehdistöstä on tullut keskeinen valtiomahti Suomessa.
Muistan, että jo kansakoulussa ollessani yhteiskuntaopin tunnilla meille opetettiin, että lehdistö (ja laajemmin media) on (vasta) ”neljäs
valtiomahti”, lainsäädäntö-,
toimeenpano- ja tuomiovallan jälkeen. Nyt nuo roolit
tuntuvat vaihtuneen. Valtamedia ja niiden toimittajat
ovat näyttäneet saaneen lä-

hes jumalallisen jalansijan
yhteiskunnassamme.
Liian moni, mieluusti sanoisin lähes jokainen, aina
ylintä valtiojohtoa myöten
tuntuu pelkäävän nimenomaan median reagoimista
heidän tekemisiinsä ja sanomisiinsa. Ei pelätä niinkään
poliittisia vaikutuksia tai esimerkiksi oikeudellisia seuraamuksia, vaan nimenomaan,
mitä media tekee. Valtamedia
ohjailee poliittisia päätöksiä,
ministerien ja muiden vaikuttajien erottamisia ja vastaavien isokenkäisten kohtaloita
myös yksityissektorilla. Medialla näyttää olevan halua
ja voimaa vaikuttaa jopa
keskeneräisten oikeusprosessien kulkuun ja varmasti lopputuloksiinkin, vaikka tuomioistuinlaitoksen tulisi olla
riippumaton. Sitähän se toki
ei missään tapauksessa ole.
Toimittajien omat henkilökohtaiset intuitiot ja
mielipiteet vaikuttavat yleisesti tapahtumien kulkuun.
Sitä tekevät myös lukemattomat gallupit ja muut kyselyt, joita sitten pyritään
mediassa värittämään sen
mukaan,ettei ainakaan vähemmistö (tähän luen tässä
mm. perussuomalaiset) pää-

se niistä hyötymään. Totuus
tuntuu olevan valtalehdistölle subjektiivinen käsite.
Vähemmistöön kuuluvien
suoria mielipiteitä sitten ällökonseksuksen yhteiskunnassa kilvan halvennetaan,
vaikka perusoikeuksiin kuuluu edelleen ainakin muodollisesti ns. sananvapaus.
Valtaapitäviä ja esimerkiksi yhteiskunnan tietynlaista
sairasta kehittymistä ja epäonnistuneita ratkaisuja eivät saisi
enää arvostella ja kommentoida kuin valtamedian edustajat.
Mielipidekirjoituksista valitaan yleisönosastoihin usein
vain ne, jotka miellyttävät
enemmistöä edustavia toimittajia. Tossavaisenkin viittaama
ylimielisyys näkyy ”kilometrien päähän”. Sen vuoksi hyvät
ihmiset, jotka ette mielestänne
saa ääntänne kuuluville valtamediassa, käyttäkää esimerkiksi sosiaalista mediaa ja
oman ryhmänne tiedotusvälineitä. Facebookissakin toki
esimerkiksi pressan vaalien alla sensurointia ilmeni, mutta se
ei siinä määrin ole mahdollista
kuin vallankäyttäjien enemmistön isoissa viestimissä.

Kari Maukonen
varatuomari, Ilmajoki

Kuullaanko poliisia riittävästi?

Poliisihallinnon uudistusta asetettiin suunnittelemaan työryhmä,
jota johtaa Kauko Aromaa
poliisihallituksesta. Työryhmän on
määrä saada työnsä
elokuussa. Suunnitelmissa ovat olleet poliisilaitosten määrän vähentäminen nykyisestä
24:stä jopa alle puoleen
ja mm. liikkuvan poliisin sulauttaminen paikallispoliisiin.
Työryhmän jäsenet
ovat pääasiassa poliisilaitosten päälliköitä.
Henkilöstöä on kutsuttu edustamaan ainoastaan Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen.
Onkin syytä epäillä,

kuullaanko työntekijöitä
riittävästi.
Lähetin sähköpostikyselyn kaikille poliisihallinnon luottamushenkilöille.
Kyselyn tarkoituksena oli
selvittää kentän käsitystä
tulevista muutoksista sekä luottamusta työryhmän
työhön.
Vastaukset, joita tuli
kaiken kaikkiaan 16, olivat muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta hyvin
yksiselitteiset. Aromaan
työryhmään tai poliisihallitukseen ylipäänsä luotetaan erittäin vähän, jos ollenkaan. Yhtä vahvana oli
käsitys liikkuvan poliisin
ammattiosaamisen asteittaisesta katoamisesta, mikäli sulauttaminen toteutetaan. Lisäksi epäiltiin, ettei

Metropoliajattelua
Eduskunnan kyselytunnilla 31.5. putosivat
maaseudun ihmiset kuin
eno veneestä peruspalveluministeri GuzeninaRichardsonin vastauspuheenvuoron takia.
Kun joku kansanedustajista kauhisteli sairaanhoitopiirien lakkauttamisia ja terveydenhuollon
uudelleenjärjestämistä,
ministerin suusta lähtikuin lautaselta jotakin
tähän tyyliin:
- Meillä hallituksessa
on mietitty terveyspalveluiden parantamista monin erin tavoin maaseutuakin ajatellen. Siellä voisivat aivan hyvin toimia
eräänlaiset terveysbussit
hyviksi koettujen kauppaautojen tapaan...”
Tässäkö on metropoliministerin tietämys nykypäivän maaseudusta!
Montako kertaa ministeri

lienee asioinut esim.kauppaautossa? Tai odottanut vesisateessa ja pakkasessa varsin
liukuvilla aikatauluilla liikennöiviä ”hätäapupalveluita”?
Ja ennenkaikkea, montako
kauppa-autoa on enää toiminnassa nykypäivinä?
Ainakaan Savossa ei haluta mitään ”terveyspussia”
piippaamaan jostakin Luojan
selän takaa, kuin jäätelöautoa
konsanaan. Mittari näyttäisi
takuulla jokaiselle huippuverenpaineita, kun ihmiset
raahautuisivat sairaina tuon
suuresti maaseutuystävällisen
palvelun piiriin!
Terveyspalveluidenkin
suhteen asenne on järkyttävää muokkaamista. Sinne
menevät kuntien viimeisetkin siemenperunat. Juuri kun
Savossakin oli saatu sairaanhoitopiirin kautta tehtyä mittavat uudistukset Paras-lain
puitteissa ambulanssien ja
ensihoitopalveluitten suhteen.

tuleviin säästötavoitteisiin
päästä ilman poliisimiesten vähentämistä. Monessa vastauksessa muistutettiin, ettei aiempien rakenneuudistusten (PORA I ja
PORA II) vaikutuksia ole
vielä perin pohjin selvitetty. Näitäkin uudistuksia
pidetään epäonnistuneina.
Näin suuria uudistuksia suunniteltaessa tulisi
henkilöstö ottaa paremmin mukaan jo valmisteluvaiheessa. Tämä on
erittäin tärkeää läpinäkyvyyden, erilaisten näkökulmien huomioinnin sekä
henkilöstön luottamuksen
palauttamiseksi ja sitouttamiseksi muutokseen.

Ismo Soukola (ps)
kansanedustaja

Nyt olisi kannattanut antaa
jonkinlainen rauha asioiden
edelleen muokkaamisen suhteen. Niin suuria rahallisia
toimenpiteitä kunnissa jo tehtiin Paras-lain mukaisesti.
Elämme kunnallisvaalien
alusaikaa. Perussuomalaisten
on pidettävä ääntä maaseudun puolesta siinä kuin keskustankin. Ei maaseutu ole
yhden, etuoikeutetun puolueen asia, vaan meilläkin on
sanottavamme siinä asiassa,
miten Suomea aiotaan pitää asuttuna muillakin kuin
metropolialueilla. On kyse
paljosta muustakin kuin terveyspalveluiden takaamisesta, vaikka sitä käytetäänkin
sympatiasyöttinä - mitä tulee
hallituksen linjauksiin tulevaisuudesta.
Nyt ei ole aika vaieta ja
alistua. Kyse voi olla myös
ruokaketjun jatkumisesta ja
paljosta muustakin täällä ”periferiassa”.

Liisa Salmi (ps)
Pielavesi
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Saako sijoittamaton reserviläinen
puolustaa maataan?

Nyt käynnissä oleva puolustusvoimien uudistus ja
sen mukanaan tuoma sodan
ajan vahvuuden pienentäminen jättää yhä useamman
koulutetun reserviläisen ilman sodan ajan sijoitusta.
Onko sijoittamattoman reservin asemaa mietitty valtioneuvostossa? Valitettava
vastaus on, ettei asialle ole
juuri aikaa ja tarmoa tuhlattu.
Sodan ajan armeijan
pienentäminen jättää yhä
useamman asiallisesti ja
lakien mukaan koulutetun
reserviläisen, jopa yli puoli
miljoonaa henkilöä, sijoituksen puuttuessa kriisiti-

lanteessa aseettomaksi siviiliksi. Armeijan parturointi,
valmiuden ja materiaalin
alasajo sekä käyttökuntoisten aseiden hävittäminen estävät kriisitilanteessa
reservin laajemman käyttöönoton ja sijoittamisen.
Tarve suuremmalle armeijalle on kuitenkin selkeästi
nähtävissä, sillä supistukset reserviläisarmeijaan eivät mahdollista enää koko
maan puolustamista tai pahimmassa tapauksessa itsenäisyyden ja kansanvallan
varmistamista.
Tulevan kokoisen armeijan kykyä huoltaa itseään, valvoa valtakunnan
koko aluetta tai mahdollisuutta kriisin aikana täydentää tappioitaan voidaan
hyvin perusteluin pitää vähintäänkin kyseenalaisena.
Euroopan sotahistorian
dosentti, ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön puheenjohtaja Markku Salomaa
on esittänyt, että Venäjä
haluaa lähialueellaan mahdollisimman suuren toimintavapauden, ja että Venäjän
sotilasjohto näkee Suomen
sotilaallisena tyhjiönä (Uu-

si Suomi 12.5.2012). Salomaan mukaan Ruotsin
puolustusvoimien aseistariisuminen on tullut erityisen huonoon aikaan ja hän
esittää huolensa siitä, miksi
Suomi menettelee samoin.
Se on kuin avoin kutsu
suurvalloille tulla täyttämään alueen geopoliittista
tyhjiötä.
Leikimmekö tulella?
Turhaa huoltako, vai leikimmekö tulella? Asia, jota
jokaisen lukijan tulee itse
pohtia. Kesällä 2010 kokoomuksen puoluekokous
kuitenkin hyväksyi seuraavan ponnen: Kokoomus
katsoo tarpeelliseksi, että
puolustushallinto tutkii rakennemuutoksen suunnittelun yhteydessä kodinturvajoukkojen perustamista
yhtenä vaihtoehtona turvata laajan reservimme käyttö
myös sen jälkeen, kun se on
vapautunut puolustusvoimien sijoituksista. Asian hyväksi päähallituspuolueemme ei sitten olekaan tehnyt
mitään. Sijoittamattoman
reservin asema ei ole paran-

tunut saati selkiytynyt.
Miksi tämä sitten huolestuttaa monia reserviläisiä? Huolestuttavaksi tilanteen tekee nykyisten kriisien
ero aikaisempiin verrattuna. Mahdollisessa sodassa
ei ole enää mitään selkeää
jakoa rintaman ja kotirintaman välissä. Armeijan ulkopuolelle hylätyt reserviläiset
jäävät ilman aseita ja joukkoyksikköä keskelle kaaosta, kykenemättä kunnolla
suojaamaan edes omia perheitään. Nykylainsäädäntö
ei turvaa aseeseen tarttuneiden sijoittamattomien reserviläisten asemaa edes pakon edessä. Kansainvälisen
humanitaarisen oikeuden
mukaan sen pykälät suojaavat vain lailliset taistelijat,
joilla on sijoitus asevoimien
organisaatiossa. Sotilaan on
lisäksi tunnetusti erotuttava
sotilaaksi sotilaallisten tunnusmerkkien avulla. Talvisodassa tähän riittikin sotilasvyö ja kokardi.
Laillisen taistelijan jäädessä sotavangiksi häntä ei
saa kansainvälisen oikeuden
mukaan rangaista hänen
suorittamiensa taistelutoi-

mien johdosta, vaan häntä
tulee kohdella sotavankina.
Sijoittamaton reserviläisen
ryhtyessä aseelliseen vastarintaan tulee hänestä välittömästi rikollinen, eikä hän
ole oikeutettu oikeudelliseen suojaan. Minkäänlaiset sijoittamattomista reserviläisistä vapaaehtoisesti
muodostetut taisteluryhmät
eivät kuulu valtion järjestäytyneisiin
asevoimiin.
Tällaisia ryhmiä ei edes
puolustusvoimia koskeva
lainsäädäntö tunne, vaan
sellaisen perustaminen on
automaattisesti Suomen
lainsäädännön
mukaan
rikos. Suomen tasavalta
kieltää näin rangaistuksen
uhalla sijoittamattomalta
reserviläiseltä kotiseudun,
perheen ja itsensä puolustamisen.
Isänmaalliset
kokoomuslaiset?

sä aloitetta, jossa todetaan,
että on vähintäänkin nurinkurista, että siviilipalvelusmiehillä on oikeus olla
puolustamatta maataan,
mutta sijoittamattomilla reserviläisillä ei ole maanpuolustusoikeutta. Puoluekokoukselle esitetään, että se
velvoittaa puoluehallitusta
sekä kehottaa eduskunta- ja
ministeriryhmää toimimaan
siten, että kaikille sijoittamattomille reserviläisille
taataan maanpuolustusoikeus ja oikeudellinen suoja
kriisitilanteissa, esimerkiksi
takaamalla kaikille reserviläisille sodanajan sijoitus
tai perustamalla kodinturvajoukot. Puoluehallitus
vastaa esittämällä puoluekokoukselle aloitteen hylkäämistä.
Onko kokoomusjohto
unohtanut jo reserviläisetkin?

Kokoomuksen puoluekokoukseen kesäkuun puolivälissä ovat isänmaalliset, maanpuolustushenkiset Puotilan
kokoomuslaiset (heitäkin
näemmä vielä on) viemäs-

Pekka M. Sinisalo

ta kuntien viranhaltioita,
joiden tehtävät siirtyisivät
metropolialueen vastattavaksi. Metropoli toimisi
fyysisesti hajautettuna, niin
että varsinaista ”hallintopalatsia” ei tarvittaisi.
Metropolialueen ylin
päätösvalta kuuluu kansalle eli metropolialueen
yli miljoonalle asukkaalle.
Heitä edustaisi kunnallisvaalien yhteydessä valittava
100-henkinen valtuusto.
Jokaisella
jäsenkunnalle on kuitenkin varattava
valtuustoon vähintään 1-2
paikkaa.
Asiat metropolivaltuustolle valmistelee ”metropolihallitus”, joka koostuu
valtuuston valitsemista kokopäivätoimisista luottamushenkilöistä. Jokaisella
metropolihallituksen jäsenellä on oltava oma vastuualueensa.

Kunnilla on myös oltava
oikeus tulla kuulluiksi. Tämä tarkoittaa mm. aloiteja lausunto-oikeutta. Lakiin
on kunnallisaloitteen lisäksi
kirjattava mahdollisuus tehdä metropolialoite.

Kirkkonummen
Perussuomalaiset pj,
Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan (MTS)
koulutusjaoston pj.

Metropoli on mahdollisuus
Metropolialueen muodostaminen on ratkaisu kuntaliitoskysymyksiin, sillä se
jättää kunnat halutessaan
itsenäisiksi. Samalla se lujittaa kansanvaltaa ja järkiperäistää niin hallinnon
toimia kuin kuntien yhteistyötäkin, mikä helpottaa
alueen asukkaiden arkea.
Nyt kun valtioneuvosto
alkaa selvittää julkisuudessa paljon esillä ollutta metropolialuetta, haluamme
esittää asiasta seuraavaa:
Mielestämme metropolialue vahvistaa Helsingin
seudun kansainvälistä kilpailukykyä, ja tukee koko
maan kansantalouden ja
hyvinvoinnin suotuisaa kehittymistä. Metropolialue
on myös mahdollisuus kansanvaltaistaa aluehallintoa.
Tämän johdosta metropolialueeseen tulee sisällyttää jo siihen nimettyjen 14

pääkaupunkiseudun kunnan lisäksi ainakin Lohja ja
Porvoo. Edessämme olevat
haasteet edellyttävät, että
Helsingin seudun kuntien
yhteistyö on mahdollista
esimerkiksi maankäytön,
asumisen ja liikenteen saroilla.
Metropolialueen
on
mielestämme vastattava
yhdessä kuntien ja valtion
kanssa ainakin seuraavia
asioita: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö
sekä elinkeino- ja kilpailupolitiikka.
Lisäksi metropolialueen
on huolehdittava erikoissairaanhoidosta, toisen asteen
koulutuksen järjestämisestä
ja koordinoinnista sekä vastattava alueen väestötavoitteista.
Valtion alueelliset kehittämistehtävät siirretään metropolialueen hoidettavaksi.

Metropolialueen toiminta on turvattava valtionrahoitusosuudella, joka
muodostuu edellä mainittujen tehtävien siirroista

sekä toisaalta kunnilta, kun
niiden tehtäviä siirtyy metropolialueen hoidettavaksi.
Metropolialueen henkilöstö muodostuisi osas-

Pietari Jääskelainen
PS:n valtuustoryhmän
puheenjohtaja Vantaa
Pekka M. Sinisalo
PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kirkkonummi
Pentti Sittnikow
PS:n valtuustoryhmän
varapuheenjohtaja Sipoo
Antti Valpas
PS:n valtuustoryhmän
puheenjohtaja Helsinki
Seppo Huhta
PS:n valtuustoryhmän
puheenjohtaja, Espoo
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Maailmalla ymmärtää
perheen ja ystävien arvon
Helsingissä syntynyt ja kasvanut
Anna Ruohonen oli viime syksynä
tutustumassa vierailijaryhmän
mukana EU-parlamenttiin Brysselissä.
Siellä hänessä syttyi vahva kipinä
poliittiselle uralle, joten hän lähetti
Sampo Terholle hakemuksen ja tuli
hyväksytyksi EFD-ryhmän avustajaharjoittelijaksi EU-parlamenttiin.
Harjoittelua kestää yhteensä kolme
kuukautta. Se on tähän saakka ylivoimaisesti pisin aika, mitä Anna on
koskaan ollut poissa Helsingistä.
- Brysselissä asuminen on
opettanut minulle, miten
tärkeitä perhe ja ystävät
ovat, täällä maailmalla kun
ollaan pitkälti oman onnensa nojassa. On ollut myös
koti-ikävä, Anna tunnustaa.
Työskentely EU-parlamentissa on kuitenkin ollut
hieno ja antoisa kokemus
ja opettanut Annalle hyvin
paljon tärkeitä asioita käytännön politiikasta, EU:sta
ja siitä mikä se oikeastaan
on.
- EU ei ole niin helposti ymmärrettävä asia kuin
vaikkapa eduskunta Suomessa. EU-tasolla säädetään valtava määrä lakeja,
jotka koskevat kaikkia jäsenmaita. On tärkeää olla
tietoinen EU:n toimista.
Myös sen olen tullut huomaamaan, miten kovasti
ja pitkää päivää täällä tehdään töitä.
Politiikka kiinnostaa
Anna lähetti hakemuksen
juuri Sampo Terholle siitä
syystä, että Sampo on ainoa
perussuomalainen meppi
europarlamentissa, eikä hän
olisi voinut kuvitellakaan
lähtevänsä minkään muun
ryhmän avustajaharjoittelijaksi.

- Sampo tekee tärkeää
työtä puolustaessaan suomalaisten oikeuksia näin
valtavassa instituutissa.
Harjoittelun päätyttyä
syksyllä Annan suunnitelmissa on sekä puolueeseen
liittyminen että pohdinta
siitä, mitä muuta hän voisi
tehdä Perussuomalaisten
hyväksi.
- Harjoittelun aikana
minussa on herännyt vahva halu opiskella ja tehdä
paljon lisää erilaisia asioita
politiikan parissa. Erityisesti valtio-oppi ja politiikan
tutkimus kiinnostavat. Vielä on vuosi aikaa miettiä
mitä haluan lähteä opiskelemaan.
Avustajaharjoittelijan
työpäivät vaihtelevat suuresti, eikä koskaan voi aamulla tietää varmasti mitä
päivä tuo tullessaan. Työtehtäviin kuuluvat muun
muassa valiokuntien seuraaminen ja erilaiset selvitystyöt. Avustajat seulovat
mepeille oleellisen tiedon
tietotulvasta. Työpäivä alkaa yleensä yhdeksältä,
mutta voi alkaa aiemminkin, ja päättyy aikaisintaan
kello 17.30, usein kuitenkin
myöhemmin.

Mika Männistö

Viennin kasvu hyytyi
Suomen tuonti kehitysmaista kasvoi viime vuonna yli
viidenneksen ja kohosi lähes
9,6 miljardiin euroon. Viennin kasvu jäi yhteen prosenttiin ja viennin arvo vajaaseen 8,7 miljardiin euroon.

Perinteisesti ylijäämäinen
kehitysmaakauppa kääntyi
alijäämäiseksi. Vajetta syntyi
viime vuonna 880 miljoonaa
euroa, kun vielä vuotta aiemmin tase oli 722 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

EFD-ryhmän avustajaharjoittelija Anna Ruohonen Helsingistä sai Brysselissä vahvan kipinän politiikkaan. Harjoittelu on
opettanut hänelle hyvin paljon käytännön politiikasta, EU:sta ja myös perheen ja ystävien todellisesta arvosta.

Kehitysmaatuonnin arvo
ylitti jo taantumaa edeltäneen tason. Viennin arvo on
sen sijaan yhä vuosien 20072008 viennin alapuolella.
Kehitysmaiden osuus
Suomen koko tuonnista kohosi viime vuonna 15,2 prosentista 15,8 prosenttiin.
Osuus kokonaisviennistä

sen sijaan laski 16,4 prosentista 15,3 prosenttiin.
Osuuden laskusta huolimatta kehitysmaiden osuus
on yhä selvästi korkeampi
kuin viime vuosikymmenen
puolivälissä. Tuolloin kehitysmaiden osuus sekä viennistä että tuonnista liikkui
13-14 prosentin vaiheilla.

Kiina on edellisten vuosien
tavoin selvästi tärkein kehitysmaakauppakumppani, mutta
sen osuus on hieman laskenut.
Kiinan osuus kehitysmaaviennistä oli 30,7 prosenttia ja kehitysmaatuonnista 45,9 prosenttia. Turkki ja Intia olivat
muut tärkeät maat viennissä
ja Brasilia ja Intia tuonnissa.

Tuonnin kasvu johtui
suureksi osaksi öljyn sekä
koneiden ja laitteiden tuonnista, mutta myös tevanaketuonti ja elintarviketuonti
lisääntyi. Metsäteollisuus
ja kemian teollisuus pitivät
viennin edellisvuotisella tasolla, vaikka sähköteknisen
teollisuuden vienti väheni.
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Kunnat kuntoon

Vaali-Juha lähtee kiertueelle
Kierrän perussuomalaisten
puoluehallituksen lähettämänä Suomea aina Lapista
Hankoon saakka. Toimin
kunnallisvaalien vauhdittajana sekä piirien ja paikallisyhdistysten palvelijana. Kiertuereitti esitellään tässä lehdessä. Siihen voivat paikalliset
järjestäjät tehdä muutosehdotuksia kesäkuun kuluessa
ja lopputurneen osalta vielä
elokuussakin.
Paikkakunnat on pistetty kilometrijanalle niin,
ettei aikataulu pettäisi. Viikot alkavat pääsääntöisesti
maanantaista tai tiistaista.
Alueenne järjestösihteerit
auttavat kellonaika- ja tapahtumapaikkasuunnittelussa. Piirin / yhdistyksen
vaalipäällikkö huolehtii tiedonkulusta niin, että tapahtuman kellonajat, sisällöt
ja esiintyjät ovat kullekin
paikkakunnalle optimaaliset. Piirit toimivat yhteistyössä avustajani Gunilla
Förströmin kanssa.
Kierroksen tärkein tehtävä on nostaa paikkakuntien ehdokkaiden tunnettavuutta ja osaamista äänestäjien tietoisuuteen. Itse
tuon esille perussuomalaisten kunnallisvaalien pääteemat, puhun eurokriisistä ja

teen sen, mitä yhdistykset
minulta toivovat.
Kiertueen tueksi kutsutaan myös vaalipiirin kansanedustajia. Yhteisvoimalla murramme vanhan vallan
sielläkin, missä sitä vielä ilmenee! Vaali-Juha esiintyy
paikalla tunnin, puolitoista;
puhun lyhyesti, kuuntelen
enemmän ja vastaan kysymyksiin.
Perussuomalaiset-lehti
ja puolueen nettisivut seuraavat kiertuetta blogin ja
facebook-päivitysten muodossa. Itse uusin kotisivuni
niin, että kirjoitan joka päivä jutun blogiini. Piireillä ja
tapahtumien järjestäjillä on
mahdollisuus saada rahoitusta ilmoitteluun anomalla
sitä puolueelta.
Uskon vahvaan perussuomalaiseen yhteishenkeen, suoraan ihmisten väliseen arjen toimintaan ja
näin syntyvään tulokseen:
vaalivoittoon. Uskoin siihen
jo 41 vuotta sitten. Usko ja
työ tuottivat Suomelle kaksi
Euroopan mestaruutta. Nyt
kansa haluaa Sinun kauttasi muutoksen vanhaan
politiikkaan: puoluejohto
pistää Julma Juhan viestinviejäksi. Täältä tullaan Suomi ja Eurooppa!

Vaalikiertueesta tehdään
seurantaraportit yhdistyksille, piireille, puoluetoimistolle ja puoluejohdolle.
Tarvitsemme uusia malleja
vaalikoneistomme ja niitä
etsitään tälläkin kiertueella.
Vaalit eivät lopu ensi lokakuuhun!
Lisätietoja: Juha Väätäinen,
p. 050 512 0558
juha.vaatainen@eduskunta.fi
Gunilla Förström,
p. 045 584 77670

Piirros: Kalle Erkkilä

IRROITA TÄYTETTY LOMAKE. SULJE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

PALVELUKORTTI
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy Perussuomalainenlehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa
1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot:

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SUKUNIMI

KOTIKUNTA

ETUNIMI

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

LÄHIOSOITE

PUHELIN

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Naiset ry:n jäseneksi (ei erillistä
jäsenmaksua). Jäsenyys edellyttää
puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Nuoret ry:n jäseneksi (ei jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä

SÄHKÖPOSTI

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

LÄHIOSOITE

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa myös osoitteesta
www.perussuomalaiset.ﬁ/jasenyys

KANSALAISUUS

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SOTU
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sivut
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Kampanj

Perussuomalaisten ehdokas,

0€

toteuta kotisivut helposti ja nopeasti!
Varmista kunnallisvaalikampanjan
onnistuminen toimivilla kotisivuilla
Tavoita äänestäjäsi tehokkaasti omilla kampanjasivuilla. Onnistuneet kotisivut luot helposti Kotisivukone-palvelun avulla: puolueesi tarjoaa sinulle puolueilmeen mukaiset sivut nyt ilmaiseksi.
Kotisivukone-palvelun avulla luot toimivat ja helppokäyttöiset
kampanjasivut käden käänteessä. Et tarvitse aiempaa kokemusta
kotisivujen tekemisestä – tietokone ja internet-yhteys riittää. Laita
kampanjaviestintä kerralla kuntoon ja avaa omat, puolueilmeen
mukaiset vaalisivut nyt!

Lue lisää ja hyödynnä tarjous osoitteessa
ZZZNRWLVLYXNRQHˋSHUXVV
IRROITA TÄYTETTY LOMAKE. SULJE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

TAITA TÄSTÄ JA NIDO KIINNI

Postimaksu
maksettu

Perussuomalainen
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