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aikki alkoi Irakista. Samar tapasi 1970- ja
80-luvun
vaihteessa
suomalaisen
miehen
työn merkeissä. Tuolloin Samar
toimi puhelinvaihteenhoitajana
kansainvälisessä yrityksessä. Samar ja herra Makkonen rakastuivat ja menivät naimisiin. Samar
on Irakin kristittyjä, joita maassa
asuu noin 50 000. Myös kaksi lasta syntyi Irakissa.

K

Samarin pojat ovat nyt 31- ja
27-vuotiaita ja Suomessa syntynyt tytär on 20-vuotias.
Samar on tehnyt lujasti töitä
koko Suomessa olonsa ajan. Hän
on ollut keittiöhommissa niin
kouluissa ja päiväkodeissa kuin
hotelleissakin.
Viimeisestä työpaikastaan –
pesulasta – hän joutui luopumaan
ja jäämään eläkkeelle, koska keho ei kestänyt siellä käytettyjä kemiallisia aineita.

Suomeen sodan jaloista
Kun Irak ja Iran ajautuivat sotaan, elämä kaaoksen keskellä
kävi hengenvaaralliseksi ja Makkosten perhe päätti muuttaa Suomeen. Elettiin vuotta 1985. Suomi eli tuolloin aivan toista aikaa
kuin Samarin kotimaa. Täällä oli
syvä rauha ja talous hyrisi jo nousukautta, joka 1990-luvun taitteessa kiehui ylikuumentuneena
ja paloi pohjaan - synkkään lamaan.
Perhe muutti Lappeenrantaan, jossa Samar elää ja viihtyy
lastensa kanssa edelleen. Perheen
isä menehtyi vuosia sitten, vain
45-vuotiaana.

Perussuomalaiset ovat
auttamisen kanava
Samar lähti perussuomalaisten
ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa
siksi, että hän haluaa auttaa ja
puolustaa köyhiä ihmisiä.
Samar Elisabeth Makkonen
katsoo, että suomalaiset ovat liian kilttejä. Tämä näkyy Samar
Elisabethin mielestä mm. siinä
kuinka Suomi tottelee nöyrästi
kaikkea mitä EU sanoo.
Toinen asia, joka Samarin
mielestä osoittaa suomalaisten
ylikiltteyttä on se, että hänen mukaansa ehkä jo lähes puolet Lappeenrannan kiinteistöistä on ve-

näläisten omistuksessa. Hän vaatii, että suomalaisten on puolustettava Suomea ja suomalaista
maata, eikä myydä sitä esimerkiksi venäläisille.
Maailmankirjat ovat
sekaisin
Samar kertoo, että Irakissa on ollut hyökkäyksiä maan kristittyä
vähemmistöä kohtaa. Kirkkoja
on poltettu ja jopa nuoria kristittyjä tapettu islamistien toimesta.
- Täällä Suomessa jaetaan rahaa muille, sen sijaan, että tuettaisiin nuorten psykiatriaa, vanhuksia ja työttömiä. Suomalaiset
nuoret ovat heitteillä, Samar huomauttaa.
- Minä haluan puhua ihmisille, kertoa mikä on väärin ja mitä
pitää tehdä. Haluan sanoa suomalaisille ja lappeenrantalaisille
sellaisia terveisiä, että puolustakaa omaa hienoa maatanne, pitäkää huolta toisistanne ja rakastakaa. Suomessa on vapaus tehdä
myös oikein.
SEPPO HUHTA
KUVAT JUHA PIETILÄINEN
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Asiakaspalvelija Lek Pernu

Suomalaisempi
kuin monet
suomalaiset
Thaimaasta kotoisin oleva Lek on asunut
Suomessa jo yli 20 vuotta. Hän valitsi
perussuomalaiset, koska puolue ajaa
perheiden asiaa.
ek tuli Suomeen noin
kaksikymmentä vuotta
sitten Thaimaasta ja
muutti Pernun pieneen
kylään Kalajoelle. Hän on Suomen kansalainen ja hänellä on
kolme lasta suomalaisen miehensä kanssa.
Lek on töissä paikallisessa vähittäiskauppaliikkeessä. Viime
vuonna aina iloinen Lek valittiin
Kalajoen parhaaksi asiakaspalvelijaksi. Sitä ei ole vaikea ymmärtää, sillä jokainen asiakas on hänelle erityinen ja jokaiselle hänellä riittää iloista hymyä. Kaksi
muutakin puoluetta on pyytänyt
Lekiä ehdokkaakseen. Lek kuitenkin kannattaa perussuomalaisia arvoja, jotka hänen mielestään parhaiten vastaavat hänen

L

käsityksiään oikeudenmukaisuudesta, ihmisyydestä ja järkevästä
taloudenpidosta.
En ikävöi kotimaatani
Lekille tärkeimpiä asioita ovat
perhe ja kristilliset arvot. Kristilliset arvot kuuluvat hänen mielestään jokaiseen puolueeseen, eikä
yhdelläkään puolueella ole oikeutta omia niitä itselleen. Lek valittiin myös paikallisen kirkkoneuvoston jäseneksi. Hän on silminnähden onnellinen.
- Ei minulla ole ikävä Thaimaahaan, perheeni on täällä Suomessa, Lek painottaa.
Hän haluaa myös sanoa, ettei
kukaan pakottanut häntä tulemaan Suomeen, eikä kukaan pa-

Suomalainen

Kuka kuuntelisi?
Perussuomalaiset menestyivät eduskuntavaaleissa mainiosti.
Suurvoittoa on selitetty monella tavalla. Yleispoliittinen tilanne, muiden vaalirahoitussotkut ja mediahurmos ovat yleisimmin mainitut selitykset. Kaikki nämä pitävät varmasti paikkansa, mutta yhdestäkään niistä ei koko totuutta löydy.
Eduskuntavaaleissa ehdokkaat tekivät huikean määrän vaalityötä. Osa oli ensi kertaa ehdolla, osalla oli aikaisempaa kokemusta vaalityöstä. Joillakuilla oli käyttää rahaa mainontaan,
useimmilla ei ollut. Mikä oli läpipäässeiden salaisuus? Mikä oivallus teki heistä kansanedustajia?
 @cf`e\eXj`XbXjgXcm\c`aXC\bG\iel
fe\_[fbbXXeXBXcXaf\ebXlgle^`e$
mXcklljkffeg\iljjlfdXcX`jk\e
i`m\`jj%

kota jäämään. Hän kokee suomalaisen miehensä onnenpotkuksi ja
suomalaiset miehet rehellisiksi ja
luotettaviksi. Hänen mielestään
monet maahanmuuttajat eivät
koe Suomea uudeksi kotimaaksi.
- Täällä on noudatettava tämän maan tapoja. Jos työnteko ei
miellytä, ei tänne tarvitse tulla.
Vielä pari vuotta sitten Lek teki kahta työtä; hoiti lehmiä maalaistalossa ja kävi töissä kaupassa. Lehmistä luovuttiin ja nyt on
aikaa harrastuksille, puutarhanviljelylle ja marjastamiselle. Pernun perheessä tehdään sekä suomalaista että thaimaalaista ruokaa ja Lek on molemmissa mainio
kokki.
PIRJO KERONEN

Ehdokashankinta
hyvällä mallilla
Perussuomalaisten puoluesihteerin Ossi Sandvikin
mukaan viestit kentältä ovat sen suuntaisia, että
puolueen kunnallisvaaliehdokkaiden määrä kasvaa
viime vaaleihin verrattuna todella korkeaksi.
1. Mikä on tavoite?
- Tavoitteemme on se, että saamme kaikkiin suomenkielisiin kuntiin perussuomalaisia ehdokkaita.
Viimeksi meillä oli kolmannes ns. tyhjiä kuntia.
2. Paljonko on kasassa?
- Tarkkaa lukua on mahdoton sanoa, koska tilanne elää koko ajan ja uusia ehdokkaita tulee päivittäin.
Mutta emme tinki tavoitteesta: perussuomalaisia on ehdokkaana jokaisessa suomenkielisessä kunnassa.
3.Vieläkö ehtii, jos haluaa mukaan?
- Toki ehtii, mutta alkaa olla jo kiire, koska ehdokaslistat on jätettävä kuntien keskusvaalilautakunnille
18. syyskuuta ja sitä ennen ne on käsiteltävä paikallisyhdistyksissä.
4. Mihin voi ilmoittautua ehdokkaaksi?
- On otettava yhteyttä omassa kunnassa toimivaan perussuomalaisten yhdistykseen, ja jos jostain syystä
sellaista ei ole niin oman alueen piirijärjestöön.

Kysyin tätä heiltä itseltään. Soitin vaalien jälkeen parillekymmenelle edustajallemme ja kirjoitin ylös heidän ajatuksiaan menestyksekkäästä kampanjoinnista. Pyysin käytännön vinkkejä,
joita muut ehdokkaat voisivat tulevissa kampanjoissa käyttää.
Niitä seuraavassa.
On tapana sanoa, että vaaleissa pitää laittaa itsensä likoon. Mitä
tämä tarkoittaa? Miten laittaa itsensä menestyksekkäästi likoon?
Lyhyesti sanottuna: kampanjointiin on löydettävä uskallusta, viitseliäisyyttä ja aikaa. On uskallettava löytää itsestään vahvuuksia ja
heikkouksia. On uskallettava ottaa ihmisiin kontaktia.
Vaalikampanjointi. Sosiaalinen media. Kampanjasivustot. Mitä nämä ovat, miten näissä toimitaan? Mitä niissä kirjoitan, mitä siellä sanoisin? Miksi kukaan vaivautuisi kuuntelemaan minua, ensi kerran ehdokasta?
Konkareiden viesti on varsin selvä: Ihmiset eivät niinkään odota, että sinulla olisi valmiit vastaukset maailman kaikkiin kysymyksiin. He haluavat, että sinä kuuntelet heitä.
Vakavaa politiikkaa ja hieman huvituksia, siinä mukavan vaalipäivän resepti. Pellehermanneiksi ei tarvitse ryhtyä, mutta pullakahveista, sujuvasta ohjelmasta ja oheismateriaalista on apua.
Vaalilehdet, kynät, karkit, ilmapallot, pinssit, laastaripaketit,
postikortit, tulitikkuaskit, xylitol-purukumit – kaikkia näitä
voi pitää käden ulottuvilla. Tyrkyttää ei kannata, mutta toisinaan oheisromppeen avulla saa avattua kontaktin ja sen jälkeen
lämpimän keskustelun.
Aikaa kampanjointiin pitää löytyä. Aikaa olisi hyvä varata etukäteen, vaikkapa käyttämällä vaalitaistoon osan vuosilomasta.
Ja kampanjoidessa aika kannattaa käyttää tehokkaasti.
Ehdokkuudestaan voi ja kannattaa mainita niissä harrastuspiireissä, joissa muutenkin on mukana. Tyrkyttäminen ei ole hyvästä, hienovarainen ilmaus riittää. Pieni lehti-ilmoitus omassa
harrastelehdessä tai verkkosivustolla ei paljon maksa, mutta
riittää osoittamaan sen, että ottaa oman ryhmänsä huomioon.
Haastattelemani kansanedustajat kokivat tukijoukot tärkeiksi,
ja moni kokosi sellaisen lähipiiristä. Yksinäinen puurtaminen
on raskasta, joten kannattaa värvätä tukijoukoiksi perheenjäseniä, tuttuja tai oman paikallisyhdistyksen jäseniä. Viiden porukalla saa jo paljon aikaiseksi. Omilla verkkosivuillaan voi pyytää ihmisiä mukaan, vaikkapa vaalimateriaalin jakamista varten. Usein tukijoukko jakautuu ydinryhmään sekä kenttäporukkaan. Ydinryhmä suunnittelee mainosmateriaalin, pystyttää verkkosivuston ja ottaa valokuvia, kenttäporukka puolestaan jakaa mainoksia ja jututtaa ihmisiä tilaisuuksissa.
Mitä teetkin, tee se hyvin. Ehdokkaan henkilökohtaisen esitteen,
”flyerin”, ulkonäöllä on suuri merkitys. Jos avaat ehdokassivut
nettiin, pidä huoli siitä, että sinne saapuva löytää jotain itselleen
hyödyllistä. Täytä vaalikoneet huolella. Pidä huolta siitä, että kun
äänestäjät alkavat etsiä itselleen ehdokasta, he voivat löytää sinut.
Koko maailmaa on turha kosiskella. Kannattaa valita ne erityisalueet, jotka tuntee hyvin ja keskittyä niihin. Löytää omat vahvuutensa ja olla niissä paras.
DXk`XjKlibb`cXdXk`Xj%klibb`cX7g\iljjlfdXcX`j\k%]`

3

4

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

ONNEA TIMO!

No: 11 • Syyskuu 2012

No: 11 • Syyskuu 2012

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Suomalainen

Väkirikkaita
toritapaamisia

o Soinin
Katso Tim be.com/
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LUJA TAHTO!
Noilla sanoilla voi luonnehtia perussuomalaisten eduskuntaryhmän
kesäkokousta Savonlinnassa.
duskuntaryhmä jalkautui toisena kokouspäivä ensin Savonlinnan torille ja sitten ympäri Etelä- ja Itä-Savoa.
Savonlinnan torille oli ruuhkautunut Soinia ja kumppaneita
kuulemaan runsaat 200 kaupunkilaista. Savonlinnassa Soinin
puhe otettiin vastaan hyvillä mielin.
- Soini puhui täyttä asiaa. Kyllä meidän on kaikkien maksettava omat velkamme, savonlinnalaiset Raili ja Vesa Lappalainen
kiittelivät.
Pariskunta listasi perussuomalaisille ehdokkaille toivomuksia, jotka kannattaa muistaa kunnallisvaaleissa.
- Vähäosaisimmista on pidettävä huolta ja työllistämistuet
pitää jakaa tasapuolisesti. Sosiaaliturvan mitätöntä tasoa on
myös korotettava.

E

erussuomalaiset aloitti
loppurynnistyksen kunnallisvaalien ehdokashankinnassa. Puolueen
puheenjohtaja Timo Soini muistutti Savonlinnaan kokoontunutta ps-väkeä, että jos aika käytetään tehokkaasti, puolueella on
mahdollisuus saada vielä tuhat
uutta ehdokasta. Ja jos yksi ehdokas saa keskimäärin 45 ääntä, perussuomalaisilla olisi vielä mahdollisuus kahmia 45 000 uutta
äänestäjää.
Soini kertoi avajaispuheessaan ryhmätovereille, avustajille
ja toimittajille hankkineensa henkilökohtaisesti 70 ehdokasta.
Kansanedustaja Teuvo Hakkaraisellakin on listalla jo 50 uutta
kasvoa. Myös muut kansanedustajat ovat olleet aktiivisia ja Timo
Soinin eduskuntaryhmän jäsenille asettama tavoite – 10 kunnallisvaaliehdokasta per kansanedustaja – on hyvää vauhtia täyttymässä.
Soini kertoi myös, että perussuomalaisilta tulee oma vaihtoehtobudjetti. Hänen mielestään paras vaihtoehto eurolle on oma valuutta. Toinen realistinen valuuttaratkaisu voisi olla kaksi eri euroa eli pohjoinen ja eteläinen euro. Maahanmuuttajista Soini sanoi perussuomalaisten haluavan
katsoa ketä tänne tulee.
Soini painotti kokousväelle,

P

että perussuomalaisten menestymistä tukee mm. se, että kunnat ja
maakunnat ovat puolueelle voimavara – ei ongelma – kuten Kataisen hallitukselle.
- Me emme halua maalta pakottamista, emmekä myöskään
maalta pakoa, Soini jyrisi.
Kannatus gallupeja
suurempi
Soini muistutti Savonlinnaan lähes
kokonaisuudessaan saapuneelle
eduskuntaryhmälle, että perussuo-

malaiset vastusti tunnetusti tukipaketteja jo kaksi vuotta sitten.
Soini kummasteli sitä, että päähallituspuolueet ovat irtautuneet vastuustaan maan ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta, antamalla
tai työntämällä vastuun näistä asioista ”takiaispuolueille”. Näillä
hän tarkoitti ruotsalaista kansanpuoluetta ja kristillisiä.
- Kaikki tietää, että paatti vuotaa, kaikki tietää, että kapteeni
valehtelee, Soini kuittasi hallituksen sekoilut ja selittelyt tukipakettien välttämättömyydestä ja
merkityksestä.
Soinin mielestä hallitus on irtaantunut todellisuudesta esimerkiksi kilometrikorvausten poistotavoitteellaan, joka uhkaa varsinkin maaseudulla asuvien ihmisten elinmahdollisuuksia.
Uusimmat gallupit ennustavat perussuomalaisille uutta suurvoittoa tulevissa kunnallisvaaleissa.
- Mutta gallupit ovat jo ilmestyessään pari viikkoa myöhässä
eli kannatuksemme tulee olemaan vielä suurempi. Jytky kakkonen on tulossa!
SEPPO HUHTA
KUVAT PS

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ei panisi pahakseen, jos perussuomalaisten paikallinen valtuustoryhmä kasvaisi nykyisestä yhdestä valtuutetusta.
- Sehän olisi kansanvaltaa. Ryhmä nostaisi varmasti esiin esimerkiksi kaupungin toimintojen yksityistämisen ja ulkoistamisen, joita perussuomalaiset ovat vastustaneet, Laine arveli.
Perussuomalaisten linjaan oltiin yleisesti tyytyväisiä myös
Juvalla, missä kansanedustajat Pirkko Ruohonen-Lerner, Kike
Elomaa, Anne Louhelainen ja Maria Tolppanen piipahtivat Savonlinnan jälkeen.
- Perussuomalaiset tuntuvat omalta puolueelta, kun on itse
tällainen duunari, juvalainen Kalle Hyötyläinen kiitteli.
- Juvalla perussuomalaisten täytyy puuttua nuorten syrjäytymiseen, se on täälläkin ongelma. Ja lapsille toivomme lisää liikunta- ja urheilupaikkoja, joihin käytettäviä varoja on viime
vuosina vähennetty.
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Puheenjohtaja kannusti kenttäväkeä

Kova työ palkitaan

Soini ja Mäntylä piipahtivat Lapin turneella myös Norjan puolella.

Puheenjohtaja Timo Soinin ja varapuheenjohtaja Hanna Mäntylän Lapin kierros oli valtava
menestys.
Ruskan ensimerkkien ilmaantuessa Lappiin, jalkautui myös puolueen puheenjohtaja Timo Soini
kiertueelle itäiseen ja pohjoiseen
osaan maakuntaa.
Soini aloitti kierroksensa perjantaina Kuusamosta, jossa soppatykin äärellä kävi lähes 300
rokannälkäistä ihmistä kuuntelemassa perussuomalaista sanomaa. Uusia ehdokassuostumuksia kirjoitettiin ja paikallaolijat
saivat vahvistusta ja uutta potkua
vaalityöhönsä.

Posiolla kierros pyörähti täyteen vauhtiin, kun paikalle saapuivat myös 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä ja Lapin PerusNaiset. Yleisöä
oli saapunut Pyrinnön salin täydeltä ja keväällä perustetun yhdistyksen jäsenhankinta on hyvin
käynnissä. Kuntavaaliehdokkaita
on täälläkin jo monta ja vielä tulee lisää, jos hieman rohkaistaan!
Syysaurinko seurasi kiertolaisia Kemijärvelle. Taivaan Tulien

aukiolle oli jo kertynyt mukavasti ihmisiä ja paikallisyhdistyksen
väki jakoi ilmapalloja, lehtiä ja
karkkia. Soini ja Mäntylä ottivat
haltuunsa hengenravinnon jakamisen, ja hetken päästä jäsenhakemuksia ja ehdokassuostumuksia kirjoitettiin ranteet hellänä.
Tunnelma oli tiivis ja paikalla oli
myös useita toimittajia.
Juhlahetkiä Sodankylässä
Lauantaiaamuna kokoontuivat
vuorostaan sallalaiset kuuntelemaan ajankohtaista asiaa valtuustosaliin, joka olikin ääriään
myöten täynnä. Ehdokassuostumuksia satoi ropisemalla ja asiaa olisi riittänyt koko päiväksi.

Aikataulu kuitenkin on sellainen
veijari, että se puristaa löysät
pois ja laittaa tien päälle. Niinpä matka jatkui Kelloselän rajaasemalle, jossa tutustuttiin sen
toimintaan ja tavattiin aseman
henkilökuntaa.
Matka jatkui naapuripitäjään Savukoskelle, missä vierailu
on aina yhtä mukavaa osaavan
paikallisyhdistysväen pettämättömän järjestelykyvyn ansiosta.
Ehdokkaita löytyi myös täältä
lisää ja toiminnassa on tekemisen
meininki.
Lounaan jälkeen vuorossa olikin jo Pelkosenniemi, missä paikalliset aktiivit olivat juuri saaneet päätökseen uuden paikallis-

yhdistyksen perustamiskokouksen. Kolme uutta jäsenhakemusta
voitiin ojentaa suoraan Soinille
käteen vietäväksi eteenpäin. Ehdokkaita tässä alle tuhannen
asukkaan kunnassa on kolme, ja
muutama lisää ei ole ollenkaan
mahdoton tavoite. Tämän päälle kelpasi juoda pullakahvit ja
kuunnella kunnanjohtaja Erkki
Parkkisen tervehdyssanat. Mäntylän ja Soinin puheenvuorojen
ja yleisökysymysten jälkeen siirryttiin muutaman kilometrin päähän Talvisodan Ratkaisutaistelun
muistomerkille laskemaan kukkalaite ja viettämään mieleenpainuva hiljainen hetki.
Juhlahetkiä vietettiin myös
Sodankylässä, missä Soini ojen-
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Arvo kentän ponnistuksille

Perussuomalaiset uskovat vahvaan vaalimenestykseen myös Lapissa.

si puolueen viirin Alpo Lintulalle, pitkän linjan perussuomalaiselle.
Sattumalta paikalle osuneista nuorista miehistä Lapin PerusNaiset värväsivät kaksi uutta
ehdokasta, toisen Sodankylään ja
toisen Kemijärvelle.

Perussuomalaiset ovat vahvassa nousussa. Oma työ, oma linja
ja omat ehdokkaat luovat murtumattoman perustan omalle
puolueellemme.
Olen johtanut puoluetta 15 vuotta. Tehtävä on ollut vaikea.
Kun on kannatusta, on ongelmia. Kun ei ole kannatusta, on
ongelmia. Ongelmat kuuluvat elämään. Ne ratkaistaan.
Valtava nousumme, YLE gallup lupaa kannatuksen kolminkertaistumista, saa aikaan monenlaista. Kentän ponnistukset ansaitsevat arvostusta, myös kaikilta perussuomalaisilta.
Vaalit kuumentavat tunteita. Odotettavissa oleva vaalivoitto tuo omat lieveilmiönsä keskuuteemme. Kitken ne. Lupaan,
että piirit tai osastot, joissa asioista ei päästä kohtuudella sopuun, eivät saa allekirjoittamaani valtakirjaa. Ilman sitä jäävät
vaalit väliin. En salli kentän ansioiden hautaamista kylätappeluiden alle.
Minulla oli upea kierros Lapissa. Kiitokset kenttäväelle,
etenkin Lapin perusnaisille. Aateluus velvoittaa.
Älä pelästy mustamaalausta. Kannatuksemme nousu herättää kateutta. Otsikot käyvät suuremmiksi vaalien alla. Kyllä
vanhoja puolueita pelottaa.
Kiitos puurtajille

Piipahdus Norjan puolella

Timo Soini lahjoitti puolueen viirin Alpo Lintulallle, joka on pitkän
linjan perussuomalaisia.

Alpo Lintulalla riitti tarinaa Hanna Mäntylälle.

Sunnuntaiaamuna kansanedustajamme vierailivat ivalolaisessa palvelutalossa tervehtimässä
asukkaita ja tutustumassa talon
toimintaan. Talo poikkeaa laitosmaisista palvelutaloista mm. sillä,
ettei asukkaita hoputeta mihinkään. He saavat heräillä aamulla
omaan tahtiinsa.
Seurueellamme sen sijaan oli
aikataulu, joten suunnaksi otettiin Karigasniemi. Paikallisyhdistyksen tarjoamien makkaroiden
ja lettukahvien lomassa kuultiin
puheenjohtajien viestit kentälle ja
jaettiin lehdet sekä ehdokassuostumukset. Piipahtipa puheenjohtaja Norjankin puolella!
Matkan lakipisteestä käännyttiin takaisinpäin seuraavaan
etappiin Inariin. Siidan kammiin
oli kokoontunut kodan täydeltä
kuulijoita ja keskustelijoita. Aiheet
ovat jo tutut ja usein toistetut, mutta jokaisessa paikassa kuulijoilleen
ainutkertaiset. Ehdokashankinta
on hyvällä mallilla myös täällä.
Viimeiseen tilaisuuteen Ivalossa oli illansuussa saapunut kourallinen paikkakuntalaisia. Keskustelua olisi voitu käydä vaikka
yöhön saakka, mutta lienee kohtuullista sallia jopa puolueen puheenjohtajalle kymmentuntisen
sunnuntaipäivän päätteeksi hetki
lepoa ennen kotimatkaa.
Puheenjohtajakaksikon vierailu oli loistavasti ajoitettu
hengennostattaja ja taatusti mieleenpainuva kokemus kaikille tilaisuuksissa mukana olleille. Se
nostatti mukavasti innostusta,
jota tarvitaan sekä jäsenhankinnassa että vaaleissa.
ANNELI JOENHELMI-KETO
KUVAT SARI MARTTINEN

Kävin luovuttamassa puolueen viirin Sodankylässä Alpo Lintulalle. Puoluehallitus myönsi vastaavan viirin myös Reijo
Rokkamäelle ja Terttu Hautamäelle. Esimerkin voima on vastaansanomaton. Ottakaamme oppia heistä. Puolue on heiltä
paljon saanut ja vaatinut. Nyt on tilaisuus kiittää. Paras kiitos
on vaalivoitto näille pirteille seitsenkymppisille.
Tyhjät kunnat mukaan
Tätä kirjoitettaessa Suomessa on vielä muutama kymmenen
kuntaa, jonne vielä ei ole saatu perussuomalaisia ehdokkaita.
Poistakaamme yhdessä tämä häpeä. On suomalaisen perusoikeus äänestää perussuomalaista. Kautta maan, joka kunnassa.
Otetaan yhdessä loppukiri.
Älä ole henkisesti pieni. Ota rohkeasti ehdokkaita mukaan.
Minä olen aina hakenut lähipiiristäni ehdokkaita. Ja kas, kokonaisäänimäärä on kasvanut ja siinä sivussa omakin tulokseni. Uskottavuus tuo voimaa.
Mennään myönteisellä mielellä kohti vaalivoittoa. Tehdään
hyvä työ - yhdessä.
Timo Soini

Eduskunnassa kansliassa on haettavana

kansainvälisten asiain neuvoksen
virka
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla
www.valtiolle.fi, työavain 110–27–12.
Lisätietoja antavat kansainvälisten asiain yksikön
johtaja Katriina Kuusinen, (09) 432 3554 tai kansainvälisten asiain yksikön apulaisjohtaja Guy Lindström,
(09) 432 3501 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.
Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Eduskuntakatu 4, postiosoite 00102 Eduskunta, viimeistään
maanantaina 10.9.2012 klo 16.15.
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Kansa perussuomalaisten linjoilla

Ensin oma piha kuntoon
Kysyimme ovatko suomalaiset valmiita leikkaamaan kaikista sellaisista
menoista, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, siksi ajaksi kun
maan talous saadaan kasvu-uralle. TNS Gallupilla teettämämme kysely
osoitti, että kansan suuttumus omien kansalaisten hylkäämisestä on
käsin kosketeltava: esitystämme kannatti 60 % vastanneista ja vain 5 %
vastusti jyrkästi.

Kehitysyhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka kansalaisten
näkemykset muuttuvat, kun kerrotaan mitä se on euroina eikä
vain prosentteina. Kun kysytään
pitäisikö Suomen nostaa kehitysyhteistyömäärärahat EU:lle
annetun sitoumuksen mukaisesti
0,7 prosenttiin (Bkt:sta) nykyisestä 0,56 prosentista, vastaus
on enemmistöllä selkeästi kyllä.
Asenne muuttuu heti, kun kerrotaan mitä se tekee euroissa.
Nyt bruttokansantuote on 213
miljardia euroa, siitä nykyinen

0,56 % merkitsee 1,124 miljardia
euroa. Jos EU:n sitoumus toteutetaan täysimääräisesti, nousisi summa 1,441 miljardiin euroon. Samaan aikaan hallituksen budjettiriihessä etsitään epätoivoisesti 200
miljoonaa euroa vanhustenhoidon
henkilömitoituksen toteuttamiseksi eli tekijöiden ja käsien palkkarahaa. Kansalaiset löytävät keinon
vanhusten hoitopalveluihin ministereitä helpommin ja nopeammin:
leikataan kehitysyhteistyön määrärahoista sen verran, että maamme hyvinvoinnin kovalla työllä ja
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Timo kutsuu sinut apuun: ryhdy ehdokkaaksi - työssäkäyvät naiset, kotiäidit,
nuoret naiset, uranaiset, yrittäjänaiset,
insinöörit, liikemiehet, työmiehet, opiskelijat, ammattimiehet, maahanmuuttajat, kuntalaiset. Kaikki väki tarvitaan
niin maaseudulta kuin kaupungeista
kun laitamme kunnat kuntoon.

Tule ehdokkaaksi.
ehdokkaaksi@perussuomalaiset.ﬁ
Lisätiedot 040 652 9100

Sinulla valta vaaleissa.

uhrauksilla rakentaneiden vanhusten ihmisarvoinen loppuelämä
turvataan.
Vähempikin riittäisi
Lääkekulujen korvauksista on
leikattava. Bensan ja sähkön
hintaa nostetaan veropoliittisilla
päätöksillä. Kilometrikorvauksia
leikataan jne. Eli leikataan palveluista ja nostetaan veroja ja
muita maksuja. Miksi? Hallitusherrat eli ministerit ja muut johtavat poliitikot haluavat nostella

Kehitysapurahoista
vanhustenhoitoon
Hallituksen sisällä käydään
piirileikkiä, kun etsitään rahoitusta vanhuspalvelulain henkilömitoituksen toteuttamiseen.
Lopputuloksena on todennäköisesti kompromissi, jos luvataan rahoitus joskus tulevaisuudessa. Karmea totuus siirretään
kuntavaalien yli, jotta demarit
voivat vaalikentillä kehua taistelleensa hallituksessa vanhusten asiat kuntoon.
Puolueemme varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä toisti lehdistötilaisuudessamme (23.8.2012)

vanhuspalvelulain henkilömitoitukseen kohdistuvan rahoitusesityksensä.
Siirretään kehitysapurahojen 1,124 miljardista eurosta 200 miljoonaa vanhuslain
toteuttamiseen tarvittavien henkilöiden palkkaamiseen. Tämä
on vähintä mitä voimme tehdä
hyvinvointimme rakentajien eli
vanhusten eteen.
Mäntylän mielestä on ensin
hoidettava oman maan asiat
kuntoon taloudellisesti ja hyvinvointipalvelujen osalta. Vasta sitten voimme auttaa muita.

Kuva alla: Gallupista näkee, että suomalaiset leikkaisivat ennen kaikkea
maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä. Tämä siihen asti, kun oman
maan asiat ovat kunnossa.
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Vaaratilanteista tiedottaminen selkeämmäksi
Viranomaisten vaara- ja
onnettomuustilanteisiin
liittyvää tiedottamista kehitetään ja selkeytetään.
Valtioneuvosto esitti tänään uuden vaaratiedotetta koskevan lain ja hätäkeskustoimintaa koskevan
lainmuutoksen vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa
lait huomenna. Lait tulevat

TNS Gallupin teettämään kyselyyn vastasi 1 100 suomalaista. Heistä 60
prosenttia kannatti perussuomalaisten linjaa.

samppanjamaljoja EU:n ja YK:n
vallansaleissa retostellen kuinka
Suomi on ykkönen maailmanparantamisessa. Meidän veroeuroja ohjataan kehitysyhteistyömäärärahoihin 1,1 miljardia
euroa, YK:n ilmastorahastoon
0,5 miljardia, maahanmuuttoon
noin miljardi euroa ja uusiutuvien energiamuotojen tukemiseen
toinen miljardi eli yhteensä 3,5
miljardia euroa.
Kun olemme esittäneet, että
vähempikin riittäisi maailman
parantamiseksi, meitä syytetään

rasisteiksi ja impivaaralaisiksi.
Ollaan sitten, mutta kannetaan
ylpeänä näitä viittoja. Maailman
parantamisen määrärahoista on
syytä ohjata ainakin puolet suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi niin vanhusten hoidosta
aina bensan hinnan alentamiseen,
lääkekorvauksista puhumattakaan. Annetaan pilkkakirveiden
heilua. Pidetään suomalaisten
puolta ryhdikkäästi.
MATTI PUTKONEN
KUVAT TNS GALLUP

voimaan 1. kesäkuuta 2013.
Vaaratiedotteet tulee antaa
molemmilla kansalliskielillä. Saamelaisten kotiseutualueella laki
edellyttää vaaratiedotteen antamista saamenkielellä, jos vaarallinen
tapahtuma tai sen seuraukset kohdistuvat mainitulle alueelle.
Kriteerit, joiden nojalla vaaratiedotteita voidaan antaa, koskevat ensisijaisesti tilanteita, joissa
väestöä on varoitettava hengen-

tai terveysvaarasta. Vaaratiedote annetaan myös silloin,
kun ilmenee vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.
Vaaratiedote välitetään väestölle aina valtakunnallisesti
radion kautta ja lisäksi televisiossa, jos tiedotteen antava
viranomainen niin päättää.
(Sisäasiainministeriö)

Kouluviihtyvyys on vahvistunut
Oppilaiden turvallisuuden
ja kouluviihtyvyyden kokemukset ja osaamisen itsetunto ovat Suomessa vahvistuneet vuosina 1994-2010.
Vuonna 2010 oppilaista
73 prosenttia tunsi olonsa
turvalliseksi koulussa. Koulumenestyksensä erittäin hyväksi tai hyväksi kokeneet
tunsivat olonsa koulussa
yleisemmin turvalliseksi kuin
heikommin menestyneet.
Kiusatuksi joutuminen
ja toisten kiusaamiseen

osallistuminen yleistyivät hieman
Suomessa vuodesta 2006 vuoteen
2010. Koulukiusaamisen yleisyydessä Suomi sijoittui kansainvälisessä vertailussa puolen välin
tienoille, mutta toistuva kiusaaminen oli Suomessa harvinaisempaa
kuin muualla.
Oppilaat kokevat menestyvänsä hyvin koulussa yleisemmin kuin
20 vuotta sitten. Omaan osaamiseen liittyvä itsetunto on vahvistunut myönteisesti. Koulumenestyksen paremmaksi kokeneet oppilaat
ja lukioon aikovat 9.-luokkalaiset

kokivat koulun myönteisesti
yleisemmin kuin heikommin
menestyvät ja ammatilliseen
koulutukseen aikovat.
Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston Terveyden
edistämisen tutkimuskeskuksen
raportissa kuvataan suomenkielisten peruskoulujen 5., 7. ja
9. -luokan oppilaiden koulukokemuksia, kouluviihtyvyyttä ja
sosiaalisia suhteita sekä niissä
tapahtuneita muutoksia
(Opetushallitus)

Romanialaispoliisi sai rikokset laskuun
Romanialaisten tekemät rikokset Suomessa
ovat olleet laskussa tänäkin vuonna. Helsingin
poliisin mukaan rikosten vähenemiseen on
osaltaan vaikuttanut Romaniasta Helsingin
poliisilla kesäkuun alusta saakka ”lainassa”
ollut poliisimies.
Poliisi pyrkii ohjaamaan omaa
toimintaansa tarkkailemalla ympäristöään ja tutkimalla tilastoista, miten paljon eri maista saapuneita jää kiinni erityyppisistä rikoksista. Romanialaiset olivat olleet näissä tilastoissa kärkipäässä,
joten asiaa pohtineet virkamiehet
tulivat siihen johtopäätökseen,
että tällaista maiden välistä yhteistyötä kannattaa ainakin kokeilla. Kesäkuun alusta alkanut
yhteistyö on osoittautunut niin
tehokkaaksi, että sitä on päätetty
jatkaa syyskuun loppuun.
- Vuodet 2009-10 olivat huippuvuosia romanialaisten Suomessa
tekemien rikosten osalta. Pari viime vuotta rikostilastot ovat heidän
osaltaan olleet laskussa, ja näyttää
siltä että suunta jatkuu tänäkin
vuonna. Poliisi on jo useana vuonna
tehnyt paljon töitä asian eteen eikä
Suomi enää näytä romanialaisrikollisten silmissä niin houkuttelevalta. Romanialaispoliisi on varmasti
nähty tässä ikään kuin pisteenä iin
päällä, kertoo rikoskomisario Kari
Niinimäki Helsingin poliisista.

Huomattava psykologinen
vaikutus
Osa tänä vuonna saavutetuista
tuloksista näkyy heti, osa vasta
pienellä viiveellä, joten lopulliset
johtopäätökset romanialaislainan
tehokkuudesta voidaan tehdä
vasta ensi kesänä. Romanialaisten tekemien rikosten määrä on
kuitenkin huippuvuosista laskenut 30 prosenttia, eli kysymys on
useista sadoista rikostapauksista.
- Romanialaispoliisi on auttanut meitä esimerkiksi hankkimalla taustatietoja epäillyistä, jotta
tiedämme onko kuulusteltava
olosuhteiden uhri vai vaarallinen
pitkän linjan tekijä. Hän myös
pystyy kommunikoimaan heidän
kanssaan heidän omalla kielellään,
joka luo tehokkaan vaikutelman
siitä, että täällä tiedetään mitä tehdään. Myös psykologinen vaikutus
on huomattava. Se että suomalainen yhteiskunta on nähnyt niin paljon vaivaa, että on hankkinut tänne
avukseen poliisin toiselta puolelta
Eurooppaa luo rikolliselle vahvan

Romanialaisten Suomessa tekemien rikosten osuus on ollut laskussa jo pari vuotta. Romaniasta saadun
poliisilainan ansiosta näyttää siltä, että rikokset vähenevät tänäkin vuonna entisestään.

mielikuvan siitä, että helpompiakin maita Euroopasta löytyy.
Apuna ja asiantuntijana
Varsinaisia poliisivaltuuksia Romanian poliisilainalla ei Suomessa
ole, vaan hänen toimenkuvansa on
tarjota Suomen poliisille apuaan ja
asiantuntemustaan. Vaikka hänen

toimiensa tehokkuutta ei vielä pystytäkään tilastollisesti arvioimaan,
uskoo Niinimäki kokeilusta saavutetun positiivisia tuloksia.
- Uskoisin romanialaispoliisin
myös viihtyneen Suomessa hyvin. Suomella ja Romanialla on
eurooppalaisina valtioina paljon
yhteistä, mutta sen verran erojakin, että tutustuminen suomalai-

seen yhteiskuntaan ja kulttuuriin
on ollut mielenkiintoista. Suurin
ero suomalaisen ja romanialaisen
oikeuskäytännön välillä on, että
Romaniassa kuten suurimmassa
osassa muitakin maita esitutkintaa
johtaa syyttäjä, Suomessa poliisi.
MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA
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Lääkeväärennösten
leviämistä aiotaan
ehkäistä
Lääkeväärennökset ovat
maailmalla kannattava
bisnes. Sen estämiseksi
hyväksyttiin kesällä 2011
EU:n lääkeväärennösdirektiivi. Tavoitteena on
estää väärennettyjen lääkkeiden pääsy laillisille lääkemarkkinoille. Suomessa
ei laillisessa lääkejakeluketjussa ole tavattu yhtään
lääkeväärennöstä, mutta
Euroopan alueella on löytynyt vastaavia tapauksia.
Kehitysmaissa väärennöksiä voi olla jopa 10-30 prosenttia lääkkeistä.
Lääkeväärennöksellä
tarkoitetaan sitä, että lääkevalmisteen koostumus, alkuperä tai
tunnistettavuus on vilpillisesti väärinmerkitty. Lääkeväärennös on aina terveysriski. Väärennetyn valmisteen vaikuttavat
aineet tai muut ainesosat saattavat olla vääriä, tehottomia tai
jopa vaarallisia. Esimerkiksi kehitysmaissa tehottomat antibiootit tappavat ihmisiä.
Yhtenä keinona estää lääkeväärennöksiä ovat lääkepakkausten pakolliset turvaominaisuudet, joista säädetään uudessa
direktiivissä. Turvaominaisuus on tulossa pakolliseksi kaikkiin
reseptilääkkeisiin ja niihin itsehoitolääkkeisiin, joihin arvioidaan
liittyvän suuri riski väärennöksiin. Tavoitteena on, että yksittäinen lääkepakkaus voidaan tunnistaa potilaalle asti. Nykyisin
voidaan tunnistaa vain lääke-erät eränumeron perusteella.
Lääkeväärennöksiä voi tulla maahan laitonta tietä, esimerkiksi matkailijoiden mukana ja netin kautta tilattaessa.
Direktiivin myötä käyttöön on tulossa myös EU:n yhteinen
nettiapteekkitunnus, josta kuluttaja voi tunnistaa laillisen
nettiapteekin. On myös hyvä muistaa, että reseptilääkkeiden ostaminen netistä ilman reseptiä on laitonta.
(Sosiaali- ja terveysministeriö)

Vanhemmilla vahva vaikutus lapsen tupakointiin
Yläkoulu on tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittistä aikaa. Vanhemmat voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, aloittaako nuori tupakoinnin tai onnistuuko hän lopettamaan sen.
Syöpäjärjestöt on selvittänyt nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta tuoreessa
Kuuntelua, kannustusta ja kehuja -raportissaan.
- Vanhemmat usein vähättelevät omaa vaikutustaan ja
sysäävät syyn lapsen kaveripiirin kontolle. Nuorten parissa
tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vanhemmilla
on yllättävän suuret mahdollisuudet vähentää lapsensa riskiä aloittaa tupakointi ja tukea häntä tupakoinnin lopettamisessa, sanoo raportin kirjoittanut Sanna-Mari Salomäki
Aurera Oy:stä.
Apua ja tukea lopettamiseen nuoret toivovat ensisijaisesti
läheisiltään, myös vanhemmilta. Vanhempien asenteet ja esimerkki vaikuttavat nuorten tupakointiin sen kaikissa vaiheissa. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että tupakoivien vanhempien lapset alkavat todennäköisemmin itsekin polttaa.
Vaikka vanhempi itse polttaisi, hänen kielteinen suhtautumisensa tupakointiin pienentää lapsen riskiä aloittaa
tupakointi. Tupakoinnista voi keskustella pientenkin lasten
kanssa, toki heidän ikätasonsa mukaisesti. Lapsen itsetunnon vahvistaminen ja kannustaminen terveellisiin elintapoihin suojaa häntä tupakoinnin aloittamiselta. Tärkeää
on kiittää, kannustaa ja kehua lasta savuttomuudesta sekä
tehdä kodista tupakasta vapaa alue.
Syöpäjärjestöt aloittaa tänä syksynä kampanjan, jossa
korostetaan vanhempien vastuuta nuorten tupakoinnin ehkäisyssä ja tupakoinnin lopettamisen tukemisessa.
(Syöpäjärjestöt)
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Mieskaveritoim
Maassamme on paljon lapsia, joilta puuttuu
aikuisen miehen malli. Tähän löytyy vastaus
mieskaveritoiminnasta. Se on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina
lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isään tai
muihin miehiin.
aikuisen miehen. Mieskaveriksi
sopii tavallinen mies, joka on lapsen kannalta turvallinen ja luotettava, ja joka ymmärtää lapsen
kehitysvaiheisiin liittyviä asioita.
Miehillä ei ole yläikärajaa, vain
täysikäisyys on ehtona toimintaan osallistumiselle. Lasten ikähaarukka on 4-16 vuotta. Miehet
ja lapset ovat löytäneet mukaan
järjestön toimintaan lehti-ilmoitusten kautta, internet-sivuilta
www.mieskaverit.ﬁ tai messuilta
johon Pienperheyhdistys ry/Mieskaveritoiminta on osallistunut.
Tapaamiset ovat sovittavissa

Mieskaveritoiminta täyttää tänä
vuonna jo 20 vuotta. Toiminnassa on miehiä mukana noin 100 ja
lapsia noin 120.
Lapsi saa aikuisen miehen
mallin sekä kaveriksi turvallisen

Toimintaan mukaan tulevat joutuvat ensin tiukkaan seulaan ja
heiltä vaaditaan lupaa viranomaisselvityksiin. Tämän jälkeen
miehet käyvät 15 tunnin mieskaverikurssin, jossa perehdytään
kaveriksi ryhtymisen haasteisiin.

EI PAKKORUOTSIA!
Ruotsinopetuksen on perustuttava vapaaehtoisuuteen, vaatii Suomen Lukiolaisten Liitto.

ti opiskellun kielen vapaa, yksilön
omiin intresseihin perustuva valinta.
Vapaaehtoisuus lisää yksilön opiskelumotivaatiota ja syventää oppimista. Toinen kotimainen kieli ei tee
tässä suhteessa poikkeusta.
Vapaaehtoisuus rikastaisi
kielivarantoamme

Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Veera Svahn uskoo ruotsinopetuksen pakollisuuden poistamisen rikastavan suomalaisten
kielivarantoa ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomen Lukiolaisten Liitto on yksi
monista suomalaisista järjestöistä, joka on ottanut tavoitteekseen
kieltenopiskelun valinnaisuuden
lisäämisen ja pakollisesta toisen
kotimaisen kielen opiskelusta luopumisen suomalaisten kielitaidon
monipuolistamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.
SLL:n puheenjohtaja Veera
Svahnin mukaan liitto ei siis vastusta ruotsinopetusta, kuten se
usein tiedotusvälineissä leimataan,
vaan kannattaa valinnaisuuden lisäämistä kieltenopiskeluun.

- Suomen Lukiolaisten Liitto
ymmärtää hyvin kaksikielisyyden toteutumisen periaatteelliset
ja käytännölliset haasteet, jotka
on syytä ottaa vakavasti. SLL pitää maamme kaksikielisyyttä rikkautena, josta on syytä huolehtia
myös tulevaisuudessa ruotsin kielen opetuksen laatua ja kiinnostavuutta edistämällä, Svahn toteaa.
SLL:n näkemyksen mukaan kieltenopiskelussa peruslähtökohtana
pitää olla, että oppilas tai opiskelija
kokee oppimansa tiedot ja taidot
hyödyllisiksi. Tähän liittyy vahvas-

SLL:n esityksen mukaan jokaisen
peruskoululaisen ja lukiolaisen tulisi saada opiskella vähintään kahta
itse valitsemaansa vierasta kieltä,
joista yhden on oltava A1- ja toisen vähintään B1-oppimääräinen.
- Oletettavaa on, että toisen
kotimaisen kielen muuttaminen
vapaaehtoiseksi vähentäisi varsinkin aluksi ruotsin kielen opiskelua. Tämä olisi kuitenkin pieni
menetys suhteessa saavutettavissa
oleviin hyötyihin ruotsia opiskelevien motivaation nousussa ja ruotsinopetuksen syventymisessä.
Samalla lisääntyisi muiden kielten opiskelu ja kansainvälinen kielivaranto rikastuisi. Suuria voittoja
saavutettaisiin ajan kanssa myös
asenteellisella tasolla. Vapaaehtoisuuteen siirtyminen kun antaisi
myös aidon mahdollisuuden liennyttää ruotsin kieltä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja.
MIKA MÄNNISTÖ
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mintaa lapsille
Tavallisesti lapsi ja kaveriksi
lähtenyt mies tapaavat toisiaan
kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Ajankäyttö on aina sovittavissa tapauskohtaisesti.
Toiminnassa tehdään säännöllisesti myös yhteisiä retkiä kuten
esim. kalastusreissuja ja käydään
lätkämatseissa ja tapahtumissa,
joissa jaetaan kokemuksia. Yhteiset harrastukset lujittavat miehen
ja lapsen välistä suhdetta. Tärkeintä on mukava yhteinen aika.
Mieskaveritoimintaa rahoittavat Ragnar Ekberg-säätiö, Helsingin kaupunki ja RAY ja sitä
tukee myös Helsinki City West
Rotaryklubi. Pikkukaveria ei jätetä -projektia, jossa mieskaveritoimintaa laajennetaan muihin
Suomen kaupunkeihin, rahoittaa
Alli Paasikiven -säätiö ja Rahaautomaattiyhdistys. Projekti on
osa Lastensuojelun Keskusliiton
Emma ja Elias -ohjelmaa. Kuka tahansa voi tukea toimintaa
lahjoittamalla rahaa toimintaa
varten. Pienperheyhdistys ry:n
organisoima Mieskaveritoiminta
on vapaaehtoistyötä, vain Mieskaveritoiminnan ohjaaja Mina
Iranta on palkattu työntekijä
Helsingissä.
HARRI LINDELL
KUVAT MATTON OY
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Pitäisikö ruotsin olla
valinnainen kieli?

KOLUMNI

Varusmiespalvelus ehkäisee
syrjäytymistä
Nuorten miesten syrjäytymisestä on syytä kantaa vakavaa
huolta, sillä yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneita on jo kymmeniä tuhansia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on asettanut työryhmän pohtimaan syrjäytymisvaaran torjumista. Hän
on myös kehottanut jokaista kansalaista miettimään, mitä voisi
syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehdä.
Yksi keskeinen toimenpide on varusmiespalvelusten keskeyttämisten vähentäminen. Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan palveluksen keskeyttäminen nimittäin ennakoi
syrjäytymistä: jos palvelusaika ei pysty saamaan vaikeuksissa olevaa henkilöä jaloilleen, hän jatkaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen
johtavaa polkua. Samalla tavoin syrjäytymisvaara koskee kaiketi
myös niitä, joita ei palvelukseen ole kelpuutettu laisinkaan.
Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti peräti 19 prosenttia. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös kutsunnoissa palveluksesta vapautettujen määrä on kasvanut vuosi
vuodelta. Viime vuonna kutsunnoissa vapautettiin 5 600 miestä,
eli noin 16 prosenttia ikäluokasta. Yleisimpiä syitä vapautukseen
olivat ylipaino ja mielenterveysongelmat. Yhdeksi syyksi hylkäysprosentin nousuun on mainittu terveyskriteerien tiukentuminen.
Suomessa on pitkä perinne siitä, että liki koko miespuolinen ikäluokka suorittaa varusmiespalveluksen. Aiemmin jokaiselle löytyi sopiva palvelustehtävä kyvyt ja terveydentila
huomioiden, mutta viime vuosina on käytännössä siirrytty
valikoivaan asevelvollisuuteen. Nyt hylättyjen joukossa lienee
paljon sellaisia nuoria miehiä, jotka vielä pari vuosikymmentä
sitten olisivat ilman muuta käyneet intin.
Armeijasta saa sekä fyysisiä että henkisiä valmiuksia paitsi
pahimman varalle myös arkielämään. Palvelus auttaa itsenäistymään ja totuttaa arjessa ja työelämässä tärkeisiin taitoihin, kuten
aikaisiin herätyksiin, ohjattuihin aikatauluihin ja esimiehen kanssa
toimimiseen. Näiden taitojen lisäksi palveluksen suorittaneet saavat
ylpeyden kansalaisvelvollisuuden suorittamisesta sekä armeija-ajan
muistoja ja ystäviä. Tämä kaikki on nuorelle arvokasta pääomaa,
joka ehkäisee syrjäytymistä. Ei ole oikein, että tällaiseen pääomaan
pääsee käsiksi vain ns. palveluskelpoinen ikäluokka ja siitä jäävät
paitsi he, jotka näiden taitojen oppimista kipeimmin tarvitsisivat.
Omana panoksenani presidentin masinoimiin syrjäytymisentorjuntatalkoisiin olen jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen,
jossa tiedustelen, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta Puolustusvoimat
voisi kantaa nykyistä enemmän vastuuta nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemisestä – siis mitä tehdä, jotta mahdollisimman
suuri osuus ikäluokasta kelpuutettaisiin varusmiespalvelukseen ja
mahdollisimman moni suorittaisi palveluksensa loppuun asti.
Jussi Niinistö
kansanedustaja
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja

EI
Emma Halonen

Mikko-Sakari Kortteus

Kristian Koskinen

- Mielestäni valinnaisuutta on ainakin lukiossa ihan tarpeeksi nyt
jo, mutta pakkoruotsin
voisi Suomessa jättää pois
myös yläasteella. Muista
kielistä on enemmän hyötyä, sillä ruotsia puhutaan
vain yhdessä maassa jossa
pärjää englannillakin, ja
ruotsinkielinen vähemmistö Suomessa on hyvin
pieni.

- Kyllä. Pakkoruotsin
opiskelu on turhaa, eikä
sillä ole käytännössä mitään merkitystä. Ei edes
näin lähellä länsirannikkoa.

- Ehdottomasti. Pakkoruotsin opiskelu on suomeksi
sanottuna turhaa, sen paremmin en osaa sitä sanoa.

Perussuomalainen-lehden Kankaanpään
Yhteislyseon opiskelijoiden parissa tekemän
pikagallupin perusteella kielikysymys jakaa
mielipiteitä lukiolaisten keskuudessa.

Mikko Mäkelä
- Mielestäni on hyvä, että on määritelty tietyt kielet joita pitää opiskella.
Muuten todella harva opiskelisi esimerkiksi ruotsia, joka kaksikielisessä maassa mielestäni kuuluu asiaan.

Iida Rantala
- Mielestäni valinnaisuutta on
tarpeeksi nyt jo. Myös ruotsin pitäisi pysyä pakollisena
oppiaineena, onhan se Suomen toinen virallinen kieli.
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Täällä työskentelee 754
Strasbourg herää henkiin, kun Euroopan
parlamentin jäsenet eli mepit saapuvat yksityisjunallaan unionin kokouksiin.
Valtavassa lasisessa tornissa, josta tulee mieleen pahuuden paikaksi kutsuttu Baabelin torni, kuhisee ihmisiä kuin muurahaisia.
Eri kansallisuuksista koostuva
noin 10 000 ihmisen joukkio tuo
Strasbourgin kaupunkiin kaivatun piristysruiskeen.
Kaupungin kaikki hotellit
ovat tupaten täynnä meppejä,
virkamiehiä, median edustajia ja
tietysti myös eri kansallisuuksia
edustavia vierailijaryhmiä tutustumassa byrokratiahirviöön
nimeltä EU-parlamentti. Virkamiehiä väkimassasta on noin 1
000. Monet heistä asuvat Luxemburgissa - lähellä mutta silti
kaukana.
Ulkomaan päivärahat saavat
virkamiehetkin loistamaan töissään. Moni heistä työskentelee
kielenkääntöön liittyvissä toimissa, puhutaanhan unionin alueella
monia kieliä ja murteita. Euroopan parlamentti toimii kolmessa
eri maassa - Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa.
Mepit matkustavat
yksityisellä luotijunalla
Parlamentin on kokoonnuttava
12 kertaa vuodessa Strasbourgissa. Tämä on mainittu perussopimuksessa, ja siksi järjenvastainen

■ ESKON PILAPIIRROS

rekka- ja junaralli kulkee Brysselin ja Strasbourgin välillä. Mepit
itse eivät voi päättää asiasta. He
istuvat kuin koululaiset kiltisti
omissa pulpeteissaan. EU:ssa on
jopa erillinen ryhmä, joka pohtii
miten yhdessä paikassa pitää istua. Entä jos saman päivän aikana olisikin kaksi kokousta Strasbourgissa? Sehän tarkoittaisi,
ettei kokousväen enää tarvitsisi
matkustaa erikseen Strasbourgiin
niin usein.
Tämän ajatuksen keksijä on
suoranainen nero, sillä se vähentäisi kallista ja aikaa vievää
matkustamista Strasbourgin ja
Brysselin välillä. Mepit matkaavat kaupunkien väliä erikoisluotijunalla, johon tavallisella junan
käyttäjällä ei ole asiaa. Matka
taittuu neljässä tunnissa. Tämän
reissaamisen vähentäminen on
vähintäänkin kannatettava ajatus, mutta jää nähtäväksi, saako
parlamentti näin järkevästi toimia?
Europarlamentaarikkojen
kiireet jakaantuvat epätasaisesti.
Joskus he ehtivät tavata äänestäjäkuntaa omissa kotimaissaan,
toisinaan taas on tulenpalava
kiire ja matkustaminen tietysti vie ajasta oman lovensa. Vain
Brysselissä työaika saattaa mahtua virka-ajan puitteisiin, muissa
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SAMPO TAKOO BRYSELISSÄ

EU:n paisuva byrokratia

Mepit voivat ihailla Strasbourgissa myös maisemia.

100 000 vierasta vuodessa
Euroopan parlamentti (EP, epävirallisesti myös europarlamentti)
on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, jonka jäsenet valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi. Parlamenttiin kuuluu
736 jäsentä, joista suomalaisten meppien osuus on 14. Saksalla
on suurin edustus, 99 meppiä. Toisella sijalla ovat Ranska, Italia
sekä Yhdistynyt kuningaskunta 78 edustajalla.
MEP voi kutsua vuodessa 110 vierasta, joiden matkat ja majoitukset maksetaan. Suurin osa parlamentin jäsenistä käyttää
tämän edun hyväkseen täysimääräisenä. Euroopan parlamentin
Suomen tiedotustoimiston mukaan suomalaisia vierailijoita käy
86 240 vuodessa. Lisäksi tulevat lehtimiehet, koululais- ym. ryhmät, joten parlamentin tiedotustoimisto arvioi määrän hieman
alle 100 000 henkilöksi vuodessa. Loppupeleissä puhutaankin
satojen miljoonien eurojen kuluista vuodessa.

paikoissa työpäivät venyvät usein
hyvinkin pitkiksi. Matkustaminen paikasta toiseen on meppien
tavallista arkea, välillä uuvuttavaa ja turhauttavaakin, ovathan
matkat pitkiä ja joskus vaikean
savotan takana.
Sampo Terho valon ja järjen
pilkahduksena
Vapaa ja demokraattinen Eurooppa -ryhmään (EFD) kuuluu
34 jäsentä. Yksi heistä on perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho. Kaikki EUkriitikot eivät voi olla samassa
ryhmässä EU-parlamentissa, se
ei ole poliittisesti mahdollista.
Suomessa perussuomalaiset ovat
EU-kriitikoita, mutta kansainvälisellä mittarilla mitattuna olemme kuitenkin varsin maltillinen
ryhmä.
Sampo istuu 754-jäsenisessä
(35 % naisia) parlamentissa paitsi puolueensa edustajana myös
ryhmänsä varapuheenjohtajana
ja työvaliokunnan jäsenenä. Tämän lisäksi hän on varsinaisena
jäsenenä talous- ja raha-asioiden
valiokunnassa, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan alivaliokunnassa, Kanadan suhteista vastaavassa valtuuskunnassa sekä
varalla ulkoasianvaliokunnassa,
työllisyyden ja sosiaaliasioiden
valiokunnassa sekä Australian ja
Uuden-Seelannin suhteista vastaavassa valtuuskunnassa.

Sampo tuli parlamenttiin Timo
Soinin tilalle vuonna 2011 varasijalta. Vuonna 2009 hän sai europarlamenttivaaleissa 9 374 ääntä.
Aina vain lisää Eurooppaa
Eikö eurokriittisyys lisäänny tilanteen vaikeutuessa ja muuttuessa yhä hölmömmäksi, moni
kysyy. Sampo Terholta kysymykseen saadaan napakka vastaus:
- Hyvä kysymys ja hyvä että
otit asian puheeksi, sillä vastaus
on ei. Mitä huonommin EU:lla
menee, sitä enemmän sitä kannatetaan niiden meppien parissa,
jotka sitä kannattavat. Joka päivä
vaaditaan aina vain lisää Eurooppaa. Oli ongelma mikä tahansa,
vastaus on aina vain yhä enemmän Eurooppaa, kun eri maiden
meppien puheita kuuntelee. Sillä,
mitä muualla maailmassa tapahtuu, ei ole tähän mielipiteeseen
mitään vaikutusta.
754 meppiä ei ole läpileikkaus
kansasta, sillä vain 40 prosenttia
EU-maiden kansalaisista äänestää
EU-vaaleissa. Toisin sanoen EU:n
kannattajat äänestävät ja ne jotka
eivät kannata järjestelmää protestoivat jättämällä äänestämättä.
Käykää äänestämässä,
muuten annatte kaiken vallan
niille, joita inhoatte, Sampo Terho toteaa.

EU:lla on komission, parlamentin ja neuvoston ohessa lukuisa
määrä pienempiä, suurelle yleisölle tuntemattomia virastoja.
Näitä ympäri Eurooppaa levitettyjä laitoksia on yhteensä 43,
joista varsinaisia virastoja on 24. Virastojen tehtävät ovat hyvää tarkoittavia mutta vaikeaselkoisia – etenkin kun muistetaan että niiden on tarkoitus toimia vain ylikansallisen yhteistyön tasolla.
Virastot on jaettu useisiin alaryhmiin. Politiikan alojen
virastot hoitavat tiettyjä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä (esim. kalastuksenvalvontavirasto ja lääkevirasto).
Poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvät virastot avustavat jäsenvaltioita mm. kun ne tekevät yhteistyötä
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvät virastot hoitavat nekin
teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä, jotka puolestaan
kuuluvat yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan
(esim. Europol).
Toimeenpanovirastot vastaavat tietyistä yhden tai useamman EU:n ohjelman hallinnointiin liittyvistä tehtävistä (esim.
kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto); nämä virastot perustetaan vain määräajaksi. Tammikuussa 2011 perustettiin myös kolme rahoitusvalvontaviranomaista (mm. Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen). Lisäksi oman ryhmänsä
muodostavat Euratom-sopimukseen perustuvat kaksi virastoa,
joiden tarkoitus on mm. koordinoida EU-maiden ydinenergian
rauhanomaista käyttöä koskevaa tutkimusta sekä varmistaa
ydinenergiatuotannon riittävyys ja turvallisuus.
Työntekijämääriltään eri virastot ovat hyvin erikokoisia.
EUROPOLissa on työntekijöitä yli 700, kemikaalivirastossa ja
Euroopan ympäristökeskuksessa noin 50, elintarvikevirastossa
450 (joiden lisäksi 11 paneeliryhmää, joissa kussakin kymmeniä jäseniä), ja tutkimuksen toimeenpanoviraston väkimäärä
puolestaan on ensi vuonna nousemassa n. 550:een.
Suomalaisille tutuimmat virastot saattavat olla elintarviketurvallisuusvirasto (jota tavoiteltiin Suomeen, muttei saatu)
ja kemikaalivirasto (jota ei niin kovasti tavoiteltu Suomeen,
mutta joka saatiin elinkeinoviraston sijaan). Elintarvikevirastolla käytiin aikanaan kovaa sisäpoliittistakin peliä, kun Paavo
Lipponen uskotteli vain päiviä ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja saaneensa viraston hankittua Suomeen.
Virastoja on arvosteltu monista syistä eikä vähiten niiden
tarpeellisuudesta. Joitakin virastoja on väitetty vain EU-politiikassa tehtyjen myönnytysten palkinnoiksi. Suurella osalla
niistä on myös ollut vaikeuksia tehdä selkoa tuloistaan ja menoistaan. Vain yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että kolmen
viraston huonosti perusteltu rahankäyttö vuodelta 2010 sai
jopa europarlamentin ilmaisemaan tyytymättömyytensä ja vaatimaan vuoden 2010 talousarvioiden vastuunvapauden hyväksymisen lykkäystä.
Aihetta huomautuksille onkin. Elintarviketurvallisuusviraston 15-henkisen hallituksen kokouksissa yhden osallistujan
aiheuttamat kustannukset olivat 2010 peräti 6 157 euroa, eli
jokainen hallituksen kokous maksoi veronmaksajille yli 90 000
euroa. Samainen virasto myös käytti 2010 peräti 49 miljoonaa
euroa viestinnän ja hallinnon ulkoistettuihin palveluihin.
Vielä on moitittu sitäkin, että monet virastojen korkeat
virkamiehet ovat entisiä teollisuusjohtajia tai lobbareita, joilla
on selviä eturistiriitoja ja kytköksiä, jotka vaarantavat työn
puolueettoman suorittamisen. Myös työntekijöiden valintaperusteissa on ollut epäselvyyksiä.
Virastojen lukumäärä on noussut merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Kun vuonna 2000 selvittiin vielä kolmella virastolla,
nyt niitä on alussa mainitsemani 24, ja parisenkymmentä muuta
laitosta vielä päälle. Talouskriisistä huolimatta myös useita uusia
virastoja on perusteilla. Tämä on nähdäkseni merkittävä opetus
niille, jotka ajattelevat EU:n olevan oikea taho valvomaan jäsenmaiden tuhlailua ja muun muassa Suomen talouskuria.

Sampo Terho
HARRI LINDELL

europarlamentaarikko
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Nuorten luku- ja
kirjoitustaito tapetilla
Suomalaisnuoret ovat hyviä lukijoita. Huolestuttavaa kuitenkin on, että nuorten luku- ja kirjoitustaidon taso on
laskenut ja erot koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ovat kasvaneet. Myös kiinnostus
lukemiseen on heikentynyt.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää erityisen Lukuinto-ohjelman lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon
vahvistamiseksi. Ohjelman toteutuksesta vastaavat Oulun
yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.
Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoa sekä edistää lukemisharrastusta. Kohderyhmänä ovat 6–16-vuotiaat sekä lasten
ja nuorten opettajat ja kirjastoammattilaiset. Keskeistä on
koulujen ja kirjastojen yhteistyö.
Ohjelmassa luodaan lasten ja nuorten monipuolista
luku- ja kirjoitustaitoa kehittävä ja myönteistä lukemisen
kulttuuria ylläpitävä toimintamalli, joka vakiinnutetaan
koulujen ja yleisten kirjastojen arkityöhön. Ohjelma toteutetaan vuosina 2012–2015.

Järjestösihteerillä ei ty
Perussuomalaiset palkkasi jo viime vuonna
palvelukseensa kolme järjestösihteeriä, joiden
viralliseen työnkuvaan kuuluu toimia linkkinä,
koordinaattorina ja tukihenkilönä puolueen
ja piirien välillä. Järjestösihteerien tärkeimmät
tehtävät liittyvät kuntavaalien 2012
rakentamiseen sekä piirien, paikallisyhdistysten
ja ehdokkaiden avustamiseen vaalivalmistelutyössään.

(OKM)

Oppisopimuskoulutuksen
leikkaukset liian suuria
Suomen Yrittäjät pitää oppisopimuskoulutukseen suunniteltuja leikkauksia liian suurina.
Suomen Yrittäjien johtaja Martti Pallari muistuttaa
huolestuttavien talousnäkymien vaativan nopeita ratkaisuja
osaamisen päivittämiseksi. Monet ihmiset joutuvat hankkimaan jopa kokonaan uuden ammatin.
Vuoteen 2012 verrattuna aikuiskoulutuksena toteutettavan oppisopimuskoulutuksen koulutuspaikkakiintiöt
ovat pienentymässä yli viidenneksellä. Joillekin leikkaukset
voivat olla jopa 40 prosenttia. Jyrki Kataisen hallituksen
ohjelmassa luvataan vahvistaa työpaikalla tapahtuvan opiskelun roolia.
Pallarin mukaan suunnitellut leikkaukset heikentäisivät erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien
itsensä koulutusmahdollisuuksia. On vaarana, että ei-tutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus loppuu kokonaan.
Erityisesti pienissä yrityksissä kouluttautuminen käy parhaiten työnteon yhteydessä, sillä niillä ei usein ole varaa pitkiin, yrityksen ulkopuolella tapahtuviin koulutusjaksoihin.

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola toivoo hallituksen keskiviikkona alkavalta budjettiriiheltä, että
valtiotyönantaja tässä taloudellisessa tilanteessa lisäisi työpaikkoja, eikä kasvattaisi omilla päätöksillään työttömyyttä.
- Mikäli kevään kehysriihen päätökset toteutuvat budjettiriihessä, valtion palveluverkosto supistuu rajusti koko maassa.
Laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen virastoissa vaikeutuu
entisestään henkilöstö- ja talousresurssien niukkuuden vuoksi.
Uhkana ovat myös mittavat irtisanomiset. Pelkästään
puolustusvoimauudistus, jonka toimeenpano on jo käynnissä, merkitsee 1 000-2 000 henkilön irtisanomista ja lisäksi
tuhansien puolustusvoimien palveluksessa olevien siirtämistä paikkakunnalta toiselle.
Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on
60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n
suurimpia jäsenliittoja.
(Pardia)

Jukka Kotimäki, Sisä-Suomi

Jukka Kotimäki Siilinjärveltä
on Sisä-Suomen järjestösihteeri. Hänen vastuualueisiinsa
kuuluvat Pirkanmaa, Häme,
Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala.
- Työni on enemmän asioiden järjestelyä kuin politiikan
tekemistä. Tyypillistä työpäivää minulla ei olekaan, mikä
tekee työstä mielenkiintoista
vaikka toisaalta joskus kaipaa rutiinejakin. Tämä johtuu
siitä, että kenttäväki tekee hyvin arvokasta työtään yleensä
varsinaisen päivätyönsä ohella, mistä syystä järjestösihteerinkin työajat painottuvat
iltoihin ja viikonloppuihin.
Säännöllistä työaikaa minulla
ei ole ja ”soitosta liikkeelle”
on periaatteeni. Minulle saa
soittaa iltaisin ja viikonloppuisin kun tarvetta vain on.
Kenttäväestä ja heidän pyyteettömästä työstään kumpuaa meidän voimamme, kertoo
Kotimäki.

Juha Liukkonen, Pohjois-Suomi

Riikka Slunga-Poutsalo, Etelä-Suomi

(Suomen Yrittäjät)

Valtiotyönantajan ei
tule lisätä työttömyyttä
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Riikka Slunga-Poutsalo Lohjalta
on Etelä-Suomen järjestösihteeri.
Hänen vastuualueitaan ovat Satakunta, Varsinais-Suomi, Helsinki,
Uusimaa ja Kymi.
- Työpäiväni alkaa yleensä jo
puoli kahdeksan aikaan aamulla,
kun hyppään autoon Lohjalla ja
lähden kohti Helsinkiä. Yhdeksän aikaan alkaa puhelin soida
tasaiseen tahtiin. Sitten tulevat
kysymykset. Piireille tyypillisiä
kysymyksiä ovat esimerkiksi,
onko tämä henkilö puolueen jäsen vai ei tai löytyykö puolueelta
materiaalia jaettavaksi kentälle.
Paikallisyhdistykset tahtovat tietää esimerkiksi, voiko syyskokouksen pitää jo ennen vaaleja vai
vasta jälkeen tai voiko puolueeseen kuulumattoman ottaa yhdistyksen jäseneksi, kertoo SlungaPoutsalo.
Uusia yhdistyksiä on nyt
perustettu aika paljon ja myös
vanhoja on elvytetty. Sen myötä
on herännyt paljon yleensä sääntöasioihin liittyviä kysymyksiä,
kuten ketkä ovat yhdistyksessä

äänioikeutettuja jäseniä. Myös
erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisu on osa työnkuvaa. Iltapäivällä järjestösihteerillä on aikaa
kirjoittaa piireille erilaisia ohjeistuksia. Samoihin kysymyksiin
joutuu yleensä vastaamaan vielä
illalla kotona, heti kun Facebookin aukaisee.
- Oleellinen järjestösihteerin
tehtävä liittyy koulutusasioihin.
Heinäkuussakin kiersimme aika
paljon kentällä antamassa ehdokkaille parin kolmen tunnin
täsmäiskuja siitä, miten kunnallisvaaleihin tulee valmistautua ja
millaista tukea puolue voi tarjota.
Slunga-Poutsalo on järjestösihteereistä ainoa, jolla on toimipiste puoluetoimistolla, joten
hänen toimenkuvansa pitää sisällään muutakin kuin varsinaisesti
järjestösihteerille kuuluvia asioita. Toimistolla hän muun muassa auttaa tietokoneongelmissa,
hoitaa erilaisia juoksevia asioita
ja tarvittaessa vastaa viimeisenä
linkkinä keskuspuhelimeenkin.

Juha Liukkonen Sievistä on
Pohjois-Suomen järjestösihteeri. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat Etelä- ja KeskiPohjanmaa, Oulu, Lappi ja
Kainuu.
- Työpäiväni lähtee yleensä käyntiin siten, että käyn
aamulla läpi saapuneet sähköpostiviestit ja valmistaudun sovittuihin tapaamisiin
ja palavereihin. Mitä lähemmäksi vaalipäivä tulee, sitä
kiivaammin myös puhelin
suuntaan ja toiseen soi. Esimerkiksi eilisillan ja tämän
aamun aikana olen saanut
kokoon 23 mahdollista nimeä
kunnallisvaaliehdokkaiksi
ja pari sääntöjen tulkintaan
tehtyä kysymystä. Työssä
tulee vastaan tilanteita ja
kysymyksiä laidasta laitaan
liittyen mm. sääntöihin ja ehdokkuuteen, jonka kiinnostavuus kasvaa mitä lähemmäs
vaalit tulevat. Puolueen jäsenistön ja yhdistysten suuren
kasvun myötä on ollut myös
tilanteita, joissa roolini on ollut ”kasvukipujen lievittäjä”
tai ”mentoroija”, Liukkonen
kuvailee.
- Säännöllisesti pitkin
vuotta olen ollut mukana
myös monissa erilaisissa tori- ja markkinatapahtumissa,
viimeisimpänä kaimani Juha
Väätäisen kiertueella. Nämä
ovatkin parhaimmat paikat
markkinoida perussuomalaisuutta sekä saada kontakteja
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yypillistä työpäivää ole
Aamuisin Kotimäki selaa uutiset, katsoo läpi sähköpostinsa
ja merkitsee nimet ja päivämäärät kalenteriin. Yhteydenottoja
tulee paljon, joten aivan saman
tien hän ei ehdi kaikkiin vastata.
Tyypilliset kysymykset liittyvät
järjestelyihin ehdokashankinnassa, kuten kansanedustajien
läsnäoloon tapahtumissa, vaalimateriaaliin, kokouskäytäntöön
ja sääntöasioihin.
Kotimäki pyrkii myös itse aktiivisesti löytämään ehdokkaita
olemalla yhteyksissä paikallistason toimijoihin ja ilmoittamalla
saamistaan vinkeistä paikallisyhdistyksille.
- Lyhyellä tähtäimellä etusijalla on tietysti ehdokashankinta
kuntavaaleihin. Äänestäjäpotentiaalia on paljon, mutta vain
ehdokkaiden kautta kannatus
muuttuu
valtuustopaikoiksi.
Näin viimeisillä viikoilla toivomme erityisesti naisia ja nuoria lisää listoillemme.
Pitemmällä tähtäimellä järjestösihteerin tehtävä on tukea
puolueorganisaation selkiyttämistä. Perussuomalaiset on äkkiä
kasvanut pienpuolueesta yhdeksi
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PERHEESSÄ ON PERUSTA

äänestäjiin ja mahdollisiin ehdokkaisiin. Samoin työssäni olen ollut
piirien ja yhdistysten sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa,
joista osassa on ollut myös koulutusta paikallisiin tarpeisiin. Lisäksi olen ollut työni kautta puoluehallituksen kokouksissa viemässä
tietoa siitä missä mennään sekä
viestinviejänä kentältä ja kentälle.
- Piirit ja yhdistykset ovat
tehneet suuren työn etsiessään
ja haastatellessaan ehdokkaita.
Parhaillaan työn alla yhteistyössä puoluetoimiston kanssa onkin kartoitusta siitä, paljonko
ehdokkaita todellisuudessa työalueella tällä hetkellä on. Loppumetreillä paneudutaan ehdokashankinnan loppukiriin. On tärkeää, ettei manner-Suomeen jäisi
yhtään tyhjää kuntaa ja kaikki
ehdokassuostumukset sekä allekirjoitukset otetaan ensitilassa.

Lasten ja nuorten tulevaisuus tämän päivän Suomessa on uhkakuvia täynnä. Elämme kiireistä aikaa, maailmalta kantautuu
tuutin täydeltä sotaa, terrorismia, katastrofeja, maanjäristyksiä
ja raakaa väkivaltaa. Pienet lapset ja vähän suuremmatkin ovat
hädässä ja kauhuissaan tulevaisuutensa suhteen.
Televisio ja tietokoneet suoltavat omalta osaltaan päivittäin
tätä kaaosta lisää. Lapset kasvavat monissa perheissä tietokoneen äärellä pienestä pitäen. Näin ei saisi olla.
Perheen yhteiset hetket , yhteisine ruokailuineen lienevät
entistä aikaa. Jokainen käy jääkaapilla tarpeensa mukaan ja tai
saa setelin kiireisiltä vanhemmilta pizzaa varten. Yhteinen päivän ruokailu ei kai kuulu tähän päivään. Vaikka se olisi mainio
perheen yhteinen tuokio, jossa voitaisiin vaihtaa ajatuksia ja
pohtia asioita yhdessä. Lasten ja nuorten pitäisi saada aikaa
vanhemmiltaan ja kodin tulisi olla se paikka mistä nuori saa
valmiuksia elämäänsä ja tulevaisuuteensa.
Syrjäytyminen, joka kohtaa liian monia nuoria, pitää voida
saada aisoihin. Kodin ja perheen merkitys tässä asiassa on aivan
keskeinen. Turvallisuus ja kodin lämpö ja kodin antama suoja
ovat merkittävä tekijä nuoren lähtiessä etsimään omaa tietään.
Monesti ajatellaan, että kyllä lapset oppivat säännöt koulussa, mutta ei se niin mene. Koti on se paikka jossa nämä asiat hoidetaan, saadaan neuvoja käytöstavoista, vanhempien ihmisten
kohtelusta, toisen ihmisen kunnioittamisesta, siisteydestä, elämän arvoista, rakkaudesta, suvaitsevaisuudesta ja ihmisyydestä.
Turvallinen ja rakastava perheyhteisö on jokaisen lapsen ja
nuoren oikeus, tästä oikeudesta me vanhemmat olemme vastuussa. Kun tämän asian oivallamme ja huolellisesti hoidamme, asiat voivat olla paljon paremmalla tolalla.
Koulut saavat osansa perheiden pahoinvoinnista, yhä enemmän on lapsia jotka eivät sopeudu normaaliin koulurytmiin.
Koulukiusaaminen, pinnaaminen, väkivaltaisuus toisia oppilaita kohtaan ja haistattelut ovat jokapäiväisiä kouluissamme.
Opettajat turhautuvat ja joutuvat erittäin vakaviin tilanteisiin
aggressiivisten lasten kanssa. Opettajien tehtävä kouluissa on
opettaminen ja valistaminen, ei lasten kasvattaminen. Tämä
olisi hyvä jokaisen vanhemman käsittää.
Lasten ja perheiden hyvinvointi on pahasti sotkeutunut myös
epävarmojen tilanteiden vuoksi. Yhä useampia vanhempia kohtaa avioero, alkoholi, väkivaltainen käytös ja työttömyys. Pahoinvointi alkaa monesti näistä tilanteista. Lapset ovat elämän
lahja, he ovat syyttömiä näihin tilanteisiin. Näiden vaikeiden
asioidenkin vuoksi olisi hyvin tärkeää, että lapsen asema olisi
näissäkin tilanteissa etusijalla. Vanhempien taakkaa olisi näissä
tilanteissa voitava helpottaa oikeilla poliittisilla päätöksillä.
Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Tällä perusperiaatteella me perussuomalaiset haluamme auttaa suomalaisia perheitä voimaan paremmin ja antamaan lapsilleen
turvallisen rakastavan lapsuuden ja nuoruuden. Yhdessä perheiden hyvinvointiin satsaamalla voimme odottaa onnellisempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta kaikille lapsille.
Välitetään lapsistamme!

MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS-ARKISTO

Marja-Leena Leppänen (pj)
Perussuomalaiset Naiset ry

maan suurimmista, joten on tärkeää saada jaettua vastuuta myös
paikallistasolle. Yhteistoimintaa

tulee parantaa myös rinnakkaisorganisaatioiden, kuten nais- ja
nuorisojärjestön kanssa.

NAISJÄRJESTÖN TUKI KUNNALLISVAALIEHDOKKAILLE
Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus on päättänyt olla taloudellisesti mukana puolueemme naisehdokkaiden tukemisessa tulevissa
kunnallisvaaleissa. Tuen määrä on
100 euroa/ehdokas.

Edellytämme että mainostat itseäsi lehdessä, tai
teet itsestäsi lentolehtisen, laitat tästä mainoksesta
ja tai lentolehtisestä yhden kopion laskun mukana
naisjärjestömme taloudenhoitajalle. Mikäli olet
maksanut itse laskun, tarvitsemme myös tositteen maksustasi, laitat tilisi numeron meille, jotta
saat rahasi takaisin. Laskutus voidaan osoittaa
myös suoraan: Perussuomalaiset Naiset ry/ Auli
Kangasmäki Yrjönkatu 8-10 B 25 00120 Helsinki.
Naiset voivat käyttää tuen myös yhdessä, jos
kunnassasi on vaikka 6 naisehdokasta, yhteinen tuki on 600 euroa. Voitte laittaa yhteisen ilmoituksen

tai lentolehtisen, laitatte laskun mukaan kopion ilmoituksesta ja tai lentolehtisestä ja maksutositteen,
mikäli olette itse maksaneet laskun. Laittakaa mukaan luettelo henkilöistä, jotka ovat mukana mainoksessa. Laskutus kuten yllä.
Mainoksen alalaitaan tulee merkitä, että ilmoituksen maksaa Perussuomalaiset Naiset ry. Menestyksellistä , reipasta ja iloista vaalityötä toivottaen
kaikille ehdokkaille ja vaalityöhön osallistujille!
Marja-Leena Leppänen (pj)
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HÄMEEN PIIRIN ESITTELY

Hämeen piirissä ei jäädä tuleen makaamaan
Hämeen piiri on ottanut tavoitteekseen olla
syksyn kunnallisvaaleissa kolmen suurimman
puolueen joukossa ja liki kolminkertaistaa valtuutettujen määrän. Tällä kerralla jokaisessa
kunnassa tulee olemaan mahdollisuus äänestää
perussuomalaista ehdokasta. Kaikkiaan tarkoitus
on saada yli kaksisataa ehdokasta koko piirin
alueelle ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi
paiskitaan hartiavoimin töitä joka päivä.
Lokakuussa käytävät kuntavaalit
asettavat joka puolueelle suuria
haasteita. Niin myös meille, perussuomalaisille, jotka viime vaaleissa
osoitimme, että meissä on ainesta
voittajiksi. Mutta joka vaali on uusi vaali ja joka vaali on voitettava
uudelleen. Me emme jää makaamaan laakereille emmekä tuleen.
Perussuomalaisten Hämeen
piiri koostuu kolmesta alueesta:
Lounais-Hämeestä, Kanta-Hämeestä ja Päijät-Hämeestä, joilla kullakin on maantieteellisistä
ja taloudellisista syistä erilaisia
hankkeita, eri keskukset ja erilaisia kuntayhteisöjä eri poliittisine
painotuksineen. Se ei kuitenkaan
jaa meitä, vaan meillä kaikissa piirin 22 kunnassa on sama tavoite:
Saada mahdollisimman monta perussuomalaista päättämään kuntien ja kaupunkien asioista, tuomaan päätöksiin tervettä järkeä.
Meillä on piirissä 18 yhdistystä, mutta jo nyt me tiedämme, että joka kunnassa meillä tulee olemaan perussuomalaisia ehdokkaina paikallishallintoon. Valtakunnallisestihan tavoitteena on, että
jokaisessa suomenkielisessä kunnassa on tulevissa kuntavaaleissa
perussuomalaisia ehdokkaina.
Hämeen piirissä ehdokastavoite
on vähintään kaksisataa, ja näissä
vaaleissa määrä on tärkeä. Mutta
sen ohella myös laatu on tärkeä.
Tiedän jo nyt, että meillä on
ehdokkaina lukuisten eri ammat-

tialojen edustajia, joiden kautta
paikalliseen politiikkaan saadaan
monipuolista osaamista. Ehdokkaat ja tulevat valtuutetut ovat
oman alansa taitajia, mutta he
ovat ja heidän tulee myös olla
yhteiskunnallisesti valveutuneita. Toki on niinkin, että ehdokas
voi halutessaan hyvin paikata ja
lisätä tietojaan voidakseen toimia
hyvin, ja siihen puolue ja piiri
antavat toki apuaan. Tätä kautta
voimme jatkossa välttää valtakunnan politiikassa häivähtäneitä ikäviä ylilyöntejä, jotka vievät
uskottavuutta toiminnaltamme.
Kolmen suurimman
joukkoon
Lokakuussa pidettävien kuntavaalien onnistumiseksi vaalityö
on jo täydessä käynnissä. Piirin
alueella olevat ehdokkaat sekä
aktiiviset jäsenet ovat jo pitkin
kesää osallistuneet ansiokkaasti eri yhdistysten tapahtumiin ja
pitäneet perussuomalaisten sanomaa esillä ja lippua korkealla. Eri
tapahtumiin osallistuminen on
kysynyt runsaasti talkoohenkeä
ja sitä on riittänyt.
Näitä tapahtumia on ollut
Hämeen piirissä lähes joka kunnassa ja täällä Hämeenlinnassa
viimeisin suurtapahtuma oli elokuussa Elomessut, joissa perussuomalaiset olivat näkyvästi esillä, mitä vielä lisäsi puoluejohtaja

Harri ja Tuula Kerijoki Heinolan osastosta sekä kansanedustaja Anne Louhelainen kävivät tiivistä keskustelua
Euroopan nykytilanteesta Heinola jyrää –tapahtumassa.

Timo Soinin vierailu messuilla.
Perussuomalaisia kohtaan osoitettiin noina messupäivinä hyvin
paljon mielenkiintoa, joka näkyi
jatkuvana ihmisten tapaamisena
messuteltalla. Monilla kävijöillä
oli tärkeitä viestejä meille aktiivipolitiikassa mukana oleville.
Meihin luotetaan. Luotetaan
siihen, että me pystymme vaikuttamaan ja että me todella viimeiset neljä vuotta valtuustossa, eri
lautakuntatyössä ja hallinnossa
olleina olemme tehneet aktiivisesti sen mitä olemme voineet.
Emme ole olleet sivustakatsojia.
Hämeen piirissä tavoitteemme
on olla kolmen suurimman puolueen joukossa. Olemme oppineet
toimimaan suurpuolueen tavoin.
Puoluetoimiston ja piirien välillä
yhteistyö on ollut sujuvaa ja siihen
on tullut yhä ammattimaisempaa

otetta. Apuna ovat varmasti olleet
puoluetoimiston entistä paremmat
tilat, joiden myötä toimintaedellytykset ovat paljon parantuneet.
Ja hyvät ehdokkaat ja sellaisiksi aikovat, ihan kaikkea ei tarvitse kaivaa omasta lompakosta.
Loistavan eduskuntavaalin tuloksena perussuomalaiset saivat
sen verran pääomaa, että puolue
pystyy piirien kautta jakamaan
jonkin verran taloudellista tukea
myös yhdistyksille ja sitä kautta
ehdokkaille. Näin tuetaan muun
muassa lehti-ilmoittelua.
Hämeen piiri julkaisee oman
vaalilehtensä ennen kuin kunta-

vaalien ennakkoäänestys alkaa
(17.10.). Sen painos tulee olemaan 185 000 kappaletta.
Olevat ja tulevat ehdokkaat,
käyttäkää tätä kanavaa hyväksenne. Ja jos poikkeatte Hämeenlinnassa, Kanta-Hämeen
yhdistyksellä on siellä kampanjatoimisto keskellä kaupunkia Hallituskadulla, vastapäätä Sibeliuksen syntymäkotia. Se on avoinna
arkisin klo 10-14 ja toimiston ovi
on käynyt tiuhaan.
Antero Niemelä
Perussuomalaiset rp.
Hämeen piirin puheenjohtaja

Hämäläinen on suomalaisen perikuva
Perussuomalainen rp:n perustamisen jälkeen vuonna 1995 myös
Hämeen piirissä perustettiin osasto. Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n perusti edesmenneen SMP:n
pieni aktiivijoukko. Mukana olivat mm. Jouko Itä Humppilasta,
Johannes Hannukkala Hämeenlinnasta sekä Paavo Rautkoski ja
Matti Tarvainen Lahdesta.
Hannukkala sai kunnian olla
piirin ensimmäinen puheenjohtaja. Harri Kerijoki Heinolasta toimi
piirin puheenjohtajana vuodesta
2000 aina vuoteen 2009, jolloin
puheenjohtajaksi valittiin Orimattilasta Seppo Venesjärvi. Nykyinen
puheenjohtaja Antero Niemelä on

Hämeenlinnasta, varapuheenjohtaja Jari Ronkainen Hollolasta. Piirisihteerinä on vuodesta 2009 alkaen
toiminut Anne Louhelainen Hollolasta. Piirin rahastonhoitajana on
jo vuosien ajan ansiokkaasti toiminut Onni Hiltunen Orimattilasta.
Hämeen piirissä on toimittu aina SMP:n perinteitä kunnioittaen;
työtä on tehty suurella sydämellä
ja ideologian siivittämänä. SMP:n
ministeri-kansanedustaja Urpo Leppänen Forssasta sekä veteraanikansanedustaja Mikko Vainio Lahdesta
ovat olleet vahvoja ideologisia taustavaikuttajia.
Hämeen piiri koostuu sekä Kanta- että Päijät-Hämeen maakunnis-

ta ja välimatkat kuntien välillä ovat
pitkiä. Polttoaine-, materiaali-, lehtiilmoitus- yms. kulut on maksettu
yleensä ”omasta pussista”. Nykyisin piiri saa tukea puolueelta.
Kolmen kansanedustajan
voimin
Hannu Ojala Heinolasta sekä Kärkölän ”senaattori” Matti Mäntylä
oli vuosia piirin ainoa kunnanvaltuutettu. Mäntylä oli piirin ainoa
kunnanvaltuutettu kauden 20042008. Viime kunnallisvaaleissa
vuonna 2008 tilanne kuitenkin
muuttui: perussuomalaiset sai 23
kunnanvaltuutettua Hämeessä.

Padasjoen sahtimarkkinoilla käytiin useita keskusteluita, joissa kävi
ilmi, etteivät suomalaiset hyväksy rahan jakamista tukipaketteihin.
Anita Saarinen Padasjoen osastosta oli perheineen järjestämässä tilaisuutta. Aitoa pelimannimusiikkia tarjosi Antero Sihvonen Padasjoelta.

Hämeen piirin alueella on 22 kuntaa, joissa melkein kaikissa toimii
nykyisin oma paikallisosasto.
Hämäläinen ahkera ja aktiivinen kenttäväki teki upeaa yhteistyötä eduskuntavaaliehdokkaiden
kanssa viime vuoden eduskuntavaaleissa. Jytkyssä saimmekin

kolme kansanedustajaa: James
Hirvisaaren Asikkalasta, Anne
Louhelaisen Hollolasta sekä Ismo
Soukolan Hämeenlinnasta.
Anne Louhelainen
piirisihteeri
Hämeen piiri
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ETELÄ-SAVON PIIRIN ESITTELY

Etelä-Savossa tavoitteet korkealla
Etelä-Savon piirissä rima on asetettu korkealle.
Piirissä tavoitellaan ehdokkaita enemmän
kuin koskaan aiemmin ja valtuutettujen
määrän kaksinkertaistamista. Joka kunnassa
on oltava mahdollisuus äänestää perussuomalaista ehdokasta, ja näin Etelä-Savossa tulee
myös käymään. Vaalityötä tehdään menemällä
ihmisten luo ja olemalla esillä niin paljon kuin
mahdollista – ei isolla rahalla vaan suurella
sydämellä.
Etelä-Savossa valmistautuminen
kuntavaaleihin aloitettiin jo hyvissä ajoin keväällä. Tavoitteet
asetettiin korkealle tarkoituksena tuplata edellisen kuntavaalin
tulos maakunnassamme. Perustimme vaalityöryhmän, jota vetä-

mään lähti Viljasen Tapio. Tapsan
johdolla olemme luoneet strategian ja päämäärän. Käytännön
toimiin kuuluvat toritapahtumat,
kuntakierrokset ja vaalitoimisto,
joista piirisihteerimme Virtasen
Outi kirjoittaa.

tuplamäärä ehdokkaita vuoden
2008 kuntavaaliin nähden. Tämäkin tavoite saavutetaan. Nyt
meillä on ehdokkaita enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.
Kuntavaalimenestyksen ratkaisee ehdokasasettelu ja ehdokkaiden
määrä. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta harkitsisi ehdokkaaksi ryhtymistä, jos sitä
kysyttäisiin. Minä kysyn Sinulta:
”Tuletko mukaan?”
Ihmisen ja kuntalaisen
puolesta
Yhdeksi tavoitteeksemme asetimme, että ensimmäisen kerran
historiassa maakuntamme jokaisessa kunnassa voi äänestää perussuomalaista ehdokasta. Tuon
tavoitteen saavutimme jo reilu
kuukausi sitten. Lisäksi tavoitteenamme on saada perussuomalaisten listoille Etelä-Savossa

Ehdokashankinnan ja listojen
jättämisen jälkeen alkaa varsinainen vaalityö. Piirimme jokaisessa
kunnassa laaditaan kuntavaaliohjelma, joka on puolueen linjan
mukainen ja jossa tuomme esille kotikunnalle tärkeitä asioita.
Kuntakohtaisessa ohjelmassa ker-

romme perussuomalaisten näkemyksen niihin asioihin, jotka ovat
kotikunnassa akuutteja. Esimerkiksi kuntaliitokset, sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestäminen,
liikuntapaikat jne. Ohjelmassa
kerromme myös niistä asioista,
joita pitäisi korjata tai muuttaa.
Perussuomalaiset ei ole kaikkea
vastustava, vaan edistyksellinen,
hyvää ja avointa hallintoa vaativa
puolue. Emme hyväksy kunnissakaan Esko Ahon puolustamia
hyväveli-järjestelmiä ja niihin liittyvää piilokorruptiota. Perussuomalaiset puolustavat lähidemokratiaa,
kunnallisten palvelujen saatavuutta, yrittäjyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Perussuomalaiset ovat ihmisen, kuntalaisen
puolella. Etelä-Savossakin.
Kaj Turunen
puheenjohtaja

Kaveria ei jätetä
si aktiivista jäsentämme. Lisäksi
toimistolla pyörii allekirjoittanut
aina kun aikaa liikenee. Jokaisella piirimme ehdokkaalla on mahdollisuus tulla toimistolle kahdeksi tunniksi työskentelemään
ja kansalaisten kanssa keskustelemaan, kukin vuorollaan.
Hymyä huulille ja kunnat
kuntoon

Piirimme ehdokasasettelu on hyvällä mallilla. Tavoitteenamme on
saada yli sata valtuutettua, eikä
tuo määrä tunnu yhtään ylimitoitetulta. Tänä vuonna olemme perustaneet neljä uutta paikallisyhdistystä, jokaisessa kunnassamme
on perussuomalainen kuntavaaliehdokas ja tulemme vähintäänkin
kaksinkertaistamaan edellisten
kuntavaalien tuloksen. Jokusessa
kunnassa valtuutettujen määrä
vähenee kun asukasluku pienenee, mutta toisaalta taas meillä
on nyt ehdokkaita myös sellaisissa kunnissa, joissa ei ollut viime
vaaleissa perussuomalaisia listoilla laisinkaan.
Piirimme tukee ja auttaa jokaista paikallisyhdistystä kaikin
tavoin. Piirisihteerinä opastan ja
neuvon uusia jäseniämme, kukaan
ei ole yksin eikä kaveria jätetä –
yhdessä tätä työtä tehdään hyvillä
mielin.
Elokuun lopulla avasimme
kuntavaalitoimiston Mikkeliin ja
palkkasimme sitä vetämään kak-

Toreilla ja turuilla on kierretty tänä kesänä ahkerasti. Piirin teltan
lisäksi on kahdella kaupungilla
oma teltta käytössään. Vaalivankkureitamme vetää tällä hetkellä
Pekka Leskinen. Puheenjohtajamme, kansanedustaja Kaj Turunen
on ollut useassa tapahtumassa
läsnä kahvia kaatelemassa ja keskustelemassa ihmisten kanssa.
Piirin poppoo on kiertänyt
omaa aluettamme ja minä PerusNaisten aluesihteerinä PerusNaiset tien päällä -hankkeen nimissä
laajemminkin Suomea. Etelästä
pohjoiseen ja siellä sun täällä. Yli
16 000 kilometriä on takana, ja
niihin mahtui paljon iloisia perussuomalaisten tapaamisia, uusiin ihmisiin tutustumisia, uusia
jäseniä ja kuntavaaliehdokkaita
kasapäin.
Pitemmittä puheitta kiiruhdan
takaisin ehdokashankintatöihin.
Nyt kaikki lippu korkealle, hymyä huulille ja Kunnat Kuntoon.

Etelä-Savon piiri on kiertänyt kesän aikana ahkerasti turuilla ja toreilla. Myös puheenjohtaja ja kansanedustaja Kaj Turunen on ollut läsnä monissa tapahtumissa. Kuvassa Turunen ja Kaarlo Fellman.

Iloa elämäänne toivotellen:
Outi Virtanen
piirisihteeri
PerusNaisten aluesihteeri

Piirisihteeri Outi Virtanen kiersi kesän aikana
laajasti Suomea etelästä pohjoiseen PerusNaiset
tien päällä –hankkeen nimissä.

Yksi Etelä-Savon piirin keskeisimmistä tapahtumista oli saada ensimmäistä kertaa puolueen historian
aikana joka kuntaan perussuomalaisia ehdokkaita.
Tuo tavoite saavutettiin jo yli kuukausi sitten.
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Perussuomalainen kipinä roihahti liekkiin
kannanottoja ajankohtaisista aiheista. Samaan aikaan puolueen
näkyvyyden lisääntyessä alkoivat ihmiset huomata vaalipiiriin
ilmaantuneen uuden ja vaikuttavan, ihmistä oikeasti lähellä olevan puolueen.
Mikään ei ole tullut helpolla,
mutta raskaan työn on palkinnut vaali vaalin jälkeen kasvanut
kannatus. Piiri on antanut iloisin mielin valtakunnan käyttöön
nyt kolme kansanedustajaa, ja
voin vakuuttaa, että enemmänkin meillä olisi tarjolla osaavaa
henkistä pääomaa vastuullisiin
tehtäviin.

Kymen piirissä on otettu tavoitteeksi saada
ehdokkaita ja myös valtuutettuja kaikkiin
kuntiin ja vähintään tuplata valtuutettujen määrä. Tilanne on hyvällä mallilla, sillä
ehdokkaita on jo nyt enemmän kuin edellisissä
kunnallisvaaleissa oli kaikkiaan, kun aikaakin
on vielä runsaasti. Myös paikallisyhdistykset
on saatu perustetuksi lähes kaikkiin kuntiin.

Teuvo Hakkarainen, Markku Papinniemi, Jari Nalli, Antti Mielonen,
Riitta Kärmeniemi.

Karjalasta kajahtaa!
Hyvä vauhti on päällä myös
Kymenläänin alueella, niin Kymenlaaksossa kuin Etelä-karjalassakin. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa saavutimme huikean tuloksen, kannatuksemme
oli parhaasta päästä.
Eduskuntaan tulivat valituiksi Reijo Tossavainen (Savitaipale), Jari Lindström (Kouvola) ja Juho Eerola (Kotka).
Kolme komeaa kansanedustajaa, jotka myös toimivat ja
kiertävät kenttää ahkerasti.
Kunnallisvaaleissa 2008
vaalitulos oli hyvä, saavutimme mukavasti läänin kaupungit: Kouvolassa 5, Kotkassa 4,
Imatralla 5, Lappeenrannassa
3 valtuutettua ja Haminassa
1 valtuutettu. Kuntia, joissa
saimme myös valtuutettuja olivat, Lemi, Savitaipale, Ylämaa,
Suomenniemi ja Pyhtää.
Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa mahdollisuutemme saada
lisää valtuustopaikkoja ovat
realistisia. Piirijärjestöön on
perustettu lukuisia uusia paikallisyhdistyksiä: mm. Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden,
Savitaipaleen, Lemin, Luumäen, Pyhtään ja Iitin yhdistykset.
Kaikki nämä paikallisyhdistykset asettavat ehdokkaansa
kunnallisvaaleissa samoin kuin
kaikki entiset yhdistykset, joista
on jo valtuutettuja.
Ehdokkaiden hankinta on
hyvällä mallilla, monissa kunnissa on tuplattu edellisten kuntavaalien ehdokasmäärät. Työtä
tehdään edelleen, jotta saadaan
lisää ehdokkaita ja monipuoli-

nen tarjonta äänestäjille. Näissä
vaaleissa ehdokaslistoilta löytyy
myös maahanmuuttajataustaisia
henkilöitä enemmän kuin ennen.
Lappeenrantaan olemme saaneet
naisehdokkaan jopa Irakista.
Kymessä ovat myös nuoret
rohkeasti lähteneet mukaan
toimintaamme ja ehdokkaiksi. Naisehdokkaitakin on tullut enemmän kuin edellisissä
kunnallisvaaleissa. Muutamia
valtuutettujen siirtymisiä on
tapahtunut läänimme alueella,
mutta voittopuolisesti siirtymät ovat tulleet meille.

Raul ja Ukko Lehto Elimäen
Pestoo-markkinoilla.

Kunnat ovat valtiomme
perusta

SMP:n aikoina vennamolainen
poliittinen henki eli vahvana Kymen piirissä. Kun SMP:stä aika
jätti, jäi pieni ydinryhmä pitämään elossa perussuomalaista
liekkiä. Kipinä oli pieni, mutta
se kyti Etelä-Kymessä ja EteläKarjalassa.
Kipinä roihahti valtavaan
liekkiin vuoden 2007 eduskuntavaaliehdokkaiden
ansiosta
ja vanhempien osaajien tuella.
Perinteisesti vasemmistolaisella
alueella kasvu on saatu aikaan
raskaalla ihmisten parissa tehdyllä kenttätyöllä. Lehtiin kirjoiteltiin urakalla ja lähes joka viikko
saattoi lukea perussuomalaisia

Kymessä, kuten koko Suomessa,
seuraavat kuntavaalit näyttävät
suunnan puolueemme kehityksessä. Me emme ole hätkähtäneet
gallupeja, vaan teemme matkaa
vakaalla vauhdilla ylä- ja alamäkineen. Meillä on täällä selkeä tähtäin. Me vakiinnutamme
asemamme jokaisessa vaalipiirin
kunnassa ja otamme paikkamme
jokaista kansalaista kaikkein lähimpänä olevalla kuntatasolla.
Näin me näytämme kantavamme vastuuta ja tekevämme
työtä yhteisten asioiden eteen. Me
tuomme sen hiljaisimmankin ihmisen tahdon mukaan päätöksentekoon. Avoimesti, rakentavasti ja

tulevaisuutta silmälläpitäen. Tätä
työtä me emme tee hakeaksemme
pikavoittoja tai kuuluttaaksemme moraalista ylemmyyttämme,
vaan siksi, että aikanaan hyvä työ
varmasti palkitaan.
Tällä hetkellä piirissä on enää
kaksi kuntaa, joissa vielä ammottaa aukko perussuomalaisessa
tarjonnassa. Teemme vielä kovasti työtä voidaksemme tarjota
äänestäjille omaa vaihtoehtoamme myös näissä kunnissa. Useissa
muissa kunnissa ja kaupungeissa
ehdokasmäärät ovat kaksin- ja
jopa kolminkertaistuneet.
Vaalitoreilla ja -tapahtumissa
kuulee ihmisten puheissa suuren
huolen maakunnan työllisyystilanteesta ja rakennemuutoksesta.
Kaakko tarvitsee vakavampaa
huomiota valtion taholta, olemmehan sentään tärkeä portti itään ja
muualle maailmaan tärkeiden vientisatamiemme ansiosta. E18-tie on
koko maan valtasuoni. Maakunnallamme työpaikkoineen on suuri
merkitys Suomelle vaikka joskus
tuntuukin, että valtiovalta on tämän tosiasian unohtanut.
Me olemme täällä Kymessä
vakaasti päättäneet, että kunnat
on todellakin pantava kuntoon,
sillä niistä rakentuu valtiomme
perusta. Suomi ei saa olla savijaloilla seisova kansakunta.
Raul Lehto
Kymen piirin puheenjohtaja

Tarvitaan vahvoja
vaikuttajia
Kunnat kuntoon – on yksi teemamme. Myös terveydenhoito,
peruspalvelut, omaishoitajien
asema, lasten ja nuorten hyvinvointi ovat tärkeitä perussuomalaisille. Kuntien on saatava
päättää itse haluavatko ne liittyä
toisiin kuntiin. On suoritettava
sitova äänestys kuntaliitoksista.
Kuntien valtionapujen jatkuva pieneneminen ja kunnan peruspalveluiden uusien säädösten
täyttäminen ovat suuria haasteita
uusille ehdokkaille. Kuntalaiset
kaipaavat vahvoja vaikuttajia,
ihmisiä, jotka välittävät ihmisestä
ja hänen hyvinvoinnistaan. Perussuomalainen sanoo: jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas, tehkäämme työmme valtuustoissa nämä sanat mielessämme.
Marja-Leena Leppänen
Kymen piirin piirisihteeri

Kymen Perussuomalaiset Pyhtään Saaristomarkkinoilla. Kuvassa Hannu Järvinen, Freddy van Wonterghem, Raul ja Ukko Lehto, Jyrki Malinen sekä
Juho Eerola alhaalla.

Kotkan torilla Freddy Van Wonterghem, James
Hirvisaari, Raul Lehto, Soile Suursoho ja Markku
Stenholm.
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Helsinki valmiina palvelukseen
hallitukseen se toisi kaksi jäsentä
koko nelivuotiskaudeksi nykyisen
yhden jaetun paikan sijaan.
Perussuomalaiset ovat toimineet meneillään olevan valtuustokauden ajan johdonmukaisesti
niin valtuustossa kuin lautakunnissa. Me olemme esittäneet omia
vaihtoehtojamme ja äänestyttäneet niitä linjamme mukaisesti.
Silläkin uhalla, että jäämme poliitikkojen keskellä vaatimuksinemme yksin. Mutta me emme
teekään työtämme muiden poliitikkojen vaan helsinkiläisten
hyväksi. Tämä tehty työ näkyy
kasvaneessa kannatuksessamme.

Helsingissä kunnallisvaalien ehdokashankinta on sujunut erinomaisesti. Ehdokkaaksi
haluavia on jo enemmän kuin ehdokkaita
voidaan asettaa, tosin naisille on vielä tilaa.
Vaaleihin lähdetään joka tapauksessa täydellä
127 ehdokkaan listalla. Se on kaksinkertainen
määrä ehdokkaita edellisvaaleihin nähden.

Seudullista yhteistyötä
Jos paikat jakaantuisivat
eduskuntavaalien tuloksen
mukaisesti, perussuomalaiset
saisivat Helsingin 85-paikkaiseen valtuustoon 11 paikkaa
nykyisen neljän sijaan. Tämä
merkitsisi vähintään yhtä jäsentä jokaiseen lautakuntaan
ja johtokuntaan. Kaupungin-

Helsinki on tulevina vuosina kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen tilanne leikkaa verotulojen
kasvua, samalla kun mm. väestön
ikääntyminen ja maahanmuutto
synnyttävät kustannuspaineita.
Sosiaali- ja terveyspuolella tulee panostaa ennaltaehkäisevään

toimintaan.
Kaavoitus- ja tonttipolitiikalla tulee pyrkiä kohtuuhintaisten
asuntojen tuottamiseen helsinkiläisten tarpeisiin; eri asuinalueita on kehitettävä tasapuolisesti
alueellista eriytymistä hilliten.
Maahanmuuttajat on pystyttävä integroimaan suomalaiseen
yhteiskuntaan suomalaisten ehdoilla.
Pääkaupunkiseudulla tulevien vuosien yksi suuri kysymys
on kuntarakenne. Helsingissä
olemme tarjonneet alusta asti
hallituksen (pakko)kuntaliitosten sijaan seudullista yhteistyötä
metropolihallinnon muodossa.
Samalla on pidettävä huoli, että hallinnolliset muutokset eivät
johda päätöksenteon karkaamiseen liian kauas kuntalaisen
ulottuvilta. Paikallisella demokratialla on tilausta. Kuten perussuomalaisillakin.
Antti Valpas
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Nina Huru, Antti Valpas, Seppo Kanerva ja Jussi Halla-aho.

Jyvät erotettava akanoista

Kansanedustajanakin toiminut perussuomalainen Seppo Kanerva
tenttaamassa Helsingin kaupungin johtoa.

Helsingin vaalitavoitteet kunnallisvaaleissa ovat korkealla,
eivät ainoastaan määrällisesti
vaan myös laadullisesti. Kun
joukkomme jytkyn myötä on
huikeassa kasvussa, vaarana
on niin meillä kuin muissakin isoissa kaupungeissa,
että mukaan hamuavissa on
erilaisia helppoa rahaa haluavia, pikkurötöksiä ja miksei
isompiakin puhalluksia tehneitä ihmisiä. Meille on kuitenkin tärkeää, että meidän
Myös Helsingin piirissä puolueen voima kumpuaa kenttäväestä, joista
aktiivisimmat seuraavat Timoa ympäri Suomen. Kuva Kajaanin torilta.

ehdokkaamme ovat kaupunkilaisten asialla olevia, aitoja ja rehellisiä perussuomalaisia, jotka
hoitavat asioita ammattitaidolla, sydämellä ja järjellä, eivätkä
ole ajamassa vain omaa etuaan
ja kartuttamassa lompakkonsa
sisältöä. Siksi olemme haastatelleet jokaisen ehdokkaaksi valitun, jotkut jopa kahdesti. Tällä
menettelyllä toivomme löytävämme jyvät akanoista.
Olemme yrittäneet ehdokasasettelussa ottaa huomioon
ehdokkaiden ikä-, ammatti- ja
muita taustoja, osaamisalueita
ja kiinnostuksen kohteita. Asiamäärä Helsingin valtuustossa
on sitä luokkaa, että taatusti
kukaan ei pysty hanskaamaan
koko palettia. Siksi pidämme
tärkeänä mahdollisimman suurta
hajontaa ehdokkaiden osaamisalueissa. Tällä haluamme helpottaa äänestäjää löytämään oman,
perussuomalaisen ehdokkaansa,
jolle voi turvallisin mielin ainoan
äänensä antaa.

me kaikille ehdokkaille. Se voi
olla iäkkäämmille ehdokkaille
haaste, mutta ilman sitä ei valtuustossa voi enää tänä päivänä asioita hoitaa, sillä Helsinki siirtyi noin vuosi sitten sähköiseen kokouskäytäntöön.
Koskaan ei ole samanaikaisesti muille puolueille tullut niin montaa uutta kansanedustajaa kuin meille jytkyssä
tuli. Ei ole ihme, että kaikki
eivät mahtuneet valtapuolueiden vuosien saatossa muovaamiin pieniin raameihin.
Ja siitä on iloa riittänyt toimittajille! Sama vaara on valtuutettujen määrän huimassa
kasvattamisessa, siksi siihen
pitää varautua ennakkoon ja
antaa ehdokkaille ja valituiksi
tulleille kaikki mahdollinen
apu ja tuki. Siihen olemme
sitoutuneet. Me kaikki tarvitsemme toisiamme.
Näillä mennään, onnea
kaikille matkalla menestykseen!

Kaikki tarvitsevat toisiaan

Kristina Ljungqvist
piirisihteeri
Helsingin piiri

Tietotekniikan perusosaaminen
on ollut yksi perusvaatimuksem-
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Jyrkkä EI pakkoliitoksille
Pohjois-Karjalan piirissä on otettu tavoitteeksi
ehdokasmäärän kaksinkertaistaminen. Tällä
hetkellä piirissä on valtuustopaikkoja 24 ja
tarkoitus on, että vaalipäivän jälkeen paikkoja
olisi 50-60. Ehdokasmäärä on jo nyt yli kaksinkertainen edellisvaaleihin verrattuna ja
kasvaa koko ajan. Toisissa kunnissa ehdokashankinta on onnistunut hieman paremmin
kuin toisissa, mutta jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa on mahdollisuus äänestää perussuomalaisia ehdokkaita.
Pohjois-Karjalassa kuntavaalit
käydään pitkälti kuntaministerin kaavailemien pakkoliitosten
vastustamisen teemalla. Meillä
perussuomalaisilla on selkeä lin-

ja, että pakkoliitoksiin ei pidä
mennä, koska niiden seurauksena reuna-alueet entisestään
kuihtuvat. Pohjois-Karjalassa
on useita kuntia, jotka pienestä

koostaan huolimatta tuottavat
tehokkaasti palvelut kuntalaisilleen niin keskuksissa kuin
reuna-alueillakin, esimerkiksi
Polvijärvi ja Valtimo.
Perussuomalaisten kanta
on, että pakkoliitosten sijaan
kuntien välistä yhteistyötä on
lisättävä ja rakenteita tarkistettava. Pakkoliitosten seurauksena myös kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heikkenevät
kunnan koon kasvaessa ja valtuutettujen määrän vastaavasti
pienentyessä. Koemme tärkeäksi
myös elinkeinopolitiikan tehostamisen, jotta kuntiin saadaan
syntymään uusia työpaikkoja
ja näin lisää verotuloja. Näihin
toimenpiteisiin tarvitaan myös
valtiovallan voimakkaampaa
osallistumista esimerkiksi yritysten vero- ja työvoiman välillisiin kustannuksiin.

ja, kuten metsää ja malmia. On
typerää, ettei maan hallitus näytä
näitä asioita huomaavan.
Perussuomalaisten kannatuksen vahvistuminen kuntatasolla
alkoi vuoden 2008 vaaleista ja
tällä hetkellä olemme maan neljänneksi suurin puolue. Usko
uuteen jytkyyn on vahvistunut
päivä päivältä ja tavoitteenamme
on kolmas sija vaalien jälkeen.
Tärkeintä on jokaisen ehdokkaan
oma tehokas vaalityö, jonka ansiosta he voivat olla mukana tekemässä muutosta kuntansa valtuustossa kuntalaisten parhaaksi.
Usko jytkyyn vahvistuu päivä
päivältä

Osmo Kokko
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan piiri

Mielestämme Pohjois-Karjala on
hyvä maakunta. Täällä on hyvät
koulutusmahdollisuudet, puhdas
luonto ja runsaasti luonnonvaro-

Perhetyö ehkäisee tragedioita
Liminka-Lumijoen Perussuomalaiset lähtivät
tukemaan huolestuneiden lumijokelaisten
adressia perhetyöntekijöiden toimenkuvan
täysimääräisestä palauttamisesta. Adressi
luovutettiin Lumijoen perusturvajohtajalle
Marja-Leena Lehtopuulle ja siihen kertyi yli 50
nimeä.

Me aloitteen allekirjoittaneet
vanhemmat esitämme, että Lumijoen kuntaan palautettaisiin
perhetyöntekijän toimi siten, että
perhetyöntekijä työskentelisi kokopäiväisesti vain ennalta ehkäisevässä perhetyössä.
Lapsiperheiden ongelmat voivat olla hyvin monitahoisia. On
parisuhdeongelmia, vanhemman
fyysistä ja psyykkistä sairautta
(mm. masennusta), lasten käyttäytymisen ongelmia, työttömyyttä ja taloudellisia vaikeuksia,
jotka kaikki heijastuvat perheen
hyvinvointiin sitä heikentäen.
Vaikeissa elämäntilanteissa vanhempien on usein vaikea kiinnittää riittävää huomiota lastensa
hyvinvointiin. He saattavat huomata, että lapset reagoivat hankalaan perhetilanteeseen, mutta
eivät välttämättä jaksa tai kykene
olemaan lastensa tukena.
Tällaisissa tilanteissa kunnan
perhetyöntekijä on avainasemassa. Hänen tehtävänsä on auttaa ja
tukea vanhempia toimimaan se-

kä oman että lastensa parhaaksi.
Perhetyöntekijä voi auttaa vanhempia huomaamaan ongelmia,
hän voi ohjata vanhempia avun
hakemisessa sekä itselleen että
lapsille, ja omalla läsnäololla tukea esimerkiksi masentunutta äitiä vuorovaikutukseen vauvansa
kanssa.
Ennalta ehkäisevä perhetyö
on nimenomaan ennalta ehkäisevää. Sen avulla, hyvinkin vähäisillä kustannuksilla, voidaan estää
ongelmien hankaloituminen ja
kärjistyminen. Kunnan järjestämä perhetyö on olennaisesti
ehkäisemässä Tyrnävän ja Helsingin perhetragedioiden kaltaisten, hyvin äärimmäisten tekojen
kehittymistä. Perhetyöntekijällä
on mahdollisuus ratkoa perheen
sisäisiä ongelmia.
Tällä hetkellä palvelutalon
työntekijät käyvät perheissä tarvittaessa. Vasemmistoliiton tekemässä aloitteessakin kävi ilmi,
että perhetyö kuormittaa palvelutalon työntekijöitä. Työn pai-

Liminka-Lumijoen Perussuomalaisten puheenjohtaja Tuomas Okkonen luovutti adressin Lumijoen perusturvajohtajalle Marja-Leena Lehtopuulle.

nopisteen muuttaminen vanhustyöstä lapsiperheiden tukemiseen
lienee palvelutalon työntekijöille
haastavaa. Missä määrin tällainen perhetyö on perheitä aidosti
tukevaa, jos työntekijä vaihtuu
eri käyntikerroilla? Oleellista
perhetyössä on se, että vanhemmat voivat varauksetta luottaa
perhetyöntekijään. Jos perhetyötä
tekevä henkilö vaihtuu usein, on
luottamuksellisen suhteen muo-

dostaminen vaikeaa. Luottamus
vanhemman ja perhetyöntekijän
välillä on elinehto, jotta vaikeaa
perhetilannetta pystytään alkaa
selvittää. Perheen sisäisiä, hyvin
yksityisiä ja vaikeita asioita ei ole
helppo kertoa monelle eri ihmiselle.
Ilmiselvää on, että ennalta
ehkäisevä perhetyö on kunnalle
todella paljon halvempaa kuin
kallis korjaava lastensuojelu-

työ. Perhetyön järjestäminen on
myös kunnan lakisääteinen velvollisuus. Me allekirjoittaneet
olemme sitä mieltä, että Lumijoen kunnassa olisi jo korkea aika
kiinnittää huomio lapsiin. Lapsia
autetaan auttamalla vanhempia
ja koko perhettä.
Tuomas Okkonen (pj)
Liminka-Lumijoen
Perussuomalaiset
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Perussuomalaiset hienosti esillä
Mäntsälän messuilla

Hämeenlinna tarvitsee muutoksia

Innokaita perussuomalaisten
kannattajia riitti jonoksi asti
kaksipäiväisillä Mäntsälän
messuilla 25.- 26.8. PS-teltalla. Makkarat ja virvokkeet menivät kuin kuumille
kiville ja ehdokaspapereita
täytettiin tulevia kuntavaaleja silmälläpitäen innokkaasti. Myös muiden puolueiden
edustajia kävi PS-teltalla tutkiskelemassa suosion salaisuutta hyvässä hengessä.
Timo Soini vieraili Hämeenlinnan Elomessuilla kunnallisvaaliehdokasjoukon ja kansanedustaja Ismo Soukolan kutsumana. Soini
kehui Hämeenlinnan Perussuomalaisia vahvasta, asiantuntevasta
ja innostuneesta työstä.
PS-teltalla kävi väkeä ympäri Uuttamaata. Pietari Jääskeläinen Susanna Helistenin (Vantaa), Hellevi Ruuhosen (Kerava) ja Nina Variksen
(Mäntsälä) seurassa.

PS-kansanedustajista Johanna
Jurva messujen avauspäivänä
PS-teltalla Mäntsälän PS:n
puheenjohtaja Kari Kuisman
kanssa.

Makkara maistui yli puoluerajojen. Tässä kokoomuksen Ahti Kytölä ja
Ben Zyskowicz sulassa sovussa perussuomalaisten Pietari Jääskeläisen, Sari Martnikun ja Kaarina Saarnion kanssa hymyssä suin.

Parolan keskustassa
Syyspäiväntasauksen toripäivä
lauantaina 22.9. kello 10.00 –
14.00. Ainon- ja Reinonheiton
MM-ennätysyritys (tuotto hyväntekeväisyyteen), kirppispöytiä,
tikkakisa, frisbeen puttauskisa
ym. ym. Kaikki joukolla mukaan!
Hattulan Perussuomalaiset ry.

Hämeenlinnan poliittinen
ilmapiiri sähköistyi viime
maaliskuussa, kun Hämeen
kokoomusnaisten entinen piirisihteeri Katriina Ahtiainen,
kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Lulu Riikonen ja kokoomustaustainen kansalaisvaikuttaja, yrittäjä Kari Ilkkala siirtyivät perussuomalaisiin. Hämeenlinnan talous on
kuralla, rakenteet eivät toimi,
väärinkäytöksiä painetaan
villaisella eikä julkisuuslakia
taikka sananvapautta kunnioiteta. Demokratia, avoimuus
ja kaupungin perustehtävät
ovat kärsineet ja sen myötä
asukkaat. Hämeenlinnassa
tarvitaan nyt todellista muutosta.
Hämeenlinnassa perussuomalaiset ovat tuoneet
vahvasti esiin kaupungin
muutostarpeita erityisesti
talouden osalta. Kaupunki
joutui laatimaan kesäkuussa
talouden tasapainottamisohjelman, jonka perussuomalaisten valtuustoryhmä
totesi jo lähtökohtaisesti
täysin riittämättömäksi. Valtuustoryhmämme esittikin,

että ohjelma lähetettäisiin uudelleen valmisteluun, mutta vanhat
puolueet vastustivat sitä. KantaHämeen Perussuomalaisten ja
Hämeenlinnan valtuustoryhmän
puheenjohtajana toimiva Antero
Niemelä toteaakin, että Hämeenlinna tarvitsee suuria muutoksia
selvitäkseen kriittisestä taloudellisesta tilanteestaan. Perussuomalaisten ratkaisut muutoksen
aikaansaamiseksi ovat todellinen
vaihtoehto nykyisille, jo tuhoa
aikaansaaneille rakenteille ja poliittisille toimintatavoille.
Perussuomalaiset korostavat
yhteistyön tärkeyttä. Perussuomalaiset, keskusta, kristilliset ja
vasemmisto ovatkin sopineet vaalien jälkeisestä teknisestä vaaliliitosta, koalitiosta, jonka tavoitteena on olla suurin ryhmä syksyn
kunnallisvaaleissa. Perussuomalaiset ovat asettaneet tavoitteekseen olla valtuuston kolmen
suurimman puolueen joukossa ja
moninkertaistaa valtuutettujen
määrä.
Lulu Riikonen
Kanta-Hämeen
Perussuomalaisten tiedottaja

Perusäijät
järjestäytyivät
Perussuomalaiset miehet järjestäytyivät Kotkassa 18.8. pidetyssä kokouksessa. Yhdistyksen nimeksi valittiin Perusäijät – Sanngubbarna.
Yhdistyksen tarkoituksena on
mm. parantaa miesten tasa-arvoa
esim. huoltajuuskiistojen yhteydessä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valitiin Harri Ahonen Ruokolahdelta ja varapuheenjohtajaksi
Erkki Saarimäki Imatralta. Muut
hallituksen jäsenet ovat Charles
Nyberg, Anssi Tähtinen, Vesa Levonen sekä Juho Eerola
Ulla Pyysalo
kansanedustaja Juho Eerolan
avustaja
Perussuomalaiset, the Finns

Terveisiä vaaliteltalta
Olemme järjestäneet jo kaksi
kuntavaalitilaisuutta Hyvinkään Jussintorilla. Kahvia on
mennyt yli 120 litraa, omaa
kuntavaaliohjelmaamme noin
400 kpl.
Toistaiseksi yksikään muu
puolue ei ole järjestänyt yhtään tilaisuutta vaan kamppailevat ehdokashankinnan
kanssa. Demarit ovat revenneet kahteen leiriin, kepun
kuudesta nykyvaltuutetusta
neljä ei enää suostu, vasemmisto kinailee kommunistien

kanssa ja vihreät loistavat poissaolollaan.
Idearyhmämme päätti, että
seuraavat tilaisuudet järjestetään
kaupunginosittain eli siellä missä
ihmiset ovat. Jostain syystä tätä ideaa eivät muut puolueet ole
huomanneet. Hyvinkään alueella
Paavolan kaupunginosan äänestysprosentti oli 45 eli todella surkea. Sinne siis matka seuraavaksi.
Tervetuloa hyvinkääläiset juttusille!
Taisto Orre
Hyvinkään perussuomalaiset (pj.)

Perussuomalaisia ehdokkaita Loviisan markkinoilla. Kuvassa
vasemmalta: Hannu Ikonen (sit.), Jorma Ketosalmi, Mari Oinonen,
Immo Stenberg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Saara Lång, Vesa Peltoluhta ja Veli-Matti Mettinen.
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Vihreistä
perussuomalaisiin
Kaarinalainen kunnallispoliitikko,
sosiaaliohjaaja Niina Virranheimo
on eronnut Vihreästä Liitosta ja
siirtynyt perussuomalaisiin. Virranheimo on Kaarinan kaupunginvaltuuston jäsen, kansalaistoiminnan lautakunnan puheenjohtaja ja
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsen sekä Kaarinan seurakuntaneuvoston jäsen.
Virranheimo perustelee ratkaisuaan sillä, ettei vihreissä ole tehty
hänen arvojensa mukaista politiikkaa ja hän on suivaantunut tiedonkulun heikkouteen sekä kinasteluun
vihreiden paikallispolitiikassa. Perussuomalaisten Virranheimo kehuu harjoittavan rehellistä, avointa,
aidosti vastuullista ja kansalaisia
kuuntelevaa politiikkaa.
Virranheimo jatkaa luottamustehtävissään ja tulee asettumaan
ehdolle syksyn kunnallisvaaleissa
perussuomalaisten listalla.
Janne Aso
Kaarinan Seudun
Perussuomalaiset

Pohjois-Savon
PerusNaiset
Pohjois-Savon Perusnaiset ry kutsuu kaikki alueen PerusNaiset
kahvittelee ja juttelee ajankohtaisista asioista. Lauantaina 22.9 klo
14.00. Piiritoimisto, Puistokatu 2,
Kuopio Tervetuloa!

Valkeakosken
perussuomalaiset
Valkeakosken perussuomalaiset
ovat mukana valkeakosken kalamarkkinoilla 6.10 koskikaran
edustalla.

Orimattilan
Perussuomalaiset ry
Orimattilan
Perussuomalaiset ry:n tupailta keskiviikkona
12.9.2012 klo 18.00. Paikkana
Järjestötupa. Rantatie 2.
Pellit auki kohti kuntavaaleja,
vielä ehdit ilmoittautumaan. P. 040
177 9783 tai paikanpäällä. Kahvitarjoilu kakun kera. Tervetuloa!

Suonenjoen
Perussuomalaiset ry
Suonenjoen Perussuomalaiset ry
on avanut vaalitoimiston Suonenjoen torilla syyskuun alusta.
Vaalitoimisto on avoinna arkisin.
Tervetuloa juttelemaan ja keskustelemaan - vaikka kuntavaaliehdokkuudesta! Lisätietoja pj Pia
Pentikäinen puh 046 88 7913

Juha kiritti kuusamolaisia

PerusNaisilla kilometrejä jo yli 9 000!
PerusNaiset tien päällä
-kiertue on kiertänyt kentän
toiveiden mukaisesti. Osallistuimme mm. Sonkajärven
Eukonkantokisaan ja Suonenjoella marssimme näkyvästi Mansikkafestivaalien
kulkueessa. Kaikkiin kutsuihin emme ole valitettavasti
voineet osallistua tapahtumien päällekkäisyyksien tai
aikataulujen takia.
PerusNaiset ovat hankkeen nimissä maksaneet
lehtimainokset, torimaksut
sekä tarjoilut tapahtumissa. Olemme tuoneet teltan

tykötarpeineen
tapahtumiin.
Tapahtumia on ollut jo yli 35 ja
kilometrejä kahteen matkailuvaunuumme on kertynyt jo yli 9 000!
Ennen kuntavaaleja Perusnaiset tien päällä - osallistuu vielä
moneen tapahtumaan.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä,
jos tarvitsette apua paikkakunnallanne!
Pia Pentikäinen, 046 8879713,
pia.pentikainen@gmail.com
Outi Virtanen, 040 673 7523,
outi.virtanen@perussuomalaiset.ﬁ
Jaana Sankilampi, 040 513 5038,
jaana.sankilampi@peruss-naiset.ﬁ

Uudenmaan PerusNaiset
perustettiin Helsingissä
Perussuomalaisten naisten
toimistolla, Helsingissä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Martniku
Mäntsälästä ja varapuheenjohtajaksi lohjalainen Riik-

ka Slunga-Poutsalo. Sihteeriksi ja
taloudenhoitajaksi valittiin Maija
Saimalahti Espoosta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Tiina Arlin
Vantaalta ja Sira-Liisa Martniku
Porvoosta.

PerusNaisten Oma Vaalipuhelin
046 846 79 97
Auttaa, neuvoo, tukee ja kuuntelee!
klo 9-20
PerusNaisten omasta vaalipuhelimesta saat apua
- ehdokkuusasioissa
- vaalikampanjoinnissa
- käytännön asioissa
Aluesihteerien apuna kunnallisvaaliin asti.

PerusNaiset vaativat
oikeuturvaa yrittäjille
Suomessa tavallisten yritysten
verotarkastusten laillisuutta
ei todellisuudessa valvo kukaan. Yrittäjyys on Suomen
talouden selkäranka. Suurin
osa yrityksistä on naisvaltaisia pienyrityksiä.
Suomeen on perustettava
puolueeton oikeusturvatyöryhmä, joka tarvittaessa tutkii verotarkastuksen oikeellisuuden ja laillisuuden. Tarkastettavan tiedon on oltava
rehtiä ja avointa, jotta yrittäjän oikeusturva toteutuu.
Tällä hetkellä toimintaa
tarkastava VIRKE-työryhmä
on lakkautettava, koska sen
toiminta ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Sen keinovalikoima on arveluttava
eikä yrittäjälle jää mahdol-

lisuutta tarkistaa häntä vastaan
esitettyjen syytösten oikeellisuutta.
Nykyisellä käytännöllä aiheutetaan turhia konkursseja ja
menetetään suuri määrä työpaikkoja. Yhden uuden työpaikan
luominen maksaa 150 000 euroa.
Oikeusturvatyöryhmän tavoitteena tulee olla vanhojen
yritysten toimintaedellytysten
turvaaminen, uusien yritysten perustamisen rohkaiseminen ja yritysten maastapaon ehkäiseminen.
Vain yritysten oikeusturvaa
parantamalla Suomeen luodaan
täystyöllisyys.
Marja-Leena Leppänen (pj.)
Perussuomalaiset Naiset

Valtakunnallinen Väätäis-kierros Kunnat kuntoon 2012
vauhditti vaalityötä Kuusamossakin. Paikalla olivat Tarmo Tyni,
Juha Poutanen, Ari Henttu, Juha Väätäinen, Kimmo Karjalainen, Joukamo Kortesalmi ja Kuusamon Perussuomalaisten
puheenjohtaja Esko Törmänen.

Kuusamon Perussuomalaisten vaalitaistelun syksyn vaiheen aloitti kansanedustaja
Juha Väätäisen Kunnat kuntoon 2012 Väätäis-kierros.
Kuusamon torille oli kertynyt koko joukko kuulijoita ja
mukana oli melkoinen määrä
myös paikallisia perusehdokkaitakin.
Heti perään piipahti Perusnaiset tien päällä -kiertue
Kuusamossa Pia Pentikäisen
johdolla. Tämäkin tilaisuus
kokosi kuulijoita kosolti ja
uutta jäsentä ja kuntavaaliehdokasta päästiin kirjaamaan.

Varsinaisen väristyksen aikaan sai odotetusti perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin ja kansanedustaja
Hanna Mäntylän Lapin kiertueen lomaan sijoitettu Soinin
pikavierailu Kuusamoon.
Kuusamon Perussuomalaiset ovat asettaneet vaalitavoitteeksensa toisen sijan
saavuttamisen kunnallishallinnossa. Virallinen vaalitavoite on 5-8 paikkaa uuteen
valtuustoon.
Joukamo Kortesalmi
Kuusamon
perusvaalipäällikkö

Kuusamon Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään Kuusamossa Q-auton toimitilassa, osoite: Ruijantie 16,
tiistaina 18.9. alkaen kello 18.00. Esillä sääntömääräisten asioiden
lisäksi kuntavaaliasiat. Kuntavaalikatsaus: Kuusamon perussuomalaiset ry:n vaalipäällikkö Joukamo Kortesalmi. Kaikki perushenkiset tervetulleita. Kahvitarjoilu.
Esko Törmänen
puheenjohtaja

Perussuomalaisten
Keski-Pohjanmaan piiri ry.
Juha Väätäinen tavattavissa
Su 09.09. klo 18.00-19.00
Kokkolan kauppatori
Ma 10.09. klo 09.00-10.00
Teerijärvi, S-Marketin piha
klo 11.00-12.00
klo 12.30-13.30
klo 14.30-15.30
klo 15.45-16.45
klo 17.30-18.30
klo 19.30-20.30

Kannus, Tukkimiehentori
Toholampi, tori
Kaustinen, K-Marketin piha
Veteli, K-Market Passeli
Halsua, Makukulman piha
Perho, Memoksen piha

Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n
hallituksen ja kuntavaaliehdokkaitten yhteinen kokous ke 26.9. klo
18.00 Hotelli Aakenuksessa. Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n
uudet kotisivut ovat: www.rovaniemenperussuomalaiset.ﬁ
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Meltauksen lapsi- ja
perhetukikeskuksen
puolesta

Maatalouden satovahinkoihin
vastattava
Tämänvuotiset
maatalouden
satovahingot ovat uhka elintarvikeomavaraisuudelle ja huoltovarmuudelle. Sateet, tulvat ja alkukesän kuivuus ovat tuhonneet
satoja ja aiheuttaneet varsinkin
viljakasveille ja perunalle suurta
tuhoa. Nurmikasvustosta tehdyt
rehupaalit ovat olleet paikoin
veden keskellä, joten niillä on pilaantumisuhka.
Kevättulvien takia maitotiloja
jäi mottiin, eikä elokuun sateiden
aiheuttama kiusa häviä keväiselle.
On hyvä, että maa- ja metsätalousministeri vierailee mm. Rantsilan
Mankilassa, mutta myös konkreettisia jatkotoimia tarvitaan.

Paikoitellen pitkään jatkunut
sade on lakoonnuttanut viljoja
niin, että itämisen vaara on todellinen. Syksyn ilmoista riippuu,
miten sateet vaikeuttavat korjuukoneiden työtä ja liikkumista.
Hallituksen on otettava vakavasti huoli maatalouden tilasta
ja MTK:n esittämästä huolesta.
Maailmalla ilmasto on aiheuttanut sekä kuivuuden että sateiden
vuoksi vahinkoja maataloudelle, mikä nostaa elintarvikkeiden
hintoja, vaikeuttaa saatavuutta
ja lisää tuontiriippuvuutta. Viime
hallitukset ovat ajaneet maatalouden muutoinkin suuriin talousvaikeuksiin apulantojen ja

Käsittääkseni ainoa vammainen
kansanedustaja on ollut pyörätuolilla liikkuva Kalle Könkkölä.
Asiahan oli ainutlaatuisuudessaan jopa ulkomailla noteerattu.
Hän herätti ihmiset huomaamaan
vammaistenkin olevan ihmisiä.
Paljon tuli muutoksia erityisesti liikuntavammaisten liikkumiseen vaikuttaviin säännöksiin.
Todettiin pyörätuolilla olevan

Mika Mikkonen
Rovaniemen Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas
Lapin Perussuomalaisten Nuorten vpj

polttonesteiden hintojen nousun
vuoksi. Maatalous on altistettu
konkurssiuhan alle, joten katokorvauksiin tulee varata riittävästi varoja samoin kuin viljelys- ja
alempiasteisten teiden kunnossapitoon.

Lauri Heikkilä
Pirkko Mattila
Reijo Tossavainen
Teuvo Hakkarainen
Osmo Kokko
Perussuomalaiset Maa- ja
metsätalousvaliokunnan
jäsenet ja varajäsenet

Antakaa meille ihmisarvo!
kovin vaikeaa päästä mihinkään
julkisiin tiloihin. Säädettiin ”liuskalaki”, mutta järjenkäyttö loppui siihen.
Monen liuskan päässä on kynnyseste, josta ei pääse eteenpäin.
Myös julkisten rakennusten raskaat
ovet aiheuttavat ongelmia. Itse tein
Pyhäjärvellä esityksen kaupungintalon pariovien keskipalkkiin kiinnitettävästä pyörätuolimerkistä ja sen
alle asennettavasta soittonapista.
Esitys meni läpi ja nyt pyörätuolilla liikkuva saa apua, kun painaa
nappia: ovi tullaan avaamaan ja sitä
pidetään jopa auki.
Pyörätuolilla kulkevan tajuaa jokainen vammaiseksi, mutta
entä sitten kun vammaa ei näy?
Kyseessä on siis näkövamma.
Toisilla merkkinä on valkoinen
keppi ja toisilla opaskoira. Meitä näkövammaisia on kuitenkin
moneen lähtöön. Täysin sokeat
ovat oma lukunsa ja vähän näkeviä on montaa lajia. Heikosti
näkevät pyrkivät olemaan tilastaan hiljaa ja jopa välttämään
yhteiskunnan tarjoamia palve-

Rovaniemen perusturvalautakunnan päätös lakkauttaa Meltauksen lapsi –ja perhetukikeskus järkyttää monia lasten ja nuorten
syrjäytymisestä huolestuneita kuntalaisia.
Yhteiskunnan antama apu ja tuki on erityisen tärkeää, kun
perheellä menee huonosti. Monesti tämä koskee juuri heikompiosaisia, joiden puolesta Meltauksen perhetukikeskus on erityisesti
kunnostautunut. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa tutkimusten
mukaan yhteiskunnalle noin 1-1,5 miljoonaa euroa. Nuorelle itselleen hinta on vielä kovempi.
Perhekeskuksen työtä kuvaa vahva ennaltaehkäisevä työskentely. Lapsen etu vaatii hoitopaikkaa vaikka varoitusaika olisi lyhyt.
Meltaus edustaa juuri tätä kriisiperheille; joustavuutta ja turvaa
kriisitilanteissa.
Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. Rovaniemellä ei
ole varaa menettää yhtään nuorta, siksi allekirjoitin nimeni Meltauksesta tukea saaneiden perheiden tekemään adressiin..

luita.
YK teki vammaisten ihmisoikeusjulistuksen yli 15 vuotta
sitten. Sitä on sitoutunut noudattamaan noin 150 valtiota ympäri
maailmaa, mutta Suomi ei. Huomasin sitoutumisen tuomat edut
taannoisella ulkomaanmatkallani. Kävin yksin Ruotsissa, Tanskassa ja Sveitsissä, joissa kaikissa
sain hyvää ja hienotunteista palvelua. Suomessa minua ei otettu
mukaan edes matkatoimiston
matkalle, koska olen näkövammainen!
Meitä vammaisia on moneen
junaan, mutta meiltä kaikilta
puuttuu YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukainen ihmisarvo.
Tarjoa Sinä apuasi omalla paikkakunnallasi oleville vammaisille, sillä kuka tahansa meistä voi
joutua toisen asemaan.
Terveitä päiviä kaikille!

Kuntien hoitojonot
ja menot kasvavat
Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetään 20 miljoonan euron leikkausta sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukseen.
Kun valtio säästää, siirtyy rahoitusvastuuta kunnille ja kansalaisille
itselleen.
Sairaanhoitokorvausten alentaminen aiheuttaa asiakkuuksien
siirtymistä kunnallisen hoidon piiriin. Tämä johtaa vääjäämättä
hoitojonojen kasvuun ja hoidon saatavuuden heikkenemiseen
Yksityisten terveyspalvelujen käyttäjien omavastuut ovat jo nykyisin varsin korkeita. Esitetty sairaanhoitovakuutuskorvauksen
leikkaus aiheuttaa sen, että nämä omavastuut edelleen kohoavat.
On oletettavaa, että korvauksen leikkaamisen myötä useat siirtyvät kunnallisen palvelujärjestelmän piiriin. Kunnilla on suuria ongelmia vastata jo nykyiseen palvelukysyntään. Lisääntyvä kysyntä
aiheuttaa julkisella sektorilla hoitojonojen kasvua, mikä heikentää
kansalaisten tarvitsemien palvelujen saatavuutta.
Valtiontalouden 20 miljoonan euron vuosittainen säästö aiheuttaa kunnille merkittäviä lisäkustannuksia. Vaarana on, että valtiontaloudessa toteutettava säästö aiheuttaa jopa suuremman menoerän
kuntien taloudessa. Leikkauksen kohdentaminen laboratorio- ja
kuvantamispalveluihin viivästyttää oikea-aikaisten diagnoosien ja
tarpeellisten jatkohoitojen toteuttamisen.
Esitettyjen lisäleikkausten toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä se tue terveyspalvelujärjestelmän kehittämistä ja palvelujen saatavuuden parantamista. Kyseinen leikkaus vaarantaa
osaltaan kansanterveystyötavoitteiden toteuttamisen.

Rainer Kyyrönen
100 % näkövammainen
Pyhäsalmi

Ismo Partanen
toiminnanjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry
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Suomeen hätätilahallitus
viimeistään syksyllä
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Vanhuksille ihmisarvoinen elämä ja hoito

EU:n ja rahaliiton kaatuminen lähestyy vääjäämättä. Se tapahtuu
viimeistään silloin, kun Saksa kyllästyy maksajan rooliin. Ja siihen,
että Ranska luopui aiemmasta yhteistyöstä Saksan kanssa ja lähti
pelaamaan Espanjan ja Italian kanssa Saksaa vastaan.
Tässä vaiheessa poliitikoilta pitää vaatia vastuullisuutta tunnustaa tosiasiat. Tarkoittaa siis sitä, että pitää luopua mututuntumaan
perustuvasta Euroopan liittovaltioon tähtäävästä sinisilmäisestä
idealismista.
Tarkoittaa myös sitä, että kotimaan poliitikkojen pitää lopettaa
turha haihattelu ja ottaa nykyistä jämäkämpi vastuu Suomen ja
suomalaisten tästä päivästä ja erityisesti tulevaisuudesta.
Eurooppa ajautuu suuriin vaikeuksiin todennäköisesti viimeistään ensi syksynä. Letkut irtoavat.
Tuleviin tapahtumiin ei ole juuri mitenkään varauduttu, joten
muutosprosessi tulee olemaan kivulias. Se tulee olemaan niin vaikea, että tilanteen hallitsemisessa Kataisen hallituksen rahkeet eivät
ole riittävät.
Tarvitaan kansallinen hätätilahallitus. Laajapohjainen hallitus,
jossa on mukana neljä suurinta puoluetta: kokoomus, SDP, perussuomalaiset ja keskusta. Pienpuolueet saavat tyytyä oppositioon,
apupuolueita ei tarvita hallituksessa.
Vahva neljän isoimman puolueen hallitus saa nykyhallitusta
helpommin myös kansalaiset ymmärtämään vaikeiden ratkaisujen
tarpeellisuuden.

Reijo Tossavainen
kansanedustaja (ps.)

Liikkuva poliisi
säilytettävä
Sisäministeri Räsänen on todennut, ettei liikkuvan poliisin säilyttämiseksi ole juurikaan vaihtoehtoja. Perussuomalaisten mielestä
vaihtoehtona tulee nähdä nimenomaan liikkuvan poliisin säilyttäminen omana organisaationa ja valtion tulee budjetoida sille riittävät taloudelliset resurssit.
Liikkuvan poliisin erikoisosaamista tuetaan parhaiten omalla
organisaatiolla ja johtamisella. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu
tavoite harmaan talouden torjunnasta, jossa liikkuvalla poliisilla
on merkittävä tehtävä. On harhaa luoda kuvaa, että liikkuvan poliisin tehtävä on pelkästään liikennevalvontaa, kun se toimii myös
harmaan talouden torjunnan ja tutkimisen lisäksi merkittävästi esimerkiksi tukipartiona hälytystehtävissä.
Hallitusohjelmakirjaus tavoittelee Suomesta Euroopan turvallisinta maata. Tämä ei onnistu ilman riittäviä resursointia. Meillä ei
ole varaa antaa rikollisuuden levitä teillemme ja teitämme pitkin. Jo
entuudestaan niukkenevat poliisin määrärahat ovat uhka sisäiselle
turvallisuudelle ja varsinkin, jos liikkuva poliisi lakkautetaan.
Perussuomalaisten näkemys on, ettei poliisin voimavaroja pidä tiukkaan taloustilanteeseen vedoten heikentää tasosta, joka jo
lähtökohtaisesti on liian alhainen. Odotettavissa oleva taantuma
saattaa synnyttää levottomuutta ja rikollisuuden kasvua. Sitä varten pitää olla riittävät valmiudet ja tarvittaessa puututtava etupainotteisesti.

Pirkko Mattila
kansanedustaja (ps.)

Eduskunnassa valmisteilla oleva
vanhuspalvelulaki on herättänyt
kysymyksen, onko vanhustyössä
tarpeeksi hoitajia ja onko hoito
hyvää vai huonoa.
Minun mielestäni suurin ongelma vanhusten hoidossa on vuodekuntoisten vanhusten laitoshoito, josta on tullut paljon huonoa
palautetta. Vanhuksia ei aina ehditä syöttää ja juottaa silloin, kun
he eivät itse siihen enää kykene.
Hygieniasta huolehtiminenkin on
puutteellista. Lääkkeitä voidaan
syöttää liikaa vanhuksille. Yöllä
asukkaiden turvallisuus on vaarassa, kun hoitajia ei ole tarpeeksi. Omaiset ovat huolissaan läheistensä hoidosta.
Hoitajat tekevät parhaansa,
mutta kun heitä on liian vähän,
he eivät ehdi hoitaa kunnolla
kaikkia vanhuksia. Pahin hoitajapula on siellä, missä vanhukset
ovat täysin toisen ihmisen avun
varassa. Tämä on huonokun-

toisten vanhusten hoidon suurin
ongelma. Hoitajat joutuvat työskentelemään suuren työpaineen
ja stressin alla. Osa hoitajista sairastuu ja joutuu sairauslomalle.
Heille on vaikea saada sijaisia.
Työ on naisvaltaista, vaikka
liikuntakyvyttömien vanhusten
nostelussa miesten apu olisi tarpeen. Myös nuoria on vaikea saada töihin, koska he pitävät työtä
liian raskaana ja epämielekkäänä.
Vanhustyön hoitoalan arvostusta voisi lisätä palkkaamalla lisää hoitajia ja nostamalla
heidän palkkaansa. Näin työn
mielekkyys ja työssä jaksaminen
paranisi. Tämä toisi alalle nuoria
työntekijöitä ja miehetkin voisivat tulla töihin.
Myös vanhusten kotihoitoon
pitää saada tarpeeksi työntekijöitä. Ikäihmiset haluavat asua
kotona niin kauan kuin terveys
sen sallii. Monelle vanhuksille tulee kuitenkin aika, jolloin hän ei

jaksa enää asua kotona huonon
terveyden takia. Silloin vanhukselle on löydyttävä hoitopaikka
laitoksesta.
Ihmisarvon pitäisi olla keskeisintä vanhustenhoidossa. Vanhukset ovat tehneet työtä ja luoneet
meille suomalaisille hyvinvointiyhteiskunnan. Nyt meillä on velvollisuus antaa heille ihmisarvoinen
elämä kuolemaan saakka.
Mistä rahat vanhuspalvelulain
toteuttamiseen ja uusien hoitajien
palkkaamiseen?
Ne rahat, jotka jaetaan EUmaille, pitäisi käyttää oman
maamme vanhustyöhön ja muiden peruspalveluiden hoitamiseen. Kunnissa rahaa löytyy vanhustyöhön, kun kunnat pitävät
etusijalla peruspalvelujen ylläpidon ja kehittämisen.

Kaija Räsänen
kaupunginvaltuutettu (ps)

Nuorten mielenterveyspalvelujen
riittävä rahoitus varmistettava!
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora vaatii, että käynnissä olevissa hallituksen budjettineuvotteluissa taataan nuorten
mielenterveyspalveluiden
toteuttamiseen riittävät resurssit.
Nuorten mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen on varattava
valtion talousarvioon erillinen
määräraha.
Mielenterveyspalveluiden järjestämisessä on turvattava nuorille henkilökohtainen tuki riittävän
aikaisessa vaiheessa. Palvelujärjestelmä on liian pirstoutunut, ja
nuorta pompotellaan viranomaiselta toiselle. Terapiapalveluihin
on useissa kunnissa kuukausien
jonotusajat, mikä on monelle
nuorelle liikaa.

Kun nuoret eivät saa tarvitsemaansa apua ajoissa, tulee liian
myöhään annettu apu yhteiskunnalle usein uskomattoman
kalliiksi. Viimeaikaiset tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet
1990-luvun laman aikaan kouluterveydenhuollon leikkausten
aiheuttaneen kunnille suuria kustannuksia 2000-luvulla nuorten
erikoissairaanhoidon palveluiden
lisääntymisenä. Ennaltaehkäisevien palveluiden järjestäminen tulisikin nähdä osana tulevaisuuden
säästöohjelmaa eikä vain tämän
hallituskauden kuluna.
Vuonna 2011 työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden
ja käyttäytymisen häiriöiden
vuoksi joutui 1569 alle 30-vuoti-

asta nuorta, mikä on suurin määrä koko 2000-luvulla. Yhden työelämän ulkopuolelle jääneen nuoren suorat toimeentulon kustannukset 40 vuoden työuran ajalta
ovat noin 750 000 euroa työ- ja
elinkeinoministeriön laskelmien
mukaan. Kansantalouden suorat
kustannukset pelkästään näistä
vuonna 2011 mielenterveyssyistä
eläköityneistä nuorista ylittävät
miljardi euroa heidän toteutumatta jääneiden työuriensa aikana. Lisäksi yhteiskunta menettää
välillisesti tuloja näiden nuorten
toteutumattomana työpanoksena
ja saamatta jäävinä verotuloina.

Antti Lindtman
Nuora
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Itsensä tutkisteleminenkin
on tarpeen
Kun maratonin juoksee heikkokuntoisena, on vielä seuraavanakin päivänä kuin selkäänsä saanut. Usein
Helsingin City Marathonin jälkeisenä päivänä olen ollut toimittamassa
jumalanpalvelusta, nyt ei tarvinnut
muuta kuin olla pelkkänä sanankuulijana Keski-Porin kirkossa Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhässä
itsensä tutkimisen sunnuntaina.
Puistojen risteyksen seurakuntakeskuksessa siioninvirsiseuroissa sana sattui sydämeen siinäkin
mielessä, että veisatuissa virissä
oltiin myös liikekannalla ja jopa
juoksemassa.
Alkuvirressä todettiin raihnaiseen tilaani mitä sopivimmin:
Et voi löytää lepoa Maailmasta
sielullesi. Onnea et saavuta. Turhaan juokset kierroksesi. Etsi kestävämpää pohjaa, Herraa kohti
tiesi ohjaa. Ja vielä jatkossakin:
Älä turhain esteiden Viivyttää suo
itseäsi. Riennä luokse Jeesuksen,
Hän on parhain ystäväsi.
Seuraavassakin virressä kehotettiin: Köyhyytesi tuntien Riennä
luokse Vapahtajan. Eivät köyhyys,

rikkaus, Tahtominen, juokseminen,
Sinua tee autuaaksi. Herra lukee
vanhurskaaksi. Kun näin nöyrryt
armon alle, Pääset tielle oikealle.
Vielä kolmannessakin virressä pyydettiin: Näin köyhänä
ja kurjana Ja sokeana, rampana
Luoksesi auta tulemaan, Niin että
vapahduksen saan.
Myös puheissa toistettiin päivän evankeliumin mukaisesti olemaan tuomitsematta toisia, vaan
kohdistamaan sanan kärki oman
itsemme tutkimiseen: Joka teistä
on suurin, se olkoon toisten pal-

velija. Sillä joka itsensä korottaa,
se alennetaan, mutta joka itsensä
alentaa, se korotetaan.
Näin enemmän tai vähemmän liikkuvina saamme pysytellä
pienellä paikalla. Sieltä meidän
löydetään, älkäämme sälyttäkö
raskaita ja vaikeasti kannettavia
taakkoja toistemme kannettaviksi.
Kirjoittaja on osallistunut joka kerta nyt 32. kerran järjestettyyn Helsinki City Marathoniin.

Anssi Joutsenlahti
eduskunnan varapuhemies

Sähköautojen verotusta kevennettävä

Oppisopimuskoulutus
ehkäisee nuorisotyöttömyyttä
Suomessa 12 000 nuorta nuorta aikuista on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja 38 % näistä nuorista kärsii mielenterveysongelmista.
Samanaikaisesti lähes 35 000 alle 25-vuotiasta nuorta on ilman työtä,
joten nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymiseen tulee nykyisellä
ja seuraavalla hallituskaudella kiinnittää erityistä huomiota.
Oppisopimus on kiinnostava vaihtoehto tarkasteltaessa nuorisotyöttömyyttä ja nuorten tilannetta opiskelupaikkojen saamiseksi. Ja
se on erittäin kiinnostava vaihtoehto myös, kun mietitään eläkeiän
nostoa ja työntekijöiden eläköitymistä nykyisestä tulevaan.
Voisiko oppisopimuskoulutusta kehittämällä saada helpotusta edellä
mainittuihin asioihin ja luoda nuoria motivoiva vaihtoehto ammatin hankintaan ja työelämään siirtymiseen? Entä voisimmeko saada siitä apua
työntekijöiden eläköitymisen myötä tapahtuvaan ”työvoimapulaan”?
Olen itse opiskellut oppisopimuksella aikuisopiskelijana ja koin
opiskelumuodon mielekkääksi, sillä siinä yhdistyi työn tekeminen
konkreettisesti yhdessä teoreettisen kouluopiskelun rinnalla. Etuna
muuhun opiskeluun siinä oli myös oppisopimusajalta maksettava palkka, joka oli vain jonkin verran pienempi kuin normaali
alan palkkaus. Nykyiset puheet oppisopimusoppilaan palkanalennuksista ovat pöyristyttäviä! Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan
oppisopimusoppilaalle ei saisi maksaa ammattimiehen palkkaa.
Pääministeri Katainen ei tainnut tietää sitä, että aika moni oppisopimusoppilas on jo ennestään ammattimies/nainen.
Luulen, että tämä opiskelumuoto sopii monelle nuorelle ja ammattia vaihtavalle aikuisopiskelijalle juuri opiskelun luonteen vuoksi sekä työstä saatavan palkan ansiosta. Opiskelu työn ohessa on
haastavaa, mutta kun työpaikalla on asiaan sitoutuneita henkilöitä,
tästä syntyy hyvin antoisa jakso työhön ja ammattiin pätevöityessä.
Oppisopimuskoulutusta saa kuitenkin kehittää nykyisestä, sillä
sellaisenaan kuin se nyt on, se ei edistä työllisyysasioita parhaalla mahdollisella tavalla. Työnantajakin pitää sitouttaa oppisopimusopiskelijaan ja sopia, että tämän työ yrityksessä jatkuu myös
valmistumisen jälkeen. Työnantajan saama koulutuskorvaus koulutusajalta voisi olla nykyistä suurempi ja työnantajille maksettavaa tukea työllisyyden edistämisestä tulisi jatkaa vielä opiskelun
päättymisen jälkeenkin. Oppisopimuksen koulutustarjontaa ja
valinnan mahdollisuuksia tulee myös laajentaa monipuolisemmin
palvelemaan opiskelijan, työnantajan ja työmarkkinoiden tarpeita.
Oppisopimuskoulutukseen kannatta panostaa. Se tulee pidemmällä tähtäimellä halvemmaksi kuin työperäisen maahanmuuton puolesta
rummuttaminen. Oppisopimuksesta pitää tehdä houkutteleva vaihtoehto työnantajalle ja todellinen vaihtoehto nuorille päästä kiinni
työelämään ja pätevöityä työn ohessa ammattilaisten keskuudessa.

Juhani Keinänen
Tornio

Öljypohjaisia polttoaineita käyttävät autot ovat merkittävä haitallisten hiilidioksidipäästöjen
lähde myös Suomessa. Jatkuvasti
kasvava autokanta ylläpitää ja
saattaa jopa lisätä näitä ongelmapäästöjä, vaikka kehittyvä
teknologia onnistuukin vähentämään autokohtaisia päästöjä.
Merkittävän avun ongelmapäästöjen vähentämisessä voi tulevaisuudessa tarjota sähköauto, koska sen käyttövoima eli sähkö on
päästöpuhdasta ja ympäristöystävällistä.
Lainsäätäjällä onkin tärkeistä
ympäristösyistä täydet perusteet
suosia sähköautoa. Varsinkin,
kun globaalin öljyntuotannon
rajojen saavuttaminen lähestyy
koko ajan. Esimerkin valtiovallan positiivisesta suhtautumisesta
sähköautoihin tarjoaa Viro, missä
valtio tukee vahvasti sähköauto-

jen ostajia: maksimissaan jopa 18
000 euron avustuksella ja tuhannen euron arvoisella pikalaturilla.
Yksi keino on autoja koskeva verolainsäädäntö. Säätämällä
sähköautoa koskevat auto- ja
autoiluverot mahdollisimman
alhaisiksi tai jopa nollatasoon,
voi lainsäätäjä tehdä sähköautoista kiinnostavan vaihtoehdon.
Sähköauto on jo nykyisillä, minimissäänkin noin 50 kilometrin latausväleillä hyvin käytännöllinen
sellaisessa henkilöauto- ja pakettiautoliikenteessä, jossa päivittäinen työmatka tai muu käyttö jää
alle mainitun rajan. Sähköauto
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi posti-, paketti- ja muuhun
sellaiseen pientavaran jakeluun
sekä huolto- ja hoitohenkilöstön
asiakaskäyntimatkoihin.
Autoja ja sähköautoja koskevia veroja ovat autoverolain mu-

kainen ensirekisteröinnin jälkeinen
autovero, vuotuinen perusvero ja
päiväkohtainen käyttövoimavero.
Määrällisesti näistä merkittävin
on autovero, joka tällä hetkellä
on 5,0 % auton verotusarvosta.
Sähköautojen nykyverotusta voidaan keventää poistamalla ensirekisteröintiin liittyvä autovero ja
pienentämällä käyttövoimaveroa.
Olen jättänyt aiheesta eduskunnalle lakialoitteen, jossa esitetään verotuksen muuttamista
sähköautojen osalta siten, ettei
perusveroa kannettaisi lainkaan.
Lisäksi esitän sähköautojen käyttövoimaveron, kansankielellä autoveron, laskemista 1,5 sentistä
0,5 senttiin, eli samalle tasolle
kuin se on tällä hetkellä säädettynä jo hybridisähköautoille.

Arja Juvonen
kansanedustaja (ps.)

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.

Oppilaat toivovat lisää
keskustelua
Suomen kouluihin julistettiin koulurauha. Lahden stadionilla luettu
julistus käynnisti Koulurauha-vuoden 2012-2013. Lahtelaiskoulujen
oppilaat, jotka vastasivat tämän vuoden julistuksen sisällöstä, haluavat lisätä keskustelua opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä.
- Oppilaiden ja opettajien yhteishenkeä voidaan vahvistaa esimerkiksi teemapäivillä. Teemana voi olla esimerkiksi Puhu selän
takana hyvää! mikä tarkoittaa, että yhden päivän ajan harrastetaan
myönteistä juoruilua, Tiirismaan koulua käyvä yhdeksäsluokkalainen Aada Taipale ehdottaa.
Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppilaiden osallistumista, mutta oppilaiden kokemusten mukaan lapsia ja nuoria ei
läheskään kaikissa kouluissa kuulla, eikä heidän esittämiään ehdotuksia toteuteta.
- Myönteisen vuorovaikutus- ja keskustelukulttuurin virittäminen sekä oppilaiden aito kuuleminen ovat lähtökohtia koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiselle. On tärkeää huolehtia
siitä, että kaikki oppilaat kokevat tulevansa kuulluiksi, Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä muistuttaa.
- Vanhempien ja opettajien luonteva keskusteluyhteys tukee lapsen hyvää kouluarkea. Vanhempaintoiminta on paras tapa vahvistaa oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhteistyötä, sanoo Suomen
Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila.
Lisää aiheesta: www.koulurauha.fi.
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
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Menestys tulee kuntalaista
kuuntelemalla
Yli kolmekymmentä vuotta yhtäjaksoisesti Pertunmaan kunnanvaltuustossa istunut Markku Pöyry täyttää 60 vuotta syyskuussa.

Pöyryn mukaan menestys kunnallispolitiikassa tulee tavallista kuntalaista kuuntelemalla ja tekemällä
aktiivisesti valtuustoaloitteita heidän
elämänlaatunsa parantamiseksi. Niillä saa ääniä ja muutosta aikaan. Pienessä vajaan kahdentuhannen asukkaan kunnassa on nyt viisi perussuomalaista valtuutettua, josta moni suurempikin kunta voi olla kateellinen.

Markku Pöyry juhlii syntymäpäivi-ään
Pertunmaan nuorisotalolla, minne on
kutsuttu ystäviä ja puolueväkeä.

Perussuomalaisten Pertunmaan
valtuustoryhmän puheenjohtaja
ja valtuuston varapuheenjohtaja
Markku Pöyry täyttää 60 vuotta
29.9.2012. Pöyryllä on takanaan
erittäin aktiivinen yli kolmekymmentävuotinen ura Pertunmaan
kunnallispolitiikassa ja sekä
SMP:n että Perussuomalaisten piiriyhdistyksessä lukuisissa erilaisissa luottamustoimissa. Varsinaisena päivätyönään Pöyry hoitaa
vanhemmiltaan perittyä lypsykarjatilaa jo kolmannessa polvessa.
- Politiikkaan lähdin aikoinani, koska koin ettei keskusta hoitanut tämän kunnan asioita oikein hyvin. Pertunmaan valtuustoon minut valittiin ensimmäisen
kerran vuonna 1981 ja olen siellä
istunut yhtäjaksoisesti tähän päivään saakka, Pöyry kertoo.
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Keskusta on tyhjentänyt
maaseudun
Perussuomalaisten tulevaisuuden
Markku Pöyry arvioi hyväksi, kun
vain jatketaan samaan malliin ja tehdään tavallisen kansan eteen aktiivisesti töitä. Ja Timo Soini on puheenjohtajana niin hyvä mies, että hänen
vuokseen kannattaa paiskia töitä.
- Keskusta on tyhjentänyt maaseudun julkisista palveluista edellisen
hallituksen ansiosta. Virkkusen kuntaliitoskaavailuille pitää saada piste.
Pertunmaalla sentään saimme perussuomalaisten ja muutaman muun
järkevän valtuutetun kanssa muista
valtuustoryhmistä estettyä Pertunmaan liittämisen Heinolan kuntaan.
EU:n myötä Suomesta on hävinnyt paljon hyviä ja toimivia lypsykarjatiloja, mutta Pöyry on saanut
omansa kasvatettua pienestä parinkymmenen hehtaarin tilasta yli
satahehtaariseksi, ja lypsykarjankin
määrä on lisääntynyt neljästä viiteentoista. Suurena voimana ja tukena hänellä on vaimo Aini, kolme
aikuista tytärtä ja tyttärenpoika Aini.
MIKA MÄNNISTÖ

Reilumpi rahoitus vanhuspalvelulaille
Vanhukset ja sairaat kansalaiset ovat jäämässä vanhuspalvelulain maksajiksi.

Suomi on velkaantunut kovalla vauhdilla: kun Jutta
Urpilainen aloitti valtiovarainministerinä kesällä 2011,
valtiolla oli velkaa 72 miljardia. Ensi vuonna summa
on nousemassa 95 miljardiin
euroon.
- Erikoista on, että oppositiojohtajana Urpilainen piti
lisävelkaantumista vastuuttomana politiikkana, ministerinä taas vastuullisena politiikkana, Pirkko RuohonenLerner ihmettelee.
Kilometrit työntekijän
piikkiin
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja paheksuu hallituksen päätöstä
korottaa kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä.
ALV:n korotus heikentää
mutkan kautta myös vientisektorin kilpailukykyä, sillä
se kiihdyttää väistämättä inﬂaatioita. Ostovoiman heikkeneminen aiheuttaa palkankorotuspaineita seuraavalla
työmarkkinakierroksella.
Vasemmistoliiton liikenneministeri Merja Kyllönen
on saanut tahtonsa läpi, kun
kilometrikorvaukset ovat joutuneet VM:n leikkuriin. Perussuomalaiset paheksuvat kilometrikorvausten leikkauksia,
sillä käytännössä toimenpi-

teellä vain siirretään työnantajan
kustannuksia työntekijöille. Leikkauksen uhreja ovat esimerkiksi
myynnin ammattilaiset ja keikkatyöläiset.
Reilumpi rahoitus vanhuspalvelulaille
Peruspalveluministeri Maria
Guzenina-Richardson on esittänyt uuteen vanhuspalvelulakiin
sitovaa henkilöstömitoitusta.
Vanhuspalvelulain rahoituksen
hallitus suunnittelee hoitavansa
lääkekorvausjärjestelmän kautta. Ei ole hyväksyttävää, jos
sairaat kansalaiset, monet vanhukset mukaan lukien, pannaan
vanhuspalvelulain maksumiehiksi.
Perussuomalaiset ovat esittäneet varallisuusveron palautusta, muutos koskettaisi kaikista
rikkainta väestönosaa. Suurituloisia suosiva yhteisöveronhyvitysjärjestelmä tulisi purkaa
ja suursäätiöt olisi saatava verotuksen piiriin. Tiukassa tilanteessa kaikkien on osallistuttava
säästötalkoisiin. Siksi olemme
valmiit leikkaamaan myös puoluetukea ja eduskunnan ryhmäkanslioiden määrärahoja.
Merkittäviä lisätuloja valtio
saisi myös Kela-maksun palauttamisesta yksityiselle sektorille,
vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun verovähennyksen poistamisesta ja kehitysavun supistamisesta.

Veronkiertoon puututtava
Osa perussuomalaisten tarjoamista
ehdotuksista on onneksi toteutumassa. Eduskuntaryhmämme esitti
viime syksyn varjobudjetissaan tutkimus- ja kehitysverokannustimen
käyttöönoton sekä tuotannollisten
investointien korotetut poistot,
jotka ovat nyt löytäneet tiensä rahaministeriön esitykseen. Ehdottamaamme suurituloisten Wahlroosveroa hallitus on laimentanut ja
ristinyt sen solidaarisuus-veroksi.
Työllisyydestä puhuttaessa harmaa talous syö valtion verotuloja
miljardeja euroja joka vuosi. Siksi
sen torjuntaan pitää panostaa riittävästi. Myös yritysten räikeään
veronkiertoon tulee puuttua. Esimerkiksi Mehiläinen maksoi 40
miljoona euron tuloksesta Suomeen
veroja 360 000 euroa, mikä on alle prosentti tuloksesta. Vastaavaa,
ilmeisesti laillista veronkiertoa on
Suomessa paljon, joten tällaiset
porsaanreiät tulisi tukkia pikaisesti.
– Nyt pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten pystymme edistämään työllisyyttä, pitämään suomalaisen teollisuuden
kilpailukykyisenä ja tuottoisana
ja edistämään talouskasvua. Meidän tulee myös tarkkaan miettiä,
miten pidämme huolta siitä, että
Suomi on houkutteleva investointikohde, toteaa Ruohonen-Lerner.
Pirkko Ruohonen-Lerner
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
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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!
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