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Veropolitiikan ar
Hallituksen veropolitiikkaa leimaa suurten rahojen siirteleminen
taskusta toiseen samalla, kun pienet, mutta tärkeät asiat jäävät
hoitamatta.Yksi järjettömän veropolitiikan uhreista on Helsinkiin
suunniteltu lastensairaala.

H

allituksen veropolitiikka on tuskainen ja
harmaa. Tuskin on
muste kuivunut osinkoveropäätöksen parannuksesta, kun valtiovarainministeri Jutta Urpilainen jo kiirehtii selittämään, ettei uusikaan laki voine
estää rikkaiden veronkiertoa holding-yhtiöiden kautta.
Miksi? Koska holding-yhtiöiden verolainsäädännöstä päätetään osin EU:n kautta. Timo Soinin sanoin: missä EU, siellä ongelma.
- Tahtotila tämän ongelman
poistamiseksi on kuitenkin olemassa poliittisesti, Urpilainen selitteli heti veromuutoksen jälkeen.
Mistä rahat lastensairaalalle?
Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen
veropolitiikkaa leimaa suurten rahojen siirteleminen taskusta toiseen samalla, kun pienet mutta

tärkeät asiat jäävät hoitamatta.
Paljastava esimerkki löytyy lastenhoidosta, jonka luulisi olevan
kaikkien puolueiden kärkisijoilla.
Helsinkiin tarvitaan uusi valtakunnallinen lastensairaala, jonka rakentamisesta on päätetty.
Antoiko hallitus rahat? Ei, vaan
rahojen keruu annettiin Bernerin
lääkesuvun perustamalle säätiölle
ja keräysyhdistykselle.
Mallihan on matkittu Amerikasta. Toimiiko se täällä? 30 miljoonan tavoitteesta on saatu vasta 2 miljoonaa. Valtio on luvannut 40 miljoonaa, Helsingin ja
Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
HUS 40 miljoonaa. Rahaa puuttuu 160 miljoonan hankkeesta yli
78 miljoonaa euroa. Työn pitäisi
alkaa ensi vuonna ja valmista tulla jo 2017.
- Lastensairaala on liian hyvä
kohde yksityisillä rahoilla maksettavaksi, älähti jo Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamokin
Lasten Maailman kolumnissaan.

- Tämän pitäisi olla pikkuraha valtion budjetissa! perussuomalaisten työmies Matti Putkonen puolestaan jyrähtää.
”Oikeudenmukaisuus”
maksatetaan köyhillä
Jos hallitus ei saa lastensairaalaa
kuntoon, mitä se tekee? Kehysriihessä tähdennettiin pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen. Miten kävi?
Hallitus huolehti oikeudenmukaisuuden ohella velkaantumisesta. Sen vuoksi säästettiin
1,2 miljardia ja korotettiin veroja
1,5 miljardia. Samaan aikaan
hallitus keventää yritysten yhteisöveroa 24,5 prosentista 20 prosenttiin, mikä pienentää verokertymää 450-900 miljoonaa dynaamisten vaikutusten onnistumisesta riippuen.
Verojen korotuksista 750
miljoonaa tulee arvonlisäveron
yhden prosenttiyksikön korotuk-
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Maagisia
sanoja

rvot vinossa
sella. Alv:tä maksavat kaikki
vanhuksista vammaisiin asti.
Entä säästöt? Jotta hallitus
voi esimerkiksi pienentää koulujen ryhmäkokoja (35,6 miljoonaa, säästöä samalla toisaalta
138 miljoonaa), täytyy rahoja
kohdentaa uudelleen. Otetaan
lapsilisistä! Lisien euromäärät
pysyvät vuoden 2012 tasolla, eikä indeksikorotuksia tehdä vuosina 2013-2015. Lapsilisien leikkaus kattaa suurimman osan
sote-alan 170 miljoonan säästöistä.
Lisäksi hallitus lisää matkakorvausten omavastuita yli 50
prosenttia - vuodenvaihteen 54
korotuksen päälle. Vuodenaikainen omavastuu nousee noin 160
eurosta 250 euroon.
- Se kuulostaa kyllä ikävältä.
Sehän kohdistuu vähävaraisiin,
eläkeläisiin, ikääntyneisiin ihmisiin, Kelan johtava tutkija Yrjö
Mattila moittii Yle Uutisissa.
Myös yrittäjien ja työntekijöiden kilometrikorvauksia leikataan 70 miljoonalla.
Rokotus kohdistuu räikeimmällä tavalla köyhimpiin lapsiperheisiin, sillä inflaatio ei pysähdy hallituksen päätöksen
vuoksi, ja ruoka on kallistunut
viime vuosina erityisen nopeasti.

Kuntien valtionosuudet
teholeikkuriin
Mitkä tahot toteuttavat kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut
ja koulutuksen? Entä kunnat: miten niiden rahoituksen käy? Hallitus pienentää valtionosuuksia
520 miljoonalla eurolla vuoteen
2015 mennessä. Samalla mietitään lisäveroja, joilla koetetaan
paikata kuntien menetyksiä 260
miljoonalla. Mm. kiinteistöveroa
aiotaan korottaa, minkä maksavat kuntien veronmaksajat jokaista rintamamiesmökkiä myöten.
Indeksien leikkaus oli tämän
kuudesti laukeavan hallituksen
yhteinen päätös, josta voi tärkeissä kohdissa luistaa, kuten näytti
viestintäministeri Krista Kiuru
Ylen kohdalla. Yle-vero päätettiin ”hallituksen kehyspäätösten
ulkopuolella Ylen riippumattomuuden turvaamiseksi”, mikä
mahdollisti indeksikorotuksen.
Yle-veron tuotoksi on laskettu
500 miljoonaa euroa, mikä tuo
melkoisen
indeksikorotuksen
säästöjen keskelle.
Pääkaupunkiseudun vuokraasuntopolitiikka piti laittaa uuteen kuosiin, mutta siitäkin säästetään 15 miljoonaa ja näyttää

siltä, että ongelma periytyy seuraavalle hallitukselle asiaa pohtivan työryhmän mukana.
Ympäristöverot sortavat
työllisyyttä
Työ- ja elinkeinoministeriö lisää
hiilidioksidin osuuttaan energiaverossa. Se sortaa hiilivoimaa ja
sitä kautta työllisyyttä. Merituulivoiman pilottiprojekti saa määrärahan. Ympäristönsuojelusta
säästetään vain viisi miljoonaa;
hallitus tukee vihreää taloutta
edistäviä hankkeita, Etelä-Suomen metsiensuojelun Metso-hanketta sekä metsähallituksen luontopalveluiden rahoitusta eli vihreiden harrastustoimintaa.
Tänä vuonna tulee pankkivero
ja ensi vuonna vihreiden suosima
windfall-vero, yhteistuotoltaan
340 miljoonaa.
Puolustusministeriö säästää
27 miljoonaa kansainvälisestä toiminnasta ja vuoden 2015 hankintamäärärahojen jäädytyksellä.
Työurien pidentämisestä puhuttiin, mutta merkittäviä päätöksiä ei tehty. Keskimääräisen
eläköitymisiän viivästymisen vuodella vähentäisi talouden sopeutustarvetta 2 miljardia euroa.

Lehtemme teki hiljattain jutun Erkki Valtamäestä, joka oli
päässyt Seinäjoen valtuustoon perussuomalaisten listoilta ja
tullut sittemmin irtisanotuksi. Valtamäen työnantaja, Sanomakonserniin kuluva Nelosen uutiset ilmoitti yrittäjäsopimuksen
irtisanomisen syyksi jääviysongelman. Keskustapuolueen riveistä saatu aikaisempi valtuustopaikka ei ollut johtanut potkuihin.
Suomalaisen mediakentän reaktio oli mielenkiintoinen täydellisen radiohiljaisuuden rikkoi ainoastaan Journalistiliitto, jonka julkaisemassa Journalisti-lehdessä käytiinkin tomerasti vääryyden kimppuun. Mutta sen sijaan, että lehti olisi kyseenalaistanut mediajätin vähintäänkin syrjivähköjä sopimuksenpurkuperusteita, se rakensikin juttunsa seuraavasti:
”Oma kuva, paras kuva. Perussuomalainen-lehti teki jutun
[..] Erkki Valtamäestä, jonka sopimus Nelosen aluereportterina päättyi poliitikon uran takia. Miljoonien viestintätukia saava puolue ei katsonut tarpeelliseksi palkata keikalle kuvaajaa,
vaan kreditointitietojen perusteella kuvan Valtamäestä otti jutun kohde itse.”
Revi tuosta sitten toimittajien välistä solidaarisuutta. Saattoi tosin olla naiivia olettaa, että suomalaisesta mediakentästä
olisi näinä aikoina löytynyt rohkeutta kritisoida alan suurinta
työllistäjää.
Yhdysvaltalainen uutistoimisto Associated Press (AP) otti
äskettäin käyttöön mielenkiintoisen journalistisen tyylisäännön. Yhtiö luopuu laiton maahanmuuttaja -termin käytöstä,
koska se haluaa välttää ihmisten leimaamista. Jatkossa AP:n
toimittajien on hyväksyttävää käyttää termiä ”laiton maahanmuutto” tai ”henkilö, joka asuu maassa laittomasti”, mutta
muodot ”laiton” tai ”paperiton” eivät enää käy päinsä. Samoin
on kiellettyä kirjoittaa skitsofreenikko – hyväksytty kirjoitusasu on ”henkilö, jolla on diagnosoitu skitsofrenia”.
AP ei täsmennä, onko tarpeen välttää pelkästään negatiivisten leimojen käyttöä, vai koskeeko kielto myös neutraaleja ja
positiivisia termejä. Teen rohkean päättelyn, että ainoastaan
positiivisia, koska tyylisäännöstä raportoinut henkilö Paul
Colford on edelleenkin titteliltään mediasuhdejohtaja. Leimattomassa maailmassa häntä pitäisi varmaankin kutsua ”henkilöksi, joka johtaa mediasuhteita”.
Onko AP:n käytäntö eettistä kestävää journalismia vai sievistelyä? Vai onko se liiketaloudellisesti perusteltua toimintaa,
koska lukijoissa on runsaasti myös laittomia maahanmuuttajia? Ehkä se on näitä kaikkia. Mutta se on myös sanamagiaa.
Sanamagialla tarkoitetaan sitä, että kieltä muuttamalla yritetään vaikuttaa todellisuuden sisältöön. Korostaa tai peittää asioita sopivilla sanavalinnoilla. Poliitikot ovatkin tyypillisesti
uutteria sanamagian käyttäjiä, ilmeisimpänä esimerkkinä pääministerimme Jyrki Fantastinen.
Sanoma-konserni ei ole nähtävästi vielä adoptoinut AP:n uutta tyylisääntöä. Ainakin HS:n helmikuinen pääkirjoitus käyttää
vielä sujuvasti laittoman maahanmuuttajan leimaavaa määrettä.
Ja yhtäläinen kurjuus on vallinnut aiemminkin. Vastikään
julkaistun tutkimuksen Katri Vallasteen väitöstutkimuksen perusteella HS on ollut innolla leimaamassa Euroopan unioniin
kriittisesti suhtautuneita henkilöitä väheksyvillä termeillä, kuten passiivinen, irrationaalinen, tietämätön, EU-pessimisti ja
eurofoobikko. Näitä termejä ei käytetty satunnaisesti. Niitä on
käytetty poikkeuksetta.
Sanamagiaa? Politiikan tekoako? Ei tietenkään.
Lopuksi: Sanomien päätoimittajat Mikael Pentikäinen ja
Eero Hyvönen ilmoittivat Erkki Valtamäen potkujen syyksi
”poliittisen aktiivisuuden”. Jos tällainen on todellakin Sanomilla irtisanomisperuste, niin ehdotan, että yhtiö marssittaa kilometritehtaalle europolitikoivan pääkirjoitus- ja uutistoimituksensa. Oikeudellista riskiäkään ei irtisanomisista pitäisi
syntyä. Ainakaan Journalistiliiton taholta.
Matias Turkkila
Päätoimittaja (henkilö, joka toimittaa päitä)
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
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Ilmeisesti suurin osa ministereistä ei ymmärtänyt kehysriihessä, mitä päätöksiä he tekivät, Putkonen huomauttaa hallituksen toimista.

Lastensairaalaan
on löydyttävä rahat
- Kehitysavusta ja YK:n ilmastomaksuista kertyisi vajaat pari miljardia euroa,
joilla lastensairaalat rakennettaisiin, perussuomalaisten työmies Matti Putkonen jyrähtää.

P

erussuomalaisten työmies Matti Putkonen
pitää hallituksen rahoitusta epäonnistuneena.
- Hyvinvointivaltio, josta Katainen ja Urpilainen puhuvat, rakentaa tällaiset lastensairaalat itse. Sitä ei voi jättää kansan karttuisan käden varaan! Mutta Kataisen hallitus toimii näin - ja samalla annamme yli 1,1 miljardia
kehitysapuun, Putkonen manaa.
- Tämä 1,1 miljardia euroa pitäisi käyttää erityisesti lasten ja
vanhusten hoitoon Suomessa.
Sitten vasta antaisimme ulkomaille, kun omien asiat on hoidettu hyvin.
Putkonen määrittelee perussuomalaisen
tarvehierarkian
näin: ensin tulee turvallisuustaso
eli valtio, puolustus, poliisi yms.
Sitten tulee hyvinvointitaso: terveys, koulutus - suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.
- Vasta sitten tulee kansainvälinen taso: maailmanparannus.

Mielestämme sitä pitää rahoittaa
vasta, kun muut asiat on hoidettu
hyvin. Tämä erottaa meidät kansainvälisyyteen suuntautuneista
puolueista, kuten kokoomuksesta ja vihreistä, Putkonen kertoo.
- Kehitysavusta ja YK:n puolen miljardin ilmastomaksuista
kertyy jo vajaat pari miljardia euroa, joilla lastensairaalat rakennettaisiin, Putkonen toteaa.

NÄIN HALLITUS LINJASI:
Yhteisövero alenee 24,5
prosentista 20 prosenttiin.
Vaikutus verotuloihin
450-900 miljoonaa euroa.
Listaamattoman yrityksen
osingoista omistajayrittäjä
maksaa eroa 8 prosenttia
aina 150 000 euroon saakka,
minkä jälkeen veroa maksetaan 85 prosentista osinkoja.
Tämä nostaa veron 27,3
prosenttiin. Tähän saakka
omistajayrittäjä on voinut
saada verottomana enintään
60 000 euroa, kunhan se on
korkeintaan 9 prosenttia
osakepääomasta.

Saastuttajat maksajiksi
Hän esittää lääkkeeksi kehitysavun irrottamista valtioin budjetista: se voisi olla kirkollisveron
kaltainen eettinen vero, jonka ihmiset voisivat maksaa halutessaan, esimerkiksi 1,2 prosenttia
palkasta. Ilmastomaksut hän
siirtäisi niille firmoille, jotka
saastuttavat.
- Ei Jorma Ollilan johtama
Shell maksa Afrikan investointiensa tuotosta sellaisia kuluja,
joita maksamme kehitysavun ja

Työmies Matti Putkonen
pitää hallituksen rahoitusta
epäonnistuneena.

Pääomatulovero nousee
21:stä tai 22,4 prosentista
30 tai 32 prosenttiin. Pääomatuloveroa maksetaan
85 prosentista osinkoja, kun
osuus on nyt 70 prosenttia.

YK:n ilmastomaksujen muodossa me suomalaiset. Jos Shell maksaisi kolmasosalla tuotoistaan
Afrikan
ilmastoinvestointeja,
lasten koulutusta ja lastensairaalan rakentamista, se olisi oikeaa
eettistä toimintaa. Nyt me suomalaiset maksamme ne kulut,
Putkonen toteaa.
- Tilalle pitäisi rakentaa ominaispäästöjärjestelmä,
jossa
saastuttaja maksaa ja jos ei maksa, siitä rangaistaisiin.
Putkosen mielestä Greenpeace
ja vihreät pilasivat hallituksen hyvän pyrkimyksen rakentaa uutta
kasvua ja työllisyyttä. Sähkövero
ja windfall-veron korotus avasivat Pandoran lippaan: yritykset
tulkitsevat, ettei Suomeen kannata sijoittaa sittenkään, sillä kuka
tietää, mitä windfall-verolle jatkossa tapahtuu.
VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN
PIIRROS KALLE ERKKILÄ
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Oma
suunnitelma

Putkosen tärkeysjärjestys on ehdoton: ensin turvallisuus ja hyvinvointi, sitten maailmanparannus, jos jää rahaa ja aikaa.

Hallitus sekoili lobbarit tekivät työn

H

allituksen kehysriihessään tekemät osinkopäätökset eivät perustuneet hallituksen virkamieskunnan omiin harkittuihin laskelmiin. Ei, vaan elinkeinoelämän
lobbarit toivat lukemat pöytään
kultaisella tarjottimella.
Suurimpien osakkeenomistajien verotusta merkittävästi keventävä muutos ei siis kulkenut
tarkan virkamiesvalmistelun läpi. Osinkoveropäätöstä hiottiin
hallituspuolueiden puheenjohtajakuusikon voimin kehysriihen
aattona, kun papereihin ilmaantui erään hallituslähteen mukaan
”muualla laskettuja lukuja”.
Uusien lukujen ilmaantuminen hämmensi valtiovarainmi-

nisteriön virkamiehistöä, eikä se
pystynyt arvioimaan niiden vaikutuksia.
- Ilmeisesti suurin osa ministereistä ei ymmärtänyt kehysriihessä, mitä päätöksiä he tekivät.
Pahinta tässä on kuitenkin se, että suuresta avustajien joukosta
huolimatta päättäjinä on ministereitä, jotka sanovat, että he eivät ole itse ehtineet paneutua asioihin tai eivät niitä ymmärrä –
vaikka asiat on heille selostettu
moneen kertaan! Silloin pitää kysyä, ovatko nämä henkilöt oikeita ihmisiä päättämään Suomen
asioista tällaisena vaikeana aikana, perussuomalaisten työmies
Matti Putkonen jyrähti heti kehysriihen tultua julki.

Hallitus on joutunut jo kertaalleen muuttamaan osinkopäätöksiä julkisen metakan jälkeen.
Pääministeri Jyrki Katainen on
rauhoitellut, että nyt alkaa ”normaali lainvalmistelu”, jossa yksityiskohdat ratkaistaan. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainenkin
on vakuuttanut, että ”valuviat”
korjataan.
- Osinkoverotörmäily, sote-sekoilu, työurien pidentäminen ilman, että ne pitenevät, kuntauudistus vailla päätöksiä. Hallituksella ei ole ideologista liimaa. Yksi
yhteinen tekijä sillä on. Hallituspuolueet hyväksyvät EU-perussopimuksen vastaiset toimet, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo
Soini sivaltaa plokissaan.

Hallitus on laitostunut

H

allituksen kehysriihitiedotus on ollut niukkaakin niukempaa ja riihen
päätöksistä tiedonjyväsiä olemme saaneet jyvä kerrallaan. Hallituksen toiminnasta puuttuu inhimillisyys eikä se herätä luottamusta millään tavoin.
Sote-uudistus on jumiutunut
eikä hallitusta näytä kiinnostavan
suomalaisten hyvinvointi. Hallitus on toimillaan täysin unohtanut kaikkein heikoimmassa asemassa olevat – heidät, joilla ei ole
edellytyksiä pitää puoliaan ja vaatia ihmisarvoista kohtelua.
Säilyttääksemme sen mitä hyvinvointiyhteiskunnasta on jäljellä, tarvitsemme lisäresursseja
laadukkaiden palveluiden järjestämiseen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeys tulisi tunnistaa sillä mitä varhem-

min puututaan, sitä paremmat
tulokset saavutetaan.
Kunnat on ajettu seinää vasten eikä tulevaisuus näytä valoisammalta. Kehyskaudella hallitus leikkaa valtionosuuksia tuntuvasti ja tällä toimella tulee olemaan rapauttava vaikutus palveluiden saatavuudessa ja laadussa.
Tämä tulee väistämättä näkymään vanhusten- ja vammaistenhoidossa sekä lastensuojelussa.
Kunnissa on jouduttu tekemään
kipeitä säästöpäätöksiä ja tällä
kivikkoisella säästötiellä joudutaan jatkossakin matkaamaan.
Sosioekonomiset terveyserot
tulevat kasvamaan tuoden lisää
haasteita tulevaisuudessa. Alvkorotus heikentää vähävaraisten
ostovoimaa sekä syventää heidän
taloudellista ahdinkoaan. Lapsiperheiden köyhyyttä ei vähennä
lapsilisien indeksikorotusten jää-

dyttäminen eikä näillä toimin tulla kaventamaan tuloeroja.
Toisinaan tuntuu, että hallitus on laitostunut ja vieraantunut
täysin tavallisen ihmisen arjesta
ja elämästä. Toivon, ettei minulle
tule samaa kohtaloa, etten koskaan unohda mitä elämä on eduskunnan muurien ulkopuolella.
Johanna Jurva
kansanedustaja

Politiikassa on tärkeintä oma suunnitelma ja oma linja. Reagoimalla muiden aloitteisiin ei pitkälle potki. Uskottavuus tuo
kannatusta ja johdonmukaisuus uskottavuutta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ohjelmatyö on tärkeätä.
Puoluekokous on kesän suurtapahtuma. Tule päättämään
puolueen linjasta ja johtavista luottamushenkilöistä. En ota julkisesti kantaa henkilövalintoihin. Tiedän, että kilpailua tulee,
se on normaalia. Edellytän kuitenkin politiikan pöytätapoja.
Kehutaan omaa ehdokasta, eikä mennä asiattomuuksiin. On
noloa, jos ehdokas joutuisi häpeämään tukijoitaan. Myönteisyys kantaa tuloksiin.

Politiikassa mielipiteet eivät riitä.
Pitää tietää ja taitaa. On koulutettava
itseään ja opittava asioita.
Järjestötyössä, valtuustoissa,
lautakunnissa ja eduskunnassa.

Olemme kahden vuoden aikana onnistuneet vakiinnuttamaan
kannatuksemme eduskunnassa. Se on hyvä saavutus. Kuntavaalitulos oli hyvä. Olisi ollut vielä parempi suuremmalla määrällä ehdokkaita. Olen tyytyväinen vaalityöhömme. Moni laittoi itsensä likoon. Täysillä.
Osaamisen tasoa on nostettava kaikilla tasoilla. Olemme
käytännön vaalityössä Suomen paras puolue. Omaksumme
uutta, osaamme tilaisuus- ja toripolitiikan. Emme ole kaavoihin kangistuneita, klikkien turruttamia.
Politiikassa mielipiteet eivät riitä. Pitää tietää ja taitaa.
Osata. On koulutettava itseään ja opittava asioita. Järjestötyössä, valtuustoissa, lautakunnissa ja eduskunnassa. On vaativaa päättää muiden asioista ja siitä seuraa vastuu. Itsestä ja
muista.
Seuraavaksi on osattava voittaa eurovaalit. Meillä on hyvä
kokemus viime vaaleista ja edustaja europarlamentissa. Tämän
kokemuksen perustalle on hyvä rakentaa. Tiedän, mitä ehdokkuus ja edustajana oleminen vaatii. Sinne ei kannata kahta kättä heiluttaen lähteä. Suomeksi sanottuna, on osattava englantia
ja tiedettävä komission ja coreperin ero. Pitää olla kielitaito,
ammattitaito ja kannatusta. Kaikkia kolmea.
Puoluehallitus päättää ehdokaslistan esitysten pohjalta. Ehdokkaita voi esittää, mutta kenenkään ehdokkuutta ei voi pitää
varmana pelkän oman halun tai piirin yms. esityksen pohjalta.
Paikkoja on vain 20 ja on huomioitava ehdokaslistan monipuolisuus. Ehdokkaiden tulee osoittaa kykynsä tehtävään ja pystyä
esittämään kampanja- ja rahoitussuunnitelma. Sellaista tilannetta tulee välttää, että pitää ehdokkuutta jotenkin varmana.
Ei ole mukava tilanne, jos ei sitten tule valituksi ehdolle.
Luodaan ja ylläpidetään omaa linjaa. Se tuo kannatusta. Se
takaa, että äänestäjämme kokevat saaneensa äänelleen vastinetta joka päivä. Puolue toimii jatkuvasti - ei vain vaalien alla.
Ja mitä järkevämmin toimii, sitä paremmin menee.

Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp
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Miten käy maamme huoltovarmuuden
Finnairin säästöjen keskellä?

FINNAIR LENTÄÄ HEIKENTYVIN SIIVIN
Valtio-omisteinen Finnair ulkoistaa huoltotoimintaansa ja matkustamohenkilökuntaa niin,
ettei se voi kohta enää olla vaikuttamatta yhtiön lentoturvallisuuteen tai Suomen huoltovarmuuteen.

S

uomessa huoltotoimintojaan supistava Finnair huollattaa koneitaan kotimaan lisäksi
mm. Portugalissa, Kiinassa ja
Singaporessa. Ammattiliitto
Pro:n puheenjohtaja Antti Rinne pelkää ulkoistamisen johtavan huoltovarmuuden heikentymiseen.
- Finnairin tekniikan näivettyminen on joka tapauksessa
johtamassa siihen, että merkittävä osa vuosikymmenten mittaan hankitusta huippuosaa-

S

misesta on häviämässä taivaan
tuuliin. Nähdäkseni tällä on
negatiivisia vaikutuksia Suomen
huoltovarmuuden näkökulmasta, Rinne toteaa.
Yhtiön sisällä tilanne on nyt
niin herkkä, etteivät luottamushenkilöt halua puhua omilla
nimillään tai antaa kenelläkään
ärsyyntymisen aihetta. Haastattelemamme työntekijät kuitenkin
kertovat olevansa kummissaan ja
pettyneitä, koska työntekijäpuoli
on osallistunut yhteisiin talkoisiin palkanalennuksilla, lomara-

hojen poistamisilla ja tekemällä
ilmaisia tunteja, mutta yhtiölle ei
tunnu mikään riittävän.
- Finnairin palkkalistoilla olevat ihmiset ovat hämmentyneitä,
vihaisia, pettyneitä ja turhautuneena valtion merkittävästi omistamaan yhtiöön työnantajana,
Rinne harmittelee.
Halpatyömaissa tehdään
vain välttämätön
On selvää, että Suomessa – lumen ja jään maassa - on kalliim-

paa ylläpitää huoltotoimintaa
kuin hiekkaerämaassa. Finnairin
antamien lausuntojen mukaan
huolto- ja korjaustoiminta eivät
kuulu yhtiön ydinliiketoimintaan, sen enempää kuin cateringtai maapalvelutkaan.
Monet tahot toivovat valtion luopuvan enemmistöosuudestaan Finnairissa. Jos valtio
kuitenkin myisi osakkeensa, voitaisiin työt siirtää nykyistäkin
helpommin halvemman työvoiman maihin ja irtisanoa henkilökuntaa.

Sanotaan, että halpatyömaissa tehdyt huollot täyttävät
nipin napin vähimmäissäännökset, mutta ei muuta. Kun
esimerkiksi Suomessa tehdyssä
huollossa huomataan, että jokin osa on kulumassa ja se on
vaihdettava vasta ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa, huolto vaihtaa osan heti. Tällainen
”ylimääräinen osanvaihto” ei
välttämättä kuulu halpahuoltoyhtiön sopimukseen. Sitten kun
”sitä ja tätä” jää tekemättä,
niin ennen pitkää lentoturvalli-

Eduskunta päättämään pakkoruotsista

iltä ainakin näyttää,
koska kansalaisaloite:
”Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi
kaikilla kouluasteilla”, kerää
allekirjoituksia reipasta vauhtia.
Keräys aloitettiin 3. maaliskuuta ja huhtikuun alussa
nimiä oli kasassa jo yli 17 000.
Tällä vauhdilla vaadittava
50 000 nimeä tulee täyteen ennen toukokuun loppua. Nimiä
saa lain mukaan kerätä puoli
vuotta, joten aloitteen viimeinen allekirjoituspäivä päivä on
3. syyskuuta.
Suomalaisuuden liiton toiminnanjohtaja varapuheen-

johtaja Pekka M. Sinisalo sanoo
pakkoruotsin olevan haitta Suomen kansainväliselle kaupalle.
Pakkoruotsi on kilpailuky-

vyn este. Se aika, joka nyt menee
ruotsin tankkaamiseen, pitäisi
käyttää jonkun maailmankielen,
vaikkapa englannin opiskeluun.

Me emme kuitenkaan ole tuomassa tilalle esimerkiksi pakkovenäjää, Sinisalo huomauttaa.
Sinisalo kiistää, että tässä oltaisiin luomassa uutta kielisotaa
kuten 1920-30 -luvuilla. Hänen
mielestään suomenkielisillä ei ole
tarvetta puolustustaisteluun.
- Ruotsinkielisten tässä on
puolustauduttava. Meidän argumenttimme tässä asiassa ovat
oma tahto ja vapaaehtoisuus.
- Aloitteemme on kyllä uutisoitu mediassa, mutta uutisten
yhteydestä on jätetty pois linkki
aloitteen allekirjoittamista varten, päinvastoin kuin muiden
kansalaisaloitteiden uutisointien
yhteydessä, Sinisalo hymähtää.

Sinisalo, joka on myös kirkkonummelainen perussuomalaisten kunnanvaltuutettu, sanoo, että aloite sivuaa vahvasti
myös perussuomalaisia.
- Kyllä, koska puolue vastustaa puolueohjelmansa mukaisesti pakkoruotsia.
Suomalaisuuden liiton lisäksi aloitteen alulle panijoita ovat
Vapaa Kielivalinta, Perussuomalaiset Nuoret ja Kokoomuksen Nuorten Liitto.
Aloitteen voi käydä allekirjoittamassa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/131
SEPPO HUHTA
KUVA LEHTIKUVA
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suus vaarantuu.
Ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Antti Rinne muistuttaa,
että halpahuoltomaiden työntekijöillä on myös omat ongelmansa, jotka voivat vaikuttaa työn
lopputulokseen.
- Kun työ siirtyy halpatyövoiman maihin, näiden maiden
työolosuhteissa ja ammattiyhdistysoikeuksissa on vakavia
puutteita.

Myös Finnairin johtajilleen
maksamat, täysin kohtuuttomat
sitouttamispalkkiot nousivat otsikoihin. Tällaisten palkkioiden
maksamisesta on nyt luovuttu
niiden saaman suuren julkisuuden ja kansalaisten yleisesti esittämän paheksunnan vuoksi.
Uudelle toimitusjohtajalle
jättipalkka
Tilanne Finnairissa jatkuu edelleen kireänä ja on luultavaa, ettei
työntekijöiden pinna kestä loputtomiin, vaikka on yhteistyössä yhtiön johdon kanssa yritetty.
- Kyllä niitä asioita on yritetty hoitaa neuvotteluilla ja
sopimalla, mutta kun työnantaja on kovakorvainen, on jouduttu turvautumaan järeämpiin
toimenpiteisiin ja varmaan niin
tapahtuu myös tulevaisuudessa,
Rinne selittää ja sanoo, etteivät
työtaistelutoimet ole poissuljettuja tulevaisuudessakaan.
Finnairin hallituksen uusi
saksalainen puheenjohtaja Klaus
W. Heinemann katsoo, että

Työntekijät tekivät
ilmaista työtä
Töiden siirtyminen halpatyömaihin tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta jo moniin säästötalkoisiin osallistuneen Finnairin
henkilöstön mielestä.
- Työntekijät ovat tehneet
monenlaisia ehdotuksia, myös
suoria kustannussäästöjä. Tekniikassa säästettiin vuonna 2010
lähes 15 000 000 euroa tekemällä todellisuudessa ilmaista työtä.
Kiitoksensa on ollut leikkausten
jatkuminen, Rinne paheksuu.
Tänä vuonna Finnairin tekniikan puolelta joutuu työttömäksi
noin viisisataa ihmistä. Osan
kohdalta päätökset on tehty jo
viime vuonna. Vuonna 2012 työttömäksi jäi yli 250 finnairilaista ja
reilussa kahdessa vuodessa alkaen vuoden 2011 Suomen valtion
omistama lentoyhtiö on ajanut
maantielle noin tuhat ihmistä.
Finnairin strategiana on, että
se kasvattaa toimintaansa Aasian
suuntautuvilla lennoilla ja antaa
ns. syöttöliikenteen Eurooppaan
nk. halpalentoyhtiöille. Aasian
lentojensa määrä Finnair haluaa
tuplata nykyisestä vuoteen 2020
mennessä.
Keskipitkän tähtäimen strategiana on säästäminen. Finnair
aloitti elokuussa 2011 koko yhtiön laajuisen rakenne- ja kustannussäästökartoituksen ja tavoittelee 140 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä vuoteen 2014
mennessä. Tekniikan yhtiöiden
osuus ”säästötalkoista” on 50
miljoonaa euroa.

Finnairin henkilöstö on laskenut lähes puoleen kymmenen vuoden
takaisesta ja lisää potkuja on luvassa.

Tuhansille potkut
Kun Finnairilla oli vielä 2001
palkkalistoillaan 11 115 ihmistä,
joista tekniikan työntekijöitä 2
235, putoaa henkilöstön kokonaismäärä tänä vuonna noin puoleen entisestä. Yhtiön palvelukseen jää enää 6 000 työntekijää,
joista tekniikan osuus on reilusti
alle tuhat henkeä.
Finnairin työntekijäpuolelta
kerrotaan myös, että he pelkäävät
ulkoistusten vain jatkuvan ja merkitsevän sitä, että henkilökunta
putoaa muutamaan tuhanteen ja
tekniikan henkilökunnan määrä
muutamaan sataan. Myös matkustamohenkilökuntaan on tullut

väkeä yhtiön ulkopuolelta ja ”kehityksen” uskotaan jatkuvan.
Finnairilaisia
ihmetyttää
myös se, että vaikka kansallista lentoyhtiötä ajetaan kovaa
vauhtia alas, niin Suomessa on
yhdeksän koulutuspaikkaa, joista valmistuu vuosittain 150 lentokonealan ammattilaista.
Finnair on ollut turbulenssissa viime vuosina mm. edellisen toimitusjohtajansa Mika
Vehviläisen asuntosotkuissa.
Toimitusjohtaja nautti yhtiön
asuntoedusta 6 800 euron edestä
joka kuukausi eikä asiaa tehnyt
yhtään hyväksyttävämmäksi se,
että taustalla hääri Vehviläisen
edeltäjä Jukka Hienonen.

Finnairin palkkalistoilla olevat ihmiset ovat hämmentyneitä, vihaisia, pettyneitä ja turhautuneena valtion
merkittävästi omistamaan yhtiöön työnantajana, ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Antti Rinne myöntää.

kulukuri on edelleen Finnairin
ohjenuora. Uusi toimitusjohtaja - aikaisemmin Cargotecillä
Hongkongissa toiminut - Pekka Vauramo saa kuitenkin
lentävän palkkalähdön, sillä
miehen alkupalkka on 51 500
euroa kuukaudessa. Lomarahoineen se tarkoittaa vuodessa
noin 740 000 euron ansioita,
mikä on kaksikymmentäkertainen summa verrattuna tavalliseen keskivertopalkansaajaan.
SEPPO HUHTA
KUVAT LEHTIKUVA

Katkeaako
sinivalkoinen siipi?

O

ma kansallinen lentoyhtiö on itsenäiselle
valtiolle tärkeä, ei pelkästään identiteettikysymyksenä, vaan ennen kaikkea huoltovarmuusasiana. Suomen huoltovarmuuden
turvaamisessa niin lento-, juna- kuin laivaliikenteenkin
pitäminen Suomen lipun alla on elintärkeää. Suomen lipun
säilyttämiseksi on tarvittaessa vaikka subventoitava näitä
kolmea liikennemuotoa valtionbudjetista.
Kansallinen huoltovarmuus turvataan vain lentoyhtiöllä, joka pystyy itse korjaamaan ja huoltamaan koneensa
sekä varmistamaan maapalvelut myös poikkeusaikoina.
Oikein toteutettuna korjaus- ja huoltotoiminta tuo myös
taloudellista lisäarvoa yhtiölle. Finnair on ollut kuuluisa
korjaus- ja huoltotoimintansa osaamis- ja laatutasosta. Finnairin huollettavaksi ja korjattavaksi oli aikoinaan tulijoita
useista kansainvälisistä lentoyhtiöistä. Suomalaista osaamista ja työmoraalia arvostettiin maailmalla.
Jos kansallisen lentoyhtiön ydintoiminnoista rajataan
pois korjaus- ja huoltotoiminto, merkitsee se auttamattomasti koko lentoyhtiön alasajon lähtölaukausta. Finnair
konsernista on vähennetty henkilöstöä viiden viime vuoden
aikana yli 3 000 henkilöä, josta tekniikan osalta yli 1 000
henkilöä. Jos valittu ”vastuullinen henkilöstöpolitiikka”
jatkuu, se tuottaa vielä lisää jopa 1 000 tekniikan työtöntä. Kun tätä peilataan vielä lähihistorian valossa, niin yhtiön operatiivisen johdon ratkaisut ovat kestämättömät.
Finnair oli ainoa eurooppalainen lentoyhtiö, joka pystyi
nopeasti muuttamaan lentokoneensa ambulanssikoneiksi
noutamaan Aasian tsunamin uhrit kotiin - mukaan lukien
nykyisen presidenttimme Sauli Niinistön.
Maamme huolto- ja katastrofivalmiuden turvaamiseksi
on koneiden korjaus- ja huoltotoiminnot palautettava Finnairin ydintoiminnoiksi ja samalla alan ”harkittu” alasajo
peruutettava. Sinivalkoisen lentolaivueen uuden ”kipparin” on nyt tehtävä valinta: Tuleeko Finnairista pelkästään
lentobussiyhtiö vai pyritäänkö Finnair säilyttämään kansallisena lentoyhtiönä? Finnairin strategian linjamuutos
vaatii voimakkaampaa omistajaohjausta eli valtiovallan
käsiohjausta.
Matti Putkonen
työmies
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Kritiikki ei keikuta Halla-ahon laivaa

ÄÄNESTÄJIENSÄ
SANANSAATTAJA
- Minulla on paksu nahka ja uskoakseni melko hyvä iskunsietokyky. Median
hyökätessä olen soveltanut Antti Rokan puolustussodan strategiaa: Jos lähtee
perääntymään, saa perääntyä loputtomiin, vastustaja kyllä tulee perässä, sanoo
julkisuudesta myös ne negatiiviset puolet nähnyt Jussi Halla-aho.

P

erussuomalaisten kansanedustajan
Jussi
Halla-ahon mukaan
hänestä tuli poliitikko
vahingossa.
- Satuin olemaan oikeassa –
tai väärässä – paikassa oikeaan
aikaan. Lähdin blogini lukijoiden yllyttämänä ehdokkaaksi
vuoden 2007 eduskuntavaaleihin, ja sillä tiellä ollaan.
Halla-aho kasvoi ja vietti
nuoruutensa tamperelaisessa
Peltolammin lähiössä. Sairaanhoitaja-äidin ja bussikuski-autokoulunopettaja-toimittaja -isän

lisäksi perheeseen kuului kaksi ja
puoli vuotta vanhempi isosisko.
Lapsuudessaan 1970- ja
1980-lukujen taitteessa nuori
koulupoika haaveili arkeologin
urasta.
- Kaivaminen ja etsiminen on
ollut minusta aina hyvin kiehtovaa.
Ensimmäiseen haaveammattiin liittyy myös Halla-aholle mieluisa nuoruusmuisto.
- Ala-asteella paras kaverini
Janne asui alakerrassa. Huoneemme olivat päällekkäin. Päätin joskus tehdä Jannen huoneeseen suo-

ran reitin hakkaamalla vasaralla
lattiaani reiän.
- Kyllä siihen jonkinlainen
monttu tulikin, mutta isompana
ymmärsin, että olin päässyt työkaluillani vain muovimaton läpi.
Muuten vietimme paljon aikaa
metsissä ja kallioilla, joita Peltolammilla varsinkin tuohon aikaan
riitti, Halla-aho nauraa.
Tarjoilijasta tutkijaksi
Peruskoulun jälkeen Halla-aho ei
harkinnut ammattikoulua, vaan
meni suoraan lukioon. Lukion

jälkeen Halla-aho jatkoi opintojaan Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitoksessa, josta hän valmistui tarjoilijaksi vuonna 1994.
Helsinkiläinen Halla-ahosta
tuli vuonna 1995, kun hän aloitti
venäjän kielen opinnot Helsingin
yliopistossa.
- Valmistuin maisteriksi vuonna 2000, ja jäin yliopistolle tutkijaksi, tuntiopettajaksi ja jatkoopiskelijaksi.
Halla-ahon perhe ei ollut kovin uskonnollinen. Hän kävi kuitenkin rippikoulun – kuten tuohon aikaan oli tapana. Kirkosta

hän erosi 18-vuotiaana, mikä menee "teinikapinoinnin piikkiin".
- En ole uskonnollinen, mutta
olen vanhemmiten alkanut nähdä
luterilaisuudessa ja ”kansankirkossa” paljon hyvääkin. Ennen
kaikkea näen ne kiinteänä osana
suomalaisuutta.
- Käymme lasten kanssa joskus kirkossa ja sanomme iltarukouksen. Kirkkoon en tosin aio
liittyä uudelleen niin kauan kuin
virallinen kirkkomme keskittyy
markkinoimaan ”suvaitsevaisuutta” ja monikulttuurisuutta,
Halla-aho painottaa.
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Halla-aho viihtyy parhaiten kotona.
- Jos haluan olla yksin, menen muutamaksi
päiväksi mökille.

Keskustelen paljon
lasteni kanssa
Halla-ahon ensimmäinen vakavampi rakkaussuhde alkoi
17-vuotiaana. Nuoren miehen ja
häntä kaksi vuotta nuoremman
tyttöystävän romanttinen interrail-matka suuntasi Pariisiin ja
suhde kesti pari vuotta. Nykyisen
vaimonsa Hillan Halla-aho kohtasi Helsingin yliopistolla.
- Valmistuimme samaan aikaan vuonna 2000 ja päädyimme
töihin samaan tutkimusprojektiin.
Tapasimme slaavilaisten kielten
laitoksen kahvihuoneessa kokouksessa, Halla-aho muistelee
- Kummallakaan ei ollut tarvetta "arpoa" asian kanssa pitkään. Menimme kihloihin ja
muutimme yhteen vuonna 2001.
Häät olivat seuraavana vuonna.
Perhekeskeiseksi ihmiseksi
tunnustautuva Halla-aho viihtyy
kotona. Hän kertoo panostavansa
enemmän läsnäoloon kuin siihen,
että yrittäisi keksiä lapsille tekemistä ja pitää heidät kiireisinä.
- Keskustelen paljon lasteni
kanssa. Lomalla yritämme välttää

kiirettä ja paikasta toiseen sinkoilua. Tai ainakin minä yritän, hän
naurahtaa.
Halla-ahon mukaan rasittavinta kansanedustajan työssä on
sen sitovuus ja jatkuva kiire, myös
työaikojen ulkopuolella.
- Omaa aikaa työn ja perheen
ulkopuolella ei juuri ole. Yksinolo
silloin tällöin on minulle kuitenkin tärkeää, ja jos olosuhteet sallivat, saatan lähteä myös talvella
kesäpaikkaamme muutamaksi
päiväksi. Harrastan urheiluammuntaa, ja sen tiimoilta teen välillä lyhyitä matkoja Suomessa ja
ulkomailla, hän selittää.
Rikosilmoituksia
uhrauksista
Halla-aho kertoo järkyttyneensä
suuresti poliittisen julkisuuden
pelisäännöistä. Hänen mukaansa
kohut ovat syntyneet täysin mitättömistä asioista.
- Poliittisen urani alussa olin
järkyttynyt siitä, että pahansuopuutta ja tyhmyyttä tai tyhmäksi
heittäytymistä tunnutaan politiikassa ja mediassa pidettävän suo-

- Minusta piti tulla arkeologi, tutkijaksi
ja kansanedustajaksi päätynyt Halla-aho
naurahtaa.

ranaisena hyveenä.
- Vähitellen tähän on tietysti
tottunut. Toiselta puolen katsottuna en tietenkään olisi ollenkaan
yhtä tunnettu kuin olen, ellei sanomisistani olisi pidetty näin kovaa meteliä. Onneksi merkittävä
osa ihmisistä ei niele purematta
sitä, mitä lehdet sanovat, Hallaaho myöntää.
Halla-ahon turvallisuutta on
uhattu useaan kertaan esimerkiksi
nettikeskusteluissa.
- Olen tehnyt joistakin uhkauksista rikosilmoituksen, mutta
syyttäjä on ilmoittanut, etteivät
perussuomalaiset ole sellainen
ryhmä, jota vastaan voisi syyllistyä laittomaan uhkaukseen!
Halla-ahoa on totuttu pitämään osana puolueensa konservatiivisimpaa jäsenistöä.
- Uskoisin olevani arvoiltani
vähemmän konservatiivinen kuin
keskiverto puolueeni jäsen, hän
kuitenkin huomauttaa.
Median luomat
ennakkoluulot
Halla-ahon mukaan virheellisiä

käsityksiä ja jännitteitä ovat aiheuttaneet median luomat ennakkoluulot, jotka yleensä vähenevät,
kun hän pääsee kohtaamaan ihmisiä kasvokkain.
Halla-ahon mielestä suomalainen journalismi on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen heikkotasoista.
- Toimittajiksi eivät pääsääntöisesti valikoidu penaalin terävimmät kynät, ja marxilainen
toimittajakoulutus hoitaa loput.
Tiedotusvälineiden välillä ei ole
lainkaan kilpailua, vaan kaikki
toimittajat ovat toistensa kaljakavereita, hän sivaltaa.
Omaa some-linjaansa (sosiaalisen median) ja sen suhdetta
politiikkaan Halla-aho ei aio
muuttaa.
- Jatkan omalla linjallani kuten tähänkin asti, koska tämä
linja on se, mitä äänestäjäni ovat
äänestäneet, hän painottaa.
- Jos toimittajilla on asiallista
asiaa, olen valmis yhteistyöhön
kuten tähänkin asti. En kuitenkaan koe tarvetta kunnioittaa
sellaisia ihmisiä, jotka eivät kunnioita minua.

Suuri rooli maahanmuuttokriittisyydessä
Kysymykseen
tärkeimmästä poliittisesta saavutuksesta,
Halla-aho vastaa epäröimättä:
- Minulla on varmaankin
ollut melko suuri rooli siinä,
että maahanmuuttokriittisyys
on tullut vakavasti otettavaksi
poliittiseksi liikkeeksi, eivätkä
sitä enää edusta julkisuudessa
uusnatsit ja kylähullut.
Omia tulevaisuuden visioitaan Halla-aho kuvailee selkeästi.
- Henkilökohtaisena tavoitteena on ennen kaikkea antaa
lapsille turvallinen ja hyvä
lapsuus. Politiikassa tavoitteena on päästä sellaisiin asemiin, joista käsin on nykyistä
paremmat
mahdollisuudet
vaikuttaa niihin kysymyksiin,
joita pidän tärkeänä, ja joiden
vuoksi minua on vaaleissa äänestetty.
HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN

KUKA?

Halla-aho ja hänen polkupyöränsä
ovat tuttu näky Helsingin keskustassa.

9

Täydellinen nimi: Jussi Kristian Halla-aho
Ammatti/arvo: filosofian tohtori, tutkija
Syntymäaika ja -paikka: 27.4.1971 Tampere
Perhe: vaimo Hilla ja kolme lasta
Koulutus: filosofian maisteri (2000), filosofian tohtori
(2006)
Kotikunta: Helsinki
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 2011Eduskuntatoiminta: suuri valiokunta 2011-, hallintovaliokunta 2011-12, kansainvälisten asiain foorumi 2011-,
puhemiesneuvosto 2011-2012, perussuomalaisten
eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsen 2011Kunnalliset luottamustehtävät: Helsingin kaupunginhallitus, Helsingin kaupunginvaltuusto, Helsingin opetuslautakunta, Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta,
Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto
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Anssi Joutsenlahti jakaa joka kuukausi
Perussuomalainen-lehteä Kankaanpään torilla.

Varapuhemies Anssi Joutsenlahdesta on moneksi

HYVÄNTEKIJÄ JA
MARATOONARI
Ikä ei paina, kun eduskunnan 2. varapuhemies Anssi Joutsenlahti jakaa puolueen
lehteä kotikonnuillaan Kankaanpäässä. Eikä ihme: tänä vuonna 70-vuotisjuhliaan
viettävä veteraanipoliitikko on juossut kaikki 32 Helsinki City -maratonia!

E

duskunnan 2. varapuhemiehestä Anssi
Joutsenlahdesta välittyy heti ensi tapaamisella ystävällisyys, empaattisuus, tahto auttaa, lähimmäisyys ja tyynen pinnan
alta esiin tuleva toimeliaisuus.
Kansanedustaja Joutsenlahti on yhtä aikaa hiljainen ja
vilkas, rauhallinen ja puuhakas. Jos tietämättömän pitäisi
arvata miehen ammatti, niin
hengenmieheksi häntä tuntematonkin veikkaisi. Ja papiksi Joutsenlahti kertoo tahtoneensa jo koulupoikana.
- Kouluaikana toimin jo

teinikillassa ja seurakuntanuorissa, ja pidin poikakerhoja. Päämääränä oli päästä myös papin
tehtävään, koska näin jo silloin,
että niin voin parhaiten auttaa
kaikkia lähimmäisiä iloitsemaan
yhteisestä uskostamme, joka tuo
sisällön jo tähän ajalliseen elämäämme ja toivon iäisestä hyvästä osasta, Joutsenlahti kertoo.
SMP:stä se alkoi
Joutsenlahden Jouko-veli valittiin
Kankaanpään valtuustoon 1968.
Tästä alkoi rovastin poliittinen
taival.
- Toimin veljeni tukimiehenä

ja tulin valituksi myös luottamuselimiin jo silloin, kuten vanhainkodin johtokunnan varapuheenjohtajaksi ja koulusuunnittelutoimikunnan jäseneksi. Tunnuslauseemme: "Jokainen ihminen ja
jokainen elämä on arvokas" iski
suoraan tajuntaan ja on myös syvästi kristinuskon mukainen perustotuus, Joutsenlahti muistelee.
Joutsenlahden mielestä Veikko Vennamo oli karismaattinen
kansanjohtaja. Timo Soini taas
on saanut valtavan kannatuksen
kansalta ja se näkyy perussuomalaisten alati kasvavana kannatuksena.
- Veikko oli armoitettu kan-

sanjohtaja, jota oli helppo ihailla. Silloin parhaimmillaan oli
18 kansanedustajaa 1970-luvun
alun kahdessakin eduskunnassa.
Omana aikanani saimme vuoden 1983 vaaleissa 17 edustajaa,
Joutsenlahti muistelee.
- Timon aikana pääsimme viime kerralla 39 kansanedustajaan
todella pienillä resursseilla, mutta
voimakkaalla kansan kannatuksella. Ja edelleen gallupeissa liikumme samoilla lukemilla. Muutosta kansalaismielipiteessä ovat
muokanneet kriisimaiden EU-tuet
ja kuuden puolueen vaihtoehdoton politiikka. Johtavalle oppositiopuolueelle on huutava tarve.

Pappi on pappi
kansanedustajanakin
Kolmannen kauden kansanedustaja ja varapuhemies kehuu vuolaasti perussuomalaisten nykyistä eduskuntaryhmää.
- Ryhmässämme on helppoa toimia vakaumuksensa
mukaan, kristilliset ja isänmalliset arvot ovat kunniassa puolueessamme. Jatkuvasti tulee
runsaasti pyyntöjä kirkollisten
toimitusten suorittamiseen ja
otan kutsut mielelläni vastaan.
Pyrin olemaan täysin samalla tasolla niin kanssakäymisessä edustajatoverien kuin
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Eduskunnan puhemiehet: 2. varapuhemies Anssi Joutsenlahti, puhemies
Eero Heinäluoma ja 1. varapuhemies Pekka Ravi.

katulojen kierrätystä pääomaverotuksen kautta kierrettäessä
korkeammista pääomatuloista
huomattavasti suurempi progsessiivisuus verotuksessa.
Anssi Joutsenlahti on tyytyväinen nykyiseen paikkaansa politiikassa, eikä hamua europarlamenttiin. Ei ole kuulemma käynyt
edes mielessä.
- Eipä ole moinen tullut kenenkään muun mieleen kuin toimittajan. Kiitos huomaavaisuudesta,
mutta meillä on todella runsaasti
koko maassakin tunnettuja ehdokkaita, joiden avulla nousemme suurimmaksi puolueeksi ensi
vuoden EU-vaaleissa, Joutsenlahti
hymähtää.
Kansanedustajan
tärkeä työ
Kymmenes vuosi rankkaa kansanedustajan työtä alkaa olla
täynnä, mutta työn merkittävyys
pitää Joutsenlahden siinä lujasti
kiinni.
- Kansanedustajan työ on tärkeää. Sitä jaksaa tehdä hyvällä
mielellä ja erinomaisen fyysinen
kunnon avulla, hän opastaa.
- Ehkä ei ole riittävästi vapaata, kun on aina menossa. Olen
mukana monissa eri järjestöissä,
valtakunnan tasolla Israelin Ystävien hallituksessa ja Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa.
Yöunet tahtovat usein jäädä lyhyiksi.
Toimiminen eduskunnan 2.
varapuhemiehenä on Joutsenlahden mielestä edustajan työn kannalta kaksiteräinen miekka.
- Puhemiehistö on eduskuntatyötä johtava instituutio, joten
emme niinkään politikoi, mutta
toisaalta olemme merkittävällä
näköalapaikalla, joka myös antaa
monenlaisia mahdollisuuksia, hän
pohtii.
Lahjoitti palkkionsa
työttömille

- Hyvä fyysinen kunto pitää mielen virkeänä, Joutsenlahti tietää.

kansalaistenkin kanssa, samoja
armahdettuja syntisiä olemme
kaikki, Kankaanpään rovasti
muistuttaa.
- Ponnistamme aidolta suomalaiselta pohjalta luodaksemme maastamme paremman
asuinpaikan kaikille suomalaisille, myös kaikkein heikompiosaisille. Arvostamme työntekoa
ja yrittämistä, vain siten voidaan
luoda kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Meillä on lämmin
ystävyyshenki, olemme veljiä ja
sisaria erilaisuudestamme huolimatta. Eduskuntaryhmässämme
on hämmästyttävän monipuolista osaamista, asiaan kuin asiaan
löytyy asiantuntemusta. Näin
pystymme tekemään valiokunnissa hyvää työtä, esittämään
perusteltuja vaihtoehtoja ja tarvittaessa perusteltuja vastalauseita. Äänestäjämme ovat valinneet todella hyvät omia lahjojaan käyttävät kansanedustajat!

Yhteiskuntaa riivaa
ahneuden henki
Suuri demokratian ystävä on
käärmeissään siitä, mitä nykyinen
hallitus teki edellisen eduskunnan
avaamalle mahdollisuudelle täydelliseen demokratiaan.
- Suurin pettymys uuteen eduskuntaan tultuani 24 vuoden tauon jälkeen on ollut se, kun tämä
eduskunta hylkäsi edellisen eduskunnan hyväksymän tasapuolisen - eli demokratian ensi kertaan
maamme historiassa toteuttaneen
- vaalilain, jossa jokainen ääni
olisi ollut samanarvoinen. Mutta
nykyhallitus ei halunnut saattaa
voimaan tätä oikeudenmukaisuutta. Tämän vaalilain haluaisin
voimaan, Joutsenlahti painottaa.
- Haluaisin myös suitsia yhä
yleisemmäksi tullutta ahneuden
henkeä: tämä ja kaikki muu minulle nyt ja heti. Jättipalkkioista
entistä kovempi verotus ja palk-

Anssi Joutsenlahti on lahjoittanut
koko palkkionsa kahden työttömän työllistämiseen, mikä on aiheuttanut myös närää joissakin
ihmisissä.
- Kateellisia on aina ja vastustajia. Ei voi muuta kuin todeta
Jeesuksen sanoin häntä arvostelleille: Onko silmäsi väärä, jos
minä teen hyvää?
Fyysisestä kunnostaan huolta pitävällä varapuhemiehellä on
mieleen painuva selitys, miksi
hän on juossut kaikki 32 Helsinki
City - maratonia.
- Yritän olla pudotuspelissä
mukana mahdollisimman kauan.
Meitä on vielä parisenkymmentä
joka kerta mukana olleita. Erinomainen tavoite kunnon ylläpitämiseksi, maratonjuoksua ei voi
harjoitella kirjeopistossa, Joutsenlahti naurahtaaJoutsenlahti ei näe ristiriitaa
kansanedustajana ja valtuutettuna toimimisessa, vaikka toiset
ovat asiasta eri mieltä.
- Saan olla suurimman kan-

kaanpääläisen valtuustoryhmän
ja samalla myös suurimman perussuomalaisen valtuustoryhmän
puheenjohtaja. Se on riittävä pitääkseen kosketuspinnan kuntatason asioihin, joiden tietäminen
on välttämätöntä myös eduskuntatyössä. En kuitenkaan kuulu
kaupunginhallitukseen, koska se
sitoisi liiaksi. Aika ei yksinkertaisesti voi riittää kaikkeen, hän
myöntää.
"Rötösherrat kiinni"
Korruption kytkeminen on tärkeä projekti, johon Joutsenlahti
tahtoo lainsäätäjänä tarmokkaasti osallistua.
- Vaalilauseeni on ollut Veikko Vennamon aikanaan markkinoima: "Rötösherrat kiinni".
Vaikka maatamme sanotaan yhdeksi vähiten korruptoituneeksi
maaksi, niin silti löytyy monenlaista hyvä veli - järjestelmää niin
kunta kuin valtakunnan tasollakin.
- Me perussuomalaiset emme
ole riippuvaisia muusta kuin kansan tuesta, siksi voimme taistella
tällaista mädännäisyyttä vastaan.
Esimerkkeinä sairauseläkkeelle
pääsy ja vakuutuslääkärien ja
vakuutusoikeuden menettelyt,
miljoonien säästöt sairaaloihimme tuovan happigeneraattoreilla
tuotetun hapen valmistamisen
estävä kaasuyhtiöiden painostustoiminta sekä sisäilman pilaavien
homevaurioiden aiheuttamien
vaurioiden kokonaisvaltainen
hoitaminen koko maassamme,
Joutsenlahti listaa.
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Suurin puolue
jo ensi keväänä
Varapuhemies veikkaa ilmekään värähtämättä, että perussuomalaisten nousu suurimmaksi puolueeksi alkaa ensi
kevään EU-vaaleista.
- Seuraavissa EU-vaaleissa
olemme suurin puolue. Kannattajamme on vain saatava
vaaliuurnille, sillä EU-vaalien
äänestysprosentti on ollut valitettavan alhainen, vain 40%
luokkaa. Vallituloksemme seuraavissa vaaleissa - niin EUkuin eduskuntavaaleissakin
- alkaa kakkosella, hän uskoo.
Joutsenlahti ei välttämättä usko nykyhallituksen pitkäikäisyyteen.
- Ans´ kattoo, hajoittaako tämä hallitus itse itsensä.
Seuraavien vaalien jälkeen perussuomalaisilla ei ole muuta
vaihtoehtoa kuin hallitusvastuu. Ja töitä riittää esimerkiksi vientiteollisuutemme
kilpailukyvyn parantamisessa.
Vientitaseemme on muuttunut negatiiviseksi ensimmäistä kertaa koko 2000-luvulla,
oltuaan joinakin vuosina jopa
yli 10 miljardia ylijäämäinen,
hän puistelee päätään ja jatkaa Perussuomalainen-lehden
jakamista.
Joutsenlahti jakaa muuten
omin käsin tuhansia kappaleita Perussuomalaisen numeroa
aina kun uusi lehti ilmestyy.
SEPPO HUHTA
KUVAT ANJA PERNA JA
LEHTIKUVA

KUKA?
Täydellinen nimi: Taito Anssi Ilmari Joutsenlahti
Ammatti/arvo: rovasti
Syntymäaika ja -paikka: 17.9.1943 Kankaanpää
Perhe: vaimo Helli
Koulutus: teologian kandidaatti (1984), teologian maisteri
(1984), humanististen tieteiden kandidaatti (1987), pastoraalitutkinto (1990)
Kotikunta: Kankaanpää
Vaalipiiri: Turun läänin pohjoinen vaalipiiri (1979-1987), Satakunnan vaalipiiri 2011Työura: Kankaanpään koulun uskonnon opettaja (1974-1975,
1978-1979), Honkajoen koulun uskonnon opettaja (1975-1976),
Herättäjä-yhdistyksen Länsi-Suomen aluesihteeri (19851998), Jämijärven kirkkoherra (1998-2002), Jurvan kirkkoherra (2002-2006), liikenneministerin poliittinen sihteeri (19891990)
Eduskuntatoiminta: puhemiehistö 2011-, puhemiesneuvosto
2011-, kansliatoimikunta 2011-, kansainvälisten asiain foorumi
2011-, valtiovarainvaliokunta (1983-1986), valitsijamiehet (1983
- 1986), lakivaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta (vj), sosiaalivaliokunta, eduskunnan palkkavaltuuskunta
Yhteiskunnallinen toiminta: aseidenriisunnan neuvottelukunta (1984-1987), valtion ja Postipankin investointirahaston
työvaliokunta (1985-1991), valtion urheiluneuvosto (19861991), liikuntakomitea (1988-1990)
Kunnalliset luottamustehtävät: Kankaanpään kaupunginvaltuusto (1977-1998), 2008-, Kankaanpään kaupunginhallitus
(1983-1984), Kankaanpään kaupunginvaltuusto (2. vpj) (19851998), 2008-, Turun ja Porin läänin lääninneuvottelukunta
(1991-1993)
Muut luottamustehtävät: Kankaanpään kirkkoneuvosto
(1975-1986), Kankaanpään kirkkovaltuusto (1979-1990), Veikkaus oy:n hallintoneuvosto (1983-1991), Kankaanpään kirkkovaltuusto (vpj) 2011
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EDUSKUNTA

Mikä on
kun rahat
eivät riitä?
Tämän päivän Suomessa ei enää kukaan voi olla varma taloudellisesta pärjäämisestään. Ei edes hyvä koulutus riitä
takaamaan turvallista työuraa, joskus jopa päinvastoin. On
totuttu yhdistämään työttömyys ja heikko taloudellinen asema toisiinsa, mutta viimeaikaisissa tutkimuksissa on noussut
esiin uudenlaista köyhyyttä: työtä on, mutta siitä saatavat
tulot eivät riitä edes kohtuulliseen elintasoon. Syynä ovat kohonneet, välttämättömät menot: vuokrat, sähkö, vesi, ruoka,
polttoaine jne.
Eräs paljon toistettu mantra työelämässä on vapaa liikkuvuus. Työvoiman edellytetään liikkuvan työn perässä tarpeen
mukaan, oli se työntekijän mielestä miten epätoivottua tahansa. Sillä saattaa olla oma osuutensa yhden hengen talouksien
yleistymisessä, eihän liikkuva elämäntapa suosi vakiintunutta
perhe-elämää.
Olisi aika alkaa tarkastella asioita uudesta näkökulmasta ja miettiä, mitä suomalaiselle työelämälle voisi tehdä, ettei työnteko tästä maasta tyystin loppuisi. Siinä mietinnässä
voisi käyttää sellaisia sanoja kuin oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rehellisyys. Ei ole uskottavaa, jos esimerkiksi
maan hallitus huutaa harmaan talouden kitkemistä, mutta
teot puhuvat muuta, tai lupaa nimittää pätevimmän, mutta
valituksi tulee sopivin jne. Lyhytjänteisestä tempoilusta pitäisi
päästä pitkän aikavälin kehityspolitiikkaan, jolloin kaikilla
toimijoilla olisi käsitys siitä, millaisin ehdoin työtä tehdään
tänään, ensi viikolla, ensi vuonna. On tarpeen pysyä muutoksen mukana, mutta samalla tulisi keskittyä olennaiseen,
ihmisten hyvinvointiin.

Viisas
varautuminen
voi maksaa, mutta
on välttämätöntä
arjen hallintaa.
Verotuksellisin keinoin voidaan tukea uusia, innovatiivisia ideoita alkutaipaleella, kunnes nähdään, onko niistä
pärjäämään aidossa kilpailutilanteessa. Joitakin toimintoja
yhteiskunnan tulee tukea siksi, että säilyttäisimme riittävän
riippumattomuuden ja huoltovarmuuden kriisitilanteita varten. Viisas varautuminen voi maksaa, mutta on välttämätöntä
arjen hallintaa.
Automaation lisääntyminen tarkoittaa yhä vähemmän ihmistyövuosia. Kehitystä ei ole tarpeen kääntää, mutta siitä
koituva hyöty tulisi voida jakaa oikeudenmukaisemmin. On
tunnustettava, että rahallinen tulos voi tulla muualta kuin
suorittavasta työstä, mutta on myös tehtäviä, joissa ihmistä
ei voi korvata. Kohtuulliset palkkaerot takaavat yhteiskuntarauhaa ja koituvat siten kaikkien hyväksi. Tulisi käydä jatkuvaa keskustelua siitä, millaisessa yhteiskunnassa haluamme
tulevaisuudessa asua ja elää.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

VELKASANEERAUS T
Perussuomalaiset jätti välikysymyksen Kypros-tukipaketista.
Näin puolueen eduskuntaryhmä varmistaa sen, että Kyproksen
tukemisesta käydään perusteellinen keskustelu eduskunnan
suuressa salissa, eikä vain suuressa valiokunnassa,
suljettujen ovien takana.

P

erussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoo, että eteläisen
Euroopan ongelmamailla ja samalla eurolla on vain
kaksi mahdollisuutta.
Velat on joko saneerattava
- kuten perussuomalaiset esitti
jo silloin, kun Kreikalle oltiin
myöntämässä ensimmäistä tukipakettia - tai sitten Euroopan
unionista tehdään liittovaltio,
jossa taloutensa paremmin
hoitaneet
Pohjois-Euroopan
maat tukevat jatkuvasti EteläEuroopan huonosti taloutensa

hoitaneita maita.
- Näyttää siltä, että Eurooppa
tuhoaa itse itsensä. Jos luotaisiin
Euroopan laajuinen konkurssilainsäädäntö ja annettaisiin huonojen pankkien kaatua, meillä
olisi vielä mahdollisuus selvitä
yhdessä, Soini arvelee.
Euroopan vakausmekanismista roskapankki
Suomessa on tuskailtua valtionvelan kasvua, joka on noin
44 prosenttia kansantuotteesta.
Velka on toki merkittävä, mut-

ta Kyprokseen verrattuna pieni:
saarivaltiolla on velkaa noin 15
miljardia eli 89,7 prosenttia kansantuotteesta. Suomen velkakin
on 86 miljardia, mutta maamme
kansantalous on 12 kertaa suurempi kuin 900 000 asukkaan
Kyproksen.
Kansanedustaja ja suuren
valiokunnan jäsen Pietari Jääskeläinen toteaa, että Euroopassa
ollaan nyt rakentamassa roskapankkia sellaisesta, minkä ei pitänyt olla mahdollista.
- Nyt mahdollistetaan se,
että EVM:sta eli Euroopan va-
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Vähämäki huolissaan
kuntien tulojen
romahtamisesta

K

ansanedustaja Ville
Vähämäki on jättänyt eduskunnassa
kirjallisen
kysymyksen kiinteistöverorekisterin puutteista ja sen aiheuttamista tulomenetyksistä kunnille. Kuntaliiton selvityksen
mukaan kunnat menettävät
vuosittain jopa 300 miljoonan
euron tulot kiinteistöjen virheellisten ja vanhojen rekisteritietojen vuoksi.
- Rekisterit ovat kaikkea
muuta kuin ajan tasalla. Suuri
osa tiedoista on kerätty yli 30
vuotta sitten, ja osa jopa paljon aikaisemmin, Vähämäki
toteaa.
Ongelma ei sinänsä ole uusi. Kuntaliiton julkaisu asiasta
on vuodelta 2011 ja myös ministeriössä ongelma on myönnetty.
- Mihinkään konkreettisiin
toimiin ei ole ryhdytty rekisterin ajantasaistamiseksi. Tästä
ei pelkästään kärsi kuntien
talous vaan myös luotto koko
verotuksen oikeudenmukaisuuteen.
Monet kunnat ovat viime
vuosina korottaneet tuntuvasti kiinteistöverojaan. Vähämäen mukaan tältä oltaisiin

monessa tapauksessa vältytty,
jos kiinteistöverotus perustuisi
faktoihin. Vähämäki korostaa,
että kunnat ovat jo ennestään
menettäneet suuria summia lähivuosina.
- Yhteisöverotuotto on
monessa kunnassa romahtanut. Samaan aikaan hallitus
on lisännyt kuntien vastuita
ja pienentänyt kuntien saamaa
osuutta verotuloista. Monien
kuntien taloustilanne on vaakalaudalla. Voi olla, että budjetteja joudutaan avaamaan
kesken kauden.
PS VERKKOTOIMITUS
KUVA MATTI MATIKAINEN

Pietari Jääskeläinen, Anne Louhelainen ja Timo Soini jättivät
perussuomalaisten välikysymyksen hallituksen vastattavaksi.

TAI LIITTOVALTIO
kausmekanismista perustetaan
roskapankki. Euroopan vakausmekanismia synnytettäessä
lähdettiin siitä, että EVM tukee
valtioita, mutta nyt Kyproksen
tapauksessa tuetaan myös rahanpesua ja veroparatiisitoimintaa, Jääskeläinen huomauttaa.
Jääskeläinen on muun perussuomalaisen eduskuntaryhmän tavoin äkeissään Suomen
hallitukselle, joka on antanut
luvan puuttua pankkien talletussuojaan.
Kuin bulgarialainen
rosvojahti
Kansanedustaja Anne Louhelainen, hänkin suuren valiokunnan
jäsen, ihmettelee Kyproksen
vastahankaisuutta.
- Kun Kypros noin 9 kuukautta sitten lähetti ensimmäisen viestin avuntarpeestaan,
pyrittiin asiaa tietysti selvittä-

mään, mutta Kypros panttasi
tietoja, pani suorastaan hanttiin. Nyt on käynyt myös ilmi,
ettei maassa ole ainakaan vielä
perustettu edes asianmukaista
tarkastuselintä, Louhelainen
huokaa.
Louhelainen vertaa Kyproksesta saatuja todellisia tietoja
”dokumenttinäytelmään nimeltä Bulgaria”.
- Tämä on kuin bulgarialainen rosvojahti: näyttävä pidätys, mutta oikeudessa näyttö
puuttuu.
Tuoreen selvityksen mukaan
kansojen varallisuudesta liki
puolet huilii veroparatiiseissa.
Miksi siihen ei sitten puututa?
Vastaus on Jääskeläisen mielestä
yksinkertainen:
- Meillä on melkein kaikissa maissa oikeistojohtoiset hallitukset. Ja samat yhtiöt, jotka
uittavat varansa veroparatiiseihin, tukevat valtaa pitäviä.

Poliittinen
kenttä muuttuu

Lindström mielii
puoluesihteeriksi

Timo Soini on varma, että eurokriittiset puolueet voittavat
kevään 2014 EU-vaaleissa.
- Perussuomalaisista tulee
Suomessa suurin EU-puolue.
Hollannissa on tuoreimman
mielipidetiedustelun mukaan
ykkösenä maan EU -kriittisin
puolue ja Englannissa itsenäisyyspuolue on jo noussut 15
prosentin tuntumaan.
Hallituksen on vastattava
perussuomalaisten esittämään
välikysymykseen kahden viikon sisällä eli 19. huhtikuuta
mennessä. Välikysymys on tällä
vaalikaudella kahdeksas. Tässä
välikysymyksessä eivät ole mukana keskusta tai vasemmistoryhmä.

ansanedustaja Jari Lindström haluaa perussuomalaisten puoluesihteeriksi. Lindström ilmoittautui mukaan
puoluesihteerikisaan viikonvaihteessa, kun perussuomalaisten Kymen piirijärjestö pyysi häntä ehdokkaaksi.
- Perussuomalaisten ainoa, oikea tavoite on olla seuraavassa
hallituksessa, pääministeripuolueena. Se ei tapahdu vahingossa
eikä itsestään, vaan se vaatii työtä ihan kaikilta, Lindström painottaa.
Lindströmin mukaan puolueen täytyy nyt laittaa ohjelmat
kuntoon ja suuntaviivat entistä selkeämmiksi.
- Yhteistyötä eri tahojen välillä on edelleen tiivistettävä. Puoluetoimisto, eduskuntaryhmä ja kenttä, me olemme kaikki samassa paatissa. Tehdään työtä yhdessä ja koordinoidusti, ehdokas
muistuttaa.
Puoluesihteeri valitaan Joensuussa kesäkuussa pidettävässä
puoluekokouksessa. Perussuomalaisten puoluesihteeri Ossi Sandvik ei ole vielä ilmoittanut, haluaako hän jatkaa puoluesihteerinä.

TEKSTI JA KUVA
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OPETTAJAN IRTISANOMINEN
KOHTUUTONTA

lppilan yläastella työskennelleen
tuntiopettajan irtisanominen
on
kirvoittanut eduskunnassa
kirjallisen kysymyksen. Kansanedustaja Jussi Halla-aho
pitää opetusviraston irtisanomispäätöstä kohtuuttomana.
Halla-ahon mukaan käytettävissä olisi ollut erottamista kevyempiäkin kurinpidolli-

sia keinoja. Lisäksi julkisuudessa
olleiden tietojen valossa opettaja
oli käyttänyt ainoastaan siinä
määrin voimaa kuin oli välttämätöntä häiriötä aiheuttaneen
oppilaan poistamiseksi koulun
ruokalasta. Halla-ahon muistuttaa, että opettajan toiminnalla
oli selkeä ja asiallinen tavoite,
eikä oppilaalle aiheutunut siitä
vammoja.
- Näin järeät seuraamukset

nostavat entisestään yhä haastavammassa ympäristössä toimivien opettajien kynnystä puuttua
häiriötä aiheuttavien ja väkivaltaisten oppilaiden käyttäytymiseen, Halla-aho toteaa.
- Vastaavasti häiriötä aiheuttavat oppilaat huomaavat
olevansa käytännössä koskemattomia, mikä on omiaan rohkaisemaan heitä jatkamaan epätoivottavaa käyttäytymistä.

Myös perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Hanna Mäntylä kritisoi tiedotteessaan tehtyä päätöstä:
- Tämä on järkyttävä ennakkopäätös, joka antaa oppilaille
entisestään tilaa tehdä mitä vain.
Miten koulurauha ja opettajan
mahdollisuus tehdä työtään turvataan tulevaisuudessa, jos opettaja ei saa puuttua häiriköintiin
tai jopa väkivaltaiseen käytök-

seen ilman pelkoa potkuista?
Mäntylän mukaan tuomitsemisen sijaan tarvittaisiin keskustelua ja puuttumista ilmiön
taustalla oleviin todellisiin ongelmiin.

Puolustusvaliokunnan jäsen Saarakkala:

PS-nuoret vaativat:

Viron yritysmalli Suomeen

Pääministerin
Himas-selvitys ei riitä

P

P

erussuomalaiset Nuoret vaatii Suomea
ottamaan käyttöön
Viron mallin yritysverotuksessa. Kehysriihessä tehty päätös laskea yhteisöveroa
oli oikeansuuntainen, mutta ei
ratkaise verojärjestelmämme
rakenteellisia ongelmia.
Viron mallissa yritykset
maksavat veroja osingoista,
mutta eivät yritykseen jätetyistä voitoista. Malli tukee erityisesti pienten ja keskisuurten
yritysten mahdollisuutta sijoittaa voitot lyhentämättöminä
yrityksen toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen, ja sitä
kautta luoda lisää työpaikkoja

ja verotuloja valtion kassaan.
- Vasemmistopuolueet ovat
rähmällään suuryritysten edessä
ja unohtaneet duunarit ja pienyrittäjät. Kehysriihessä tehdyistä päätöksistä hyötyvät eniten
suuryritykset eivätkä pienyrittäjät, jotka ovat suomalaisen arjen
sankareita, Perussuomalaisten
Nuorten hallituksen jäsen Samuli Voutila paheksuu.
Petri Kivikankaan, Satofumi
Ushigamin ja Daichi Suzukin Tokion yliopistolle tekemässä tutkimuksessa Viron mallin yritysverotuksen havaittiin kasvattavan
merkittävästi yritysten panostusta tutkimus- ja kehitystyöhön.
Tutkimuksessa myös todetaan,

että malli ei aiheuttanut pitkällä aikavälillä verokertymän
vähentymistä.
Suomessa on syntynyt viimeisten kymmenen vuoden
aikana toistasataatuhatta uutta työpaikkaa erityisesti pksektorille. Perussuomalaiset
Nuoret vaatii toimia, jotka
edesauttavat työllistävien yritysten mahdollisuuksia toimia
menestyksellisesti Suomessa.
Yhteisöveron prosenttien siirrot suuntaan tai toiseen eivät
auta pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi suomalainen yrityselämä tarvitsee Viron mallin
kaltaisen rakenteellisen uudistuksen.

ääministeri Jyrki Kataisen antama Himasselvitys ei riitä perustuslakivaliokunnan
jäsenelle Vesa-Matti Saarakkalalle. Hänen mukaansa Kataisen antama selvitys on liian
suppea selvittämään, onko toiminta Himas-asiassa ollut lainmukaista.
Saarakkalan mukaan perustuslakivaliokunnan
on
kuultava asiantuntijoita. Lisäksi oikeuskansleri tekee selvitystyötä, joka Saarakkalan
mukaan kohdistuu osittain
hankintaprosessissa mukana
olleisiin tahoihin, siis rahoittajiin. Perustuslakivaliokunta

päättää toukokuun puolivälissä,
kuullaanko Kataista tai pyydetäänkö häneltä lisäselvityksiä.
Kataisen selvitystä on julkisuudessa luonnehdittu ”liirumlaarumiksi”. Saarakkala ei tällaiseen näkemykseen yhdy. Hän ei
voi salassapitovelvoitteen vuoksi
kuitenkaan kertoa selvityksen sisällöstä mitään. Valiokunta voi
Saarakkalan mielestä muodostaa
kantansa, vaikka käsittely onkin
salaista. Hän kuitenkin toteaa,
että ulkopuolisten on arvioitava,
onko salassapito demokratian
kannalta ongelma
TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA
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Islamistisaarnaajien
maahanpääsy on estettävä

H

elsingin Viikissä salaisessa paikassa järjestettyyn islamistisaarnaaja Anjem Choudaryn puhetilaisuuteen osallistui
yli sata henkilöä. Suojelupoliisin mukaan on ollut jo pitkään
tiedossa, että Suomessa on yhä
enemmän henkilöitä, joilla on
yhteyksiä tunnettuihin muslimiradikaaleihin. Tilaisuuksia on
ollut Supon mukaan vuosittain.
Suomessa ovat aiemmin
käyneet ainakin somalialaisen
terroristijärjestön al-Shabaabin
hengellinen johtaja Hassaan
Hussein ja Helsingin Roihuvuoren moskeijassa kaksipäiväisessä
luentosarjassa puhunut sheikki
Khalid Yasin.
Britanniassa syntynyt Choudary esiintyy tiedotteessaan Sharia4Finland-järjestön puhemiehenä. Tilaisuudessa hän muun
muassa kehotti suomalaisia
kuulijoitaan luopumaan vapaudesta ja demokratiasta, olemaan
ylpeitä ”terroristin leimasta” ja
vaatimaan sharia-lakia maallisen
lainsäädännön sijaan. Choudary
ennusti, että islamin lippu liehuu
vielä jonain päivänä Suomen
eduskuntatalon salossa. Hän on
aiemmin todennut, että Britannian pääministeri David Cameronin tulisi kuolla.
Rikoslain mukaan rikoksentekijällä on terroristinen tarkoi-

S

tus, jos hänen tarkoituksenaan
on ”aiheuttaa vakavaa pelkoa
väestön keskuudessa” ja ”oikeudettomasti kumota jonkin
valtion valtiosääntö tai muuttaa
sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä”.
- Ovatko Suomen oikeusviranomaiset ja lainvalvojat tehtäviensä tasalla, kun Choudaryn
kaltaisia henkilöitä päästetään
maahamme levittämään oppiaan? Milloin suomalainen media
kiinnostuu siitä, että millaista
islamin tulkintaa maassamme
levitetään, kysyy Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja
Simon Elo.
Perussuomalaisten Nuorten
mukaan Suomessa on kolme
lainsäädännöllistä keinoa puuttua islamismin ja terrorismin leviämiseen:
1. Islamistisaarnaajien maahanpääsy on estettävä yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden
vaarantamisen nojalla ulkomaalaislain pykälän 156 perusteella.
Esimerkiksi Choudaryn voidaan
katsoa kiihottaneen kuulijoitaan kapinaan laillista esivaltaa
vastaan. Ranska on kieltänyt
useiden
islamistisaarnaajien
maahanpääsyn tai karkottanut
henkilöt maasta.
2. Sharia4Finlandin kaltaiset
järjestöt on Suomessa kiellettävä
rikoslain nojalla terroristijärjes-

töinä, koska ne yllyttävät ihmisiä
terroritoimintaan ja sen tukemiseen sekä suunnittelevat laillisen
yhteiskuntajärjestyksen kaatamista aggressiivisin ulkoparlamentaarisin keinoin. Choudaryn
johtama Islam4UK-järjestö on
kielletty Britanniassa terrorismilain nojalla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vuonna 2003 tekemässään
päätöksessä, että sharia-laki on
ristiriidassa demokratian peruspilareiden kanssa. Saksa on kieltänyt useiden salafistijärjestöjen
toiminnan koska ne vastustavat
väkivaltaisin keinoin demokratiaa ja länsimaista oikeutta.
3. Terrorismirikosten rangaistavuutta täytyy laajentaa.
Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on
säädettävä rangaistavaksi teoksi. Lisäksi terrorismin rahoittamissäädökset on laajennettava
koskemaan varojen keräämistä
tai antamista terrorismiryhmälle
tai toisen terrorismirikoksen tekemiseen.
Perussuomalaisten Nuorten
mukaan Suomen täytyy tehdä
Choudaryn tavoin ajatteleville
ihmisille, länsimaiselle yhteisölle
ja omille kansalaisille selväksi,
että jos ”meidän” vapautemme
ei kelpaa, maallamme on lailliset
keinot ja vakaa tahto puolustaa
yhteiskuntajärjestystään.

SUOMEN KENIALLE
MYÖNTÄMÄ KEHITYSAPU

uomi antaa Kenialle
tukea 15,9 miljoonaa
euroa vuonna 2013.
Vuosien 2013-2016 aikana on arvioitu, että maatalouden kehittämiseen käytetään
yhteensä 24,8 miljoonaa euroa,
metsä- ja vesivarojen hallinnan
ja käytön parantamiseen yhteensä 21,4 miljoonaa euroa ja
demokraattisen ja tasa-arvoisen
yhteiskunnan tukemiseen 11,6
miljoonaa euroa.
Keniassa rehottava korruptio on laajamittaista. Maa on
Transparency Internationalin
korruptioindeksissä sijalla 139
(maita on listalla yhteensä 176).
Korruptioon syyllistyneitä ei
juurikaan saada vastuuseen toimimattoman oikeusjärjestelmän
vuoksi. Korruptiota on kaikilla
yhteiskunnan sektoreilla. Tilanne on myös mennyt viime vuosina huonompaan suuntaan.
Kansanedustajat ja myös
presidentti eivät omilla toimillaan ole parantaneet tilannetta.
Kansanedustajat ovat Afrikan

parhaiten palkattuja: he ansaitsevat n. 10 000 euroa kuussa, kun
kansalaisen minimipalkka Nairobissa on n. 1 500 euroa vuodessa.
Maan parlamentaarikot säätivät
itselleen ja parlamentin puhemiehelle n. 85 000 euron lähtöbonukset. 222 parlamentaarikon
ja puhemiehen yhteenlasketut
bonukset ovat niin korkeat, että
niiden rahoittamiseksi tarvittiin
veronkorotuksia. Törkeäksi kansanedustajien toiminnan tekee
köyhässä maassa myös se, että
istuntosaleihin hankitut tuolit
maksoivat 2 500 euroa kappale
(alun perin hinta lähenteli 4 000
euroa kappale). Presidentti on hyväksynyt itselleen ison erorahan
ja eropaketin, johon kuuluu autoja sekä valtava talo.
Keniassa vallitsee edelleen
vaikea ihmisoikeustilanne ja vakavaa rikollisuutta on paljon. Kilpailevat heimot kahinoivat keskenään, ja yhteenotot voivat olla
hyvinkin väkivaltaisia. Tanajoen
alueella yhteenotoissa kuoli jokin
aika sitten yli 100 ihmistä. Näis-

täkään vakavista rikoksista ei
saada syyllisiä vastuuseen edellä mainitun oikeusjärjestelmän
toimimattomuuden ja maassa
vallitsevan rankaisemattomuuden kulttuurin takia.
Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27
§:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi
seuraavan kysymyksen: Mihin
toimiin hallitus aikoo ryhtyä
estääkseen kehitysavun päätymisen korruptiorahastoihin ja
aikooko hallitus jatkaa kehitysavun antamista Kenialle maassa
vallitsevasta hallitsemattomasta
korruptiosta ja maan parlamentaarikkojen ylisuurista palkoista ja palkkioista, epäeettisestä
toiminnasta, maassa tapahtuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja rikollisuudesta
huolimatta?
Lähteet: global.finland, Maailman kuvalehti ja CNN.com

KOLUMNI

Työtä
kaiken ikää
Uusimman työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli reilut 290 000. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli lähes
110 000, joka on melkein 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömäksi jäämisessä kyse ei ole vain taloudellisen tilanteen heikentymisestä, vaan valitettavan monelta putoaa pohja
pois likipitäen koko elämästä. Onnekkaimpia ovat ne, joilla on
vahva tukiverkosto – perhe ja ystäviä. Ne, joilla kannattelevaa
tukiverkostoa ei ole, jäävät heikoille. Työttömyys vaikuttaa ihmiseen koko elämään ja työttömäksi jäänyt ihminen onkin ulkopuolinen yhteiskunnassa monin tavoin.
Yhä useampi suomalainen, joka on antanut ehkä jopa vuosikymmenet panoksensa työnantajalleen,
saattaakin huomata yhdessä hetkessä, ilman ennakkovaroitusta, olevansa irtisanomislappu kädessään. Ensishokista toivuttuaan voi monella työttömäksi jääneellä vielä olla vahvakin usko
ja toivo siihen, että töitä tekevälle kyllä aina löytyy. Aivan liian
moni ikääntyvä kuitenkin törmää suoranaiseen ikäsyrjintään
työmarkkinoilla. Työhalukkuutta ja -intoa, osaamista ja ammattitaitoa olisi, mutta työhakemuksiin, joita on lähetetty ehkä lukuisiakin, tulee aina sama vastaus: ”Kiitos mielenkiinnostanne,
mutta valintamme ei osunut tällä kertaa teihin”.
Kuinka monta nöyryytystä ihmisen on otettava vastaan ja
kestettävä ennen kuin hänet on lyöty riittävän maahan? Moni
työttömäksi jäänyt kuvaa oloaan häpeälliseksi ja kokee tilanteestaan syyllisyyttä, aivan syyttä kylläkin. Onko ihme, jos ihminen
lopulta ahdistuu ja masentuu? Erään tutkimuksen mukaan työttömyys voi lisätä ihmisen ennenaikaisen kuoleman riskiä jopa yli
60 % verrattuna työelämässä oleviin.
Erilaisia tukitoimia tarjotaan, mutta valitettavan usein tarjonta ja tarve eivät kohtaa ja byrokratia lyö vastaan. Toimiiko
ns. moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi, vai onko se
pahimmillaan vain ihmisen pompottamista luukulta ja viranomaiselta toiselle? Viisi-kuusikymppisen ei ehkä ole enää niin yksinkertaista lähteä luomaan itselleen uutta työuraa kuin kuvitellaan. Se
ei toki tarkoita sitä, ettei ihminen itse voisi olla hyvinkin innostunut ja kiinnostunut vielä opiskelemaan tai kehittämään itseään.
Harvalla on halua tai mahdollisuutta muuttaa työn perässä pois
kotiseudultaan ja onko sellaista edes oikeutta vaatia? Tilanne ei
muutu ennen kuin työnantajapuoli ymmärtää iän ja kokemuksen
tuoman arvon, ja yhteiskunnassamme nähdään työelämän ihmisarvon olevan muutakin kuin tuottavuutta ja tuloksellisuutta.
Jotta saisimme ikääntyvät työttömät takaisin työelämään, on
palveluiden kyettävä vastaamaan jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin.
Ei riitä, että opastetaan käyttämään työnhakusivustoja tai varataan aika kuukauden, kahden välein työnhakusuunnitelman
päivittämiseen. Tarvitaan henkilöitä, joilla on osaamista ja taitoa
luotsata aikuisia työttömiä eteenpäin – kannustaen ja tukien,
myötäeläen. Tai kuten eräs henkilö toivoi, että meillä olisi aidosti
palveleva työvoimatoimisto, joka ottaisi työttömän huomaansa
– ei vain niin, että välitetään työpaikkoja. Tiedän toki, että tällaiseen varmasti on ollutkin pyrkimystä mutta vielä on paljon tehtävää. Byrokratian lisäämisen ja lainsäädännön monimutkaistamisen sijaan meidän tulisi kaikin keinoin luoda järjestelmä, joka
on tehty ihmiseltä ihmiselle, aitoihin kohtaamisiin. Tätä uskon
myös useampien työvoimahallinnon arjen tekijöiden toivovan.
Valitettavasti näyttää siltä, että suomalainen perusarvo – suomalainen työ – ollaan polkemassa täysin alas. Meiltä viedään
surutta työpaikat yksi kerrallaan pois sinne missä työ halvimmalla saadaan teetettyä tai missä turha lainsäädäntö ei muuten
rajoita yrityksen tuloksen kasvattamista kasvottomille sijoittajille
ja omistajille, puhumattakaan siitä, että ns. liian kalliiksi käyvä
työntekijä vaihdetaan nuorempaan. Vaikka viime kädessä jokainen on vastuussa omasta elämästään, ei ole liikaa odotettu tai
vaadittu, että meistä pidetään suomalaisina huolta. Tämä toteutetaan säilyttämällä ja luomalla työtä, jota tehdä ja tarjoamalla
yhteiskunnan tukea ja turvaa silloin, kun olemme heikoilla.

Hanna Mäntylä
TEUVO HAKKARAINEN

kansanedustaja,
1. varapuheenjohtaja
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Suomalaisten johtaman TBWME–projektin vastuualue Amharan
alueella on noin 80 000 hehtaaria. Taustalla siitä murto-osa.

Ismo Soukolan
terveiset Etiopiasta:

VAIN KOHDENNETTU
KEHITYSAPU TOIMII
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaosto vieraili Etiopiassa tutustumassa
mm. pakolais- ja kehitysapuasioihin. Suomen Addis Abeban suurlähetystön laatima
ennakkoluuloton ohjelma tarjosi erittäin hyvän mahdollisuuden tutustua pakolaiskysymyksiin
ja kehitysavun perillemenoon täällä” ketjun toisessa päässä”.

S

uomen suurlähetystö - suurlähettiläs Leo
Olasvirran johdolla
- tarjoili tiukan asiapaketin Etiopian taloudesta,
poliittisesta tilanteesta sekä
luonnollisesti suhteesta lähi-

naapurimaihin, eritoten Somaliaan. Paikalla olivat lähetystöneuvos Kaisa-Reetta Karhu, lähetystösihteeri Janne Oksanen,
toimistosihteeri Maria Vehviläinen, maahanmuuttoasiantuntija
Johanna Väänänen ja poliisiyh-

Valiokunnan jäsenet kävelyllä Addis Abeban somaliyhteisön alueella.

teysupseeri Christian Jokinen.
Johanna Väänänen kertoi
Addis Abeban suurlähetystön
hoitavan suurimman osan mm.
somalien perheenyhdistämiseen
liittyvistä perhesidehaastatteluista, joita vuonna 2012 oli kaikkiaan 1 084. Edustustossa haastatellaan kaikki aikuiset hakijat,
yli 10-vuotiaat perheen biologiset lapset sekä yli 6-vuotiaat
kasvattilapset. Edustustossa on
tällä hetkellä neljä haastattelijaa,
jotka ovat melko ylityöllistettyjä.
Helmikuussa 2013 oli vireillä 3
800 Somalian kansalaisen hakemusta, vanhimmat haastattelua
odottavat tapaukset ovat vuodelta 2010.
Turvapaikan hakijat
vähentyneet
Vuonna 2011 astui voimaan
muutos
matkakustannusten
korvaamiseen. Maahanmuuttovirasto korvaa tästedes vain
turvapaikan saaneiden tai kiintiöpakolaisten perheenjäsenten

matkakulut Suomeen. Samalla
lisättiin perheenyhdistämisprosessiin laillisen oleskelun vaatimus, joka tarkoittaa sitä, että
Etiopiassa turvapaikkaa hakevan
somalin tulee oleskella Etiopiassa
laillisesti.
Vuoden 2012 alusta alkaen
Suomessa asuva perheenkokoaja
ei voi enää laittaa perheenyhdistämishakemusta vireille Suomesta käsin, vaan hakijoiden on itse
tultava Suomen edustustoon hakemuksen tekemistä varten. Lisäksi tulkkauskulut veloitetaan
nykyään hakijoilta.
Oleskelulupatilanteesta Johanna Väänänen kertoi, että Somalian kansalaisten hakemusten
kokonaismäärä laski merkittävästi vuonna 2012, jolloin niitä
oli 551. Vastaava luku edelliseltä
vuodelta oli 1 918. Somalialaisia
koskevia oleskelulupapäätöksiä
tehtiin vuonna 2012 yhteensä 2
527, joista vain 473 oli myönteisiä. Vastaavat luvut koskien etiopialaisia olivat: 141 hakemusta,
joista myönteisiä 110.

Nuoria värvätään
terroristijärjestöön
Poliisiyhteysupseeri Christian
Jokinen kertoi maan turvallisuustilanteesta ja erityisesti
terrorijärjestön Al Shabaabin toiminnasta alueella. Al
Shabaab pyrkii värväämään
riveihinsä nuoria varsinkin
maaseudulta, jossa väestö on
köyhää ja kouluttamatonta.
Värvääjät lupaavat lapsille ilmaista koulutusta ja onnistuvat näin houkuttelemaan lapsia ja nuorisoa.
Kävimme tutustumassa Addis Abeban somaliyhdyskuntaan, jossa on asukkaita noin
150 000. Puolet yhteisöstä on
alle 17-vuotiaita ja heistä vain
prosentilla on mahdollisuus
käydä koulua, koska valtion
kouluja ei alueella ole, ja yksityiskoulut ovat kalliita. Samoin
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat
yksityisiä ja vain varakkaimpien saatavilla. Somaliyhteisön
puhemies Mohammud Issa
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Betonilla suojattu lähde Pawe Woredan kylässä. Kuvassa etualalla tohtori Mikaela Kruskopf.
Betonikannella valkoisessa paidassaan kamera kaulassa Tapio Niemi.

onkin perustellusti huolissaan Al
Shabaabin värväystoiminnasta
yhteisön keskuudessa.

huolta. Kylän asukkaiden ylpeys
omasta vesijärjestelmästä olikin
silmin nähtävää.

Vesihuollon ja hygienian
parantaminen

Maanparannusta ja taistelua
sadetta vastaan

Vierailumme ehdottomasti mielenkiintoisin osuus oli se, kun
lensimme Addis Abebasta muutaman sadan kilometrin päähän
Bahir Dariin, josta siirryimme
autoilla Benishangul Gumuzin
lääniin, ja edelleen Genet Mariamin Woredaan (kuntaan). Matkalla asiantuntijana ja oppaana
toimi tohtori Mikaela Kruskopf,
joka toimii kehitysyhteistyöpalveluja tuottavan Niras Finland
–nimisen konsulttiyhtiön palveluksessa projektin johto- ja konsultointitehtävissä Etiopiassa.
Tutustuimme kohdennetulla
kehitysavulla rahoitettun FinnWASH BG vesihuolto-ohjelman
tuloksiin Genet Mariamin kylässä (Dafili Water Gravity Scheme). Ohjelma on tukenut paikallisviranomaisia vesihuollon
parantamisessa Genet Mariamissa siten, että käytössä olleet
luonnonlähteet on suojeltu betonirakentein. Lähteistä vesi johdetaan putkistoa pitkin painovoimaisesti vedenjakopisteisiin,
peseytymis- ja pesupaikkoihin
sekä viljelysten kasteluun ja eläimille. FinnWASH BG projektin
tarkoituksena on auttaa paikallishallintoa saamaan koko läänin
väestö puhtaan juomaveden ja
sanitaation piiriin. Genet Mariamin kylässä toimintaa esitteli
FinnWASH BG:n suomalainen
työntekijä Tapio Niemi.
Kylä on esimerkki siitä, miten FinnWASH BG projekti tukee ruohonjuuritasolla kylien
asukkaita perustamaan kestävää ja toimivaa vesihuoltoa ja
saniteettia kyläläisten tarpeisiin.
Kyläläiset on sitoutettu käyttämään, mutta myös ylläpitämään
vesijärjestelmiä pienellä vuosimaksulla, joka käytetään järjestelmän huoltoon. Kun on jotain
omaa, niin siitä pidetään hyvää

Toinen merkittävä projekti on
Tana Beles WME, jonka tarkoituksena on tukea Etiopian
hallitusta vesivarainhallinnon
kehittämisessä, ja erityisesti

Pengerrettyjä rinteitä.

pottavat veden imeytymistä maahan. Ne myös pitävät pintamaan
pelloilla sen sijaan, että se valuisi
vesistöihin.
Muutosvastarintaa on ollut
jonkin verran, sillä pengertäminen pienentää ennestään pienen maatilkun viljelypinta-alaa.
Mutta jos vaihtoehtona on ollut
koko maapalstan menettäminen
sadevesien mukana, on pengertäminen ainoa vaihtoehto. Asen-

painovoimasta.
Lij Amberan kylässä pääsimme tutustumaan käytännössä
kuinka tehokas toimenpide pengerrys on. Meitä oli odottamassa parisataapäinen kyläläisten
joukko, joka otti meidät sankareina vastaan. Edustimmehan
suomalaisia parlamentaarikkoja,
jotka ovat antaneet heille rahaa
viljelymaidensa pelastamiseen.
Itse asiassa olimme ensimmäisiä

Sininen Niili on Etiopiaa kauneimmillaan.

eroosiontorjunnassa Sinisen Niilin valuma-alueella. Tätä projektia johtaa suomalainen Veli
Pohjonen. Projekti on osa Tana
Beles Integrated Water Resource
Development –hanketta, joka
on Maailmanpankin lainoittamaa. Suomi on mukana Maailmanpankin kautta, mutta myös
kahdenvälisen Tana Beles WME
– projektin kautta.
Etiopian maaseudulla perheiden viljelemien maa-alojen koko
on pieni, keskimäärin noin hehtaarin suuruinen. Maa on kukkulaista, ja sadekausien aikana
vesi vie pintamaan mukanaan.
Rinteisiin onkin alettu kaivaa
ojitusta ja pengerrystä sekä terasseja, jotka estävät sadeveden
aiheuttamat maanvyöryt ja hel-
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neilmapiirin muutoksessa ovat
apuna olleet ne viljelijät, jotka
ovat maansa pengertäneet. He
kertovat kokemuksistaan maanmiehilleen. Näin toiminta laajenee ”vertaistuen” avulla eikä
ulkopuolisen ”sanelemana”.
Sadekautena, joka kestää
normaalisti toukokuusta lokakuuhun, sademäärät ovat niin
valtavat, että iso osa maaseudun
tiestöstä on täysin ajokelvotonta. Maa-aineksen koostumus on
mielenkiintoista. Kuivan kauden
aikaan tiet ovat karkean soran
peittämiä, joukossa on jopa jalkapallon kokoisia kivenmurikoita. Sateen alkaessa tiet muuttuvat välittömästi saippuanliukkaiksi, joissa etenemisen suunta
ja vauhti on yleensä kiinni vain

ulkomaisia parlamentaarikkoja,
jotka ovat vierailleet näin syvällä
maaseudulla.
Demokratian luominen
alkaa ruohonjuuritasolta
Kaiken kaikkiaan vierailu Etiopiassa piti sisällään paljon mielenkiintoista. Autokuntia arvottaessa minulla oli onni päästä
samaan autoon oppaamme Mikaela Kruskopfin kanssa. Pitkillä automatkoilla 20 kilometrin
matkaan saattoi kulua toista
tuntia teiden kunnosta riippuen.
Kävimme mielenkiintoisia keskusteluja mm. kehitysavusta ja
kehitysyhteistyöstä. Kruskopf oli
kanssani samaa mieltä, ettei kohdentamaton, ns. budjettirahoitus

ole paras mahdollinen tapa kehitysavulle. Matkalla saimme
nähdä, miten paljon tehokkaampaa on kohdennettu avustaminen. Kun siihen liitetään autettavien ihmisten sitouttaminen
hankkeisiin, on hyvät mahdollisuudet, että toiminta jatkuu itsenäisenä sen jälkeen, kun avustusjärjestöt ovat poistuneet.
Demokraattisen yhteiskunnan luominen alkaa ruohonjuuritasolta. On toki tärkeää,
että vapailla vaaleilla voi valita
edustajansa parlamenttiin, mutta enemmän merkitsee se, että
voi olla itse mukana käytännön
toimin saavuttamassa jotain parannusta elinolosuhteisiinsa, olisi se sitten puhdas juomavesi tai
viljelyskelpoinen maa.
Näkemämme
kaltaisesti
hoidettuihin projekteihin tulisikin kehitysapumme suunnata. Samalla kun karsisimme
tehottomia budjettirahoituksia,
voisimme merkittävästi pienentää kehitysavun määrää omien
apua tarvitsevien kansalaistemme hyväksi – varsinkin nykyisen
kaltaisessa taloudellisessa tilanteessa.
Pakolaisuuteen ajavien ongelmien ratkaiseminen lähtömaassa olisi paras tapa torjua
pakolaisvirtoja. Valitettavasti ne
tahot, jotka ovat pakolaisuuden
takana, ovat usein samat, joiden
pitäisi huolehtia kansoistaan.
Edellä mainitut vuosina 2011
ja 2012 tehdyt tiukennukset
turvapaikan ja perheenyhdistämisen hakijoiden ehtoihin ovat
vähentäneet hakijamääriä. Silti
perheenyhdistämistutkimuksiin
ja oleskelulupahakemusten käsittelyyn tulee varata riittävästi
resursseja. Tässä säästetty euro
tulee moninkertaisina kuluina
takaisin, jos samat tehtävät yritettäisiin tehdä koti-Suomessa.

ISMO SOUKOLA
KUVAT
MIKAELA KRUSKOPF ja
LEHTIKUVA
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VAPAA SANA

ÄIDINKIELI ON KULLAN KALLIS

I

lpo Iso-Peura ehdotti perussuomalaisen (4/13) kirjoituksessaan ”Miten meistä
tulee suurin puolue”, että
puolue tekisi vaalilupauksen poistaa Suomen virallinen kaksikielisyys, ”joka muuten tulee meille
suomalaisille todella kalliiksi”.
Oma äidinkieli on jokaiselle kullan kallis siinä missä oma
isänmaa. Me suomenruotsalaiset
olemme 300 000 henkeä käsittävä
alkuperäisväestöryhmä. Olemme
asuneet samoilla rannikkoseuduilla viimeiset 6 500 vuotta ja
koko tänä aikana olemme asioineet omalla äidinkielellämme
omassa maassamme. Meillä ei ole
osaa eikä arpaa siihen, että Tukholma valloitti Suomen vajaat tuhat vuotta sitten eikä Novgorod
ja, että sen kautta syntyi maahan
ruotsinkielinen yläluokka eikä ve-

näjänkielinen.
Sveitsin 337 000 italiankielisen tessiniläisen kieli on maan virallinen ja 320 000 islantilaisella
on varaa ylläpitää omaa kieltään.
Rätoromanin kieli on Sveitsin neljäs virallinen vaikka se on vain 35
000 kansalaisen äidinkieli. Sitä
vaalitaan perinnekielenä, vaikka
roomalaiset valloittajat toivat sen
tullessaan vasta 2 000 vuotta sitten, jolloin Suomessa oli puhuttu
ruotsia 4 500 vuotta ja saamea 7
000 vuotta. Sveitsin kouluissa ei
kuitenkaan opeteta ”pakkorätoromaniaa” ja olisi järkevää siirtää
pakkoruotsi historian roskalaatikkoon.
Ruotsin kielen virallisen kielen aseman lakkauttaminen on
vallan eri asia. Jos todella halutaan säästää käännöskustannuksissa, tehokkain keino olisi tehdä

englannista Suomen virallinen
kieli. Tätä ei kuitenkaan ehdota
Ilpo Iso-Peura eikä Suomalaisuuden Liitto. Sen sijaan ehdotetaan,
että säästetään riistämällä muilta
suomalaisilta äidinkielensä viral-

Palkan voi maksaa myös käteisellä

H

allituksessa kaavaillaan lakia, jolla kielletään palkan maksaminen
käteisellä. Ajatus on sinänsä hyvä,
mutta ei täysin loppuun ajateltu
innovaatio. Lakiluonnoksessa on huomioitava kansalaisia eriarvoistavat epäkohdat. On
laskettava tarkkaan, peittoaako saavutettu
hyöty menot, jotka muodostuvat työryhmien
ja valiokuntien palkkioista lakia laadittaessa.
Itse toimeenpano lisää byrokratiaa, jolla tekemällä tehdään uusia virkoja valvomaan lain
toteutumista. Lopulta kansalaisilta kielletään
käteismaksuoikeus ja tämähän olisi mannaa
luottokorttiyhtiöille. Tämänsuuntainen politiikka lisää eriarvoistumista ja onhan palkkoja
maksettu käteisellä vuosisatojen ajan.
Ennen veroja ja vakuutuksia pystyi maksamaan suoraan lääninhallitukseen ja vakuutusyhtiön konttoreille ilman kuluja. Nyt asia

on toisin. Luottokorttiyhtiöt laskuttavat provisiot yrittäjältä, mikä on täysin nurinkurista.
Jos kuluttaja haluaa maksuaikaa, on kulut perittävä kuluttajalta itseltään. Nyt ne maksaa
yrittäjä kuluttajan puolesta.
Siivooja, joka on saanut maksun käteisellä,
ostaa palkallaan verollisia hyödykkeitä ja työllistää. Näin valtiolle palautuu 50% palkasta,
olipa raha harmaata tai sinistä. Kataisen hallitukselta on kadonnut punainen lanka oman
kansan etuja ajettaessa. Ongelma ei ole Suomessa, sillä meillä saa kuitin torilla, taksissa ja
kampaajalla. Palkkapussi tulee saada käteisenä tai sähköisenä ja vaihtoehdot on turvattava
tulevaisuudessakin.
Ville Kuivalainen
kunnanvaltuutettu,
Siilinjärvi

linen asema.
Kauna meitä suomenruotsalaisia kohtaan pulppuaa samoista
sielun pimeistä syvyyksistä kuin
juutalaisviha ja samasta mielikuvasta loisivasta yläluokasta.

Tällainen mielikuva oli Urho
Kekkosellakin, kunnes hän presidenttinä tapasi ruotsinkielisiä
pohjalaisia ja huomasi, että he
elivät samassa köyhyydessä kuin
mitä hän itse oli nähnyt ja kokenut
nuoruudessaan Kainuussa.
Perussuomalaisilla on historiallinen tehtävä palauttaa Suomeen
kansanvallan ja hyvinvointivaltion
arvot ja vapauttaa kansamme poliittisen luokan EU-hännystelystä
ja kansantaloutta tuhoavasta vihreästä ikeestä. Ajamalla kostoa
historiallisista valtapoliittisista
vääryyksistä yhdelle kansalaisryhmälle saamme vain aikaan eripuraa, siilipuolustusta ja huomion
kääntymistä pois pääasiasta.
Magnus Hagelstam
perussuomalainen,
metsänhoitaja/toimitusjohtaja

Työeläkevarallisuus
kasvaa ja tuottaa

T

yöeläkkeistä rahoitetaan neljännes työeläkerahastojen sijoitustuotoilla. Ne nousivat viime vuonna poikkeuksellisen korkeiksi
- keskimäärin 9,8 prosenttiin, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela.
Työeläkeyhtiöiden sijoituskanta nousi 150 miljardiin euroon. Sijoitusvarallisuus kasvoi vuodessa yli 13 miljardia euroa. Hyvä
sijoitustulos tuntui myös työeläkeyhtiöiden pitkän ajan keskituotossa.
Vuoden 1997 alusta laskettu työeläkesijoitusten pitkän ajan reaalituotto
nousi viime vuoden lopussa keskimäärin 3,9 prosenttiin vuodessa.
Työeläkerahastojen tuottavuutta nostamalla tulos olisi vieläkin parempi. Riittäisi kun Suomessa olisi kolme kilpailevaa laitosta. Nyt puuttuu todellinen kilpailu, lisäksi eläkerahoista menee kohtuuttoman paljon
takaisin työantajille työ hyvinvointiin ja näennäiseen kilpailuun maksupalautuksina.
Rahastojen hallinnointi on kolmikantaeliitin hallussa. Tältä osin työeläkelakia tulisi kehittää. Suomi sai viimevuonna myönteisen arvion kansainvälisiltä asiantuntijoilta, myös siinä kiinnitettiin huomiota todellisen
kilpailun puutteeseen. Työeläkerahastojen hallintoremontti tavoite tulisi
kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.
Esko Järvenpää
Jämsä

MIKSI KAIVOSYHTIÖT EIVÄT MAKSA YHTIÖVEROA?

S

uomessa kaivostoiminta
alkoi jo monta sukupolvea sitten. Aina 90-luvulle saakka kaivoksien
omistus oli suomalaisten käsissä. Kun metallien arvo tilapäisesti laski 90-luvulle tultaessa,
valtio luopui kaivosteollisuuden
omistuksesta. Toisin kävi Ruotsissa, joka tuki valtion varoin
kaivostoimintaa. Nyt Ruotsin
kaivokset tuottavat maalle valtavia voittoja, sillä 2000-luvulla
metallien hinnat alkoivat taas
nousta maailmalla.
Professori Asko Suikkonen
Lapin yliopistosta ihmetteleekin Suomen valtion strategiaa:
maamme on antanut mineraalivaransa pääosin ulkomaalaisille kaivosyhtiöille, joiden ei
tarvitse maksaa yhtiöveroa lainkaan Suomelle. Ainoita vähäisiä

verotuottoja saadaan kaivosmiesten palkoista. Jos maallamme
olisi ns. windfall- verotus, jonka
mukaan kaivosyhtiö maksaisi veroa aina sen mukaan mitä yhtiö
saa kulloinkin voittoa, niin verotuloja kertyisi myös Suomelle.
Nyt kaivosyhtiöiden saamat rahalliset voitot päätyvät usein veroparatiiseihin.
Suomella on vain tämä surullisen kuuluisa Talvivaaran kaivos,
jonka piti tuottaa Sotkamon kunnalle lähes 10 miljoonaa vuosittain, mutta toisin kävi. Talvivaara
ei ole maksanut yhtiöveroa kunnalle vielä senttiäkään. Suomessa
on sekin outoa, että valtio kustantaa ulkomaisille yhtiöille kaivosmiesten koulutuksesta kolme
neljäsosaa, kun firma itse maksaa
vain sen neljänneksen. Eräskin kanadalainen yhtiö ilmoitti saaneen-

sa 3-4 miljoonaa Suomen valtion
tukea erilaisiin hankkeisiinsa.
Suomessa on 50 kaivosta, joista
yli 40 on lähes yksinomaan ulkomaalaisten omistuksessa.
Suomessa on käytäntö, jonka
mukaan löytäjä saa pitää valtauksen ja sen rikkaudet omistuksessaan, vaikka malmin löytänyt
yhtiö olisi ulkomaalainen. Monet
Afrikan maat, joiden kansalaiset ovat rutiköyhiä, ovatkin jo
muuttamassa omaa käytäntöään
niin, että ne alkavat periä kaivosyhtiöiltä verotuloja myös omalle
maalleen. Tästä syystä monet ulkomaalaiset kaivosyhtiöt ovatkin
siirtyneet Suomeen, sillä täällä on
nollaverokäytäntö.
Monia kaivoksia ollaan perustamassa lähelle luonnonsuojelualueita. Kuten tiedämme,
kaivostoiminta vaarantaa yleensä

laajalti ympäristöä - tästähän
meillä on hyvänä esimerkkinä
Talvivaaran kaivos vuotavine
kipsialtaineen. Myös poromiehet ovat huolissaan suunnitteilla
olevista kaivoksista poronhoitoalueilleen. On laskettu, että ne
veisivät jopa viidenneksen porojen käyttämästä laidunmaasta.
Myös perinteinen ns. "mies ja
lapio" -kullanhuuhdonta ollaan
kieltämässä Suomessa. EU on
nimennyt 40 mineraalia, jotka
ovat hyödyllisiä tai tarpeellisia
nyt ja tulevaisuudessa - niistä
Suomesta löytyy 30.
Eikö Suomenkin olisi aika
muuttaa verotuskäytäntöään
maamme eduksi, kun valtio joutuu jatkuvasti ottamaan lisää
lainaa säilyttääkseen maamme
kansalaisten hyvinvoinnin?
Arto J. Heinämäki
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SUOMEN HALLITUKSEN
USKOMATON PETOPOLITIIKKA

S

uomen
hallituksen
petopolitiikka rypee
syvällä suossa. Nyt on
aika tarttua ministeri
Koskisen asiaan. Häneltä kysyttiin tv-haastattelussa,
kuinka on mahdollista, että naapurimaamme Viro on
EU:ssa ollessaan saanut puolittaa susikantansa ja meillä asiat
ovat toisin. Hiljaisen hetken
jälkeen ministeri vastasi Viron
saaneen neuvoteltua asian niin,
ettei heihin sovelleta samaa direktiiviä kuin meihin.
Jos Suomen neuvottelijat
eivät asiaa osaa, pyytäkäämme naapurista apua.
Jos valtakuntamme lehdet
herkuttelevat koko ajan näillä
asioilla ja maamme vähenevät
poliisi- ja rajavartiostovoimat
painivat saman asian ympärillä, on aika laittaa asiat sille tolalle, että pureudutaan
ihmisten ongelmiin ja käytetään rahat esim. niiden ihmissusien metsästämiseen, jotka
välittävät huumeita nuorisolle.

Suurin osa metsästäjistä on
rehellisiä lakia noudattavia kansalaisia, jotka maksavat riistanhoitomaksun päästäkseen harrastuksensa pariin. Koko metsästäjien joukkoa ei voi syyllistää. Jos ns. ”nokkamiehet” ovat
mukana salametsästyksessä, se
kertoo, että petopolitiikka vaatii
uutta suunnittelua, koska ongelma on pahempi kuin mitä päättäjät osaavat kuvitella. Luotan
metsästäjien tekemiin laskelmiin
petojen määrästä.
Ongelman ydin on siinä,
että EU:lle on annettu alun perin virheellinen luku susiemme
määrästä. Onneksi sentään Helsingin yliopisto on saanut tehtäväkseen tutkia susiensuojelua ja
sen kannattavuutta. Taloushallinnon opiskelussa oli yksi tärkeä tunnusluku: mitä jää viivan
alle. Meidän ihmisten työtä arvioidaan pitkälti tämän mukaan.
Jos joku piirtää minulle mustaa
valkoisella, mitkä ovat tämän
paisuneen susien suojelun ja
sen lieveilmiöiden taloudelliset

hyödyt, voin asian ymmärtää.
Tutkimuksessa ei tarvita koko
Suomen niemeä, vaan sille tarkoitettu pieni alue, jonne suojelijat menevät lauman keskelle ilman puhelimia ja aseita.
Se on sitä luonnonmukaista
tutustumista eikä se vaadi
suuria rahallisia uhrauksia.
Toivotan tämäntyyppisille
toiminnalle onnea, en sentään
mikään susien vihaaja ole. Kuitenkin järki pitää tässäkin vouhotuksessa säilyttää. Esitän
tutkijoille pyynnön: julkaiskaa
ne numeeriset tiedot, mitä tämä koko lysti meille maksaa.
Pelkästään poronhoitoalueelle
vahingonkorvaukset olisivat
noin 7 miljoonaa euroa, mutta rahat eivät riittäneet ja nyt
anotaan valtiovarainministeriöltä yli 4 miljoonan lisäsummaa.
Eila Aavakare
Kajaanin kaupungin
valtuutettu, kaupungin
hallituksen jäsen

SUOMESSA
ÄÄRIOIKEISTOKSI
NIMITTELY ON HUTI

E

lämme sellaista kansainvaellusten aikaa,
jota historiamme
tuskin on nähnyt.
EU-maiden rajamuodollisuuksien helpottuminen, sodat, elintaso- ja koulutuserot, Neuvostoliiton hajoaminen, joukkoliikennemuotojen sekä tekniikan
kehitys ja informaation vapautuminen ovat vaikuttaneet
siihen, että myös Suomeen on
tullut hallitsemattomasti ihmisiä eri kulttuureista mielessään
toivo paremmasta huomisesta.
Ranskan siirtomaavallan
hajoamiseen liittyneen Algerian sodan (1954–1962) seurauksena toista miljoonaa pakolaista tuli Ranskaan, jolloin
maahanmuutto heijastui muslimikulttuurin juurtumisena
Euroopan ytimeen. Itävallan
haiderilaisuus (1986-2008) ja
Ranskan lepeniläisyys (1974-)
olivat äärioikeistolaisia liikkeitä, joissa oli selkeä muukalaisvihamielisyys. Vasta Pariisin
mellakat marraskuussa 2005
toivat verisesti esiin patoutuneet maahanmuutto-ongelmat.
Ranskan siirtolaisnuorten
keskuudessa oli pitkään ollut
syrjäytymistä ja turhautumista,

työttömyysaste on noin 30 prosenttia ja useat alaikäiset ovat
laiminlyöneet koulunkäynnin.
Eräs taustasyy oli myös kasvanut suvaitsemattomuus. Voidaan
luonnehtia, että tuolloin eurooppalainen äärioikeistolaisuus siirtyi 1920–1930 lukujen henkilötasolta eri kulttuurien väliseksi
kitkaksi.
Silti minun on vaikea nykyisten suomalaisten vasemmistokellokkaiden tavoin pelkistää,
että Suomessakaan kyseessä olisi
asetelma paremmuudesta islam
vastaan länsimainen kulttuuri.
Etenkin nuorisotyöttömyys,
syrjäytyneisyys, EU:n talousvaikeudet ja hallitsemattoman maahanmuuton kielteiset lieveilmiöt
ovat kärjistäneet yleistä suhtautumista maahanmuuttoon.
Vasemmistoliiton kärkinuoret jakavat suomalaiset - mitenkään erikseen määrittelemättä
– maahanmuuttovastaisiin ja
-kriittisiin (perussuomalaiset) sekä liberaaleihin. He näkevät, että
perussuomalaisten takana on ns.
metajärjestöjä (Suomen Sisu),
jotka ovat löysästi siinä kiinni,
erillisesti johdettuja, mutta joita
yhdistää maahanmuuttokriittisyys. Sitä ei pahalla tahdollakaan

voi kuvata tai verrata eurooppalaiseksi äärioikeistolaisuudeksi, joka pyrkii totalitäärisiin
päämääriin (vrt. kansallissosialismi, uusnatsismi).
Haasteemme on välttää turhia iskusanoja. Niitä hokevat
ne, joilla ei ole kokemusta monikulttuurisuudesta. Kyseessä
on monimutkaisempi ilmiö; liian
heterogeenisessä yhteiskunnassa
ihmiset vetäytyvät omiin ryhmiinsä, eivätkä halua tai kykene
osallistumaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Toisaalta
liberaalinen monikulttuurisuus
johtaa helposti assimilaatioon,
jossa vahvempi voittaa. Tästä
probleemasta juuri perussuomalaisuus on kiinnostunut. Suomen
puolesta puhuminen ei ole rasismia eikä äärioikeistolaisuutta.
Se on tervettä kansallista itsetuntoa; itseluottamusta ja itsensä arvostamista sekä suomalaisen elämänmuodon näkemistä
arvokkaana ja ainutkertaisena.
Jotkut vastustajamme vain etsivät sille yksinkertaisia ja alhaisia
selityksiä.
Mikael Miikkola
turkulainen
veteraanipoliitikko
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USKALLETAAN
OLLA SUURI PUOLUE

K

un kadunmies kuulee tai näkee ison tapahtuman se noteerataan lehdissä. Pienet tapahtumat – niistä ei kuule kukaan.
Ja jos lehdistö tulee puoliväkisin paikalle, tapahtumasta
tehdään pieni tai negatiivinen juttu. Kuulostaako tutulta?
Me olemme iso puolue, joka ei uskalla olla iso. Pieniä tapahtumia
järjestetään kyllä, mutta ne suuret tapahtumat uupuvat. Kadunmies ei
huomaa meitä eikä media herätä kiinnostusta, joten olemme pieniä.
Kun kotibileisiin tulee 200 henkilöä, se on suuri uutinen. Kun konserttiin tulee 10 000 henkilöä, sekin on suuri uutinen. Kun kevätkokoukseen tulee 100 henkilöä, se on pieni juttu piiritasolla, mutta suuri
paikallisyhdistykselle. Tulee mieleen, eikö piiri pysty olemaan isompi
kuin paikallisyhdistys vai eikö paikallisia kiinnosta piirin toiminta? Jos
me olemme isoja, niin missä kaikki perussuomalaiset ovat?
Olkaamme sitten iso puolue. Se tarkoittaa suuria kokouksia ja
isoja tapahtumia. Vasta silloin me tulemme nähdyiksi ja media saapuu
paikalle. Meistä kirjoitetaan isolla otsikolla kuvien kera. Tulkaamme
myös nähdyksi kadunmiehelle eikä piilouduta ns. suuruuden taakse.
Astutaan rohkeasti esiin, ollaan esillä ja vaikutetaan.
Kun pidetään kokouksia, sen pitää olla suurta ja näyttävää. Varsinkin kevät- ja syyskokoukset, siellä meillä on mahdollisuus näyttää
mahti ja suuruus. Kokouksen ennalta sovitut asiat, puheenvuorot ja
kommentit lyhentävät kokousaikaa. Hyvin suunniteltu kokous ja ennalta tiedottaminen edesauttavat ajallisesti kokousaikataulua. Äänestyksetkin voidaan pitkälti suunnitella etukäteen.
Kun puolueen kakkosmies saapuu, hän odottaa suurta yleisöä. On
suorastaan noloa ja puhujan aliarvioimista, jos emme saa kuin 100 edustajaa paikalle kevätkokoukseen. Kuulijoita vain kourallinen antaa käsityksen, että meillä on pieni porukka. Suuret nimet eivät tule uudestaan,
kun he huomaavat, ettei kuulijoita kiinnosta. Suuri kokous taas imee
kuulijoita ja houkuttelee puhujia tulemaan uudestaan paikalle.
Puolue ei ole vielä riittävän suuri, mutta me voimme kasvaa suureksi.
Tommi Naakka
Lopen Perussuomalaiset

Made in Heaven
Älkää siis murehtiko sanoen:
Mitä me syömme? Tahi: Mitä
me juomme? Tahi: Millä me itsemme vaatetamme? Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa
ja Hänen vanhurskauttansa, niin
myös kaikki tämä teille annetaan.” Nämä raamatun jakeet
ovat Jumalan ohjeita arkeen ja
kerronpa teille, kuinka aloin ymmärtää, että ne toimivat myös
käytännössä.
Eräänä maanantaina ystäväni Jukka soitti ja kysyi, voisiko
hän perheineen tulla luokseni viikonlopuksi. Heillä kun oli tulo
hautajaisiin tänne Itä-Suomeen.
Ilahduin ehdotuksesta, asiassa
oli vain yksi kiusallinen mutta:
minulla ei ollut yhtään rahaa ja
jääkaappi ammotti tyhjillään.
Rahapäivä oli vasta ensi viikolla.
Olin joskus tehnyt päätöksen,
että puhun ongelmistani vain Taivaan Isälle. Niinpä en paljastanut
tilannettani Jukalle vaan sanoin:
”Tottakai voitte tulla. Ihana nähdä pitkästä aikaa! Tervetuloa!”
Puhelun päätyttyä sydämessäni
oli rauha. Vaikka olin sinisessä
sipissä, tiesin, että Isä järjestää
asian tavalla tai toisella.
Tuli tiistai. Kävin netissä ja
postilaatikolla katsomassa, olisiko joku lähettänyt minulle rahaa, niin kuin joskus tapahtui.
Mutta nyt ei. Tuli keskiviikko,
sama juttu. Torstaina aloin jo

hätyytellä Isää. Vieraat tulevat
huomenna! Silloin mieleeni tipahti psalmi 49:5, jossa psalmista kertoo ratkaisevansa
ongelmansa kannelta soittaen.
Sellainen ongelmanratkaisutapa sopii minullekin! Otin jakeen kehotuksena Taivaasta ja
istahdin sähköpianon ääreen
kiittelemään Jeesusta.
Jonkin ajan päästä puhelin
soi: ”Aino täällä hei. Meillä on
täällä ruoka valmiina. Tulisitko
syömään?” Lähdin saman tien
ja nautimme ystävieni kanssa
ihanan aterian. Sitten kahvittelimme ja porisimme ummet
ja lammet, ja lopuksi kiitimme
yhdessä hyvää Jumalaamme
laulaen. Kun olin poistumassa,
Aino juoksi perääni. ”Taivaan
Isä kehoitti antamaan tämän”,
hän sanoi ja työnsi käteeni sata
euroa.
”Wau! Kiitos! Mikä yllätys!” Ikionnellisena painelin
ruokakauppaan. Nytpä saankin vierailleni oikein kunnon
pöperöt! Vasta kotona tajusin,
että kyseessä oli taivaallinen
ongelmanratkaisutapa. Ja se
toimii! Voi kunpa kaikki tietäisivät, kuinka mahtavaa on olla
Taivaan Isän rakastettu tytär!
”Tietäkää: Herra tekee
omilleen ihmeellisiä tekoja.”
Seija Pajatie
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Kommentteja Sampo
Terhon teeseihin

O

n hyvä, että Suomen kilpailukyvystä keskustellaan. Käyn
läpi tässä joitakin Sampo Terhon ehdottamia teesejä. Kaikki
nämä sateenvarjoihin kirjoitetut teesit vaikuttavat hyviltä,
mutta entä yksilötasolla?
Esimerkiksi teesi: Työvoiman palkkaamista helpotettava. Mitä tämä
käytännössä tarkoittaa? Hyväksytkö Sampo Terho esimerkiksi 0 – 40
viikkotunnin työsopimukset? Sehän on työnantajalle hyvä, että jos töitä
ei ole, niin työntekijää ei siellä makuuteta, mutta mitään ei myöskään
makseta. Työntekijälle tällainen sopimus on ongelmallinen. Raha ei
tahdo hiljaisempana aikana riittää perustoimeentuloon ja jos tällaisen
sopimuksen irtisanoo, voi joutua kolmen kuukauden karenssiin, jolloin
ei mistään saa rahaa. Mitä mieltä olet tästä?
Mihin on kadonnut maahanmuuttokriittisyys perussuomalaisilta? Niin kauan kuin yksi neljäsosa nuorista miehistä on vailla työtä
(HS 27.2.2013), pitää maahanmuuttoviranomaisten olla varovaisia uusien oleskelulupien myöntämisen suhteen. Kuka puolustaa oman maamme työttömiä nuoria, ellei perussuomalaiset?
Tietysti voi vedota aina siihen, että yritysten kilpailukykyä on parannettava. Koko ajanhan esimerkiksi Nokia on irtisanonut väkeä, mutta
kannattavuus ei ole parantunut. Yhtiö ei maksa edes riittävästi veroja
Suomeen.
Maamme kilpailukyvyn on perustuttava ihan toisenlaisiin arvoihin.
Niitä ovat: pienet ja keskisuuret kannattavat yritykset, joilla on pysyvä
pitkäaikainen ja osaava henkilökunta, josta yritys pitää huolta. Voi olla,
että ulkomaiset työntekijät, jotka eivät kuulu ammattiliittoihin eivätkä paljon palkkaa pyydä, ovat yritykselle edullisia, mutta eivät pitkän
päälle. Mitä mieltä Sampo Terho olet esimerkiksi siitä, että yritys jakaa
osinkoa samaan aikaan, kun yt-neuvottelut ovat firmassa käynnissä?
Minun mielestäni sinä vuonna, jos porukkaa pannaan pihalle, ei voi
osinkoakaan jakaa.
Sitten teesi: Yrittäjyyteen koulutettava ja yrittäjyyttä tuettava. Kannatan tätä, mutta kaikki eivät voi olla yrittäjiä. Monet pienyrittäjät eivät
halua tai osaa tehdä verosuunnittelua, jota suurimmat firmat tekevät.
Niinpä nämä pienyritykset maksavat veroa omasta selkänahastaan, kun
isommat firmat siirtävät rahat ulkomaille. Pienyrittäjänä ihmisellä on
kaikki vastuu, verosuunnittelu, kirjanpito, työvoiman valvonta, markkinointi jne. Eivät kaikki sellaista halua, vaan haluavat mennä kahdeksasta neljään töihin ja antaa aikaa esimerkiksi perheen perustamiselle.
Sitten teesi: Työllistyminen ensisijaisesti yksityissektorille. Miksi?
Kunnan ja valtion työpaikoissa on varmasti puolet karsittavaa, mutta
en ymmärrä, miksei valtion yritys voi toimia kannattavasti ja tuottaa
tulosta. Yksityinen sektorihan on kiinnostunut vain ja ainoastaan voitosta ja voiton maksimoinnista, ja se tehdään hinnalla millä hyvänsä. Se
voi tarkoittaa alempia palkkoja tai huonompia etuuksia työntekijöille
tai lomautuksia tai irtisanomisia. Ainakin se tarkoittaa osa-aikatöitä ja
pätkätöitä. Töitä tehdään, kun niitä on ja muuten oletetaan, että työntekijä on sitoutunut tulemaan kiireaikana vaikka yöllä töihin, ilman
korvauksia tietenkin.
Perussuomalaisten on syytä muistaa se tosiasia, että monet demareita tai vasemmistoliittoa aikaisemmin äänestäneet ovat pettyneitä
ja siirtyivät nyt perussuomalaisten kannattajiksi. Pettymys on todella
kova, jos perussuomalaiset ajavat vain työnantajien etuja. Kuka pitää
työntekijän puolta?
En usko siihen, että kaikki yritykset ja työpaikat siirtyvät ulkomaille. Suomella on niin paljon hyvää tarjottavanaan, että viisaat yritykset
investoivat tänne. Meillä on toimiva demokratia, naisten ja miesten välinen tasa-arvo, ainakin toistaiseksi vakaa yhteiskuntajärjestelmä, tavattoman kekseliäitä ja osaavia ihmisiä, erinomainen koulutusjärjestelmä,
korruptiosta lähes vapaa yhteiskunta jne. Jos nämä eivät riitä yrityksille,
niin tervemenoa vaan. Viisaat yritykset ovat jo sijoittaneet tänne ja tekevät niin vastaisuudessakin, mutta yhteiskuntarauhan ja inhimillisyyden
takia myös työntekijöistä on kannettava huolta.
Ulla Länsiharju
luokanopettaja,
Vantaa
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Kohti renessanssia?

M

elkoista sekavaa
veivausta on tämä
Suomen talouspolitiikka 2000-luvulla. Nostetaan ja lasketaan
- jopa vuoden välein – tiettyjä tasapainoitusmekanismeja.
Montakohan kertaa on viinan
hintaa veivattu ylös ja alas? Kotitalousvähennys alennettiin viime
vuonna 2 000 euroon ja nyt sitä
korotetaan 400 eurolla.
Miten voidaan toimia näin
lyhyellä “ajatusjänteellä”? Miksi ei ns. kerskakulutustavaroita
veroteta rankalla kädellä? Kuka
tarvitsee miljoonan jollan kellumaan satamaan melkein turhanpantiksi? Jos tarvitsee, niin
varmasti kykenee myös maksamaan reilun alvin hymyssä suin.
Tupakan, viinan ja sokerin näennäiskorotukset odottavat vain
uudelleen korotusta.
Tarvitsevatko yli 5 0000 euroa vuodessa tienaavat perheet
todellakin lapsilisän? Mikä on
peruste ulkomaalaisten opiskelijoiden sponsorointiin?
On paljon asioita mitä näin

maalaisjärjellä varmaan ihmettelee moni muukin kansalainen.
Tätä EU:n “sossutädin” roolia ei myöskään ymmärrä naapurin Erkkikään. Itse en koskaan
ole ollut penaalin terävin kynä,
mutta sen verran ymmärrän, ettei tavallinen tallaaja käsitä tätä
poliittista kupletin juonta. Tämä
on sitä elitististä johtamista parhaimmillaan. Eliitti tekee mitä
lystää ja rahvas pyörittelee karvahattuaan monttu auki. Kuinka
kauan kansan syvien rivien pinna kestää? Pyyhkiytyykö äänestäjien muistista parissa vuodessa Himas-skandaali ja ministeri
Hautalan edesottamukset, puhumattakaan STX-toilailuista?
Historialla on tapana toistaa itseään, ollaanko menossa
kohti uutta renessanssia? Enää
ei puutu kuin karmea kansantauti, mikä tappaa miljoonia
Euroopan kansalaisia. Rutto oli
sinänsä reilu kaveri, kun ei valinnut kohteensa säätyä, ikää tai
varallisuutta. Renessanssin alkulähteillä Italiassa eliitti keskittyi
tieteisiin, taiteisiin ja oman kuk-

karonsa täyttämiseen mammonalla, mutta rahvas Antonio keskittyi niska limassa kalastamaan
ja kyntämään kuivaa peltoansa
henkensä pitimiksi.
Nykyaikana ovat rakenteet
hieman muuttuneet, tosin meininki on sama. Kansan mielipidettä ei paljon kysellä, vaan elitistinen vallanhimo jatkaa kulkuaan. Itsekkäällä oman edun
tavoittelulla ja hyvä veli –verkostoilla ei rakenneta hyvinvointiyhteiskuntaa, vaan matkaamme kohti henkistä kivikautta.
Toivon hartaasti perussuomalaisten toteavan hallitusvastuun alkaessa, että jättävät kokoomuksen pois hallituksesta.
Kekkonen ei huolinut koskaan
heitä hallitusvastuuseen, siinäkö
osasyy silloisen hyvinvointiyhteiskunnan alkujuurille? Myös
valtiollisella tasolla on hyvä
muistaa: Jos on liikemiehen menot ja juoksupojan tulot, niin siitä ei hyvää seuraa.
Risto Kajanto
Akaan kaupunginvaltuutettu

Immonen puhui asiaa

K

iitokset asiallisesta
esiintymisestä A-studiossa, kansanedustaja Olli Immonen.
Keskusteltaessa maahanmuuttajien ja islaminuskoisten kulttuuritaustoista, jotka todellakin
loukkaavat
ihmisoikeuksia,
eivät maahanmuuttajakorttia
heiluttelevat halua nähdä niissä
mitään negatiivista. MielestäKiitokset asiallisesta esiintymisestä
A-studiossa, kansanedustaja
Olli Immonen. Keskusteltaessa
maahanmuuttajien ja islaminuskoisten kulttuuritaustoista,
jotka todellakin loukkaavat
ihmisoikeuksia, eivät maahanmuuttajakorttia heiluttelevat halua nähdä niissä mitään
negatiivista. Mielestäni olisi
nostettava keskusteluun naisten ja tyttöjen asema näissä
autoritäärisissä ja usein jopa

Olli Immonen

moniavioisissa kulttuureissa.
Meidänkö pitäisi hyväksyä
nämä kulttuuripiirteet: tyttöjen
ympärileikkaus, tyttöjen sharialakiin perustuva huonompi perintöoikeus (1/3) kuin hänen
veljillään, alisteinen asema kodeissa jne? Eräs Suomessa asuva
imaami, siis korkein heidän uskontoaan valvova auktoriteetti
totesi kerran, että sharia menee
islamin uskossa olevalle ennen

maallisia lakeja!
Pitäisi kysyä suomalaisilta
islamilaisten maahanmuuttoa
puolustavilta henkilöiltä hyväksyvätkö he kaikki nuo edellä
asiat, koska he sanovat kunnioittavansa näitä kulttuureja ja
pitävänsä niitä yhdenveroisina
länsimaisen kulttuurin kanssa.
Entä Etelä-Afrikan kulttuuri,
jossa jopa 28 % koulutytöistä
on vanhempien miesten raiskaamia? Mikä kulttuuri!
Näen kaikissa keskusteluissa, joissa Soinin nimi nostetaan
esiin, ihan tyypillisiä koulukiusaamisen piirteitä. Hänen ilmeensä - ja jopa äänensävynsä
- saavat ihmiset innostumaan
ja syyttelemään. Kohta voidaan
puhua soinirasismista.
Kaarina Kytömaa
FL, Helsinki

n VAPAA SANA
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan
1 500 merkkiä! Kaikkien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot.
Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi
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Haluatko sairaanhoitoa Bulgariassa?

EU-troikan nahkapäätös
ja sen vaikutukset

E
O

letko hoitojonossa? Ei hätää, ensi
vuonna helpottaa! Suomessa valmistellaan parasta aikaa EU-direktiiviä
potilaiden oikeuksien soveltamisesta
eli ns. potilasdirektiivin toimeenpanoa. Uuden
lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Kansallinen toimeenpano pitäisi olla toteutettuna jo 25.10.2013.
Potilasdirektiivin pääasiallinen sisältö on, että potilas voi hakeutua hoitoon mihin tahansa
EU-maahan ja on oikeutettu sosiaalivakuutusjärjestelmästä samaan korvaukseen kuin jos hoito
olisi annettu kotimaassa. EU:n näkökulmasta direktiivin pääasiallinen tarkoitus on lisätä potilaiden valinnanvapautta ja edistää EU-kansalaisten
perusoikeuksia. Itse näen, että tämä direktiivi on
jälleen esimerkki EU:n sääntelystä, jolla on merkittäviä vaikutuksia kotimaisiin järjestelmiimme.
Tästä direktiivistä ei ole Suomessa pidetty kovin suurta meteliä. Aihetta olisi. Asiantuntijoidenkin mukaan potilasdirektiivi tulee perusteellisesti muuttamaan nykyistä järjestelmäämme,
mutta hallitus ei silti ole avoimesti sisällyttänyt
potilasdirektiiviä käynnissä olevaan SOTE-uudistukseen. Miksei?
Lakimuutoksen kustannusvaikutuksistakin
on vielä hyvin vähän tietoa. Asiantuntijat ovat
arvioineet kulut melko avoimeen hintahaarukkaan: 3–100 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulisi vuosittain vielä 700 000 euron kustannukset
Kelaan sijoitettavasta kansallisesta yhteyspisteestä, jonka direktiivi myös vaatii perustettavaksi.
Lisärahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluihin
direktiivin toimeenpano vaatii siis joka tapauksessa.
Avoimia kysymyksiä lainvalmistelussa on
aiheutunut myös korvausjärjestelmistä, jotka
EU-maissa ovat erilaisia. Hallitus on kehysriihessään valinnut Suomen korvausmalliksi
nykymuotoisen sairausvakuutusmallin, jossa
ulkomailla annettu hoito rinnastetaan Suomessa annettavaan yksityiseen hoitoon korvauksia
päätettäessä. Sairausvakuutusmallissa arvioidut

M

kustannusvaikutukset jäisivät ilmeisesti pienimmiksi kuin muissa malleissa.
Esitettyjä korvausmalleja on neljä. Omavastuuosuusmallissa kuntien kustannusten arvioitiin nousevan vuosien saatossa jopa yli sadalla
miljoonalla eurolla. Huolestuttavaa onkin, että
myös tämä malli saattaa vielä jossain vaiheessa
olla meillä edessä, sillä nyt päätetty sairausvakuutusmalli on EU:n näkökulmasta ongelmallinen. Valittu ratkaisu voi siis johtaa EU-komission
määräämiin rangaistuksiin jos EU:ssa todetaan,
ettei Suomen sairausvakuutusmalli lisää tarpeeksi potilaiden valinnanvapautta. Direktiivin henki
kun on nimenomaan yhdenvertaiset palvelut ja
valinnanvapauden lisääntyminen.
Avoimia kysymyksiä on vielä paljon. Kustannusvaikutuksista ei ole faktatietoa, sillä on
hyvin vaikea arvioida kuinka paljon potilaiden
liikkuvuus rajojen yli lisääntyy. Millainen vaikutus uudistuksella on hoitojonoihin Suomessa? Aiheutuuko kunnille välillisiä kustannuksia,
joita ei ole otettu huomioon? Jos ja kun potilaat lähtevät rajojen yli liikkumaan, miten mm.
potilastiedot ja reseptit siirtyvät? Tehdäänkö
päällekkäisiä tutkimuksia, jos potilas on tutkittu
jo lähtömaassa? Miten EU-komissio suhtautuu
Suomen valitsemaan sairausvakuutuskorvausmalliin ja joudutaanko asia pian valmistelemaan
uudelleen?
Direktiivin mukaan muista EU-maista tulevia potilaita tulisi siis kohdella samalla tavalla
kuin oman maan kansalaisia. Suomessa on jo nyt
haasteellista selviytyä potilasjonojen lyhentämisestä. Ensi vuonna nähdään, paljonko uusia potilaita tulee, mistä maista heitä Suomeen hakeutuu ja millä kriteereillä heidät jo olemassa oleviin
potilasjonoihin sijoitetaan. Vai hoidetaanko suomalaiset jatkossa muissa EU-maissa?
Anne Louhelainen
perussuomalainen kansanedustaja
Hämeen vaalipiiristä

Hallitus EU:n renkinä

enossa olevat soteja kuntauudistukset herättävät runsaasti kysymyksiä.
Asioiden pallottelu virkamiesten
välillä ilmaisee, ettei kukaan tiedä missä mennään. Hallitus luo
paperille illuusioita, joilla ei ole
mitään tekemistä kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnin kanssa.
Kansalta on salattu sopimus
EU:n aluejakojärjestelmästä, ns.
NUTS-jaosta, jonka viimeisiä
vaiheita nyt ollaan toteuttamassa.

NUTS on Euroopan tilastovirasto
Eurostatin alueluokitus, joka määritellään EU-parlamentin ja -neuvoston asetuksessa 1059/2003.
Sen mukaan luokitusta tarkistetaan kerran kolmessa vuodessa.
Seuraava alueluokitus tarkistetaan 2014 ja lopullinen takaraja
on 2017.
Suomen EU- liittymisneuvotteluja varten laadittu kuntakartta
oli esillä EY-ministeriryhmän kokouksessa vuonna 1993. Suomen
esityksessä oli viisi suurlääniä (to-

teutunut), 19 maakuntaa (20
sote-aluettako?) ja 88 pientalousaluetta (suurkunnat?).
Perustuslain mukaan kunnallisen itsehallinnon suoja
ei turvaa yksittäisen kunnan
olemassaoloa. Tämän tietävät
sopimuksen tuolloin allekirjoittaneet päättäjät, jotka edelleen
ovat jarruttamassa asioiden julkituloa.
Kari Keto
Pelkosenniemi
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nsimmäinen erä Kyprosta koskevassa ottelussa on päättynyt.
Kypros voitti 10-0.
Se sai pitää muun muassa presidenttinsä. Myös oligarkit saavat
turvata varansa, joille annettiin
kohtuullisesti aikaa järjestelyilleen. Suomen neuvottelijat tietenkin ylistävät tulosta.
Edelleenkään ei voida välttyä vaikutelmalta, että kyseessä
on Suomen 1990-luvun laman
muunneltu toisinto. Laiki-pankki
ajetaan alas ja pilkotaan osiin.
Suurin pankki Bank of Cyprus,
josta valtio omistaa 85 % ja jossa
on suurimmat hämärätilit, saa jatkaa toimintaansa. Kuinkahan paljon saneerattavassa Laikissa palaa
pienyrittäjien ja tallettajien rahaa,
aivan kuten 90-luvun Suomessa?
Oliko Kypros-kriisin ratkaisumalli Suomen suunnittelema?
Merkelin tiimi löi pahasti arvovaltakirveensä kiveen. Enää
eivät kepulimaat usko troikan
uhkavaatimuksia.
Kiristyslinja siis toimii ja sitä voidaan jatkaa. Jos komissio
vaatii vastaavaa talletusveroa
tulevaisuudessa, se ottaa tarkoin
huomioon, mitä Kyproksen tilanteessa meni päin mäntyä. Tällöin
talletusvero tullee määrättäväksi
yllättäen - ilman neuvotteluja ja
koko Eurooppaa koskevaksi. Se
suuri into, millä tätä nyt yritettiin

runnoa läpi, kertoo myös sen,
kuinka kipeästi yleistä talletusveroa EU:n rahoitusrakenteeseen tarvitaan. Nyt nähty
koetus jää siis tuskin ainoaksi
yritykseksi.
Saatu "ratkaisu" ei pysäytä
valuuttapakoa. Nomuran ekonomisti Jacques Cailloux toteaakin : ”Suomi kuuluu selvästi
niihin maihin, joilla on suurin
riski sairastua Kyprokselta leviävään talletuspakoon”. Hän
perustelee arviotaan tehdyllä
Kypros-sopimuksella. Suomen
pankkien tileillä lepää paljon
euroalueen ulkopuolista rahaa,
joka saattaa säikähtää Kyprosta.
Tästä mahdollisesta valuuttapaosta oli Suomen pankin
Erkki Liikasellakin niin suuri
huoli, että hän lupasi hätäpäissään, ettei vastaavaa talletusveroa Suomeen tule. Liikanen
on kuitenkin vain virkamies,
eikä ole oikeutettu antamaan
lupauksia lainsäädännöllisistä asioista. Saksan Merkel on
avainasemassa yrittäessään
luoda saksalaista Eurooppaa.
Poliittinen arvovalta on kuitenkin murenemassa pala palalta
ja tiimalasin hiekka valuu.
Reijo Paunonen
valtuutettu, Juva

Avoimuutta
virkamiesten toimintaan

T

urun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg kertoi
Yle:n haastattelussa, kuinka Suomessa virkamiehet ja ministeriöt salaavat toimintaansa.
Esimerkkinä Wiberg kertoo, että on tuloksetta yrittänyt
lähes 30 vuotta saada tarkistettavaksi valtiovarainministeriön laskelmia. Hän ihmettelee ministeriön tapaa julkistaa vain johtopäätökset.
Laskelmat, joihin päätökset nojaavat, salataan. Aiheellinen kysymys
hänen mielestään kuuluu, että mistä tiedämme, onko ministeriön päätelmien tukena ylipäätään laskemia. Niinpä.
Salailuun perustuva hallintokulttuuri ulottuu valitettavasti myös
kuntatasolle. Se vaikeuttaa muun muassa luottamustoimien hoitamista
esimerkiksi maankäyttöä ja rakentamista koskevassa asioissa.
Olen jo aikaisemmin törmättyäni viranomaisten salailukulttuuriin joutunut siirtämään asiakirjapyyntöni hallinto-oikeuteen. Se arvioi odotetusti Tampereen kaupungin toiminnan asiakirjojen salailun
osalta lainvastaiseksi. Hallinnon toiminnasta kertoo paljon se, että
kaupunki valitti hallinto-oikeuden julkisuusmyönteisestä päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hävittyään kaikki oikeusasteet, tarkoituksella vasta kuntavaalien jälkeen, kaupunki teki uuden salailupäätöksen pyydetyistä asiakirjoista.
Wibergin tyly arvio hallintokulttuurista on, että vallan valvonta on
karannut kansalaisten ulottumattomiin. Arvioon on helppo luottamushenkilönäkin yhtyä, mutta vallitsevaan asiaintilaan ei pidä tyytyä. Nykyinen tapa kaipaa muutosta. Tarvitsemme vaihtoehdon nykymenolle.
Perussuomalaisia valtuutettuja toimii nyt aiempaa useammassa
Suomen kunnassa. Me voimme olla tukemassa ja luomassa uutta,
avoimuuteen ja julkisuuteen pohjautuvaa toimintatapaa.
Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu,
Tampere
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Alajärvi
Alajärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 17.4. klo 18 Alajärven kaupungintalolla. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa!
Asikkala
Asikkalan Perussuomalaiset
ry:n kevätkokous pidetään
sunnuntaina 28.4. klo 16 Tammenlehvätalolla, Vartiopolku,
Vääksy. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Eura
Euran
Perussuomalaiset
ry:n kevätkokous pidetään
sunnuntaina 21.4. klo 12
kahvila Mylly-Hovissa, Laitilantie 709, Kauttua. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Haapajärvi
Haapajärven Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.4.
klo 19 Haapajärven kaupungintalolla (kokoushuone 2).
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Jäsenet ja kaikki toiminnastamme kiinnostuneet,
tervetuloa!
Haukipudas
Haukiputaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 20.4. klo 13 osoitteessa: Kauppilantie 10, Martinniemi. Esillä sääntömääräiset
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hirvensalmi
Hirvensalmen Perussuomalaiset ry:n perustamis- ja järjestäytymiskokous pidetään
tiistaina 7.5. klo 18 Kirpparikahvilassa, Hirvensalmentie
8. Lisätietoja: Outi Virtanen,
p. 040 673 7523. Tervetuloa
mukaan toimintaan!
Hämeen
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Hämeen
piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
21.4. klo 13 Vääksyn Yhteiskoululla, Koulukuja 2. Esillä
sääntömääräiset asiat. Sampo
Terho avaa kokouksen ja kertoo EU-kuulumisia. Tervetuloa!

Isonkyrön virastotalossa, Pohjankyröntie 136. Käsiteltävänä
esityslistan ja muut esille tulevat
asiat.Kaikki jäsenet ja liittymisestä innostuneet tervetuloa!
Jalasjärvi
Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 23.4. klo 19
Jalasjärven kunnanviraston teknisen toimen kokoushuoneessa.
Tervetuloa!
Jämsä
Jämsän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 29.4.
klo 18 Jämsänkosken kirjaston
kokoushuoneessa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Kaarina
Kaarinan Seudun Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
21.4. klo 14 Paraisten keilahallin kokoushuoneessa, Rantatie
22. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Kainuun Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Kainuun piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4.
klo 15 Sotkamossa Särkisen majalla, Nurmestie 13. Hallitus kokoontuu jo klo 14. Tervetuloa!

Kainuun PerusNaiset
PerusNaiset ry:n kevätkokous
pidetään lauantaina 13.4. klo 13
Shell Kontiomäen kabinetissa,
Viitostie 2. Hallitus kokoontuu
jo klo 12. Mukana kansanedustaja Pirkko Mattila. Tervetuloa!

Kanta-Hämeen
Perussuomalaiset
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
20.4 klo 16 ravintola Frederikassa, Wetterhoffinkatu 2, Hämeenlinna. Tervetuloa

Karkkila
Karkkilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 20.4. klo 11
osoitteessa: Närönkatu 18 A 1,
Karkkila. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Iitti
Iitin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4. klo 16 Kausalan
ABC:llä. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Kaskinen
Kaskisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 19.4. klo
18 ravintola Sinisessä Hetkessä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Isokyrö
Isonkyrön Perussuomalaisten
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 25.4. klo18

Kaustinen
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään sunnuntaina 21.4. klo 19
Kortesjärven säästöpankin kerhohuoneessa. Tervetuloa!
Kerava
Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 17.4. klo
18 Keravan kaupungintalon harrastetilassa 2, Kauppakaari 11.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keski-Suomen
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Keski-Suomen
piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 5.5.
klo 13 Marjoniemen vanhassa pappilassa, Marjoniementie
91, Uurainen. Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen
varaedustajansa on esitettävä
kokoukselle valintaansa koskeva pöytäkirja tai sen jäljennös
tai ote. Tervetuloa!
Kokkola
Kokkolan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina
23.4. klo 18 Kokkolan kaupungintalon Baltic-kokoustilassa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Kuopio
Kuopion Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina
25.4. klo 17.30. Paikkana Leilan Pannu ja Pata, Kaartokatu 9.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Toivomme ilmoittautumista 22.4. mennessä:
petri.kaunisto@saunalahti.fi tai
p. 045 32 52 505. Tervetuloa!
Kuusamo
Kuusamon Perussuomalaiset järjestävät kaikille avoimen vapputilaisuuden keskiviikkona 1.5. klo
13 Kuusamon torilla. Tarjolla
asiaa, kahvia, simaa ja räiskäleitä.
Tervetuloa!
Lapin Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Lapin Piirin
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 27.4. klo 13
Hotelli Levitunturilla, Sirkassa.
Esillä sääntömääräiset asiat ja
sääntömuutos esitys. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Lemi
Lemin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 16.4 klo 18.30 Kouvon
baarin kabinetissa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Liperi
Liperin Perussuomalaiset ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina
28.4. klo 15 Ylämyllyn monitoimitalolla, Viljatie 1. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Lohja
Lohjan Seudun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 18.4. klo
18 kaupungintalo Monkolassa,
Karstuntie 4. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Loppi
Lopen Perussuomalaisten kevätkokous pidetään tiistaina 23.4.
klo 18 Lopen kaupungintalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Loviisa
Loviisan Perussuomalaisten kevätkokous pidetään keskiviikkona 24.4. klo 18 Safcafen pienessä
kabinetissa. Esityslistalla sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Mikkeli
Mikkelin Seudun Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina
18.4 klo 18. Hallitus kokoontuu klo 17.30. Paikkana kahvila
Eväs-Herkku Mikkelin rautatieasemalla. Esillä säätömääräiset
asiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Mäntyharju
Mäntyharjun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 19.4.
klo 16 Mäntyharjun kunnantalolla kokoushuone Kallassa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Nivala
Nivalan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 28.4. klo
15 osoitteessa: Urheilutie 5B 6,
Nivala. Tervetuloa!
Orivesi
Oriveden Perussuomalaiset ry:n
kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4. klo 18 Oriveden kaupungintalolla (kokoushuone 1).
Tervetuloa!
Orimattila
Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 24.4. klo 18 Järjestötuvalla,
Rantatie 2. Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki paikalliset
jäsenet ja liittymisestä kiinnostuneet, tervetuloa!
Oulu
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 27.4. klo
12 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5. Käsitellään
sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä valitaan hallitukseen
uudet jäsenet ja heille varajäsenet
eronneiden tilalle. Tervetuloa!

Oulun Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Oulun piirin
kevätkokous pidetään sunnun-

taina 28.4. klo 13 Muhoksen
päiväkeskuksessa, Pöllintie 3.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä lisäksi puoluevaltuustoon esitettävien valinnat. Tervetuloa!

Padasjoki
Padasjoen Perussuomalaisten
vuosikokous pidetään maanantaina 6.5. klo 17.30. Paikkana
Helmi Säästöpankin kerhohuone.
Ennen kokousta klo 15.30 tarjotaan kuntalaisille kunnallisvaalien kiitoskahvit. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Perho
Perhon Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.4. klo 18 osoitteessa: Korkiakankaantie 291,
Möttönen. Tervetuloa!
Pertunmaa
Pertunmaan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 6.5
klo 18 kunnantalon kahviossa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikalla kansanedustaja Kaj Turunen. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Perussuomalaiset Nuoret
Perussuomalaiset Nuoret ry:n
kevätkokous- ja seminaariviikonloppu pidetään 27.-28.4. klo
15 alkaen hotelli Seurahuoneella,
Torikatu 24, Kokkola. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Petäjävesi
Petäjäveden Perussuomalaisten
kevätkokous pidetään lauantaina 23.4. klo 18.30 ST1:n Kyläsepän kabinetti Petäjävedellä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Pirkanmaan
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4.
klo 14 Vanhan kirjastotalon luentosalissa, Keskustori 4, Tampere.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Pirkanmaan
Perussuomalaiset Nuoret
Pirkanmaan Perussuomalaisten
Nuorten kevätkokous pidetään
sunnuntaina 21.4. klo 16 perussuomalaisten piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere.
Tervetuloa!
Pohjois-Savon
Perussuomalaiset Nuoret
Pohjois-Savon Perussuomalaiset
Nuoret pitää yleisen kokouksen
maanantaina 22.4. klo 18 piiritoimistolla, Minna Canthin katu
2, Kuopio. Kokouksessa käsitellään mm. tulevaa toimintaa ja
täydennetään hallitusta. Tervetuloa!
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Pori
Porin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.4. klo 14 piiritoimistolla, Satakunnankatu 3335B. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Porvoo
Porvoon Perussuomalaiset ry
järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen perjantaina 26.4.klo
18.30 Porvoon kaupungintalolla.
Tervetuloa!
Puumala
Puumalan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 25.4. klo 18
kahvila Kuittisessa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Pyhäjärvi
Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 18.4. klo 18.30
kunnanviraston ”lasipalatsissa”. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Päijät-Hämeen PerusNaiset
Päijät-Hämeen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 16.4. klo
18. Kokouspaikkana Motorest
Kariston kabinettitila, Kauppiaankatu 1 , Lahti. Tilaisuudessa
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pälkäne
Pälkäneen Perussuomalaisten
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 14.4. klo 18
kahvila Onnenkengässä, Onkkaalantie 68. Paikalla kansanedusta-

ja Lea Mäkipää. Kahvitarjoilu,
tervetuloa!
Raahe
Raahen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 27.4. klo 16
teknisessä virastossa, Ruskatie 1,
Pattijoki. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Raahe
Raahen Seutukuntain Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 21.04. klo 15 Siikajoen
kunnanviraston alakerrassa (johtokeskus) Ruukissa. Käynti on takaoven kautta. Hallitus kokoontuu tuntia aikaisemmin eli klo
14.00. Tervetuloa!
Rantasalmi
Rantasalmen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 5.5 klo
13 ravintola Rinssieverstissä. Esillä sääntömääräiset asiat. Paikalla
piirin edustajana piirisihteeri Outi
Virtanen. Tervetuloa!
Salo
Salon seudun Perussuomalaisten
kevätkokous pidetään sunnuntaina 21.4. klo 17 Salon kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu jo
klo 16. Tervetuloa!
Satakunnan
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Satakunnan
piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 21.4.

klo 13 Nakkilan Yhteiskoulun
Lyydia Puttonen -salissa, Porintie
13. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Siuntio
Siuntion Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 16.4. klo 18:30
Siuntion kunnantalolla (neuvotteluhuone, 2. krs). Käsitellään
sääntömääräiset kevätkokous
asiat. Tervetuloa!
Somero
Someron Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maanantaina 22.4. klo
18 Peltipinnassa. Hallitus kokoontuu jo klo 17. Tervetuloa!
Sysmä
Sysmän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 4.5. klo 13
kahvila Lintan Kammarissa, Sysmäntie 16. Tervetuloa!
Tampere
Tampereen Perussuomalaisten
kevätjysäys järjestetään lauantaina 27.4. klo 15 Tammerkosken
lukion Sampolan auditoriossa,
Sammonkatu 2. Mukana kansanedustaja Jussi Niinistö ja europarlamentaarikko Sampo Terho.
Tervetuloa!
Tuusula
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 25.4. klo 18
Tuusulan kunnantalolla, Hyryläntie 16. Esillä sääntömääräiset

asiat sekä keskustelua ajankohtaisista aiheista. Tervetuloa!
Uudenmaan
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Uudenmaan
piirin sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 28.4.
klo 12 Tikkurilan seurakunnan
auditoriossa, Unikkotie 5, Vantaa. Esillä sääntömääräiset asiat
ja sääntömuutosesitys. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Utajärvi
Utajärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 19.4. klo 18
Hyvinvointitalossa, Kirkkotie 32.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Vaasa
Vaasan Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 20.4. klo 14. Paikkana
Kuninkaantie Vuokratupa, Kuninkaantie 72. Tervetuloa!
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buffet. Paikalla kansanedustajat
Pirkko Mattila ja Kimmo Kivelä sekä europarlamentaarikko Sampo Terho. Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Varsinais-Suomen
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
21.4. klo 18 Naantalin kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2. Kahvitarjoilu ja kokousosanottajien
valtakirjojen tarkistus klo 17.30
alkaen. Tervetuloa!

Ylivieska
Ylivieskan Seudun Perussuomalaisten kevätkokous pidetään torstaina
25.4 klo 18.30 Alavieskan kunnantalolla. Hallituksen kokous jo klo
17. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Vantaa
Vantaan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 27.4. klo
13.30 Srk-yhtymän auditoriossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tervetuloa!

Äänekoski
Äänekosken Perussuomalaisten
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.4. klo 18. Paikkana Äänekosken kaupungintalon
takkakabinetti. Esillä sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu
samassa paikassa klo 17. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Varkaus
Soisalon Perussuomalaiset järjestävät kaikille avoimet vappuiltamat tiistaina 30.4. klo 18
kylpylähotelli Kuntorannassa
Varkaudessa. Halukkaille tarjolla 15 euroa maksava iltama-

Perusäijät
Perusäijien sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
4.5. klo 14 puolutoimistolla, Yrjönkatu 8-10 B 25, Helsinki. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

PUOLUEKOKOUKSESTA KANSANJUHLA
Perussuomalaisten puoluekokous kesäkuun
viimeisenä viikonloppuna kerää kaikkien
aikojen suurimman osallistujajoukon.

P

erussuomalaisten työmiehen Matti Putkosen mukaan Tampereen puoluekokoukseen 2011 verrattuna kansaa
vaeltaa Joensuuhun monin
verroin enemmän.
- Odotamme, että puoluekokoukseen tulee 1 500-2 000
henkeä.
Jokainen näistä on puoluekokousedustaja, koska perussuomalaisen puolueen sääntöjen mukaan kaikilla jäsenillä
on läsnäolo-, puhe- ja äänestysoikeus puoluekokouksessa.
Puoluekokouksen sujuvuus

pyritään varmistamaan vielä aikaisempia kokouksia paremmin.
Puoluekokouksessa
otetaan
myös mahdollisesti käyttöön
sähköinen äänestys, mutta vain
jos on aivan varmaa, että se toimii teknisesti täysin virheettömästi.
Henkilövalinnat
keskeisessä roolissa
Joensuun puoluekokouksessa valitaan lähes koko puoluejohto, vain
puoluehallituksen jäsenet valitaan
puoluevaltuuston toimesta.
Puolueen puheenjohtajakisaan

on toistaiseksi ilmoittautunut vain
nykyinen puheenjohtaja Timo Soini. Puolueen varapuheenjohtajiksi - kolme paikkaa - on useampia
halukkaita.
Puolueen työmies Matti Putkosella on oma suosikkinsa.
- Toivoisin, että puolueen va-

rapuheenjohtajistoon valittaisiin
joku työntekijätyyppi, koska meidän suurin yksittäinen kannattajajoukkomme on teollisuustyöntekijät.
Myös puoluesihteerin viittaa on puolueen sisällä soviteltu
yhdelle jos toiselle. Piireissä käy

myös kova kuhina, sillä puoluekokous valitsee uuden puoluevaltuuston, joka käyttää ylintä
päätösvaltaa puoluekokousten
välisenä aikana.
SEPPO HUHTA
KUVA MATIAS TURKKILA

PERUSSUOMALAISTEN PUOLUEVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
Pidetään lauantaina 20.4.2013 klo 11.30 eduskuntatalon auditoriossa.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista ja muut asiat tarkemmin.
Timo Soini 		
puheenjohtaja

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
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PerusNaiset
jakoivat pusuja

L

apin PerusNaiset tempaisivat naistenpäivänä. Pusuja
päästiin jakamaan kirkkaassa ja tuulisessa pakkassäässä. Viimevuotisen positiivisen kokemuksen rohkaisemana Lapin PerusNaiset jakoivat pusuja tänä
vuonna viidellä paikkakunnalla: Posiolla, Ranualla, Kittilässä,
Torniossa ja Ylitorniolla. Jäsenmäärämme on kasvanut kuluneen vuoden aikana huomattavasti ja innokkaita pusunjakajia
oli helppo saada mukaan tapahtumiin.
Äidit lapsineen ja kaikki muutkin yllätettiin iloisesti pusulla
kesken kauppareissun. Naiset olivat todella otettuja tällaisesta
pyyteettömästä muistamisesta ja monet jäivät toviksi keskustelemaan askarruttavista valtakunnallisista ja paikallisista ongelmista. Kunta- ja sote-uudistukset olivat keskustelujen pääaiheita eikä EU:n ongelmistakaan vaiettu. Kuulimme monta
kommenttia siitä, miten tärkeää on olla näkyvillä ja ihmisten
keskellä näin vaalien välilläkin. Kaikille ohikulkijoille eivät pusut kelvanneet, mutta joillekin pystyimme osoittamaan olevamme aivan tavallisia naisia ja äitejä.
Lukuisat saamamme Naistenpäivän toivotukset loivat kirpeään säähän lämmintä tunnelmaa ja antoivat uskoa ja intoa
jatkaa perussuomalaista työtä siellä missä ihmiset ovat. Kiitokset iloiselle pusuporukalle ja kiitokset niille perusmiehille, jotka
omalla paikkakunnallaan osallistuivat tempaukseen tasavertaisena Lapin PerusNaisten kanssa.
Sinikka Jylhä

PerusNaiset aktivoivat
toimintaansa

P

erusnaiset toimivat myös piiritasolla. Pirkanmaan ja Satakunnan piirin osa-aikaisena aktivointivetäjänä toimii
Helena Ojennus. Aktivointitilaisuuksia ja samalla luottamushenkilökoulutusta järjestetään tarpeen mukaan.
Muutamien osastojen kanssa on jo sovittu tilaisuuksista.
Vaikka kysymys on pääosin naistoiminnasta, ovat miehetkin tervetulleita tilaisuuksiin. Kouluttajina toimivat ainakin perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Reijo Ojennus, Helena Ojennus ja mahdollisesti
muitakin perussuomalaisia toimijoita.

Perussuomalainen 6/13 ilmestyy

3.5.2013

Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 24.4.2013
toimitus@
perussuomalaiset.fi

Luottamushenkilöiden

TYÖMORAALI

L

apin
PerusNaisten
sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin
tänä vuonna Torniossa huikaisevan kirkkaana
maaliskuisena lauantaipäivänä.
Vieraaksi saimme puolueen talouspäällikön ja naisjärjestön
rahastonhoitajan Auli Kangasmäen, joka kertoi ajankohtaisia
kuulumisia pääkallonpaikalta
sekä vuosikymmenten varrella
kertyneitä kokemuksiaan kenttätyöstä ja naisten vaikutusmahdollisuuksista puoluetyössä.
Auli toivotti Lapin PerusNaiset
tervetulleeksi mukaan Perussuomalaisten Naisten kevätkokousristeilylle ja samalla tutustumaan puoluetoimistoon ja
eduskuntaan. Otimme kutsun
mielihyvin vastaan ja ryhdymme oitis käytännön järjestelyihin matkaa varten.
Perustajajäsenemme, kansanedustaja ja puoleen 1. varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä
kertoi johtamastaan lapsi- ja
nuorisopoliittista ohjelmaa kokoavasta työryhmästä. Kokousväeltä kuultiin runsaasti tietoa
epäkohdista ja myös korjausehdotuksia. Hanna kertoi myös
vastikään pidetystä strategiapalaverista, jossa piirien edustajat
olivat kertoneet mm. naisten
vähyyden rajoittavan puolueen
kasvua ja toimintaa.
Asian tekee hieman nurinkuriseksi tosiseikka, johon
törmäämme tuon tuostakin;
naisten toiminta ymmärretään

jotenkin vastakohdaksi ja kaikesta muusta toiminnasta erillään pidettäväksi. Naisten esille tuomiin
asioihin suhtaudutaan usein olankohautuksella ja meidät pyritään
tuuppaamaan muonitusjoukkoihin. Kuinka monen paikallisyhdistyksen tai piirin puheenjohtaja
on nainen, mikä on naisten osuus
piirien hallituksissa? Ongelma ei
varmasti ole osaavien naisten puute, vaan ennen kaikkea se, jonka
naama katsoo ”toimen miestä”
peilistä. Yhteistyön on puolueen
sisällä toimittava sukupuoleen tai
ikään katsomatta.
Perussuomalaiset nousivat viime syksynä rytinällä kunnallisiin
luottamustehtäviin. Hämmennystä ja närkästystäkin on herättänyt
vallitseva ”maan tapa”, johon alla
oleva julkilausuma ottaa kantaa:
Luottamushenkilöiden työ on
päässyt vauhtiin kaupunkien ja
kuntien hallituksissa, valtuustoissa, lautakunnissa ja muissa yhteistyöelimissä yli puoluerajojen. Uusissa luottamustehtäviin valituissa
henkilöissä herättää syvää hämmennystä ja närkästystä vallitseva
”maan tapa”; luottamushenkilö
tulee kokoukseen myöhässä tai
lähtee sieltä pois, kun on kirjoittanut nimensä läsnäololistaan ja
näin varmistanut kokouspalkkion
ja matkakorvausten saamisen.
Tällainen käytös on yksiselitteisen tuomittavaa. On täysin ymmärrettävää, että joskus kokous
sattuu sellaiseen ajankohtaan, että osallistuminen on jostain syystä
mahdotonta. Varahenkilöjärjes-

telmä on luotu juuri sitä varten,
että varsinaisen jäsenen ollessa
estynyt kutsutaan paikalle varajäsen.
Jokaisessa kaupungissa ja
kunnassa on myös niitä, jotka
eivät kiireidensä vuoksi ehdi
paikalle juuri koskaan. Tilanne
on useinkin ollut tiedossa jo ehdokkaaksi ryhdyttäessä. Onkin
kysyttävä äänestäjien kuluttajansuojan perään, kun ehdokkaaksi asettuu henkilöitä, joilla
ei ole aikomustakaan hoitaa sitä
tehtävää, johon pyrkivät.
Tähän varsin yleiseen epäkohtaan on syytä puuttua kovalla kädellä, onhan se aivan
korruptioon verrattavaa vilpillistä ja paheksuttavaa toimintaa. Luottamushenkilöiden
palkkiot ja muut korvauksethan
maksetaan meidän kaikkien verorahoista. Äänestäjän on syytä
seurata tarkoin luottamushenkilöiden toimintaa voidakseen
seuraavissa vaaleissa kohdistaa
äänensä ehdokkaalle, joka sen
oikeasti ansaitsee.
Lapin PerusNaisten hallitus
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LESTIJÄRVELLE
perussuomalaisten
paikallisyhdistys

L

estijärvelle perustettiin
oma paikallisyhdistys.
Lestijärven Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin kunnanvaltuutettu, kirjanpitäjä Juha Salminen.
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä
hoitaa autonkuljettaja Hannu
Saari ja varapuheenjohtajana
toimii kunnanvaltuutettu, koneurakoitsija Juha Nevala.
Lestijärven Perussuomalaiset
aikovat osallistua paikallisille

muikkumarkkinoille yhdessä
Keski-Pohjanmaan piirijärjestön
kanssa. Jäsenhankintaa tehostetaan muutekin ja Perussuomalainen-lehteä jaetaan innokkaasti alueen äänestäjille.
Lestijärvi oli viimeinen suomenkielinen kunta Keski-Pohjanmaalla, jossa ei vielä ollut
puolueen paikallisyhdistystä.
Perustavan kokouksen aikaansaannoksina saatiin myös uusia
jäsenhakemuksia.

Kuvassa Lestijärven puheenjohtajaksi valittu Juha Salminen, piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa, kunnanhallituksen varajäsen Harri Tuikka sekä yhdistyksen sihteerinä aloittava Hannu Saari.

Hallitus ajaa kunnat ahdinkoon
ja pakoilee omaa vastuutaan

Kunnalliseen
päätöksentekoon voi vaikuttaa

P

erussuomalaisten Kainuun piirin piirihallitus on kokouksessaan
keskustellut hallituksen
kehysriihen tuloksista.
Piirihallituksen mielestä hallituksen ei olisi pitänyt tehdä päätöksiä, jotka entisestään lisäävät
kuntien talousahdinkoa. Hallitus ja sitä tukevat puolueet eduskunnassa ovat jo aikaisemmilla
päätöksillään päättäneet leikata sadoilla miljoonilla euroilla
kuntien valtionosuuksia ja nyt
tehdyillä kehyspäätöksillä tätä
leikkauslinjaa edelleen jatketaan.
Julkisuuteen tulleiden tietojen
mukaan valtionosuuksia tultaisiin leikkaamaan 90 miljoonaa
euroa jo aikaisemmin tehtyjen
päätösten lisäksi. Kiinteistöverolakia tultaisiin muuttamaan
siten, että kunnat voisivat kerätä
kiinteistöjen omistajilta sata 100
miljoonaa tähänastista enemmän
kiinteistöveroja. Asiantuntija-

arvioiden mukaan kehysriihen
päätökset aiheuttavat paineita
kunnille korottaa myös kunnallisveroprosenttejaan.
Näillä päätöksillä hallitus
asettaa kunnat ja kuntavaltuutetut tukalaan asemaan. Kuntien ja kaupunkien valtuustot
joutuvat tekemään hallituksen
puolesta ikävät päätökset ja
ottamaan hallituksen harjoittaman virheellisen linjan syykseen.
Tämä on vastuun pakoilua.
Hallituksen olisi pitänyt tässä
tilanteessa ottaa rohkeampia
askeleita säästöpuolella. Esimerkiksi ylisuuriksi paisuneista
kehitysapurahoista olisi voitu
leikata huomattavasti enemmän, ja Suomen tulisi kieltäytyä holtittomasti talouttaan
hoitaneiden maiden ja niiden
pankkien tukemisesta.
Kainuun piirin perussuomalaiset

K

unnalliseen päätöksentekoon osallistuneille
on varmasti tuttua voimattomuuden tunne;
monesti törmää siihen, että kokoukseen tuotua huonoa tai toimimatonta pohjaesitystä ei oikeasti
kykene haastamaan. Tuntuu siltä,
että asiat on jo päätetty valmiiksi
ennen niiden tuomista vaikkapa
lautakunnan tai valtuuston käsiteltäväksi.
Näin käytännössä onkin.
Lautakunnan tai valtuuston kokous on väärä paikka enää oikeasti vaikuttaa käsiteltävään asiaan. Tietysti itse kokouksessakin
saattaa toisinaan onnistua asian
palauttaminen valmisteluun, päätösehdotuksen hylkääminen, vastaesityksen läpisaaminen tai asian
pöydälle jättäminen, mutta tämä
on usein äärimmäisen epätodennäköistä – hyvistä perusteluista
huolimatta.
Ihminen – myös luottamus-

henkilö – tarvitsee aikaa asian
oivaltamiseen ja ymmärtämiseen
sekä kantansa muuttamiseen.
Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta sai 13.3.2013 päätettäväkseen bussilinjan numero
10 (Järvensivu–Pispalanharju)
palvelutason huononnusesityksen
talvikaudelle 2013–2014 niin, että
ruuhka-aikojen ulkopuolella vuoroväli olisi heikentynyt puolesta
tunnista tuntiin. Ennen virallista
kokousta lautakunnan perussuomalaiset luottamushenkilöt, kaupunginvaltuutetut hakivat ja saivat yksitellen lautakunnan 15 jäsenen tai varajäsenen tuen parisivuiselle, asianmukaisia perusteluja
täynnä olevalle muutosesitykselle,
minkä seurauksena virkamiehet
sitten muuttivat kesken kokousta
omaa ehdotustaan vastaaman tehtyä muutosesitystä.
Linjan 10 vaikutusalueella
asuu lukematon määrä vanhuksia ja lapsia, jotka tarvitsevat
toimivan joukkoliikenteen asuin-

alueilla, joilla maastonmuotojen
johdosta siirtyminen käyttämään
korvaavia linjoja ei ole mahdollista. Käytännössä ei tarvita kuin
yksi vanhus, joka reitti 10 palveluntason huonontuessa, korvaavia linjoja käyttäessään, saa
kaatuessaan Järvensivun usein
liukkailla ja hoitamattomilla
portailla tai Pyynikin jyrkillä ja
liukkailla kulkuväylillä lonkkamurtuman, josta aiheutuu pidennetty hoitojakso, ja koko vuoden
säästöt, 50 000 euroa, on jo miltei
käytetty.
Päätös bussilinjan 10 säilyttämisestä on esimerkki sekä tehokkaasta vaikuttamisesta että yli
puoluerajojen tapahtuvasta yhteistyöstä. Kaikkien puolueiden edustajat tulivat mukaan nähdessään,
että asia on oikea ja hyvä.
Aarne Raevaara, Lassi Kaleva
Tampereen seudun
joukkoliikennelautakunnan
jäsen

Puoluekokousmatkan
yhteiskuljetukset Pohjois-Pohjanmaalla
Piiriyhdistys pyrkii järjestämään Joensuun puoluekokoukseen
yhteiskuljetuksen seuraavilta paikkakunnilta:
n Kuusamo-Taivalkoski-Pudasjärvi-Kiiminki-Oulu-MuhosUtajärvi-Sotkamo-Joensuu.
n Raahe-Kalajoki-Ylivieska-Nivala-Haapavesi-KärsämäkiIisalmi-Joensuu.
Lähtöpäivä molemmille reiteille on perjantai 28.6. ja
paluu sunnuntaina 30.6.
Yhteiskuljetuksen hinta edestakaiselta matkalta riippuu osallistujien
määrästä. Alustavasti edestakaisen matkan hinnaksi on suunniteltu
40 / henkilö, jos lähtijöitä per linja-auto on vähintään 20 henkilöä.
Ennakkoilmoittautumiset matkajärjestelyjä varten viimeistään
31.4. mennessä piiriyhdistyksen sähköpostiin:
ps.oulun.piiritoimisto@gmail.com tai suoraan toiminnanjohtajan
sähköpostiin: jari.pirinen3@luukku.com.
Piiriyhdistys on varannut ennakkoon myös majoitustilaa eri hotelleista. Huoneet varataan ja maksetaan itse. Huoneita on rajoitetusti!
Ennakkovaratuista hotellimajoituksista ja muista matkajärjestelyistä
löytyy lisätietoa piirin verkkosivuilla: www.oulu-perussuomalaiset.fi.
Kari Laurila, piirisihteeri
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PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10 B 25, 6. kerros
00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi

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

Puh: 0400 479 869
raul.lehto@luukku.com
LAPPI
Jukka Paakki
Tuomiojantie 17, 97130 Hirvas
Puh: 0400 791 188
jukka.paakki@pp1.inet.fi
OULU
Paula Juka
Evakkotie 34, 91500 Muhos
Puh: 040 539 3670
paulju@luukku.com
PIRKANMAA
Mikko Nurmo
Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980
mnurmo@gmail.com

Marja-Liisa Riihimäki
Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

Juhani Pilpola
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

Jaana Sankilampi
Puh: 040 513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi

Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

Outi Virtanen
Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

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

www.perusnaiset.fi

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

PERUSSUOMALAISET
NUORET
Puheenjohtaja
Simon Elo
Puh: 0400 988 960
simon.elo@ps-nuoret.fi

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

POHJOIS-KARJALA
Eero Bogdanoff
Tuulikinkatu 26, 80260 Joensuu
Puh: 050 463 5353
eero.bogdanoff@luukku.com

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

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

Toiminnanjohtaja
Heikki Tamminen
Puh: 044 301 9791
heikki.tamminen@ps-nuoret.fi

SATAKUNTA
Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh: (02) 822 1250 , 050 517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Pääsihteeri
Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi

Työmies
Matti Putkonen
Puh: 0207 430 809, 0400 904 447
matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Jäsenrekisterivastaava
Heidi Ronkainen
Puh: 0207 430 805, 0400 917 354
heidi.ronkainen@perussuomalaiset.fi
Projektisihteeri, järjestö- ja PRH-asiat
Marjo Pihlman
Puh: 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Toimistotyöntekijä
Kirsi Kallio
Puh: 0207 430 804, 0400 917 353
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Pekka Kataja
Puh: 040 669 3586
pekka.kataja@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Joukamo Kortesalmi
Puh: 040 669 3588
joukamo.kortesalmi@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEEN-		
JOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Raimo Vistbacka
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi
ETELÄ-SAVO
Kaj Turunen
Savolankatu 1 B 2, 57100 Savonlinna
Puh: 0400 654 495
kaj.turunen@viestilinja.fi
HELSINKI
Arto Välikangas
Merikorttikuja 2 V 621, 00960 Helsinki
Puh: 050 376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi
HÄME
Jari Ronkainen
Luotikuja 31, 16710 Hollola
Puh: 040 501 2569
rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com
KAINUU
Toivo Kyllönen
Pirttikatu 9, 87150 Kajaani
Puh: 050 522 4404
topi.kyllonen@hotmail.com
KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa
Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400 167 832
arto.pihlajamaa@luukku.com
KESKI-SUOMI
Pentti Tuomi
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040 765 7846, 014 439 166
pentti.tuomi@saarijarvi.fi
KYMI
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199,
49200 Heinlahti
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UUSIMAA
Pekka M. Sinisalo
Testamenttitie 14, 028810 Veikkola
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Juhani Pilpola
Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

PERUSSUOMALAISET
NAISET RY HALLITUS
Puheenjohtaja
Marja-Leena
Leppänen
Puh: 040 775 1757
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi
1. Varapuheenjohtaja
Kike Elomaa
Puh: (09) 432 3022
ritva.elomaa@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja
Pirita Nenonen
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@perusnaiset.fi
Sihteeri
Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400
sihteeri@perusnaiset.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Vaili Jämsä-Uusitalo
Puh: 040 777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi
Kirsi Kallio
Puh: 0400 917 353
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi
Tuula Kuusinen
Puh: 040 504 5808
tuulak_67@hotmail.com
Anne Louhelainen
Puh: (09) 432 3096
anne.louhelainen@eduskunta.fi
Sari Martniku
Puh: 044 272 4763
sari.martniku@gmail.com
Helena Ojennus
Puh: 0400 236 154
paakari@jippii.fi
Minna Mäkinen
Puh: 044 070 8338
minna.makinen@jyvaskylalainen.com
Pia Pentikäinen
Puh: 040 669 3661
pia.pentikainen@perusnaiset.fi

Vesa-Matti Saarakkala
Puh: (09) 432 3150
Timo Soini
Puh: (09) 432 3163
Ismo Soukola
Puh: (09) 432 3168
Maria Tolppanen
Puh: (09) 432 3179
Reijo Tossavainen
Puh: (09) 432 3185
Kaj Turunen
Puh: (09) 432 3187
Kauko Tuupainen
Puh: (09) 432 3190

EDUSKUNTARYHMÄ
Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi
Kansanedustajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Pertti Virtanen
Puh: (09) 432 3111
Ville Vähämäki
Puh: (09) 432 3195
Juha Väätäinen
Puh: (09) 432 3196

Pirkko
Ruohonen-Lerner
Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3165

PERUSSUOMALAISTEN
RYHMÄKANSLIA

www.ps-nuoret.fi
Pentti Kettunen
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh: (09) 432 3070
Jari Lindström
Eduskuntaryhmän 2. vpj.
Puh: (09) 432 3088

Eduskuntaryhmä
Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274
(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmäkanslioiden kanssa)
perussuomalaiset@eduskunta.fi
Toni Kokko
Pääsihteeri
Puh: (09) 432 3282
toni.kokko@
eduskunta.fi

Sampo Terho
Juho Eerola
Työpuhelin Bryssel:
Puh: (09) 432 3013
+ 32 228 45757
Työpuhelin Strasbourg:
Ritva Elomaa
+33 3881 75757
Puh: (09) 432 3022
GSM Bryssel: +32 471 552 923
GSM Suomi: 050 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu
AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ:
Eeva Katri
Puh: +32 228 47757
katri.eeva@europarl.europa.eu
Hanne Ristevirta
Puh: +32 47 6055 037
hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Kotimaan avustaja
Pekka M. Sinisalo
Puh: 044 2222 678
pekka.sinisalo.ps@gmail.com

PUOLUEHALLITUS
Timo Soini
Puheenjohtaja
Puh: 050-511 3027
timo.soini@
eduskunta.fi

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
puh: 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com

Juha Väätäinen
Puh: 040 768 0974
juha.vaatainen@eduskunta.fi

Tom Packalén
Puh: (09) 432 3136

Hanna Mäntylä
1. Varapuheenjohtaja
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

Teuvo Hakkarainen
Puh: (09) 432 3040
Jussi Halla-aho
Puh: (09) 432 3042
Lauri Heikkilä
Puh: (09) 432 3043
James Hirvisaari
Puh: (09) 432 3045
Reijo Hongisto
Puh: (09) 432 3046
Olli Immonen
Puh: (09) 432 3049
Ari Jalonen
Puh: (09) 432 3050
Anssi Joutsenlahti
Puh: (09) 432 3052
Johanna Jurva
Puh: (09) 432 3054
Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
Pietari Jääskeläinen
Puh: (09) 432 3027
Kimmo Kivelä
Puh: (09) 432 3075
Osmo Kokko
Puh: (09) 432 3078

Juho Eerola
2. Varapuheenjohtaja
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Laila Koskela
Puh: (09) 432 3083

Reijo Ojennus
3. Varapuheenjohtaja
Puh: 0400 984 238
paakari@jippii.fi

Anne Louhelainen
Puh: (09) 432 3096

Ossi Sandvik
Puoluesihteeri
Puh: 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
MUUT JÄSENET:
Vuokko Lahti
Puh: 040 594 7289
vuokko.lahti@pp.inet.fi
Pirita Nenonen
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@pp.inet.fi
Mikko Nurmo
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

Maria Lohela
Puh: (09) 432 3092

Antti Valpas
Eduskuntasihteeri
Puh: (09) 432 3278
antti.valpas@eduskunta.fi
Kirsi Seivo
Tiedottaja
Puh: (09) 432 3284
kirsi.seivo@eduskunta.fi
Päivi Ojala
Toimistosihteeri
Puh: (09) 432 3285
paivi.ojala@eduskunta.fi
Juha Johansson
Lainsäädäntösihteeri
Puh: (09) 432 3286
juha.johansson@eduskunta.fi
Iiro Silvander
Eduskuntasihteeri
Puh: 09-432 3288
iiro.silvander@eduskunta.fi
Juha Halttunen
Talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3287
juha.halttunen@eduskunta.fi
Samuli Virtanen
Kansainvälisten asiain sihteeri
Puh: (09) 432 3289
samuli.virtanen@eduskunta.fi
Maria Aalto
Eduskuntasihteeri
Puh: (09) 432 3292
maria.aalto@eduskunta.fi

Pirkko Mattila
Puh. (09) 432 3102
Lea Mäkipää
Puh: (09) 432 3120
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
Martti Mölsä
Puh: (09) 432 3128
Mika Niikko
Puh: (09) 432 3129
Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131

www.perussuomalaiset.fi
Keltainen
12m68y
Pantone 123C

Haluttaessa kultaväriä Pantone 871
Sininen
100c56m18k
Pantone 294 C
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Marja Koskinen ja Maarit Tuomi ennättivät hymyilemäänkin,
vaikka välillä oli parikymmentäkin henkeä makkarajonossa.

Lahtelainen Martti Ruuskanen lähetti eduskunnalle asiaterveisiä
kansanedustaja Anne Louhelaisen välityksellä.

Kansalaisilta kovaa tekstiä Lahdessa

L

ahden Perussuomalaiset ry järjesti toritilaisuuden kaupungin torilla huhtikuun
markkinoilla. Yleisölle tarjottiin
telttakatoksen äärellä grillimakkaraa ja kahvia. Perussuomalaisten kaupunginvaltuutetut
keskustelivat ajankohtaisista
kysymyksistä yleisön kanssa.
Paikalla kävi jälleen useita satoja henkilöitä. Maan hallituksen
suuntaan lähti kipunoivia terveisiä Lahden torilta.
Paikalla oli myös perussuomalaisten kansanedustaja Anne
Louhelainen Hollolasta. Kansanedustajan ympärillä riitti ky-

selijöitä ja eduskunnan suuntaan
kohdistettuja viestien tuojia.
Perussuomalaisten vahva kannatuksen kasvu näkyi ja tuntui
keskusteluissa.
- On ihan selvästi nähtävissä,
mitä Etelä-Euroopassa tapahtuu. Meillä ei ole varaa Italian
ja Espanjan pelastamiseen, jos
sellainen tilanne tulee. Kun EU:n
perussopimusta ei saada muutettua, niin tukipäätöksiä tehdään
sitä kiertäen, Louhelainen totesi.
Louhelaisen mukaan kuntauudistus ja sote-alueuudistus
ovat niin levällään, ettei oikein
kukaan tiedä mitä maan hallitus
oikein haluaa, jos hallitus ei tie-

dä itsekään. Asiantuntijatkin ovat
erimielisiä asiassa.
- Uudistuksia olisi pitänyt
tehdä ajan kanssa. Ensin olisi pitänyt miettiä mitä tehdään ja sitten miten asiat tehdään. Vahvasti
näyttää siltä, että pakkoliitoksia
ei tule, mutta rahoitusratkaisut
tehdään niin että kuntia ajetaan
yhteen keskusalueille.
Kansanedustaja kiirehti tämän jälkeen kohti Helsinkiä ja
eduskuntaa. Kansalaisilla riitti
vielä muutamia tunteja keskusteltavaa kaupunginvaltuutettujen
kanssa.
Lasse Koskinen

Markkinahumussa Tarmo Möykky ja Rami Lehto.

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

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SUKUNIMI

KOTIKUNTA

ETUNIMI

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

LÄHIOSOITE

PUHELIN

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

SÄHKÖPOSTI

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

LÄHIOSOITE

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

KANSALAISUUS

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SOTU
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Eurokriisin synkät pilvet ovat luoneet varjoaan
Euroopan ylle jo useamman vuoden ajan. Monia mietityttää,
miten euroalue tulee kehittymään – siintääkö pilvien raosta
valoa vai yltyykö myrsky?

MITEN
EUROALUE
KEHITTYY?
Pasi Holm • Janne Huovari • Markus Lahtinen

SUOMEN PERUSTA -ajatuspaja päätti ottaa asiasta selvää ja tilasi Pellervon taloustutkimukselta aiheesta
selvityksen. Miten euroalue kehittyy? – tutkimuksessa arvioidaan euroalueen kehitystä lähitulevaisuudessa ja tuodaan esiin mitä vaihtoehtoja Suomella on euroalueen jäsenenä ja mitä vaihtoehtoisia
valuuttajärjestelmiä nykyiselle eurolle on.

”Tuo tutkimus
kannattaa lukea.
Kannesta kanteen.”
– Timo Soini

Tutkimuksen saat ladattua Suomen Perustan internetsivuilta osoitteessa www.suomenperusta.fi tai voit tilata sen
veloituksetta toiminnanjohtaja Simo Grönroosilta (simo.gronroos@gmail.com / 050 321 1755).

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

TAITA TÄSTÄ JA NIDO KIINNI

Postimaksu
maksettu

Perussuomalainen
Tunnus 500 9637
00003 Vastauslähetys

