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Opettajan ku
Kansan vuolas tuki ja kiivas julkisuuden paine
pelastivat opettaja Antti Korhosen Alppilan
koulujupakassa. Helsingin koulun opetuslautakunta
perui opettajan potkut yksimielisesti vain yhden
kokoomuslaisen jäsenen äänestäessä tyhjää.
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Urpilaisen
mahdoton
matematiikka
Tervetuloa Skalppilan yläasteelle! Aloitetaan alkemian tehtävillä:
Tehtävä 1: Hyvä ystäväsi on rahapulassa ja hän pyytää
sinulta satasta lainaksi. Hän lupaa maksaa täyden summan
takaisin, kuitenkin yhdellä ehdolla. Näet sillä, että heti kun
hän on saanut satasensa, hän antaa sinulle neljä kymppiä takaisin. Sinä laitat takaisin saamasi kympit pankkiin ja odotat,
että talletuskorko kasvattaa neljä kymppiäsi takaisin sataseksi. Joudut odottelemaan joitain vuosikymmeniä, mutta lopulta
saat rahasi takaisin. Lainaatko satasen?
Tehtävä 2: Olet pankinjohtaja. Luoksesi saapuu hampuusi,
joka pyytää miljoonan euron lainaa. Hampuusin ronski ulkonäkö pelottaa sinua hieman, etkä voi olla täysin varma siitä, että rakas pankkisi saa rahat takaisin. Muistat hämärästi,
että pankinjohtajakoulussa opetettiin jotain vakuuksien pyytämisestä. Ennen kuin ehdit löytää kirjahyllystäsi ”Bankingfor-dummies”-opuksen, hampuusi ehdottaa seuraavanlaista
järjestelyä: sinä myönnät lainan, hän maksaa summasta 40
prosentin vakuuden ja pitää itse loput rahat. Sinä laitat vakuuden naapuripankkiin korkoa kasvamaan. Odotat vuosikymmeniä, joiden jälkeen vakuudet vastaavat koko lainasummaa.
Myönnätkö miljoonat?
Tehtävä 3: Toimit valtionvarainministerinä Suomi-nimisessä valtiossa. Kaukaisen kriisivaltion edustajat saapuvat
pakeillesi tiedustelemaan, voisitko vipata tukun miljardeja.
Ehdot ovat samat kuin tehtävässä numero kaksi. Vippaatko
miljardit?
Jokainen koululainen, joka malttaa yläasteen matematiikan tuntien aikana pysytellä hereillä ja poissa pahanteosta, oppii inflaation käsitteen. Pääpiirteissäänhän inflaatiossa on kyse
siitä, että rahan arvo heikkenee ajan kuluessa. Euro tänään
on arvokkaampi kuin euro viidenkymmenen vuoden päästä.
Arkikokemuskin vahvistaa tämän. Kahvi, joka maksoi ennen
markan, maksaa nyt viisinkertaisen summan. Niin kuin monet
muutkin asiat.
On erikoista, että asia joka opetetaan Suomessa joka ikiselle koululaiselle, on unohtunut paikassa, jossa sen kaikkein
viimeiseksi voisi olettaa unohtuvan. Valtionvarainministeriö
on uppoutunut korviaan myöten suohon, joka johtuu viime
kädessä samanlaisesta lainanannosta kuin yllä kuvatuissa tehtävissä.
Kreikan lainojen takauksista on puhuttu paljon. Erittäin
monimutkaisen vakuusjärjestelyn taustalla vaikuttaa kuitenkin yllättävän simppeli mekaniikka: Suomi antaa lainaa,
Kreikka palauttaa välikäsien kautta osan Suomen omasta rahasta vakuudeksi. Suomi jää odottamaan vuosikymmeniksi
vakuuksien korkojen kertymistä.
Tässä ei ole tietenkään päätä eikä häntää, koska pitkällä
aikavälillä inflaatio syö rahan arvon ja Suomelle jää pelkkä luu
käteen. Mutta niin vain on tehty.
Tekisi mieli osoittaa syyttävällä sormella valtionvarainministeriön virkamiehiä, mutta he ovat mitä ilmeisimmin vain
tehneet sen, mitä heidän on käsketty tehdä. Lainaan tässä yhteydessä Ylen Jälkiviisaissa asiaa kommentoinutta Kalle Isokalliota, joka summaa tapahtuneen kulun varsin hyvin:
- Valtionvarainministeriön virkamiehet tekivät aivan kuninkaallisen suorituksen. He joutuivat Jutta Urpilaisen vangiksi. Urpilainen antoi vaaleissa katteettoman lupauksen siitä,
että hankitaan vakuudet - joka on mahdoton asia. Hetemäki
joukkoineen neuvotteli Urpilaisen lupauksen johdosta aivan
epätoivoisessa tilanteessa ratkaisun, joka saatiin näyttämään
”joltain”.
Niin. Näytämme elävän maailmassa, jossa valtionvarainministeri pakottaa omat virkamiehensä julkaisemaan laskelmia, jotka he itsekin tietävät vääriksi. Ja häpäisee niin tehdessään itsensä lisäksi myös alaisensa.
Matias Turkkila
päätoimittaja
Lue lisää Kreikka-vakuuksista sivulta 6.
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Alppilan opettaja liittyy
perussuomalaisiin

K

ovassa
liemessä keitetty Antti
Korhonen saa nyt
palkan
työsopimuksensa ajalta ja voi hakea
virkoja jatkossakin Helsingin
kaupungista.
- Oikeus voitti tässä vaiheessa, vaikka pelkäsin pahinta. Lautakunta teki vastuullisen päätöksen - minähän olin
toiminut lain mukaan, Korhonen kiittää.
Korhonen sai eroprosessin aikana monenlaista tukea.
Ratkaisevaa oli vantaalaisen
Sami Rautavuoren perustama
nettiadressi, joka keräsi lyhyessä ajassa yli 216 000 nimeä.
Se herätti myös lehdistön huomaamaan, että tapaus kosketti kansan oikeudentuntoa.
- Kansan tuki vetää suorastaan nöyräksi, Korhonen
sanoo.
Eri puolueet ovat suhtautuneet tapaukseen eri tavoin.
- Suurinta tukea antoivat

H

perussuomalaiset ja demarit.
Puhemies Eero Heinäluoma ja
puheenjohtaja Jutta Urpilainen
tukivat minua lausunnoillaan ja
keskustasta europarlamentaarikko Hannu Takkula. Kokoomus
oli hiljaa Raimo Ilaskiveä lukuun ottamatta, samoin vihreät ja muut puolueet, Korhonen
kertoo.
Toisaalta opetustoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen (demari) ehdotti
Korhosen tapauksen ratkaisemista oikeudessa ja julisti mediassa, ettei Helsinki kaipaa Korhosen kaltaisia opettajia.
Hanna Mäntylä puolusti heti
Perussuomalaisista varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä antoi
heti Korhosta puoltavan lausunnon ja lisäksi toimenpidealoitteen, joka peräsi hallitukselta
riittäviä toimenpiteitä koulujen
työrauhan takaamiseksi. Jupakka sai Korhosen miettimään

myös omaa suhdettaan politiikkaan uudelleen.
- En ollut aiemmin sitoutunut mihinkään ryhmään, vaikka
politiikkaa seuraankin aktiivisesti. Mutta tämä kokemus nosti
tunteen, että minäkin tarvitsen
taakseni joukon, johon voin turvata! Olen äänestänyt ennenkin
puheenjohtaja Timo Soinia eduskuntavaaleissa, joten puolueen
valinta oli selvä, Korhonen kertoo.
Nettiadressin perustaja Sami
Rautavuori on Vantaan perussuomalaisten jäsen. Hän oli vinkannut puolueen Uudenmaan piirin
puheenjohtajalle Pekka M. Sinisalolle, että Korhonen saattaisi olla
kiinnostunut puolueen jäsenyydestä, kun Rautavuori ja Korhonen olivat tavanneet ja Korhonen
kiitti saamastaan avusta.
- Näin kävi. Kutsuin Korhosen luokseni ja keskustelimme
tunnin ajan perusteellisesti näkemyksistämme, minkä päätteeksi
kysyin, haluatko liittyä puolu-

eemme jäseneksi. Hän vastasi, että kyllä - tunnen puolueen omakseni, Sinisalo kertoo.
Sinisalo on tuntenut Korhosen tapauksen omakseen, koska
myös hän on ammatiltaan opettaja: 17 vuoden urastaan hän on
toiminut vuosia erityisopettajana.
- Suomessa on ongelma, että
Pisa-tutkimuksissa menestymme
hyvin, mutta oppilaat eivät viihdy koulussa. Se johtuu rauhattomuudesta. Siihen pitää löytää
parannus, sillä nyt kuljemme
kriisistä kriisiin. Vaarana on, että nuorten kiinnostus opettajan
ammattiin pienenee Ruotsin tapaan, missä opettajien arvostus
on heikkoa. Ruotsissa siirryttiin
löysän kurin tielle Suomea aiemmin ja tulos on nähtävissä, Sinisalo toteaa.
Taustalla poliittiset
vaikuttimet?
Sinisalo ihmettelee suuresti opetusviraston asennetta Korhosen

työsuhteen käsittelyssä ja varsinkin opetusviraston kokoomuslaisen johtajan Rauno Jarnilan
asennetta. Hän oli arvostellut
varoituksen saanutta Korhosta
vielä, vaikka opetuslautakunta
oli purkanut Korhosen työsuhteen purun yksimielisesti.
Lautakunnan puheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)
sentään moitti Jarnilaa heti, mitä
Sinisalo pitää hyvänä. Opettajaa
kohdeltiin kuitenkin kokonaisuudessaan törkeästi. Sinisalo
epäilee myös politiikan vaikuttaneen päätösten taustalla.
- Lieneekö mitään muuta
ammattiryhmää, jossa työntekijää voidaan kohdella näin
töykeästi? Rauno Jarnilan toiminta vaikuttaa varsinkin aivan järjettömältä ja se osoittaa
uskomatonta ylimielisyyttä. Jos
olisin opetuslautakunnan jäsen,
kysyisinkin nyt, nauttiiko hän
enää lautakunnan tai valtuuston
luottamusta, Sinisalo toteaa.
Sinisalo arvelee, että tämä

Virkamies turhautui luottamusmiehiin

elsingin kaupungin opetusvirasto
ilmoitti 8.4.2013
erottavansa Alppilan yläasteella määräaikaisessa virkasuhteessa toimineen
opettaja Antti Korhosen. Perusteena oli se, että Korhonen oli jonkinasteista voimaa
käyttäen poistanut koulun
ruokalasta vastaan hangoitelleen oppilaan. Opetusviraston
mukaan Korhonen oli menettelyllään "vaarantanut oppilaan oikeuden turvalliseen
opiskeluympäristöön".
Tapaus sai liikkeelle niin

opettajat, rivikansalaiset kuin
luottamushenkilötkin. Opetuslautakunta kumosi opetusviraston päätöksen lähes yksimielisesti. Lautakunnan päätökseen
pettynyt opetusviraston johtaja
Rauno Jarnila jatkoi kuitenkin
asian käsittelyä Helsingin Sanomissa 9.5. esittämällä mm., että
Korhonen ei enää sovellu opettajaksi ja että hänen paluunsa töihin olisi epätodennäköistä.
Jarnilan lausunnoista paistoi
arvonsa tuntevan virkamiehen
turhautuneisuus siitä, että luottamusmiehet hyppivät silmille.
Opetuslautakunnan perussuo-

malaiset edustajat Marja Nyman ja Toni Ahva, yhdessä allekirjoittaneen kanssa, vaativat
kannanotossaan 14.5. Jarnilaa
ja opetusvirastoa lopettamaan
Korhosen jahtaamisen ja julkisen nöyryyttämisen. Jarnilan toiminta herätti keskustelua myös
kaupunginhallituksessa
On huomionarvoista, että
Korhosta ja muita Alppilan ruokalassa olleita lukuun ottamatta
kukaan ei vieläkään tiedä tarkalleen, mitä itse asiassa tapahtui.
Videotaltioinnissa näkyy tilanteen loppuhuipentuma, jossa
Korhonen työntää oviaukkoon

takertuneen oppilaan ulos. Korhonen kertoo oppilaan nimitelleen häntä mm. "vitun läskiksi".
Apulaiskaupunginjohtaja Viljasen teettämä selvitys puolestaan
maalaa epäuskottavan kuvan
suorastaan enkelimäisen kiltistä
ja rakentavasti käyttäytyneestä
mallioppilaasta, jonka kimppuun Korhonen kävi kuin raivo
härkä.
Tosiasia on, että poliisi ei
nähnyt syytä epäillä Korhosta
edes lievästä pahoinpitelystä. Välitön työsuhteen purku opettajalle, jolla ei ollut taustalla aiempia
huomautuksia tai varoituksia,

tuntui yliampuvalta, ja juuri tästä luultavasti johtui kansalaisten
voimakas reagointi.
Kaikkein eniten Korhosen
tueksi asettuneita opettajia ja
kansalaisia kuitenkin uskoakseni huoletti juuri se, millä opetusvirasto perusteli Korhoselle
antamiaan potkuja: oppilaiden
– ja opettajien – oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Oppilasaines muuttuu mm.
maahanmuuton ja syrjäytymiskehityksen tuloksena yhä vaikeammaksi. Monessa helsinkiläisessä koulussa suuri osa opettajien ajasta ja energiasta kuluu

Suomalainen
PUHEENJOHTAJA

No: 7 • Toukokuu 2013

Kiitos Ossi reilu mies

Nettiin levisi pian video Alppilan tapahtumista.

tapaus voi parantaa myös perussuomalaisten kannatusta opettajien keskuudessa puolueen
profiloiduttua tapauksessa voimakkaasti. Tähän on aihettakin,
koska opettajien ammattikunta
tuntuu olevan kokoomuslaisten
hallussa. Naisvaltaisella alalla
myös vihreiden osuus on suuri.
- Olen ihmetellyt, miksi äänestätte kokoomuslaisia - mitä
he ovat opettajien hyväksi tehneet? Ehkä opettajat haluavat
asettua hyväosaisten asemaan
äänestämättä hyväosaisten puoluetta. Tuntuu myös, ettei perussuomalaisuudesta ole ollut
toistaiseksi ainakaan hyötyä
virkojen saannissa: vaikka perussuomalaisen kollegan käytävällä tapaakin, siitä ei huudella
suureen ääneen. Mutta ilmapiiri
voi muuttua. Perussuomalaisilla
on kasvun varaa etenkin naisten keskuudessa, joita opettajista on peräti 80 prosenttia, noin
50 000, Sinisalo toteaa.
OAJ:n tuki vankkaa
ja korvaamatonta
Sekä Sinisalo että Korhonen kiittävät vuolaasti myös Opettajien
ammattijärjestö OAJ:n voimakasta tukea - sekä puheenjohtaja Olli Luukkaisen vahvoja
kannanottoja että lakiosaston
päteviä neuvoja. Liitto tuki Korhosta yksiselitteisesti tilanteessa,
jossa Helsingin opetusvirasto
oli purkanut Korhosen työsuhteen ja antoi julkisuuteen häntä

kriisinhallintaan ja konfliktien
ratkaisemiseen, ei opettamiseen.
Syntyy noidankehä, kun maksukykyiset perheet muuttavat
sinne, missä lapset voivat käydä
koulua säällisissä olosuhteissa,
ja toisaalta ne opettajat, joilla on
mahdollisuus valita, hakeutuvat
motivoivampaan työympäristöön.
Olivat Korhos-tapauksen
yksityiskohdat mitkä hyvänsä,
rikosta ei tapahtunut eikä oppilas vahingoittunut. Opettajan
julkinen lynkkaaminen lähetti
erittäin vaarallisen viestin sekä voimansa tunnossa oleville,

yksipuolisesti mustamaalaavia
lausuntoja.
Korhonen sanoo olevansa
valmis myös puoluetoiminnan
mukanaan tuomiin tehtäviin, jos
puolue niin haluaa. Ja jos äänestäjätkin ovat suopeita, lähtee hän
kernaasti vaikka euroedustajaksi
seuraavissa vaaleissa.
- Ilman muuta. Tunnen myös,
että saamani vahva tuki myös velvoittaa vastuuseen yhteisistä asioista. Olen pitkälti samaa mieltä
puolueen kanssa varsinkin EU:n

rahainkäytöstä, Suomen rahojen
työntämisessä kriisimaihin ei ole
mitään järkeä - samoin liittovaltiokehitystä vastustan jyrkästi.
Kotimaassa tietenkin kouluasiat
ja koulutuspolitiikka ovat sydäntäni lähellä samoin kuin kulttuuriasiat, hallintotieteen maisteri ja
opettaja Korhonen pohtii.
VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA
YOUTUBE

Ossi Sandvik ilmoittaa tässä lehdessä, ettei hän pyri seuraavalle
puoluesihteerikaudelle. Kunnioitan tätä päätöstä. Ossi on ollut minulle hyvä apu puolueen johtamisessa ja hänelle omalta
osaltaan kuuluu kiitos puolueen noususta nykyiseen kukoistukseen. Ossi on puolueen perustajajäseniä. Pitkän linjan mies.
Ossi tuli puoluesihteeriksi vuonna 2007 Oulun puoluekokouksessa. Olin juuri toipumassa keuhkokuumeesta ja puolue
oli rättiväsynyt kevään eduskuntavaaleista. Rauhallisella tyylillä
Ossi otti paikkansa pienessä Mannerheimintien puoluetoimistossa. Sinne rakentui hyvä henki.

Puoluesihteerin tehtävä on puolueen
vaikein tehtävä. Puheenjohtaja saa
sekä suuria otsikoita että kritiikkiä.
Puoluesihteeri saa enimmäkseen
kritiikkiä

Korhosen kiirastuli
25.3. Alppilan koulun määräaikainen opettaja Antti Korhonen joutui työntämään oppilaan ulos ruokalasta. Oppilas oli kieltäytynyt tottelemasta suullista poistumiskehotusta ja rimpuillut vastaan,
kun häntä oli ohjattu hihasta
ovelle. Oppilaan entinen opettaja oli mukana kehottamassa
oppilasta ulos. Toinen oppilas
kuvasi oppilaan työntämisen
kännykällä.

16.4. Helsingin opetusvirasto
toi julki tiedotteen, jossa esitettiin Antti Korhosen toiminta oppilaan ulosviennissä siten, että Korhosen toiminta
näyttäytyi erittäin epäedullisessa valossa. Kuvaus perustui ruokalaista poistetun oppilaan kertomukseen Alppilan
koulun rehtorille. Opetusvirasto suositteli opetuslautakunnalle, että se vahvistaisi
työsuhteen purun.

8.4. Antti Korhosen työsuhde
purettiin. Palkanmaksu loppui
heti, myös avaimet otettiin
pois ja sähköposti suljettiin.

7.5. Helsingin opetuslautakunta perui Antti Korhosen
työsuhteen purun yksimielisesti yhden kokoomuslaisen
jäsenen äänestäessä tyhjää.

10.4. poliisi kuulusteli Antti
Korhosta tapauksen johdosta. Poliisi totesi, ettei Korhosta ole syytä epäillä rikoksesta.

kännykkäkameroiden kanssa
väijyville häirikköoppilaille että
jo valmiiksi helisemässä oleville
opettajille. Nimestään päätellen
maahanmuuttajataustainen Alppilan oppilas naureskeli Korhosen potkuista kertovalle uutiselle
Facebook-seinällään: "Toi on se
pelle, jonka päälle mä meinasin
käydä."
Jussi Halla-aho
kansanedustaja
Helsingin kaupunginhallituksen
jäsen

Puoluesihteerin tehtävä on puolueen vaikein tehtävä. Puheenjohtaja saa sekä suuria otsikoita että kritiikkiä. Puoluesihteeri saa enimmäkseen kritiikkiä. Kun menee hyvin, niin se on
normaalitila. Kun menee huonosti, se on puoluesihteerin vika.
Katson Ossin aikaa. Onko nyt paremmin kuin vuonna 2007?
On. Onko vielä parannettavaa? On. Tehtävää jää Ossin seuraajalle. Pohja on hyvä. Ossin kaudella voitimme kaikki vaalit
- mm. kahdet kuntavaalit. Siinä on seuraajalla tekemistä. Kiitos
myös kentälle avusta ja tuesta sekä Ossille että minulle. Olimme
työpari.
Toivon, että Ossi on käytettävissä myös jatkossa puolueen
töissä ja tehtävissä. Kiitos Ossi - reilu mies.
Olimme oikeassa
Hallitus yritti pimittää Kreikan tukipakettisopimuksen ja julisti
sen salaiseksi. Korkein hallinto-oikeus mursi salailun sinetit perussuomalaisten Erkki Havansin ja Pirkko Riohonen-Lernerin
työn ja toiminnan tuloksena. Päätös on suuri voitto perussuomalaisille. Olimme oikeassa.
Mitä salaisesta sopimuksesta paljastui? Total Return Swap
–niminen, erittäin vaikeaselkoinen luottojohdannaissopimus.
Vakuussanaa ei löydy koko sopimuksesta!!! Ei ole ihme, että
hallitus kihisee kiukusta.
Olimme oikeassa myös Kyproksen tukemisessa. Sanoimme,
että Kyproksella pestään rahaa. Siitä huolimatta tukipaketti
myönnettiin. Nyt jopa Euroopan unionin komissio on todistanut, että näin on.
Meitä syytetään räyhääjiksi. Onko totuuden puhuja nykySuomessa muka räyhääjä? En usko. Kyllä kansa tietää, että totuus murtautuu lopulta aina esiin.
Tule Joensuuhun
Joensuun puoluekokouksesta tulee puolueemme historian suurin kokous. Tule Sinäkin mukaan päättämään.
Tällä kertaa henkilövaaleihin kohdistuu erityistä kilpailua ja
mielenkiintoa. Haluan jatkaa puheenjohtajana. Kantani euroehdokkuuteen kerron puoluekokouksen avauspuheessa. Suoraan
Sinulle.
Muihin henkilövalintoihin en ota julkista kantaa. Toivon jaloa ja rehtiä kilpaa perussuomalaiseen tapaan. Minulla on yksi
ääni puoluekokouksessa. Käytän sitä. Perussuomalaisten jäsen.
Tule Sinäkin antamaan oma äänesi. Joensuussa tavataan.
Timo Soini
puheenjohtaja
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Urpilainen pakotti virkamiehensä alkemisteiksi

KREIKKA-VAKUUDET
jäävät väkisinkin vajaiksi
Miljardi euroa tänään on huomattavasti suurempi rahasumma kuin miljardi euroa
kolmenkymmenen vuoden päästä. Valtionvarainministeriön laskelmista on
jätetty inflaation vaikutus tyystin huomiotta, ilmeisen tahallaan.
Kreikan vakuussumma ei voi mitenkään yltää täyteen 100 prosenttiin.

E

ikö pitäisi puhua
myös 30 vuoden inflaation vaikutuksesta Suomen Kreikalle
antamaan lisälainaan ja sen
vakuuteen? Tämän Kreikan vakuuksia koskevan kysymyksen
esitti vasemmistoliiton pitkäaikainen meppi Esko Seppänen
vuoden 2012 alussa. Paljon on
tapahtunut tuon kysymyksen
jälkeen, mutta asia on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Kreikan vakuuksien mekaniikka perustuu korkoa korolle
-ajatukseen. VM on perustanut
laskelmansa siihen oletukseen,
että vaikka Suomi saikin aluksi
vain 40 prosentin vakuudet, eli
880 miljoonaan vakuussumman, korkotuotot nostavat kolmenkymmenen vuoden kuluessa
vakuussumman lopulta täyteen
sataan prosenttiin. Vastaava
täysi vakuussumma olisi siis 2,2
miljardia euroa.

Tämä olisi tietenkin toivottava tilanne. Suomen lainalla
olisi täydet vakuudet, ja vaikka
Kreikka ei pystyisi maksamaan
velkojaan takaisin, me saisimme omamme takaisin. Tällöin
valtionvarainministeri Jutta Urpilaisen väite Suomen saamista
vakuuksista toteutuisi.
Käykö näin? Suomen vakuustilillä on 880 miljoonaa euroa.
On totta, että tämä summa kasvaa korkoa. Mutta on yhtä totta,

että inflaatio syö summaa vähä
vähältä. Kysymys kuuluu: kuinka paljon inflaatio vaikuttaa?
Rahan arvo katoaa ajan myötä
Tulevaa inflaatiota arvioidessa
on tapana käyttää Tilastokeskuksen määrittelemää elinkustannusindeksiä. Laskutoimitus
kertoo, että kolmessakymmenessä vuodessa rahan arvo putoaa
alkuperäisestä 43 prosenttiin.

Rahan inflaatio pitää yhtä
arkikokemuksen kanssa. Euro
tänään on enemmän kuin euro kolmenkymmenen vuoden
päästä. Sama pätee miljardeihin.
Toivottoman alhaiset
valtion velkakirjalainojen
korot
Entä korkokertymä? VM oli
ottanut tavoitteekseen kolmen
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KOLUMNI
prosentin tuottotavoitteen. Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ilmoitti
kuitenkin 15.5. Ylen uutisille,
että Suomen ja Kreikan välisen
vakuussopimuksen vakuuksien
tuotot ovat olleet pettymys. Vakuuspotin tämänhetkinen vuosituotto on ollut VM:n mukaan
noin puolen prosentin luokkaa.
- Pitkällä tähtäimellä 3 prosentin korko ei ole epärealistinen, mutta tällä hetkellä on,
Hetemäki totesi STT:n uutisten
mukaan.
Tuleville vuosille ennustetaan
vastaavaa korkokehitystä. Muun
muassa Handelsbankenin arvion
mukaan EKP ei nosta korkotasoa ennen vuotta 2018. Kukaan
ei voi varmuudella sanoa, mikä
on korkotaso 30 seuraavan vuoden kuluessa. Lasketaan luvut
auki kolmella eri skenaariolla,
olettaen, että vuosittainen korkotaso on joko huono, kohtuullinen tai hyvin korkea.
Skenaario punainen:
0,5 prosentin korkotaso
Mitä tapahtuu, jos korkotaso
pysyy jatkuvasti 0,5 prosentin alhaisella tasolla? Vakuustilillä on
VM:n mukaan siis 880 miljoonaa euroa. Mikäli koko 30-vuotisjakson ajan vallitsee matala
0,5 prosentin korkotaso, löytyy
30 vuoden päästä tilillä on 1 010
418 072 euroa. Eli miljardi rapiat päälle. Tämän luvun nimi
on vakuuksien nimellisarvo. Aika paljon jää puuttumaan sadan
prosentin vakuuksista, siis 2,2
miljardista. Mutta vielä olennaisempaa on kysyä Esko Seppäsen kysymys: Eikö pitäisi puhua
myös 30 vuoden inflaation vaikutuksesta?
Pitäisi. Kuten edellä totesim-

me, rahan arvo putoaa kolmessakymmenessä vuodessa 43 prosenttiin. Käy ilmi, että Suomen
saamien vakuuksien reaaliarvo
on enää 434 miljoonaa. Tämä
summa on vain 20 prosenttia
siitä, mitä täydet vakuudet edellyttäisivät. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä päätyi taannoisessa kommentissaan täsmälleen samaan prosenttilukuun.
STT uutisoi asian seuraavasti:
”Sipilä on varma, että Suomi
saa takaisin ainakin 20 prosenttia Kreikalle antamastaan lainatakuusta. Loput hänen mielestään syö kuitenkin devalvaatio."
Sipilän kommentti oli hieman
epätarkka, sillä se piti sisällään
oletuksen, että korkotaso pysyy
ainakin 0,5 prosentin tasolla ja
ettei inflaatio merkittävästi nouse nykytasosta.
Skenaario sininen:
3 prosentin korkotaso
Edellä kuvattu malli olettaa, että
korkotaso on pysyvästi matala.
Mitä tapahtuu, mikäli korkotaso
on se, minkä Hetemäki ennusti,
eli 3 prosenttia vuodessa?
Tällä korkotasolla vakuuksien nimellisarvo todellakin kohoaa lähelle täyttä 100 prosentin
vakuutta ja 2,2 miljardin summaa, mutta vain, mikäli inflaatio
jätetään huomiotta.
Kun ajan hampaan vaikutus
lisätään kolmen prosentin korkotasoon, ylletään ainoastaan
42 prosentin reaalihintaisiin vakuuksiin.
Skenaario vihreä:
6 prosentin korkotaso
Kuinka korkeita korkotuottoja
vakuussijoitusten sitten oikein
pitäisi nauttia, jotta päästäisiin

valtionvarainministeri Urpilaisen peräänkuuluttamiin ”täysiin vakuuksiin”? Vastaus vaati
toimitukselta tuokiojumpan
taulukkolaskennan parissa,
mutta vaiva palkitaan. Vastaus
osuu hyvin lähelle kuutta prosenttia.
Näin korkeaa tuottoa ei korkosijoituksille valittavasti ole
mahdollista saada. Ei tänään,
ei huomenna, ei koskaan. Vaikka korot joskus nousisivatkin
kuuteen prosenttiin tai sen yli,
inflaatio kohoaisi vastaavasti.
Valtion velkakirjasijoituksilla
ei voi päästä tuottotasoon, joka ylittäisi inflaation kolmella
prosentilla. VM on yrittänyt
parhaansa, mutta on päässyt
vain puoleen prosenttiin per
vuosi. Ja siitäkin luvusta pitää
vähentää vielä inflaatio. Vuonna 2011 se oli 3,4 prosenttia.
Eli vuotuinen ”korkotuotto”
on -2,9 prosenttia.
Suomen vakuudet vain
20 prosentin suuruiset
Vedetään vielä yhteen: mikäli
korkotaso pysyy nykyisenä 0,5
prosentissa, Suomen vakuudet ovat inflaatio huomioiden
vain 20 prosentin suuruiset.
Mikäli päästään kolmen prosentin viralliseen tavoitetasoon,
saadaan 42 prosentin reaalivakuudet. Mutta mikäli yllämme jollain intiaanikonstilla
vuotuiseen kuuden prosentin
tuottoon, pääsemme täysiin
reaalivakuuksiin. Tämä on valitettavasti rahoitusteoreettinen
mahdottomuus, joten Suomen
Kreikka-vakuudet jäävät auttamatta vajaiksi.
MATIAS TURKKILA
KUVA KALLE ERKKILÄ

Elinkustannusindeksin laskeminen
Kuinka paljon rahan arvo on muuttunut 30 edellisen vuoden aikana? Tilastokeskuksen taulukoista selviää vuoden 1983 pisteluku (797) sekä vuoden 2012 pisteluku (1863). Jakolasku (797/1863=0,43) kertoo, että rahan arvo on kolmessakymmenessä vuodessa pudonnut 43 prosenttiin. Siis alle puoleen.
Inflaatio voitaisiin myös ennustaa käyttämällä joko Suomen Pankin ilmoittamaa rahanarvokerrointa tai EKP:n omaa kahden prosentin vuosittaista inflaatiotavoitetta. Molemmat menetelmät antavat samansuuruisen arvion kuin elinkustannusindeksikin. Rahan arvo puolittuu kolmessakymmenessä vuodessa.

KHO:n päätös
on voitto
kansanvallalle
Monet lait turvaavat kansalaisten oikeutta saada tietoa viranomaisten ja julkishallinnon toiminnasta. Tämä oikeus on
turvattu muun muassa perustus-, julkisuus- ja kuntalaissa.
Osa viranomaisista tuntee huonosti julkisuusperiaatteen – tahallisesti tai tahattomasti. Esimerkkejä löytyy lukuisia.
Ehkä merkittävin on valtiovarainministeriön (VM) päätös
salata Suomen ja Kreikan vakuussopimus sekä Suomen ja
pankkien väliset sopimukset keväällä 2012. Jatkossa näin ei
voi toimia. Siitä pitää huolen korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätös. Sen mukaan VM salasi sopimukset vastoin
julkisuuslakia.
Vasta nyt, vuosi sopimusten allekirjoittamisen jälkeen,
Kreikka-vakuuksien todellista luonnetta päästään tutkimaan
ja arvioimaan.
Salaamispäätös oli hallitukselta ja VM:ltä märkä rätti
kansanvallan naamalle. Ministeri Urpilainen ja pääministeri
Katainen taipuivat Kreikan vaatimukseen salata sopimukset.
Kataiselle ja Urpilaiselle oli tärkeämpää turvata kreikkalaisten pankkien liikesalaisuudet kuin kansalaisten ja eduskunnan tiedonsaanti. Katainen totesi Ylen pääministerin haastattelutunnilla 4. maaliskuuta 2012, ettei salaaminen riko
julkisuuslakia.
- Sopimus tuli salaiseksi meidän sopimuskumppanien
vaatimuksesta. Tätä on arvioitu Suomessa avoimuuslainsäädännön puitteissa ja julkisuuslain mukaan voimme pitää itse
sopimuksen salaisena, Katainen sanoi.
KHO oli toista mieltä. Jos Urpilaisella on ollut vaikeaa
perustella vakuussopimusta äänestäjille, KHO:n ratkaisu ei
ainakaan helpota hänen asemaansa. Urpilainen puolusti ministeriönsä salailupäätöstä muun muassa STT:lle huhtikuussa
2012.
- Päätös salaamisesta tehtiin kreikkalaisten sopimusosapuolten liikesalaisuuksien suojelemiseksi ja Suomen ulkosuhteiden hoidon turvaamiseksi, Urpilainen totesi.
Salauspäätös on hallitukselle nolo. Sen kaksi kärkiministeriä siunasi ministeriön lainvastaisen päätöksen. Nyt Katainen ja Urpilainen yrittävät selittää asiaa parhain päin. Syy
onkin virkamiesten.
- Se oli meidän virkamiesten tulkinta tilanteesta, Urpilainen sanoi Ylelle 14. toukokuuta.
- Liikesalaisuuksia ei ole nytkään tarkoitus julkistaa eli
mennään sen mukaan, että kaikkien herkimpiä liikesalaisuuksia ei julkisteta, mutta kaikki muu avoimeksi mahdollisimman
nopeasti, Katainen sanoi Ylelle samana päivänä.
Eduskunnalle KHO:n päätös on helpotus. Vasta nyt vakuussopimuksen sisältöä ja vaikuttavuutta voidaan aidosti
arvioida. Perussuomalaiset tulevat käymään tarkoin läpi, miten ministeriö, Urpilainen ja koko hallitus ovat ajaneet veronmaksajien etuja – vai ovatko? Nyt siihen on hyvät edellytykset. KHO:n päätös on selkeä.
Salaamisesta ei voida päättää yksityis- ja julkisoikeudellisilla sopimuksilla vastoin julkisuuslakia. Salaamisen on perustuttava aina lakiin. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat
ovat pääsääntöisesti julkisia. Se, että asiakirjat sisältävät liikesalaisuuksia, ei tee koko asiakirjasta salaista. Tätä ovat korostaneet myös oikeusoppineet, erityisesti Helsingin yliopiston
hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.
Avoimuus ja asiakirjajulkisuus ovat tehokkaita keinoja
taistella myös hyvä veli -järjestelmää ja rakenteellista korruptiota vastaan. Epätervettä toimintaa on kaikilla tasoilla. Kansalaisilla on nyt oikeus odottaa, että viranomaiset ja hallitus
kunnioittavat julkisuusperiaatetta. Vain se takaa avoimen ja
läpinäkyvän päätöksenteon.

Pirkko Ruohonen-Lerner
perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj.

7

8

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • toimitus@perussuomalaiset.fi

No: 7 • Toukokuu 2013

EDUSKUNTA

Kuntia vähennetään
soten varjolla
Perussuomalaiset paheksuvat voimakkaasti hallitusta sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmän käyttämisestä poliittisena pelinappulana.

P

erussuomalaisten
varapuheenjohtajan
Hanna
Mäntylän
mukaan hallitus pyrkii keinoja kaihtamatta vähentämään kuntien määrää soten
varjolla.
- Se on hallituksen todellinen tavoite, jota sote-uudistuksen varjolla toteutetaan.
Siihen viittaa myös uusimman
työryhmän paniikkiratkaisu
sote-uudistuksessa. Poliittinen
ohjaus on ollut ja on niin voimallista, että kansanvalta ja
asiantuntijoiden näkemykset
on sivuutettu, Mäntylä moittii.
Uudistuksen konkreettinen
hyöty epäselvä
Hallitus ei ole Mäntylän mukaan pystynyt esittämään,

mitä konkreettista hyötyä tästä
uudistuksesta on. Myös sosiaalija terveydenhuollon rahoitus on
epäselvä.
- Pelkona on, että uudistus
luo entistä monimutkaisemman
ja kalliimman järjestelmän, joka
ei ratkaise sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme olennaisia ongelmia.
Perussuomalaisilta on Mäntylän mukaan toistuvasti vaadittu omaa mallia. Mäntylä ei
kiistä rakenteellisten muutosten tarvetta, mutta täsmentää,
että perussuomalaiset eivät ole
halunneet lähteä mukaan kilpalaulantaan eri malleista.
- Olemme tehneet rauhassa
omaa selvitystyötämme, jota
jatkamme. Mielestämme sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää uudistaessa tulee huomioi-

da koko sosiaali- ja terveydenhuoltosektori. Nyt esimerkiksi
työterveyshuolto on jäänyt keskustelun ulkopuolelle, samoin
pitkälti sosiaalihuollon kokonaisuus, Mäntylä täsmentää.
- Meille johtotähti on kuntalaisten etu ja hyvinvointi
riippumatta siitä, asuvatko he
Helsingissä vai Utsjoella. Kuntalaiselle tärkein kysymys on:
pääsenkö lääkäriin ja saanko
tarvitsemiani palveluita? Soteuudistus ei kuitenkaan vastaa
tähän kuntalaiselle tärkeimpään
kysymykseen.
Hallituksen sanelupolitiikkaa vastustettava
Mäntylä puhui aiheesta eduskunnassa ja hän kohdisti puheensa
poikkeuksellisesti suoraan kun-

talaisille ja kuntapäättäjille.
- Älkää hyväksykö sitä, minkä tunnette vääräksi oman kuntanne ja sen asukkaiden osalta.
Älkää hyväksykö kuntanne ja
sen asukkaiden kannalta vahingollisia ratkaisuja. Teillä on
mahdollisuus puolustaa demokraattista päätöksentekoa ja lähipalveluja – ja teillä on oikeus
vastustaa hallituksen sanelupolitiikkaa.
Perussuomaisten kuntaryhmän vetäjä Vesa-Matti Saarakkala näkee hallituksen sote-uudistuksessa viekastelua. Saarakkalaa huolettaa myös perustuslakivaliokunnan tuleva rooli.
- Perustuslakivaliokuntaa tullaan käyttämään rukkasena siten,
että asioista ei pidetä virallisia
kokouksia vaan niistä keskustellaan esimerkiksi perustuslakiva-

liokunnan seminaareissa. Näin
haetaan valtiosääntöasiantuntijoilta neuvoja sote-uudistuksen perustuslainmukaiseen
toteuttamiseen, Saarakkala
arvelee.
Tavallisen potilaan asemaa
tämä uudistus ei Saarakkalan
mielestä ratkaise, ei ainakaan
sitä suurinta ongelmaa mikä
tämän maan terveydenhuoltoa
vaivaa.
- Ei tällä uudistuksella ratkaista terveyskeskusten lääkäripulaa. Siihen se ei anna lääkkeitä, Saarakkala tähdentää.
PS VERKKOTOIMITUS
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Tossavainen: Nyt on kuntakapinan aika

H

allituksen väkipakolla ajamat kunta- ja sotesotkut ovat edesvastuuttomia. Oikeastaan
suomen kielessä pitäisi olla edesvastuuton -sanaa vahvempi sana, sillä nyt kyseessä ovat
yksittäisten kansalaisten ja koko yhteiskunnan kannalta poikkeuksellisen merkittävät
asiat.
Ensinnäkin lähtökohta, suuruuden ihannointi silloin, kun kyseessä ovat palveluja tuottavat
kunnat, on mututuntumaa ja ehdottomasti väärä. Mitkään tilastot tai tutkimukset eivät todista,
että suuri kunta pystyisi tuottamaan palvelut tehokkaammin. Päinvastoin, sillä suurimat kunnat
tuottavat palvelut jopa neljänneksen kalliimmalla per asukas kuin keskikokoiset maaseutukunnat.
Tämä on täysin kiistaton tosiasia.
Lähes kaikki hallituksesta riippumattomat asiantuntijat tyrmäävät kunta- ja sotehimmelit, joten
tästäkin syystä hallituksen ja hallituspuolueiden toiminta on harvinaisen edesvastuutonta.
Ikävä kyllä näin ollen on todettava, että tervettä järkeä ja vastuullisuutta ei löydy hallituksen
ministereiden eikä hallituspuolueiden kansanedustajien taholta.
Siksi vetoan kuntapäättäjiin, myös hallituspuolueita edustaviin kuntapäättäjiin: Älkää hyväksykö ylhäältä tulevaa painostusta. Puolustakaa rohkeasti demokraattista päätöksentekoa, oman
kuntanne itsenäisyyttä ja lähipalveluja. Älkää siis hyväksykö kuntanne ja sen asukkaiden kannalta
vahingollisia ratkaisuja.
Kunnissa on nyt kuntakapinan aika.
REIJO TOSSAVAINEN

9

SDP pillastui
Soinin moitteista

P

uheenjohtaja Timo Soinin arvostelu demarien ministerikierrätyksestä osui arkaan paikkaan. Soini moitti demareita duunarimiesten syrjimisestä, kun kaikki ministerinpaikat täytettiin naisministereillä. Soinin mukaan SDP on
hylännyt perinteisimmät kannattajansa, miespuoliset teollisuustyöläiset.
- Ministerivalinnoissa näkyy SDP:n arvomaailma. Ministerimies
sai kenkää. Henkisesti kenkää on aikaisemmin saanut miesduunari,
jota vasemmisto ei ole pystynyt puolustamaan. Aika on mennyt EUtukipakettien solmimiseen työllisyyspakettien sijasta, Soini sivalsi.
- Perussuomalaiset on Suomen suurin puolue miesten keskuudessa. Me emme vouhota tasa-arvolla, me toteutamme sitä. Pienituloinen mies elää Suomessa lyhyimmän elämän, nuorten miesten
työttömyys ja syrjäytyminen on suurin sosiaalinen ongelmamme.
Me otamme miesasian esiin, naisia sortamatta.
SDP onnistui löytämään yhden teollisuustyöläisen, entisen pääluottamusmiehen puolustamaan omaa linjaansa.
- Valtiotieteen maisteri Soini ei ole eläessään tehnyt tavallisen
duunarimiehen hommia, joten kyllä tämä melko paksulta minun
korviini kuulostaa, kansanedustaja Jukka Kärnä tuhahti Demokraatissa.
SDP on tavoitellut ministeriryhmäänsä jo pitkään tasa-arvoa eli
yhtä suurta määrää mies- ja naisministereitä. Nyt naisministereiden
määrä nousi kolmesta neljään ja miesten määrä väheni kahteen,
kun opetusministeri Jukka Gustafsson korvattiin Krista Kiurulla
ja hänet puolestaan asunto- ja viestintäministerinä Pia Viitasella.
Peruspalveluministerinä aloitti Susanna Huovinen.
PS VERKKOTOIMITUS

Eerola: Demareista on
tullut sosiaalitätien puolue
Perussuomalaiset vastustavat hallituksen sote-suunnitelmia varapuheenjohtaja Hanna Mäntylän ja puheenjohtaja Timo Soinin johdolla.

Perusterveydenhuolto on ydinkysymys

H

allituksen sote-sopasta on vaikea saada selvää. Ydinkysymys on, että perusterveydenhuolto turvataan. Kysymys on terveyskeskusten toiminnasta, resursseista, henkilökunnasta ja potilaista. Erikoissairaanhoito ja sairaanhoitopiirit toimivat pääosin hyvin.
Työssäoleva väki on pääosin työterveydenhuollossa. Kysymys on vanhusväestön, työttömien, pienituloisten ja lapsiperheiden terveyspalveluista.
Perussuomalaisten huolena ovat perusterveydenhuollon toimivuus ja toimintamahdollisuudet
sekä voimavarat. Kyse on lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saatavuudesta ja työolosuhteista.
Maksavat potilaat keskittyvät pääosin muualle kuin perusterveydenhuoltoon. Siksi perusterveydenhuolto on ja on oltava yhteiskunnan vastuulla, sillä kaikki suomalaiset pitää hoitaa sairauden,
ei rahapussin perusteella.
Mallit ja hallintohäkkyrät eivät ole ydinasia. Perussuomalaisten mielestä tärkeintä on ihmisten
hoitaminen ja siinä tärkeintä on perusterveydenhuollon toimivuus. Kun tavoite tiedetään, malli
rakennetaan sen mukaan eikä päinvastoin kuten hallitus tekee.
TIMO SOINI

Onko hallituksen sote-esitys laiton?

O

ikeusoppineet moittivat hallituksen sote-linjauksia kovin sanoin.
Palveluiden vastuukuntapohjaista
järjestämistä epäillään jopa lain
vastaiseksi. Asian ratkaisee eduskunnan perustuslakivaliokunta.
Valtiosääntöasiantuntija, professori Kaarlo
Tuori tyrmää Petteri Orvon (kok.) johtaman
työryhmän työn Helsingin Sanomissa ja epäilee, että hallitus toivoo perustuslakivaliokunnan muuttavan tulkintaansa kunnallisesta itsehallinnosta.
- En ole tyytyväinen perustuslakijuristina.
En ole tyytyväinen sosiaali- ja terveyskysymysten ja sisiaalioikdeuen tuntijana. En ole tyytyväinen Suomen sosiaali- ja teveydenhuollon
tilasta huolta kantavana kansalaisena, enkä
myöskään kansanvallan tilasta huolta kanta-

vana kansalaisena, Tuori listaa.
Myös professori Olli Mäenpää arvelee ryhmän esityksen kohtaavan vaikeuksia perustuslakivaliokunnassa. Ongelman ydin on, miten
pienille renkikunnille taataan vaikutusmahdollisuudet, jos niiden sote-palvelut siirretään
suuremman vastuukunnan järjestettäväksi.
Perustuslaissa kunnille on taattu itsehallinto.
Mäenpään mukaan linjauksia on tehty
erittäin poliittisesti välittämättä lainkaan siitä,
ovatko ne perustuslain valossa toteuttamiskelpoisia. Myös sote-palveluiden rahoitus ja kuntarakenne ovat täysin auki. Tuorin mukaan
sote-palvelut on alistettu kuntauudistukselle
ja kuntakoon kasvattamisesta on tehty päätavoite.

P

ääministeri Jyrki
Katainen moitti
tänään Pohjanmaalla vieraillessaan Timo Soinia. Kataisen mielestä Soini ei olisi
saanut arvostella SDP:n
johtoa siitä, että puolue
vaihtoi opetusministeri
Jukka Gustafssonin naisministeriin.
Perussuomalaisten 2.
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola
puolestaan arvostelee Kataista tiukasti.
- Jyrki Kataisella ei ole
nokan koputtamista siihen
mitä Timo Soini aivan oikeutetusti on tuonut julki
demareitten toiminnasta.
Sosiaalidemokraateista on
tullut sosiaalitätien puolue
ja se on tyystin unohtanut miesten oikeuden tasa-arvoon. Kokoomus taas on niin neitipuolue, että sen ei tähän kannata puuttua
ollenkaan, Eerola tuhahtaa.
- Tosiasia on nimittäin se, että ikäisteni eli 30-50-vuotiaiden
miesten joukko on jo vuosia sitten lähtenyt irtoamaan sosiaalidemokraateista. Heitä ei sinänsä yksi Gustafsson heilauta mihinkään
suuntaan, mutta he ovat huomanneet, että demareita eivät heidän
asiansa laisinkaan kiinnosta, Eerola kuittaa.
Eerola toivottaa loputkin demarimiehet tervetulleiksi perussuomalaisiin asialinjalla.
- Kannattaa tutustua meidän teollisuuspoliittisiin ohjelmiimme,
meidän kannanottoihimme, meidän varjobudjettiin, meidän verolinjaamme ja energiapoliittisiin näkemyksiimme. Meille on tärkeintä suomalainen, Suomessa tehty työ ja yrittäminen, Eerola tiivistää.
PS VERKKOTOIMITUS
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EDUSKUNTA

Puhuuko
Haglund
muunneltua
totuutta?

Jemenissä panttivankeina olleet Leila ja Atte Kaleva astuivat median
eteen ulkoasiainministeriössä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
Ministeri Carl Haglundin selitykset eivät vakuuta kaikkia.

Kansanedustaja Maria Tolppanen kummastelee
panttivankidraaman mutkia ja sitä, että on vaikea tietää ketä
uskoa: itävaltalaisia, suomalaisia, meidän ministereitä, heidän
ministereitä, suomalaisia vaiko itävaltalaisia tiedotusvälineitä.

S

uomalaispariskunnan
Atte ja Leila Kalevan ja
itävaltalaisen Dominik
Neubauerin kaappaus
kehittyi jälkikäteen draamaksi.
- Syynä on asian salailu vielä senkin jälkeen, kun ihmiset
on vapautettu. Ymmärrän toki,
että kaappauksen aikana ei haluttu kertoa kaapattujen henkilöllisyyttä, koska se olisi voinut
vaarantaa asianomaisten hengen, Tolppanen selittää.

K

Tolppasen mielestä kaappausta koskevat asiakirjat täytyy
julkistaa.
- Kysymys on mitä suurimmassa määrin poliittinen ja
eduskunnalla on oikeus tietää
mm. lunnaitten todellinen kohtalo, hän painottaa.
Ministeriö kirjoitti
lausunnon?
Tolppanen ei ole vakuuttunut

siitä, että kaikilla, joilla on poliittinen rooli tässä asiassa, olisi
puhtaat jauhot pussissa.
- Jo panttivankien ensimmäinen lausunto vaikutti siltä, että
se oli ministeriössä valmiiksi kirjoitettu. Lisäksi puolustusministeri Carl Haglund väitti lehtien
mukaan, että puolustusvoimat
kielsi suomalaispariskuntaa matkustamasta Jemeniin.
- Tuoreimpien lehtitietojen
mukaan puolustusvoimat ei kui-

tenkaan kieltänyt heitä lähtemästä. Haglundin osalta voidaan
kysyä kuka puhuu muunneltua
totuutta, Tolppanen ihmettelee.
Tuomioja on jäävi
Itävaltalaisen Kurier-lehden mukaan suomalaispariskuntaa ja
itävaltalaista panttivankia kidutettiin. Kurier kertoo myös, omiin
paljastamattomiin lähteisiinsä vedoten, että Suomi pilasi aiemmat
vapautusyritykset. Lehti väittää
suomalaisten olleen yhteistyökyvyttömiä ja ylimielisiä ja tämän
vuoksi vapautuminen siirtyi kolmella kuukaudella.
Tolppanen pitää itävaltalaisväitteitä kovina, mutta ei savua

ilman tulta.
- Väitteet ovat kovia. Mutta jos ihminen on ylimielinen ja
yhteistyökyvytön, hän ei yleensä
tiedä sitä itse. Tässä asiassa mielestäni ulkoministeri Erkki Tuomioja on jäävi kommentoimaan
itseensä kohdistuneita väitteitä,
Tolppanen sivaltaa.
- Joka tapauksessa olen iloinen, koska kaappaus päättyi
suomalaispariskunnan ja itävaltalaismiehen osalta onnellisesti.
Kolmikko oli kaapattuna
140 päivää, siis melkein viisi
kuukautta.
SEPPO HUHTA

Kivelä: Perustuslakia muutettava harkiten

ansanedustaja Kimmo Kivelä on
jättänyt eriävän mielipiteen oikeusministeriön asettaman työryhmän tuoreeseen esitykseen.
Esitys käsittelee perustuslain muuttamista
siten, että eduskuntavaalien vaalipiirien
määrää Manner-Suomessa supistettaisiin.
Työryhmän jäsenenä toiminut Kivelä
ei kannata suurella kiireellä ajettua muutoshanketta. Hänen mielestään asia tulisi
siirtää uuteen, kunnolliseen valmisteluun.
- Perustuslakia tulee muuttaa harkiten,
eikä päivänpoliittisten tilannenäkymien

perusteella, Kivelä sanoo.
Hänen mielestään perustuslakia uudistavan työryhmän työskentelyn lopputulos
oli etukäteen arvattavissa. Kivelän mukaan
työryhmän ehdotus johtaisi käytännössä
ennen pitkää vaalipiirien määrän vähentymiseen entisestään, mistä puolestaan seuraisi kansanedustajien alueellisen edustavuuden heikentymistä ja este demokratian
kannalta riittävän laajan ehdokasvalikoiman synnylle.
Ehdokasmäärän vähetessä myös äänestäjien valinnanvara vähenisi. Pienempien

paikkakuntien asukkaiden mielenkiinto
äänestämiseen heikkenisi, kuten myös kansalaisten maakunnallinen identiteetti.
- Vaalipiirien suurentuessa valituksi tulemisen mahdollisuus on käytännössä vain julkisuudesta tunnetuilla ihmisillä. Samoin kansanedustajien
kosketus äänestäjiin tulee ohentumaan,
Kivelä toteaa.
Kivelä pitää muutoshanketta epäonnistuneena siksikin, että siinä tarpeettomasti ehdotetaan myös vaalipiirien enimmäismäärää supistettavan.

- Kun muutoshankkeen varsinaisena
pontimena on alentaa vaalipiirien vähimmäislukumäärää, on ihmeteltävää, miksi
lainkaan puuttua enimmäismäärään, Kivelä toteaa ja muistuttaa, että olosuhteet
ja näkemykset voivat myöhemmin kehittyä toiseenkin suuntaan kuin tämän
päivän hallituskoalitiolla. Ja jos silloin
halutaan lisätä vaalipiirien määrää yli
kahdentoista, jouduttaisiin turhaan taas
kerran perustuslain muutosmenettelyyn.
PS VERKKOTOIMITUS
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PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUEKOKOUS JOENSUUSSA
Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Joensuussa 29.-30.6.
Paikalle odotetaan jopa 2 000 kokousedustajaa.

Louhelainen ihmettelee
Itellan irtisanomisia

K

ansanedustaja Anne Louhelainen jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien valtion omistaman Itella
Postin YT-neuvotteluja Lahdessa. Itella aloittaa YT-neuvottelut Lahden alueen postinlajittelutoimintojen uudelleenjärjestämiseksi. Toiminnot siirretään Helsinkiin ja Vantaalle,
ja irtisanomisuhka koskee Itellan mukaan Lahdessa 32 vakinaista
työsuhdetta.
- Lahden seutu on joutunut viime vuosien aikana kokemaan
merkittäviä rakennemuutoksia ja työllisyys on 1990-luvulta lähtien ollut vaikeassa asemassa. Hallitus on kevään kehysriihessä
korostanut uusien työpaikkojen luomista ja irtisanomisten välttämistä. On työntekijän näkökulmasta melko tekopyhää, että kuitenkin valtion omistama yhtiö siirtää toimintonsa pois alueelta,
joka jo valmiiksi kamppailee vaikean työtilanteen kanssa, Louhelainen toteaa.
Lisäksi Louhelainen ihmettelee kysymyksessään Itellan aikeita
ulkoistaa videokoodaustyö Filippiineille tai Intiaan. Videokoodaus on ollut tähän asti niin sanottua kevyttä työtä, jota on hyödynnetty esimerkiksi työnkierrossa sekä osa-työkyvyttömyyseläkeläisten tai pitkiltä sairauslomilta palanneiden postityöntekijöiden
työn helpottamisen välineenä. Videokoodaus on kansanedustajan
mukaan malliesimerkki juuri siitä, minkälaisia mahdollisuuksia
työelämän pitäisikin pystyä tarjoamaan, jotta työllisyys Suomessa
voisi lisääntyä.
- Miksi tästä mahdollisuudesta, joka parhaimmillaan on lisännyt työhyvinvointia, vähentänyt sairauslomia ja ennaltaehkäissyt
työkyvyttömyyseläkkeiden vaaraa, halutaan luopua ja siirtää toiminnot halpatyövoimamaihin, joissa työehdot eivät kestä päivänvaloa? Onko tämä hallituksen tapa turvata suomalaisten työpaikat? Louhelainen kummastelee.
PS VERKKOTOIMITUS

Vähämäki:
Teollisuuspolitiikkaan
täyskäännös

S

uomen teollisuuden tilaukset ovat pudonneet vuoden takaisesta 11 prosentilla. Kansanedustaja Ville Vähämäen mielestä olemme tällä vauhdilla pian hätätilanteessa. Vähämäki
painottaa elvytyksen tärkeyttä, jotta nopea suunnanmuutos
saataisiin aikaan.
- Meidän on elvytettävä niin, että kotimaista kysyntä kasvatetaan ja ostovoimaa nostetaan ja kulutuskysyntää kohennetaan.
Tämä tapahtuu aikaistamalla muun muassa tie- ja homekoulujen
korjausohjelmia.
- Meidän tulee myös toimia niin, että saamme ulkomaiset yhtiöt investoimaan Suomeen. Eli saadaan yhtiöt tänne perustamaan
tuotantolaitoksia ja sivutoimipisteitä. Viime vuosinahan on käynyt
niin, että suomalainen teollisuus on investoinut ulkomaille ja samalla työpaikat ovat menneet rajojen taakse, Vähämäki muistuttaa.
Vähämäki näkee onnettoman tilanteen taustalla hallituksen teollisuuspoliittisen ohjelman puutteen, jonka vuoksi Suomen teollisuuden kilpailukyky ja sitä myötä vienti ovat laskeneet huolestuttavasti.
- Nykytilannetta korjaisi myös se, että kaikki osapuolet ja osalliset pysyisivät maltillisina toiveissaan ja voittotavoitteissaan.
PS VERKKOTOIMITUS

Perussuomalaisten puoluekokous starttaa lauantaina 29.6. Joensuun Areenalla ja ovet avataan jo
kahdeksalta aamulla. Varsinainen kokous alkaa klo 10. Sitä ennen perussuomalaiset näyttäytyvät
Joensuun torilla, missä tunnelmaa nostattavat arvovaltaiset puhujat ja esiintyjät. Torilla on myös
perussuomalaisten teltta.
Kokous jatkuu sunnuntaina 30.6. ja se alkaa perinteisellä aamuhartaudella klo 10. Ilmoittautuminen puoluekokoukseen ja lisätietoja löytyy osoitteesta: www.ps2013joensuu.fi
Perussuomalaisille on varattu huoneita Joensuun hotelleista. Jokainen varaa ja maksaa huoneensa
itse. Varausta tehdessä kannattaa ilmoittaa, että on tulossa perussuomalaisten puoluekokoukseen.
Nämä hotellit ovat täynnä: Vaakuna, Kimmel, Joensuun Elli, Aada ja Julie. Huoneita voi kysellä
seuraavista hotelleista:
Siikasalmen toimintakeskus
Siikasalmen koulu
p. 044 569 5388
25 €/yö henkilö
Hotelli sijaitsee Liperissä, noin
20 km Joensuun keskustasta.
Hotelli Cumulus
Kirkkokatu 20, Joensuu
aluemyynti.jyvaskyla@restel.fi
p. 014 628 300
Huoneet 110-141 €/vrk

Hintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna.
Hotelli Green Star
Torikatu 16, Joensuu
p. 358 10 423 9390
info@greenstar.fi
Huoneet 85 €/vrk.
Aamiainen 7 € ja
autopaikka
8 €.

Lomakeskus Huhmari
Sijaitsee noin 25 km Joensuun
keskustasta.
p. 0207 69 1230
pirjo.kauhanen-kuikka@
huhmarivaaranloma.fi
Huoneet ja huvilat 45-135 € hlö/
huvila
Majoitushintoihin sisältyy
aamiainen sekä Vesimaailmakylpylän vapaa käyttö.

PUOLUEKOKOUSKUTSU
Perussuomalaiset ry:n varsinainen puoluekokous pidetään 29.-30.6. 2013 Joensuun Areenalla,
Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu. Ovet aukeavat molempina kokouspäivinä klo 8.
Puoluekokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus jokaisella puolueen jäseneksi hyväksytyllä
henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä siten, että jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai sitä
aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan puoluekokouksessa, jos maksamatta
olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu puolueelle viimeistään 15.5.2013 mennessä.
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja
puoluevaltuuston valitsemisasiat sekä puolueen ohjelmat.

Timo Soini
Ossi Sandvik
puheenjohtaja
puoluesihteeri
Hanna Mäntylä
Juho Eerola
Reijo Ojennus
1. varapj.
2. varapj.
3. varapj.

Ilmoittaudu puoluekokoukseen 24.6. mennessä:
www.ps2013joensuu.fi

Turunen: Kiurun toiminta on epätervettä

K

ansanedustaja Kaj Turusen mukaan
valtio riistää köyhimpiä, vuokralla
asuvia kansalaisia, yli sadan miljoonan euron verran vuosittain. Vanhojen
aravavuokra-asuntojen vuokralaisilla maksatetaan moninkertaisia korkotuottoja markkinakorkoihin nähden. Asuntoministeri Krista Kiuru
myönsi 8.5.2013 antamassaan haastattelussa,
että toiminta on epätervettä. Samassa yhteydessä
hän kuitenkin ilmoitti, ettei asiaa tällä hallituskaudella aiota korjata.
- Olen tehnyt asiasta ensimmäisen kirjallisen
kysymyksen ministerille jo 6.11.2011 ja sille jatkokysymyksen 9.12.2011. Ongelmat ovat olleet
jo vaalikauden alusta lähtien ministerin tiedossa.
Ministeriltä puuttui halu korjata asiaa tuolloin, ja
näyttää puuttuvan edelleen, Kaj Turunen kertoo.
- Olen myös tehnyt lakialoitteen sosiaalisen
asuntotuotannon ongelmien poistamiseksi, ja siten tuotannon uudelleen käynnistämiseksi, Turunen jatkaa.

Turusen mielestä on hävytöntä, ettei ministeri
aio tehdä asialle mitään, vaan syyttää valtiovarainministeriön virkamiehiä.
- Täydellistä kyvyttömyyttä. Kysymys on siitä,
että onko hyväksyttävää käyttää kaikkein köyhimpien vuokralaisten hädänalaista tilannetta hyväksi riistämällä heitä. Olisikohan oikeudenmukaisempia keinoja valtiontalouden korjaamiseksi,
Turunen ihmettelee.
- Härskeintä ministeri Kiurulta on poliittisen
vastuun pakoilu siirtämällä se seuraavalle hallitukselle. Asia voitaisiin korjata heti jos halua
olisi. Olen todella pahoillani, että joudun selvittämään Kiurun ministerivastuun tässä asiassa.
Aion myös selvittää kiskonnan kohteena olevien
köyhien perustuslaillisen oikeusturvan, Turunen
huokaa.
PS VERKKOTOIMITUS
KUVAT LEHTIKUVA
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Sote sekoittaa pakkaa
- Hallintomallista riippumatta tärkeintä on työntekijöiden saatavuus,
sanoo Kemijärven Lapponia-sairaalan johtava ylilääkäri Timo Alaräisänen.

Miten käy terveydenhuollon
pienissä kunnissa?
Hallituksen sote-ratkaisun perusteet hämmentävät maakuntien pienempiä kuntia.
Osa kunnista tipahtaa kaikista palveluiden järjestämisen kynnyksistä, vaikka voimat
yhdistettäisiin naapureidenkin kanssa. Jako isäntiin ja renkiin kolkuttelee perustuslain rajoja.

I

tä-Lapin Kemijärvi kuuluu
niihin kuntiin, jotka jäävät
vaille kaikista hallituksen
sote-rajoista. Alle 20 000
asukkaan kunnille ei anneta
oikeuta järjestää sosiaali- ja
terveyspalveluitaan yksin. ItäLappi ei yllä rajaan, vaikka yhdistäisi kaikki kunnat.
20-50 000 asukkaan kunnat voivat järjestää peruspalvelunsa itse, mutta erikoisterveydenhuolto täytyisi hankkia
sote-alueen keskuskunnasta.
Yli 50 000 asukkaan kunta voi
halutessaan järjestää koko sotehuoltonsa itse.
- Lapissa ei tällaisia kuntia ole kuin Rovaniemi. Silloin
kaikki muut kunnat olisivat
Rovaniemen renkikuntia, Kemijärven Lapponia-sairaalan
johtava ylilääkäri Timo Alaräisänen toteaa.
Lapin sote-palvelut pohjautuvat nyt Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireihin. Ne
lakkautettaisiin ja tilalle tulisi

näillä näkymin Rovaniemi-keskeinen sote-vetoinen malli. Kemin ja Tornion täytyisi nojautua
joko Rovaniemeen tai Ouluun.
Suurimmista kakkoskaupungeistakin tulisi Rovaniemen renkejä.
Tai ne liittyisivät yhteen, mitä
Alaräisänen pitää vaikeana kilpailevien kaupunkien kulttuurien vuoksi.
Vuosien epävarmuus
Epävarmuus on vaivannut ItäLapin terveydenhuoltoa jo pitkään. Kemijärven aluesairaala
perustettiin aikoinaan palvelemaan laajan alueen ja vilkkaan
teollisuuskaupungin tarpeita.
Viime laman aikoina kääntyi
väkiluku laskuun, joka ei ole
oiennut vieläkään. Samalla purettiin aluesairaalaverkostoa ja
Kemijärven sairaala siirrettiin
Rovaniemen sairaanhoitopiirin
alaisuuteen.
Sairaanhoitopiiri siirsi tehtäviä Kemijärveltä itselleen, saat-

toi periaatteessa tilata hoitoja
Kemijärveltä, muttei kuitenkaan
tilannut. Sairaanhoitopiiri aikoi
lopettaa Kemijärven sairaalan
erikoisterveydenhuoltoa antavan siiven. Kemijärvi hankki
sairaalan omaan omistukseensa
vuonna 1998. Syntyi LapponiaSairaala.
2000-luvun alussa sairaala
purki hoitojonoja ja tuotti paljonkin
erikoissairaanhoidon
palveluita. Nyt on erikoishoitojen määrä sovitettu asukasluvun
tarpeisiin ja erikoishoitoa annetaan alle 10 prosenttia kaikista
hoitotoimenpiteistä. Erikoislääkärit vierailevat paikan päällä
sovittuina päivinä.
- Tämä on kustannustehokas
tapa hoitaa palveluita, Alaräisänen toteaa.
Huhuja kiirinyt
Lapponian ongelma on väkiluvun pieneneminen, mikä nostaa
hoidon suhteellista hintaa. Sa-

maan aikaan sote-ratkaisuista
kiirivät huhut kiristävät henkilökunnankin tunnelmia, kuten
viime talvena, kun kerrottiin
sote-ratkaisun pienentävän sekä
terveyskeskusten että keskussairaaloiden määrää merkittävästi.
- Kemijärven sairaalakin oli
jollakin sellaisella listalla. Työntekijät kyselivät, pitääkö tässä
Rovaniemelle mennä töihin!
Rauhoittelin, että Kemijärvi on
sentään ihan väärällä listalla.
Terveyskeskusta ei täältä missään oloissa lopeteta, Alaräisänen kertoo.
Hän muistuttaa, ettei soteselvitys ole uutta: ensimmäinen
kattava sote-ratkaisu tehtiin jo
vuonna 2007: siinä jaettiin perustason palvelut eri kuntien kesken ja erikoisterveydenhuoltoa
keskitettiin Rovaniemelle.
- Mutta sittenkin kaikki kaatui kysymykseen siitä, isäntäkuntamallillako vai muuten? Hyvä
malli romahti siihen, Alaräisänen
murehtii.

Samoin kävi Itä-Lapin sisäiselle yhteistyölle, jota Kemijärvi
olisi johtanut isäntäkuntamallilla.
Kuntayhtymämalli
ratkaisuksi?
Hallitus jättää yhden takaportin
harvaanasutuille maakunnille:
kunnat voivat järjestää sotepalvelut myös kuntayhtymäpohjalta erityisin perustein ja
valtioneuvoston luvalla.
- Palvelut rakentuisivat tällöinkin Rovaniemen varaan.
Hallinto voitaisiin kuitenkin
järjestää yhdessä, Alaräisänen
toteaa.
Hän muistuttaa, ettei isäntäkuntamallin kustannuksia ole
laskettu vielä lainkaan. Lapin
sairaanhoitopiirin valtava omaisuus keskittyisi Rovaniemen
haltuun. Kuntayhtymämallissa
ei ongelmaa ole.
Miten isäntäkuntamalli toimisi? Sitäkään ei tiedetä. Ro-
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KOLUMNI
Perussuomalaiset
kokoontuvat
Joensuuhun

muttaako vallan riisuminen
pieniltä kunnilta hoidon?
- Se riippuu hallintotavasta. Mutta järkevät ihmisethän
päättävät näistä asioista, Alaräisänen rauhoittelee.
Yhteinen sote-kuntayhtymä
ratkaisisi myös Länsi-Lapin ongelman, jossa kilpailevat kaupungit eivät halua liittyä yhteen, vaikka se nostaisi seudun
sote-rajan yli. Samalla yhteinen
sote-alue korvaisi Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin, jota on pidetty pienenä.
- Mitä Rovaniemikään siinä
voittaisi, jos se toimisi isäntäkuntana? Rovaniemihän voisi
päättää hoitaa omat palvelunsa kokonaan itse ja jättää muut
ilman. Sitten ei olisi yhtään

suurta keskusta. Valtioneuvosto määrännee Rovaniemen johtoon, halusi se tai ei, Alaräisänen
otaksuu.
Potilaita Venäjältä
Alaräisänen ei usko, että soteratkaisu veisi perusterveydenhuoltoa pois edes Kemijärveltä,
josta on Rovaniemelle matkaa
vajaat 100 kilometriä. Alueellisia päivystyspisteitä tarvitaan eri
puolilla Lappia suurten välimatkojen vuoksi: Kemijärvi on niistä
yksi.
Nyt jää vielä nähtäväksi, voiko hallitus määrätä kuntien itsehallintoon kajoavia muutoksia
muuten kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä. Se siirtäisi lain

seuraaville valtiopäiville, koska se ei menisi läpi nykyisessä
eduskunnassa kiireellisenä viiden-kuudesosan enemmistöllä.
Kemijärven sairaala on etsinyt potilaita myös Venäjältä.
Neuvotteluita on käyty pariin
kertaan toistaiseksi tuloksetta.
- Hallintomallista riippumatta tärkeintä on kuitenkin
työntekijöiden saatavuus: niin
hoitajien kuin lääkäreidenkin.
Työvoimapula kasvaa eläköitymisen myötä jatkuvasti, Alaräisänen muistuttaa.
VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT VALOKAMMI/VESA
SÄRKELÄ

Sote-uudistus on pysäytettävä

P

erussuomalaisten kuntapäiväedustajien mielestä kunta- ja sote-uudistukset tulisi nykymuodossaan keskeyttää ja palauttaa laajaan parlamentaariseen valmisteluun. Lisäksi
edustajat esittävät palveluiden palveluiden rahoitukseen yksikanavaista rahoitusmallia.
Kuntaliiton kuntapäiville kokoontuneet perussuomalaiset kritisoivat rajusti hallituksen toimintaa sote- ja kuntauudistuksessa. Ryhmän mielestä kunta- ja sote-uudistus tulisi
nykymuodossaan keskeyttää ja palauttaa valmisteluun. Uudistusten parlamentaarinen valmistelu varmistaisi sen, että esityksellä olisi mahdollisuus toteutua seuraavalla hallituskaudella.
- Lakivalmistelussa on jatkossa otettava huomioon alueelliset erot ja ominaispiirteet kuten
asukastiheys sekä huoltosuhde, eikä koko valtakuntaa voida arvioida samoilla kriteereillä.
Valmistelussa on jatkossa tukeuduttava selvitystyötä tehneiden ammattilaisten kannanottoihin.
Kuntarakennemuutokset on tehtävä pääsääntöisesti vapaaehtoisuuden pohjalta tukemalla kuntaliitoksia tai vaihtoehtoisesti kuntien välistä yhteistyötä, ryhmä linjaa.
Tämän jälkeen on ratkaistava palveluiden rahoitus, jossa perussuomalaisten ryhmäkokouksen esitys olisi yksikanavainen rahoitusmalli. Lisäksi ryhmä katsoo, että mikäli hallitus yhdistää
nykyiset toimivat sairaanhoitopiirit viideksi erityisvastuualueeksi, tulee sen varmistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saatavuus sekä näiden ns. erva-alueiden rahoitusjärjestelyt.
Perussuomalaisten kuntapäivien ryhmä katsoo, että nykyhallitus on epäonnistunut uudistuksissa useasta yrityksestään huolimatta ja viimeisinkin esitys on hyvin sekava.
- Hallituksen tulisi myöntää tämä tosiasia ja sen olisi pidättäydyttävä sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka vaarantavat toimivan järjestelmän, kansalaisten terveyden ja sosiaaliturvan, ryhmä toteaa.
PS-KUNTAPÄIVÄEDUSTAJAT

Perussuomalainen puolueväki kokoontuu Joensuun puoluekokoukseen kesäkuun lopulla. Puoluekokouksessa tehtävät
henkilövalinnat ovat tärkeitä, sieltä lähdemme kohti euro- ja
eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalit ovat puolueen tulevaisuuden kannalta ne ratkaisevimmat. Joensuussa valittavalla puoluejohdolla on kova haaste: tähtäin on Suomen suurimmaksi
puolueeksi.
Perussuomalainen puolue on kasvanut suureksi ja suuren puolueen johtopaikoille on tunkua. Nälkä on kasvanut
nopeasti syödessä ja vauhtisokeus vaivaa monia. Ehdolle
asettumista harkitsevan tulisi kysyä itseltään myös; jos tulen valituksi, pystynkö hoitamaan tehtävän. Harkintakyky ja
suhteellisuudentaju kuuluvat edellytyksenä korkeisiin poliittisiin luottamustehtäviin pyrittäessä. Harkintakykyä olisi hyvä
löytyä myös valitsijoilta.
Minulta on kyselty aikeistani, pyrinkö jatkamaan puoluesihteerinä. Enemmän kuin koskaan olen saanut kenttäväeltämme tukea, yhteydenottoja sekä vetoomuksia sen puolesta,
että olisin käytettävissä uudelle kaudelle. Tältä pohjalta, luottavaisin mielin olen harkinnut asiaa.

Täytyy olla tahtotila tarttua
toimeen ja selkeä näkemys
miten haluaa tehtävää hoitaa.
Tiedän mitä puoluesihteerin työ vaatii. Se on yksi mielenkiintoisimpia tehtäviä tässä maassa, ainakin poliittisessa
kentässä. Siinä vaaditaan paljon ja palautetta tulee. Tehtävä
on haastava ja vaativa. Tarvitaan täyttä sitoutumista, äärimmäistä kärsivällisyyttä ja hyvää paineensietokykyä. Vaikeinta
puoluesihteerin tehtävissä on kasautuvista ristipaineista ja jatkuvasta arvostelusta selviytyminen. Henkinen kuormitus on
kova, työ kokonaisvaltaista, eikä siitä pääse hetkeksikään irti.
Täytyy olla tahtotila tarttua toimeen ja selkeä näkemys
miten haluaa tehtävää hoitaa. Siihen on annettava kaikki aika
ja energia. Toimintatapani perustuu uskoon kovalla työllä
saavutettavissa olevaan hyvään tulokseen. En ole keskittynyt
oman egoni paisuttamiseen, vaan olen pyrkinyt myötävaikuttamaan puolueen vahvistumiseen. Mielestäni olen onnistunut.
Silti mikään ei tunnu riittävän. Minulla kuitenkin raja on
tullut vastaan. En enää voi lisätä työtuntieni määrää, päinvastoin. Joudun vähentämään työkuormitusta. Se onnistunee
ainoastaan sillä tavoin, että kolmen kaksivuotiskauden jälkeen en tavoittele neljättä kautta puoluesihteerin tehtävissä.
Mielenkiintoisia ja ikimuistoisia nämä vuodet ovat olleet.
Tekemäni työ ei ole kaikkia miellyttänyt. Omasta mielestäni
olen tehnyt itseäni säästämättä päämäärätietoista ja tuloshakuista työtä perussuomalaisen puolueen eteen. Kiitos kaikille,
jotka tuellanne teitte sen mahdolliseksi.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
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PYSÄYTETÄÄN
LIITTOVALTIOKEHITYS NYT!

orteista ei pystytä ennustamaan,
mutta kohtaloaan
voi opastaa. Meillä täytyy olla rohkeutta tehdä päätöksiä omien periaatteidemme mukaisesti. Ei ole
olemassa mitään markkinavoimia, on vain ihmisiä, jotka
luovat markkinoita.
Euromaiden myöntämien tukilainojen maksaminen
Kyprokselle on nyt aloitettu.
EKP:n tutkimus osoittaa, että
Kreikan, Kyproksen, Espanja
ja Italian kotitaloudet ovat
keskimääräistä varakkaampia kuin Suomessa ja muissa
kriisitoimia kustantavissa euromaissa. Nurinkurinen tieto

K

on vaikea niellä. Syyksi on ilmoitettu kulttuurieroja. Minkälaiset
kulttuurierot voivat selittää sitä,
että vähävaraiset suomalaiset
osallistuvat kriisitoimissa varakkaampiensa velkojen maksamiseen?
Yhtenä syynä tähän ovat veroparatiisitemput. Veroparatiiseihin on kehittynyt käänteinen
moraalikäsitys, jonka mukaan
rikollisuuden ja korruption salliminen on paras liikekäytäntö
ja vääryyksistä kertominen on
rangaistavaa. Tällaisen rahoitustaikuruuden edessä tavallinen veronmaksaja ei voi kuin ihmetellä
outoja taloustilastoja. Veroparatiisikuvioita on loputtomasti ja se
on alituiseen uusiutuva ekosys-

teemi. Veroparatiisien avulla
pyöritetään kaikenlaista rikollista toimintaa. Matkalaukkuun
saa tungettua kerralla vain noin
miljoona dollaria, joten ilman veroparatiiseja laiton huumekauppakin olisi pikkubisnestä.
Velkakriisin varjolla rahaliittoa ollaan salakavalasti hivuttamassa kohti liittovaltiota. Koko
ajan otetaan uusia askelia, joita
markkinoidaan teknisinä uudistuksina. Asiantuntijoiden mukaan kohta vain havahdumme
siihen, että elämme liittovaltiossa.
Samalla kuin verotusoikeus siirtyy liittovaltiolle, sille siirretään
myös maiden velat. Raha on valtaa ja tätä valtaa siirretään unionille, jota hallinnoivat ihmiset ei-

vät ole vastuuvelvollisia ja jotka
näin ollen myös toimivat vastuuttomasti. Liittovaltio harrastaisi
myös alue- ja sosiaalipolitiikkaa,
jossa se tukisi heikkojen alueiden
kehitystä vauraampien kustannuksella. Suomi on yksi prosentti
EU:sta, joten meillä ei ole mitään
sanomista mihin rahat käytetään
ja mistä ne otetaan.
Liittovaltio ei tule toimimaan,
koska kulttuurierot ovat liian
suuret. On naiivia ajatella, että
asiat hoituisivat paremmin uusilla sopimuksilla. Integraation
tuomiin ongelmiin tarjotaan ratkaisuksi integraation lisäämistä.
Valtava byrokratia Brysselissä
vain paisuisi. Brysselin orjuudessa saattaisimme itsemme tilaan

”anna, anna”, kun voisimme
itsenäisinä valtioina tervehtiä
toisiamme ja tehdä kauppaa.
Muutos on mahdollinen, jos
jäsenmaissa nykyistä liittovaltiokehitystä vastustavien puolueiden kannatus nousee. Yhteistyö on hyvä asia, mutta sanelu
ei ole. Valtion kannalta vapaus
tarkoittaa omaisuuden suojaa
ja vapautta tehdä itsenäisesti
päätöksiä. EU voi muuttua. Ellei niin tapahdu, Suomelle ei jää
muuta vaihtoehtoa kuin eroaminen. Suomesta ei saa tehdä EU:n
periferiaa.
Laura Huhtasaari
kaupunginvaltuutettu,
Pori

Puoluesihteeri paljon vartijana

esän puoluekokouksessa tehdään
puolueemme tulevaisuuden kannalta
merkittäviä henkilövalintoja.
Puolueen varapuheenjohtajakilpaan on ilmoittautunut
monia hyviä hakijoita. Myös
puoluesihteerin valinta tulee
puoluekokouksen tehtäväksi.
Puoluesihteerin tehtävä
ei ole mikään helppo ja kiva
homma. Puoluesihteeri on
puheenjohtajan jälkeen tär-

kein henkilö puolueen julkisuuskuvan luomisessa sekä ehdottomasti tärkein henkilö puolueorganisaation toiminnan kannalta.
Siksi ei ole yhdentekevää, kenet
puoluesihteeriksi valitaan.
Vaikka puolueemme kannatus on vakiintunutkin, mikään
ei ole itsestään selvää – kaikkein
vähiten politiikassa. Uuden puoluesihteerin on pystyttävä osallistumaan aktiivisesti päivänpoliittiseen debattiin ja tuomaan
esiin perussuomalaisia kantoja

eri asioihin. Sosiaaliset ja mediataidot ovat tässä todella tarpeen.
Heti valintansa jälkeen uuden puoluesihteerin tulisi saada puoluetoimisto organisoitua
sellaiseksi ammattimaiseksi yksiköksi, kuin tämän kokoisella
puolueella pitää ollakin. Tehtävien ja toimenkuvien järjestäminen
ja työn käytännön pyörittäminen
vaativat kovaa järjestelykykyä,
mutta myös tarvittaessa tiukkaa
esimieskykyä.
Eikä työ puoluetoimistoon

lopu. Haastavin tehtävä puoluesihteerille tulee olemaan kentän toiminnan varmistaminen
yhdessä piirijärjestöjen kanssa.
Puoluetoimiston ja piirien vuoropuhelu on ollut tähän asti
melko hiljaista, ja niinhän se ei
voi toimia. Puolueen sääntöjen
uudistamistyö tulee käynnistää
mahdollisimman pian ja sen yhtenä tavoitteena tulee olla myös
eri toimielimien välisten työnjako- ja vastuukysymysten selkeämpi ja toiminnan kannalta tar-

koituksenmukaisin säätäminen.
Kuten edellä olevasta käy
ilmi, ei ole samantekevää, kuka
tulee valituksi puoluesihteeriksi. On perusteltua jopa sanoa,
että hyvä puoluesihteeri on
melkein puoli jytkyä!
Ismo Soukola
kansanedustaja,
Kanta-Hämeen
Perussuomalaiset ry:n pj

Kreikan
vakuuksien arvo
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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

uomi antoi Kreikalla
2,2 miljardin euron
tukipaketin ja sai vakuuksia 925 miljoonaa

euroa.
Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan 3,0 prosentin
vuotuisella korolla saamme rahamme takaisin kolmessakymmenessä vuodessa.
Näin käykin, jos ei oteta inflaatiota huomioon ja toivottu
3,0 prosentin korko saadaan
vakuuksille kaikkina tulevina
vuosina. Viimeisten tietojen mukaan korko on kuitenkin ollut
0,5 % vuodessa.
Jos oletetaan, että inflaatio
on vuositasolla keskimäärin
1,5 % ja vakuuksien korko 0,5
%, tukipaketin reaaliarvosta
saadaan takaisin noin 31 prosenttia. Tämä tarkoittaa nykyrahassa 1,52 miljardin euron
avustusta kreikkalaisille.
Vaikka Suomen peruskouluista valmistuu joka vuosi

20 000 sellaista nuorta, jotka
evät osaa alkeellista prosenttilaskua, valtiovarainministeriön
virkamiehet hallitsevat varmasti
tällaiset asiat.
Ministeriön asiantuntijoiden
lausunnot viittaavat siihen, että
he eivät uskalla oikoa ”unelmahöttö-ministerin” puheita.
Urpilainenhan on mainostanut
vakuussopimusta historialliseksi saavutukseksi.
Olisiko tässäkin asiassa
opposition yritettävä kertoa
ministereille, mitä nämä ovat
suuressa viisaudessaan valtioneuvostossa päättäneet?
Kari Davidsainen

Suomalainen

No: 7 • Toukokuu 2013

Ruotsia puhuttiin
myöhemmin

O

len Magnus Hagelstamin (Perussuomalainen 5/13)kanssa samaa mieltä pakkoruotsin turhuudesta ja kannatan
vapaata kielivalintaa. Mutta hänen kirjoituksessaan
on kohta " jolloin Suomessa oli puhuttu ruotsia 4 500
vuotta ". Tuo ei voi pitää paikkansa, koska Ruotsissakaan ei puhuttu
ruotsia 4 500 eKr.
Britit olivat aktiivisia tutkimaan maapallomme eri kolkkia jo
hyvin varhain ja heidän tekemänään löytyy kartta, jossa on pohjolankin asukkaat merkitty. Noin 300 jKr suomensukuiset heimot
asuttivat nykyisen Suomen alueen lisäksi myös nykyisen Ruotsin
aluetta pohjoisesta aina suurille järville asti. Ruotsalaisia ei tuolloin
vielä ollut heimona tai kansana syntynyt. Siksi kielikin on syntynyt
myöhemmin. Ruotsin kieli alkoi erota Tanskasta vasta noin 800 jKr.
Kaikki ruotsinkieliset alueet pohjolassa ovat syntyneet tuon jälkeen.
Suomeen ruotsin kieli tuli Ruotsin otettua vallan lahden tällä
puolen.
En ollenkaan epäile Hagelstamin esivanhempien asuneen täällä
jo 6 500 vuotta sitten, mutta kieli on ollut eri. Kieli on ollut jotain
suomenkielen esiastetta, josta on sittemmin kehittynyt nykysuomi.
Suomenruotsalaisten kieli on peräisin Ruotsin vallan ajalta. Osa
nykyisistä ruotsinkielisistämme on Ruotsista tulleiden ja tänne jääneiden jälkeläisiä. Suurin osa on kuitenkin täällä tuhansia vuosia
asuneiden sukujen jälkeläisiä. Kieli vaihtui ruotsinkielisen valtakoneiston takia noin 1200 alkaen. Kielen vaihto on ollut erittäin järkevää selviytymistaktiikkaa. Ruotsia osaavat ovat sijoittuneet keskimääräistä paremmin kuninkaan hallintokoneistoon.
Matti Pietilä

R
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Ruotsista mallia
korruption vastaiseen
taisteluun

uotsin valtiovarainministeriö julkaisi viime
maaliskuussa julkisen
talouden asiantuntijaryhmän korruptioraportin ”En
ESO-rapport om korruption
på svenska”. Raportin laatineet korruptiotutkijat löysivät
mielenkiintoisia kunnalliseen
korruptioriskiin vaikuttavia tekijöitä, jotka kannattaisi panna
merkille myös täällä Suomessa.
Ruotsalaisasiantuntijoiden
mukaan kunnat, joiden asukasluku on noin 60 000, ovat alttiimpia korruptiolle kuin muun
kokoiset. Tämä antaa uuden
näkökulman mm. kuntaliitosasiaan.
Raportti osoitti myös toteen
klassisen lausahduksen ”valta
sokaisee”, sillä kunnat, joiden
poliittisessa johdossa on aikojen alusta asti ollut sama porukka, on korruptioriski. Riski
sille, että omat ja yhteiset eurot
menevät sekaisin kasvaa perinteen myötä.
Naisten osuudella päätöksentekijöistä ei näytä olevan
vaikutusta korruptioriskiin.
Naiset ovat pääsääntöisesti vähemmän korruptoituneita kuin
miehet, mutta eivät kuitenkaan
jostain syystä halua korruptiota
aktiivisesti kitkeä. Asukkaiden

valistuneisuudella ja osaamistasolla sen sijaan näyttäisi olevan
merkitystä. Mitä tarkemmin
politikkojen ja virkamiesten
tekemisiä osataan ja viitsitään
seurata, sitä pienempi näyttäisi
kuntien korruptioriski olevan.
Raportissa myös todetaan, että
useat korruptiovyyhdet ovat lähteneet purkautumaan yksityisten
henkilöiden aktiivisuuden myötä. Näin lienee laita myös Suomessa, sillä korruptioepäilyjen
esiin tuominen ”talon sisältä”
koetaan liian piinalliseksi ja ahdistavaksi.
Raportissa arvioidaan myös
median osuutta korruption vastaisessa taistelussa. Arvion mukaan paikallinen lehdistö on
yleensä kiltti, eikä kyseenalaista
kuntien toimintatapoja tai esitä
edes oikeutettuja korruptioepäilyjä. Parhaassa tapauksessa tutkiva journalismi kuitenkin voi
ennaltaehkäistä korruptiota kun
poliitikot ja virkamiehet ovat tietoisia siitä, ettei kaidalta polulta
eksyminen pysy poissa julkisuudesta.
Korruptio ruokkii talouskriisejä ja heikentää julkista taloutta. Se myös vähentää luottamusta ja heikentää demokratiaa.
Korruptio tulee kalliiksi. Ruotsissa vaaditaankin, että kuntien

valvontamekanismit on pistettävä kuntoon ja korruptio
kuriin. Asiantuntijat esittävät, että maassa valittaisiin
vuosittain sattumanvaraisesti
kuntia, joissa teetettäisiin ulkopuolisten, puolueettomien
ammattilaisten tekemät talouden tarkastukset (public
expenditure tracking). Veronmaksajille annettaisiin
tämän lisäksi mahdollisuus
seurata avoimesti kuntien
rahankäyttöä. Näin paine
hoitaa yhteisiä asioita oikein
kasvaisi, ja kunnat pysyisivät
korruption ja taloudenpidon
osalta paremmin kaidalla
tiellä. Lisäksi esitetään, että
yksittäisellä veromaksajalla
olisi oikeus vaatia oman kuntansa taloudellista tarkastusta, jos hän epäilee verorahojen väärinkäyttöä.
Otetaan siis mallia Ruotsista, eikä vähätellä korruptio-ongelmaa vaan otetaan se
vakavasti.
Lulu Riikonen
kaupunginhallituksen pj,
Hämeenlinnan Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj

Suomi ei osaa hyödyntää koulutetun nuorisonsa potentiaalia

M

onet merkittävät
vaikuttajat (mm.
Juhana Vartiainen,
Jaakko Kiander,
Erkki Liikanen) ovat viime aikoina ehdottaneet lääkkeeksi Suomen taloudelliseen ahdinkoon
työperäisen maahanmuuton radikaalia lisäämistä. Heidän mielestään tarvitaan satoja tuhansia
maahanmuuttajia, jotta hallituksen tavoite 200 000 uudesta työpaikasta toteutuisi.
On tietenkin selvää, että maahanmuuton seurauksena syntyy
uusia työpaikkoja. Mutta minkälaisia työpaikkoja, ja syntyykö
niitä enemmän kuin työttömiä?
Kilpailemalla halvan tuotannon
maiden kanssa ”saavutamme”
myös heidän elintasonsa. Eihän
halpatuotanto takaa täystyöllisyyttä ja hyvinvointia. Jos näin
olisi, muuttoliike olisi toisensuuntainen. Emme tarvitse likaisen ja raskaan työn tekijöitä vaan
korkean jalostusasteen työpaikkoja. Vaikka meillä olisi maail-

man puhtaimmat vessat, orjatyö
ei korjaa vaihtotasetta. Jos meillä ei ole korkean jalostusasteen
töitä, emme voi kustantaa edes
matalapalkkatyötä.
Kuinka sitten saisimme noita
korkean jalostusasteen työpaikkoja? Ongelmamme on se, että
emme ole ymmärtäneet hyödyntää maailman parasta koulutustamme. Panostamme koulutukseen, mutta tuotos jää saamatta.
Valtaosa nuorisostamme suorittaa opintonsa kunnialla, mutta
joutuu sen jälkeen toisarvoisiin
tehtäviin. Toiveammateissa painottuvat liiaksi lääkäri, juristi,
poliitikko, viranhaltija tai julkkis. Ne ovat hyviä ammatteja,
mutta synnyttävät vähän uutta
jaettavaa.
Valtiovalta näyttää odottavan
kuin ihmettä, että nuoret perustaisivat innovatiivisia yrityksiä,
jotka pelastaisivat meidät. Näin
ei tule tapahtumaan siksi, että
lukuun ottamatta joitakin tietotekniikanosa-alueita ja ns. luovia

aloja, kehitysvälineet ovat liian
kalliita. Uudet innovaatiot sellaisilla aloilla kuten energia-, ympäristö-, biotiede-, lääketiede- jne.
vaativat kehittyneen ympäristön,
keittiö tai autotalli eivät riitä. Sitä paitsi vastavalmistunut nuori
on vasta uransa alussa, ei kypsä
perustamaan yritystä. Alkuvaiheessa on parasta taata nuorelle työ, jonka myötä hän saa
kehittyä omalla alallaan. Yritys
on ajankohtainen vasta vuosien
kuluttua.
Tällaisia
kehityspaikkoja
nuorille voisivat olla erilaiset
korkeakoulujen ja yliopistojen
kylkeen luodut hautomot. Hautomoissa taattaisiin oman alan
paikka jokaiselle valmistuneelle.
Varma työpaikka ja eteneminen
uralla toisivat imua uusille aloille
ja olisivat myös parasta lääkettä
lyhentää opiskeluaikoja. Palkka
ei aluksi voisi olla suuri, lähinnä vaihtoehto työttömyydelle.
Näissä hautomoissa osa ideoista
kypsyisi yrityksiksi, jotka voisi-

vat maksaa jo parempia palkkoja. Osakkuus niissä nostaisi myös
tekijöiden motivaatiota.
Uudet yritykset voisivat
hankkia pääomia myös sijoitusmarkkinoilta. Nythän esim. yliopistot toivovat lahjoituksia mm.
entisiltä opiskelijoiltaan. Jos
ne voisivat tarjota lahjoitusten
vastineeksi, osuuksia hautomoyrityksistä, niistä saattaisi tulla
todellisia kansanosakkeita. Tällaisten tulevaisuuteen tähtäävien
yritysten toiminta ei vääristäisi
kilpailua, vaikka ne saisivatkin
yhteiskunnan tukea, koska niiden hankkeet tähtäisivät tuotteisiin, joita ei vielä ole.
Sijoitustoiminnan idea hankkia rahoitusta uusille yrityksille - ei nykyisin toimi. Pääosa
sijoituksista tehdään suuriin globaaleihin yrityksiin, jotka eivät
tarvitse pääomaa, vaan jakavat
jopa 80 % tuotoistaan osinkoina
ja optioina. Sijoittajat metsästävät näitä osinkotuottoja ja yrittävät hyödyntää markkinailmaston

nousu- ja laskupiikkejä. Tällaiset
yritykset investoivat globaalisti
halpatuotantomaihin ja harvoin
esim. Suomeen, josta massatuotemarkkinatkin ovat kaukana.
Tulevaisuuteen liittyy aina riskejä, niin tähänkin visioon. Voi
kuitenkin kysyä, kumpaan liittyy
suurempi riski, tähän vai esim.
euron tukemiseen? Minkälaiset
tuotto-odotukset kummallakin
sijoituksella on? Jos käytämme
euron tukemiseen 15 miljardia,
samalla rahalla saisi nuorille
22 500 työpaikkaa kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Arviossa
yhden työpaikan vuosikustannukset olisivat n. 33 300 euroa.
Uskoisin, että satsaus peittoaisi
eurosijoituksen mennen tullen.
On vain päätettävä kumpi on tärkeämpi, EU-ideologia vai oman
maan tulevaisuus ja nuoriso?
Jouko Miettinen
Turku
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AMERIKAN MALLIA

uli käytyä Amerikassa, tarkemmin määriteltynä Miamissa,
joka nimittää itseään
mm maailman risteilypääkaupungiksi. Kun katselimme israelilaisen miljardöörinaisen
Shari Arisonin satamaan lipuvaa 212-jalkaista Aquarius-huvijahtia, pohdimme, meneekö
risteilybisneksessä huonosti,
kun paatti on alennusmyynnissä
ja sen saisi vaivaisella 85 miljoonalla dollarilla. Toivottavasti ei. Ainakin me eurooppalaiset
veronmaksajat olemme tehneet
voitavamme, jotta risteilybisnes
saisi alleen luotettavia ja edullisia laivoja. On mahdollista,
että Triumphin konerikko Meksikonlahdella 2013 ja surullisia
kuolemantapauksia aiheuttanut
Costa Concordian kunniakumarrus Toscanan rannikolla
2012 ovat voineet tehdä konsernille pr-haittaa.
Miamin liikekeskuksessa
ihailimme mm. Bank of American upeaa lasipintaista toimistorakennusta ja Wells Fargon
pilvenpiirtäjää. Uutistoimisto
Bloombergin mukaan ko. rahalaitokset ovat neljän muun
yrityksen kera saaneet Yhdysvaltain liittovaltiolta suoraa
rahoitustukea 82 miljardia dollaria vuosina 2009-2011. Suursijoittajat lienevät tyytyväisiä,
kun tavallinen amerikkalainen
kansalainen turvaa heidän selustansa niin isänmaallisesti.
FED on myös tukenut pankkien lasitorneja viime vuosina tilintarkastuksen (GaoFed-investigation) mukaan n.
16 000 miljardin nollakorkoisil-

la lainoilla. Tämä trendihän on
vallalla meillä täällä EU:ssakin
EKP:n toimesta ja pääministeriä
myöten kaikki vakuuttavat, että
rahamme ovat turvassa. Luojan
kiitos.
Mittasuhteet menevät Miamissa helposti sekaisin. Kun
Miami-tower -pilvenpiirtäjän
ulkoseinien juhlavalaistus vaihdettiin ledeihin vuonna 2011,
laskettiin vuosisäästön valaisun
osalta olevan n. 260 000 dollaria ja pelkän energian säästön
800 MWh.
Omia reaktioitani analysoituani ymmärrän hyvin sen psykologisen harhan, joka suomalaisilla talousristiretkeilijöille
syntyi 1970 –1990-luvuilla ison
markkina-alueen ihanuudesta.
Raha näkyy ja suorastaan haisee ja poliitikotkin saavat osansa. Sehän ei Yhdysvalloissa ole
oikeastaan kenenkään vika, että
Uruguaista tullut hotellisiivooja ei ole sosiaaliturvan piirissä.
Riittää, kun tekee oman 50-tuntisen viikkonsa.
Ei niin pahaa, ettei jotain
hyvääkin. Wall Streetin talousrikoksista vuonna 2008 alkunsa saanut maailmanlaajuinen
taantuma saattaa tuoda rahoitusmarkkinoille valvontakeinoja, joilla bittikasinopelin säännöt kiristyvät ja epärehellisen
keplottelun mahdollisuudet
pienentyvät. Silti – kansainvälistä pankkioligarkiaa lienee
mahdoton kaataa.
Euroopan unionia tuskin
pystytään enää pelastamaan talouskasvun mantraa hokemalla.
EU:n sisämarkkinoille on käynyt samalla tavalla kuin Yhdys-

valloissakin. Globaalit yritykset ovat siirtäneet tavaratuotantonsa Aasiaan. Paikallisesti
kannattava ihmisenkokoinen
perheyrittäjyys on tyrehtynyt
ja tilalle on tullut matalapalkka-alat, nuorisotyöttömyys
ja pakkoyrittäminen. Tätäkö
halusimmekin vai olisiko ollut
muita vaihtoehtoja?
Suomen hallituksen soteja kuntauudistus ovat luonnollisia jatkumoita kurjuuden
kehitykseen, joka Suomessa
alkoi pankkikriisistä 1990-luvun alussa, mutta joka hetkellisesti unohtui velkavetoisen
talouskasvun
siivittämänä
15 vuodeksi. Pienuus on pois
muodista ja tasapuolisuuden
nimissä lähes kaikelle kansalle
pitää tarjota huonontuvia palveluita.
Meillä täällä Naantalissa
saattaa kaupunkimme pienimuotoisuus ja ihmisarvoisen
asumisen tulevaisuus säilyä
parhaiten, jos liitämme kaupunkimme Turkuun tai jos
Turku liitetään Naantaliin.
Keinottelua tukevat puolisalaiset poliittiset kaava- ja tonttisopimukset voidaan tuikata
tuleen, grynderit unohtavat
olemassaolomme jättäen pittoreskit sivukatumme rauhaan
ja taitavasti kirjanpitoa tehden
saattaisimme pystyä pitämään
itsellämme nykyiset erinomaiset palvelut. Mene ja tiedä.
Urpo Lehtimäki

Armon kerjäläiset

H

yvinvointiyhteiskunnassamme olemme
joutuneet hätkähdyttävään tilanteeseen:
yhä useampi joutuu tuntemaan
olevansa syrjäytynyt, ns. B-luokan kansalainen. Työttömyyden
tai muun ylivelkaantumisen tähden rahat eivät yksinkertaisesti
riitä jokapäiväiseen toimeentuloon. Kuitenkin jokaisesta pitäisi
huolehtia kehittyneen sosiaaliturvamme avulla, mutta aukkoja
näyttää löytyvän, ja jopa hyväntekeväisyysjärjestöjen ruokajakoihin riittää apua tarvitsevia.
Aikamme laajalle levinnyttä

henkistä ilmapiiriä pelkästään
oman edun piittaamattomasta
ajamisesta on kuvattu osuvasti:
- Eikö meidän nykyinen lamamme ja siihen johtaneet tapahtumat ole selkeä todistus vääristä
ihanteista, rahan ja mammonan
vallasta ihmismielen yli, oikeuden
polkemisesta maahan rahanhimossa, kuvitelmasta, ettei rikastumiseen tarvita työtä kunhan
osaa keinotella tarpeeksi hyvin?
- Kun ihminen on päässyt elämässään korkealle, hän tavallisesti on noussut, kuten sanotaan,
pätemättömyytensä tasolle. Se
merkitsee, ettei hän enää hallitse

niitä asioita, jotka hänen pitäisi
hoitaa. Tämä kaikki johtaa lopulta romahdukseen. Mutta siitä huolimatta me yhä ihailemme
vahvuutta, suuria saavutuksia,
rikkautta. Paha on meissä sisällä. Siksi taistelu on niin vaikeaa,
useimmille ylivoimaista.
Jumalan valtakunnassa arvot
ovatkin päinvastaisesti: "Mikä
maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta."
Siksi meidän tulee aina muistaa, ettei taivasosuutta ansaita
eikä saada oman erinomaisuuden tähden, vaan yksin lahjana

Kristuksen ansion kautta sulasta
armosta. Niinpä Kalliissa hunajanpisara-kirjasessakin todetaan, että annapa luonnon tehdä
evankeliumi, niin se on tuleva
täysin vastaiseksi Kristukselle.
Se tulisi olemaan vanhurskaita,
viattomia, pyhiä ja muita sellaisia varten. Kristus sen sijaan on
tehnyt evankeliumin juuri sinua
varten, so. puutteenalaisia syntisiä, jumalattomia, epävanhurskaita ja kirottuja varten.
Saamme sydämemme pohjasta rukoillen veisata: "On Jeesuksen rakkaus ihmeellinen: ei
hukkaan hän syntistä heitä. Hän

etsii ja löytää ja taivaallisen suo
rauhan hän seurata meitä. Jeesus
vaivaiset syntiset korjaa."
Ja näin voimme yhtyä Jakko
Haavion runoon: Ken Isän lapsi
on, hän riemuitsee, kun iäisyyden portti aukenee. Alati seurattuaan Karitsaa nyt armon kerjäläinen kodin saa. Ja näkymätön
on jo näkyvää, muu katoaa,
vaan taivaan autuus jää.
Anssi Joutsenlahti
eduskunnan varapuhemies
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Juva
Juvan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 29.5. klo 18
Pappilanjoen Unskalla. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Lumipukuinen
sotilas patsaaksi

Ä

Jämijärvi
Jämijärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.5. klo 16
Raharinteellä. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

lkää valitko talvisodan muistomerkiksi sellaista tekelettä, josta pitää
kysellä mikä se on. Jos Suomesta
löytyy vielä kuvanveistäjä, joka
osaa tehdä näköistaidetta, niin pyydetään häntä
tekemään näköispatsas lumipukuisesta talvisodan sotilaasta.
Kunnia heille, talvisodan sankareille.

Kaskinen
Kaskisten Perussuomalaiset tavattavissa Kaskisten markkinoilla 25.-26.5. Lauantaina paikalla
kansanedustaja Maria Tolppanen.
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista!

Veikko K. Puhakka
sotaveteraani, tutkija
Espoo

Kainuun piiri
Perussuomalaisten Kainuun piirin
jatkokevätkokous pidetään sunnuntaina 2.6. klo 15 piiritoimistolla Kajaanissa. Hallitus kokoontuu jo klo 13. Tervetuloa!

Paikallisnosteen anatomia

K

uka tietää, missä sijaitsevat perussuomalaisuuden juuret,
ydin ja kasvunmahdollisuudet? Ne sijaitsevat paikallistason osaavissa, dynaamisissa ja innostuneissa ihmisissä,
siellä asuu perussuomalaisuuden ideologian kasvun mahdollisuudet ja voimavara.
Sattuipa eräässä n. 10 000
ihmisen kaupungissa , MänttäVilppulassa, kunnallisvaaleissa
jytkyjen jytky. Nimittäin viidestä kunnallisvaaliehdokkaasta viisi tuli valituksi valtuustoon
ja ennestään ko. kunnassa ei ollut perussuomalaista edustusta
valtuustossa laisinkaan. Eikä
siinä vielä kaikki: kaksi heistä
sai valtuustossa näköalapaikan. Ykkösnyrkiksi 477 äänellä vaaleissa sijoittuneesta Timo

A

Tukiasta tuli kunnan hallituksen
puheenjohtaja ja tarkistuslautakunnan puheenjohtajuuskin meni allekirjoittaneelle.
Aina on puhuttu, että olisi
kuntalaisten etu, mahdollisimman laaja poliittisten puolueiden/järjestöjen yhteistyö. Meidän paikallinen jytky on mahdollistanut senkin, että pistettiin
hihat heilumaan ja perustettiin
viiden puolueen vaaliliitto, jonka
alku on ollut kaikkien mielestä
hedelmällistä yhteistoimintaa.
Tämä liitto on paikallisesti aivan
historiallisen sensaatiomainen
ennen sosiaalidemokraattien ja
kokoomuksen jyräämällä alueella.
Helppoa yhteistyö ei kuitenkaan ole, sillä investointien ja
kehittämisen sijaan joudumme
miettimään sekä pitkin hampain

hyväksymään myös säästökohteita. Säästökohteiden etsintä on
käynnissä lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Hyvinvointiyhteiskunnan alasajo on tapahtunut nopeasti ja todella röyhkeästi, aivan meidän silmiemme alla!
Hartain toiveeni on pikainen
suunnanmuutos ja kanssaihmisten havahtuminen "unitilasta”.
Näin lopuksi vielä täytyy
ottaa yksi asia esille. Meidän
mielestämme olisi kohtuullista
ja oikeutettua palkita paikallistasoilla suoritettu hedelmällinen
ja perussuomalaisuuden nostetta
edistävä työskentely. Näin annettaisiin eväitä tulevaan. Toisin
sanoen: kissa kiitoksella elää.
Seppo Tamminen
kaupunginvaltuutettu,
Mänttä-Vilppula

Urpilainen-gate

ikoinaan Suomi ja
Kreikka sopivat
niin sanotuista vakuusjärjestelyistä.
Sopimus kuitenkin julistettiin
salaiseksi. Tästä päätöksestä
monet valittivat Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, mm. perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj. Pirkko RuohonenLerner. KHO päätti, että salaaminen oli väärä ratkaisu.
Nyt kun asiakirjoja on
tutkittu, niin salaamisen syyn

"ymmärtää". Salaamisella haluttiin antaa tosiasioita vääristävä, tarkoitushakuinen kuva. On
nimittäin niin, että ministeriön
"vakuusjärjestelyksi" nimeämässä asiakirjassa ei mainita
vakuuksia laisinkaan! Miten on
mahdollista, että "vakuusjärjestelyksi" kutsutaan paperia, jossa
ei viitata vakuuksiin suorasti eikä edes epäsuorasti, vaan puhutaan aivan muusta? Vastaan, että
se ei ole mitenkään mahdollista.
Tämä asia ei voi jäädä tähän.

Valtiovarainministeri, SDP:n
puheenjohtaja Jutta Urpilainen
on nyt "hyvän selityksen velkaa" niin eduskunnalle kuin
koko Suomen kansalle. Sen
jälkeen on vakavien johtopäätösten aika.
Reijo Tossavainen
kansanedustaja

Keski-Pohjanmaan piiri
Keski-Pohjanmaan piiri järjestää
tutustumiskäynnin eduskuntaan
torstaina 13.6. Lähtö Kokkolasta
linja-autolla klo 5.30. Matkareitti: Kokkola-Kannus-ToholampiKaustinen-Veteli-Perho-Jyväskylä-Helsinki. Vierailua emännöi
kansanedustaja Maria Tolppanen
ja vierailulla on mahdollisuus tavata myös muita kansanedustajia. Osallistumme kyselytunnille
ja tutustumme eduskuntataloon.
Paluu samana päivänä.
Ilmoittaudu: Arto Pihlajamaa
0400 167 832 tai Irma Kemppainen 040 738 5402. Piirillä majoitusvarausoptio puoluekokoukseen Joensuussa 28.-30.6. Varmista majoituksesi ennen 31.5.
Oulu
Oulun Perussuomalaiset ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina
2.6. klo 16 Toppilan Satamaruokalassa, Satamatie 35. Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa!

Pietarsaari
Pietarsaaren seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 1.6. klo 19 kaupunginvaltuutettu Jaakko Tammisen kodissa,
Tiemestarintie 6. Tilaisuudessa
järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi ja Keski-Pohjanmaan
piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa.
Pieksämäki
Pieksämäen perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina
31.5. klo 18 Pieksämäen ABC:n
kabinetissa.
Kahvitarjoilu,
tervetuloa!

Sonkajärvi
Sonkajärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 2.6.
klo 17 Rantasaunalla, Aittokoskentie 6. Saunomisvarusteet ja
omat makkarat mukaan. Tervetuloa!

Toholampi
Toholammin Perussuomalaiset
ry mukana Toholammin Toukomarkkinoilla la 25.5. kello 8.0015.00. Mukana Perussuomalaisten järjestösihteeri Joukamo
Kortesalmi, piirin pj Arto Pihlajamaa ja Toholammin kunnanvaltuutetut: Alpo Sammalkangas ja Mika Kivimaa. Mehu- ja
makkaratarjoilu.

Veteli
Vetelin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 2.6. klo
12 sähkölaitoksen varastolla,
Äijäpatintie 4. Tilaisuudessa
mukana järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi. Tervetuloa! klo
17 Rantasaunalla, Aittokoskentie 6. Saunomisvarusteet ja omat
makkarat mukaan. Tervetuloa!

Kyytiä Helsingistä Joensuuhun
Koillis-Helsingin Perussuomalaiset ry:n bussissa on vielä tilaa
Joensuuhun matkaaville. Kimppakyyti on mukavaa ja ennen
kaikkea edullista. Edestakaisen matkan hinta noin 30 €.
Lähtö tapahtuu perjantaina 28.6. klo 13 Malmin rautatieaseman linja-autoasemalta rautatieaseman yläpuolelta (junalla saavuttaessa liukuportaat ylös Helsingin suuntaan) ja paluu sunnuntaina 30.6. kokouksen päättymisen jälkeen noin klo 15.30.
Matkaa Joensuuhun on Helsingistä noin 440 km, johon varaamme matka-aikaa reilut 7 tuntia. Bussiin varaamme pientä
purtavaa ja juotavaa (ei tosin alkoholipitoista), jota voi lunastaa nimelliskorvausta vastaan. Ilmoittautumiset sähköpostilla:
ol.sademies@gmail.com
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Kuntorannassa vappua juhlistivat Soisalon perussuomalaiset ry:n Pekka Keto, Laura Lehtolainen,
europarlamentaarikko Sampo Terho, Rolf Fred Sormo sekä Markku Pesonen.

V

Perinteiset vappuiltamat keräsivät
väkeä Varkaudessa

arkauden kaupunginjohtaja sekä kansanedustaja Kari Rajamäki
halusivat kutsua
perussuomalaisten europarlamentaarikon Sampo Terhon vierailulle kaupunkiimme.
Hyvähenkinen tapaaminen
järjestettiin vappulounaan merkeissä, jonka jälkeen vierailtiin
Varkauden yrittäjien, yhdistysten sekä kaupungin yhteisesti
järjestämässä Olé Vappu -tapahtumassa.
Edellisenä päivänä europarlamentaarikkomme
ehti
vierailemaan myös Varkauden
kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa perussuomalaisilla
valtuutetuilla oli tärkeitä esityksiä kaavoitusasioista sekä aloite
vammaispoliittisen ohjelman
kiirehtimisestä.
Soisalon Perussuomalaiset
ry, joka toimii Varkauden ja
Leppävirran alueella, järjesti
vapunaattona perinteiset ilta-

P

Letka-jenkka innosti tanssijoita perussuomalaisten iltamissa.

erusäijät kokoontuivat kevätkokoukseen
perussuomalaisten
puoluetoimistolla. Kokousta johti yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ahonen.
Varsinaisen kevätkokouksen
agenda tuli käsiteltyä varsin nopeasti, sillä yhdistyksen toiminta käynnistyi vasta viime vuoden lopulla. Asioiden käsittely
oli asiallista ja selväsanaista.
Kokouksen henki oli moitteeton
ja mainio. Jäsenten ajatusmaailmakin todettiin monin kohdin
samankaltaiseksi.
Päätettiin, että tulevassa
kesän puoluekokouksessa sekä
vuoden 2014 EU- vaaleissa perusäijät tukee määrätietoisesti
sekä ensisijaisesti omia ehdolle

Perussuomalaisten Hämeen piirin kevätvuosikokous järjestettiin
Asikkalassa. Sitä edelsi yleisötilaisuus, jota värittivät Euroopan
parlamentin jäsen Sampo Terho ja viisi kansanedustajaa.
mat yhdessä Kylpylähotelli Kuntorannan kanssa.
Leppävirran ja Varkauden
alueelta saapui runsaasti perussuomalaisia viettämään aitoa
työväen juhlaa vappuiltamiin.
Monen mielestä perussuomalaiset ovatkin tänä päivänä se ainoa
työväen etua ajava puolue.
Tilaisuus oli avoin kaikille ja
sisäänpääsy ilmainen, joten paljon oli muutakin väkeä paikalla
kuin perussuomalaisia. Monet
tulivat tutustumaan ja kuulemaan illan kunniavieraita, europarlamentaarikko Sampo Terhoa sekä kansanedustajia Pirkko
Mattilaa ja Kimmo Kivelää.
Juhlaväki sai tuhdin tietopaketin sekä EU:n nykytilanteesta että kansallisen farssimme
sote- ja kuntauudistuksen viime
käänteistä. Kaikki saivatkin rai-

kuvat aplodit kiitokseksi hyvistä
puheistaan.
Iltama buffetin ja puheiden
jälkeen jatkui illanviettomme El
Duo yhtyeen tahtiin. Orkesteri
huomioi hienosti väen ikäjakauman ja löysi kaikille mieluisaa musiikkia. Väki innostuikin
tanssimaan jopa letkajenkan tahdissa, jota kansanedustaja Pirkko Mattila johti.
Soisalon Perussuomalaiset
ry:n järjestämissä arpajaisissa
oli hienot palkinnot ja arpoja myytiin runsaasti. Arpojen
myynnissä apuna toimi aina
niin tehokas Reima Kultalahti
vaimonsa kanssa. Rautalammin
puuhamies, joka on aina ollut
valmiina auttamaan alueen perussuomalaisia heidän järjestämissään tapahtumissa.
Perusiltamat saivat alkunsa

2010, jolloin järjestimme Pohjois-Savon piirin kevätkokouksen Varkaudessa. Sen jälkeen on
iltamia järjestetty säännöllisesti. Iltamissa on esitelty kansanedustajaehdokkaita ja tapahtumia on videoitu. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini ja monet
kansanedustajat ovat vierailleet
ja viihtyneet luonamme.
Arpajaistuotolla olemme
keränneet varoja uusien tapahtumien järjestämiseen sekä hyväntekeväisyyteen. Varoilla on
myös avustettu paikallisyhdistyksen jäsenten osallistumista
puoluekokouksiin.
Olemme huomanneet kuinka
perussuomalaisten suosio ja arvostus on kasvanut viime vuosina. Omalta osaltamme vaikutamme ja teemme hyvää työtä niin
kentällä, kunnanvaltuustossa,

hallituksessa kuin lautakunnissakin. Perussuomalaisena on hyvä
olla Savossa.
Anja León
Soisalon Perussuomalaiset ry
Kuvat: Kari Holopainen

Pirkko Mattila esitteli ylpeänä
lahjaksi saamaansa käsinkudottua
ps-pannulappua.

Perusäijä on isänmaallinen

asettuvia tai ehdolle pantuja jäseniään. Tärkeimmäksi toiminnan asia-aiheeksi todettiin jäsenhankinta. Tavoitteena on saada
jäsenten lukumäärä tämän vuoden
aikana kolminumeroiselle tasolle.
Miksi liittyä perusäijiin?
Perusäijät ei ota keneltäkään

mitään pois, vaan pyrkii osaltaan
edistämään perussuomalaisten
miesten ajatuksen ja toiminnan
hyvinvointia. Perusäijät ei hyväksy minkäänlaista epätasa-arvoa tai
syrjintää missään muodoissa.
Perusäijät on omalta osaltaan
rakentamassa puoluetta kohti

hallitusvastuuta ja pääministerin salkkua. Jokaisen luja panos
tarvitaan! Tämä saavutetaan yhdessä puolueen organisaatioiden:
nais- ja nuorisojärjestöjen sekä piirien, paikallisyhdistysten ja ennen
kaikkea puoluejohdon kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Avoin vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa
on kaiken A ja O.
Vuoden kuluttua on kunnon
mittari, EU-vaalit. Niissä mitataan puolueemme EU-politiikan
kannatus. Haluamme olla omalta osaltamme kantamassa niissä
kortemme kekoon. Uskomme,
että saamme hyvän tuloksen,
kun teemme asioita yhdessä rintamassa.
Kokous sai miellyttävän vieraan piirisihteeri Riikka Slun-

ga-Poutsalosta. Riikka esitteli
kokousedustajille politiikan nykyhetken strategiatilannetta,
puoluekentän muodostumisen
pilareita sekä vastaili lukuisiin
kysymyksiin ammattinaisen ottein. Kiitos Riikka!
Kansanedustaja Juho Eerolan
ehdotuksen pohjalta päätettiin
perustaa työryhmä selvittämään
periaatteet vuosittain elokuussa
järjestettävän Äijäpäivän viettämisestä ja Vuoden Äijän nimeämisestä. Lopuksi hyväksyttiin
yhdistyksen slogan: Perusäijä on
isänmaallinen!
Harri Ahonen (pj)
Perusäijät
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Suomen tarkastuslautakunnat
Tukholmassa

R

uotsalaiset kulkivat
vuoteen 1997 asti
rinta rinnan suomalaisten kanssa kuntien
tarkastusmenettelyssä.
Ruotsissa luottamustoimiset
tarkastuslautakunnat hoitavat
sekä tilintarkastukset että arviointikertomuksen. Suomessa
tarkastuksen tekee JHTT:n tilintarkastaja.
Tiet erosivat kunnalliselämässä Ruotsin kanssa Suomen
siirryttyä EU:n rahaliittoon.
Ruotsalaiset ovat tässä asiassa
mielestään voimakkaasti yksilöllisempiä. Euromaat ovat
Perussuomalaisten ryhmä tarkastamassa Tukholman kaupungintaloa:
kuin soutuvenejoukkue kilpaiMika
Muurimäki, Maija Saimalahti, Ilpo Haalisto ja Eliisa Panttila.
lussa muita talouksia vastaan.
Euroveneessä kaikki eivät souda, vaan huopaavat. Pitäisikö huopaajat jättää ran- otettava vastuu oppilaiden koulutuksesta.
nalle ja perustaa Pohjois-Euroopan oma rahaliitto?
Riskienhallinta muuttuu Suomessa 2014 –
Ruotsissa kansalaisella on vapaa oikeus kilpailut- sisäinen tarkastus edellyttää firmatason tartaa palvelunsa ja ottaa ne mistä haluaa. Terveys- ja kastusta talouden kvartaalien osalta.
koulutuspalvelut saa valita yksityiseltä tai julkiselta
sektorilta. Kilpailussa hävinneet palveluyritykset tip- Ilpo Haalisto
puvat pois. Norrköpingissä yksityinen somalikoulu tarkastuslautakunnan pj
meni kaksi vuotta sitten konkurssiin ja kaupungin oli Nousiainen

Motoristit täyttivät Liedon

A

urinkoinen sää ja rakas harrastus houkutteli Drive in Lieto -motoristikirkkoon satoja
pyöräilijöitä. Tapahtuma on
ollut jo yli 30 vuoden moottoripyöräilijöiden perinteinen ajokauden avajaistapahtuma. Hernekeitto ja pannukakut
maistuivat perussuomalaisten teltalla.
Hernekeittoa kului lähes kolmesataa annosta, pannukakkujen menekki oli vielä
suurempi.
Perussuomalaisista paikalla olivat
mm. kansanedustajat Kike Elomaa ja
Lauri Heikkilä sekä puoluehallituksen
jäsen Juhani Pilpola.
Kiken seurassa salolaisia motoristeja.
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Perusuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro
Oulussa

T

ämänkertaiset kuntapäivät ovat ajankohtaisesti hyvin merkillisen kuntarakenne ja sote-sekoilun aiheuttamassa epävarmuudessa. Hallitus on ikään kuin
pakkorakosessa saattanut julkisuuteen sote-uudistusesityksen, jolla ei ratkaista mitään niistä kipeistä ongelmista,
mitä esimerkiksi perusterveydenhuollossa on. Päinvastoin, esitys lisää byrokratiaa, vie palveluita kauemmas ja mahdollisesti
heikentää erikoissairaanhoidon laatua.
Oltuani mukana parissakin kuntarakenneselvitysten seurantaryhmässä ei niissä ole selvinnyt tämä ”fantastinen” leveiden
hartioiden idea. Tavoitteena on kerrottu palveluiden tasavertainen saatavuus koko maassa. Tämähän on täysin utopiaa. Eihän
se voi toteutua harvaan asutuilla alueilla, kun se ei tänä päivänäkään toteudu edes suuremmissa kaupungeissa.
On hyvin helppo yhtyä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan, Pekka Puskan lausuntoon tämän uusimman
sotetyöryhmän aikaansaannoksen jälkeen. ” Tarvitaan vahvaa
peruskuntaa -fraasi ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi Espoo
on Suomen vauraimpia kuntia, mutta terveydenhuollon kanssa
ollaan suurissa vaikeuksissa”. Tämä oli asiantuntijan mielipide.
Vai tarkoittaako maan hallituksen iskulause, tasavertaiset palvelut koko maassa sitä, että tasavertaisesti heikennetään palveluita niilläkin alueilla, joilla palvelut kohtuullisesti toimivat?
Muutamissa kunnissa hyvin toimivaa lääkäripäivystystä,
joka toimii useamman naapurikunnan päivystyksenä noin 1-40
kilometrin säteellä, ollaan lopettamassa ja tilalle tarjotaan päivystystä 100-150 kilometrin päässä. Mikä siinä palvelussa paranee?
Paras-lain jälkeen on tutkittu liitoskuntien palveluita ja taloutta liitosten jälkeen. Tutkijat ovat tehneet mielestään terävän havainnon todetessaan, että alijäämäiset kunnat ovat vähentyneet sen jälkeen, kun niitä on liitetty ylijäämäisiin kuntiin.
Tämä on sitä fantasiaa. Velkaiset kunnat vähenevät, kun niitä
liitetään velattomiin kuntiin. Tosin sama tutkimus osoittaa,
että menojen kasvu on liitoskunnissa suurempaa, kuin ennen
liitosta.
Perussuomalaisia on syytetty julkisuudessa takapajuisiksi
ja kehityksen jarruttajiksi sen takia, että vastustaisimme kuntaliitoksia. Tämä on lähtökohtaisesti väärä tieto. Vapaaehtoisia kuntaliitoksia me emme vastusta, mutta me puolustamme
demokratiaa ja kuntien itsemääräämisoikeutta. Liitoksiin pakottaminen myöskään hallituksen kaavailemin taloudellisin ja
kuntien toimintaa rajoittavin pakottein ei ole demokraattista
päätösten tekoa.
Reijo Ojennus
Perussuomalaisten vpj

Vapputapahtuma myös Leppävirralla

V

appuaamu valkeni toiveiden mukaisesti aurinkoisena, joskin viileänä,
kun ensimmäiset perussuomalaisten
aamuvirkut saapuivat kokoamaan telttaa Leppävirran.
Teltta sijaitsi sopuisasti keskustan
ja demareitten välissä, naapuriteltoilta sai makkaraa
ja perussuomalaiset jakoivat janojuomaksi simaa, eli
yhteistyö toimii hyvin Leppävirralla.
Teltalla kävi runsaasti kiinnostuneita, keskustelujen lisäksi jaettiin lehtiä, ja muuta materiaalia. Lapsille
oli perusnaisten puolesta varattu tikkukaramelleja.
Ilmapallojen täyttö työllisti kaksi henkilöä kokoaikaisesti, innokkaita pallon ottajia oli sitä mukaa kun
niitä saatiin täytettyä. Välillä torille katsoessa näytti
että koko toriväki on perussuomalaisia, jos pallojen
väriin oli uskominen.
Ihmiset ovat yhä enemmän ja enemmän kiinnostuneita perussuomalaisten sanomasta, keskusteluissa kuulsi pettymys vanhojen puolueiden toimintaan.

Onneksi meillä on tarjota vaihtoehto, joka ei käännä takkiaan eikä ryvettele rahoitusskandaaleissa!
Vapputorilla oli mukana kutsuttuina vieraina kansanedustaja Kimmo
Kivelä ja poliittisen toiminnan grand old man Rolf Sormo. Kivelä kritisoi
vappupuheessaan EU:ta ja korosti ensi vuoden europarlamenttivaalien
tärkeyttä. Edustaja totesi myös, että työväenjuhlaa on vaikeaa viettää työpaikkojen karatessa kotimaastamme, ja jatkoi perussuomalaisten olevan
työväenpuolue, mutta ilman sosialismia.
Edestakaisin levottomana vaeltaneet vapunviettäjät jähmettyivät paikalleen ja käänsivät rintamasuunnan kohti puhujaa ja keskittyivät kuuntelemaan Kivelän asiaa. Kansanedustaja keräsikin suurimman ja kiinnostuneimman yleisön kaikista puhujista ja sai myös raikuvimmat aplodit.
Hannu Ronni
Soisalon Perussuomalaiset ry
Kuva: Kari Holopainen
Perussuomalaisteltalla riitti toriväkeä vappupäivänä.
Yhteiskuvassa Markku Pesonen, Seija Ollikainen ja Kimmo Kivelä.
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Oulun kapenevat hartiat

O

ulu on isompi tänä
vuonna kuin koskaan.
Valtuustosalissa on käytetty
ilmaisua Oulun leveistä hartioista, joilla perusteltiin epäilevien
kuntalaisten halua liittyä uuteen
Ouluun. Maailman talouden tilanne, Euroopan työttömyysluvut ja tuotannon pakeneminen
ulkomaille, erityisesti meille tärkeällä it-alalla on, on kaventanut
rajusti noita hartioita ja niiden
kannattelukykyä.
Työttömyysprosentti Oulussa
oli helmikuussa 14,7 ja Oulussa työttömien määrä suhteessa
avoimiin työpaikkoihin oli selvästi heikoin Suomen 6 suurimman kaupungin joukossa. Oulusta on annettava oikeanlaista
viestiä hallitukselle ja valtiovallalle. Maantieteellinen asemamme vaatii eritystoimenpiteitä.
Suunnitelmat tuleville 4 vuodelle
ovat vielä kesken ja poliittiset
puolueet hakevat tasapainoa eri
esitysten välille strategiaan sekä
palvelumalli 2020. Lähitulevaisuuden talouteen ja sen kriisiin
on puututtava heti.
Jos valtio ei voi vähentää
kunnille siirtämiään tehtäviä,
tulee kuntien todella tarkastella
esim. työttömien asemaa kunnissa. Kuntien kontolle jää uudistusten jälkeen jo 300 päivää
työttömänä olleiden korvaukset,

kun tällä hetkellä raja on 500
päivässä. Nyt on todella tarkasteltava pitkäaikaistyöttömien
joukkoa tarkasti. Kuinka moni
työttömänä elävä kuuluisikin
valtion antaman tuen piiriin eli
eläkeläiseksi? Eläkkeeltä voi palata myös työelämään.
Kuntarakenneuudistus pakottaa kuntia yhdistymään. Jos
Oulukin yhdistyy Kempeleen
kanssa, tietää se uuden 5-vuotiskauden alkamista työpaikkatakuussa. Miten Suomen kunnissa
voidaan hoitaa järkevää henkilöstöpolitiikkaa?
Ministeri Virkkunen vaati, että kuntien luottamushenkilöiden
ja kuntajohtajien tulee unohtaa
omien kuntiensa paras ja viedä
eteenpäin hallituksen kuntarakenneuudistusta, vaikka he itsekään
eivät tarkasti tiedä, mitä sen tulisi
pitää sisällään. Samaan soppaan
tulisi meidän heittää myös kuntien mahdollisuus vaikuttaa soteuudistukseen. Hallitus ei tunnu
itsekään tietävän mitä se haluaa,
mutta kuntien vastuuhenkilöiden
pitäisi joka tapauksessa, siis todella joka tapauksessa olla tukemassa minkälaista tahansa uudistusta,
jonka hallitus on esittämässä. Tätä emme voi hyväksyä.
Jos Suomen kunnissa joudutaan nostamaan veroprosentteja
ja erilaisia taksoja ja maksuja, on
kunnissa tulevien vuosien budje-

Vappuhuumaa Kontulassa

oli sinulle täysi työpäivä. Vesterisen Jaanalle jälleen kerran tapahtuman visuaalisesta ilmeestä,
joka hipoi täydellisyyttä Heikkisen Pentille, Laxenin Tarjalle ja
Kreisslerin Peterille esitteiden ja
munkkien ja siman jaosta.
Kansa on huomannut median
välittämän harhakuvan keskustan voittomarssista. Seuraavien
vaalien kiistaton voittaja on perussuomalaiset, Sipilä joutuu vielä selittelemään. Meillä on hyvä
kunnon porukka ja tekemisen
meininki. Tästä on hyvä jatkaa.
Petri Haapanen
toiminnanjohtaja,
Kontulan Perussuomalaiset

Oulun Perussuomalaisten vappupuheen piti Vaili Jämsä-Uusitalo.

26 prosenttia. Matalimpia työttömyysasteita saatiin mm. Saksassa
(5,4 prosenttia). Saksa pyrkiikin
tuottamaan kaiken mahdollisen
tarvitsemansa omassa maassaan
eikä ole valmis siirtämään tuotantoja halpamaihin. Meillä taas Postia ulkoistetaan ja verotuloja yritetään viedä veroparatiisimaihin.
Perussuomalaisten kannatus
näyttää vakiintuvan yli 18 prosenttiin.
Olemme yksi Suomen suurista puolueista. Tämän hallituksen
politiikka on vahvistanut ja tulee
vahvistamaankin perussuomalaisten asemaa. Jäsenmäärämme on
jatkuvasti nousussa. Nyt näemme,
miksi hallitusohjelmaesitys ei kelvannut perussuomalaisille.
Hallitus on veropäätöksillään
vahvistanut suurituloisten etuoikeutettujen asemaa ja syventänyt juopaa pienyrittäjiin nähden,

joiden kuitenkin hallitus toivoo
pelastavan Suomen suurtyöttömyydeltä. EU:n tuotannolle ja sen
tukitoimille säätämät direktiivit,
kuten merikuljetuksille säädetty
erityinen rikkidirektiivi Itämerellä,
estää Oulun alueen kehittymisen
kansainväliseksi kauttakulkusatamaksi.
Muistamme ja haluamme
muistaa, mikä on tärkein kunnan
talouden ylläpitäjä - se on työ, jota kuntalaiset saavat tehdä ja jolla
rahoitetaan tarvittavat palvelut.
Työvoima on valtiovallan erityisessä suojeluksessa eli valtion
on huolehdittava parhaansa mukaan, että työ pysyy Suomessa.
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun kaupunginhallituksen
1. vpj

Tornion Perussuomalaiset vastustavat
merituulipuiston rakentamista

T

V

appuaaton tapahtuma oli kaikin puolin
menestys, kaikki varatut 500 hillomunkkia meni ja simaa janoisille upposi 60 litraa. Väkeä tavoitettiin
karkeasti arvioiden 500-600.
Valmiiksi pakattuja PS-muovikasseja otettiin pöydästä kainaloon pitkälti päälle 300 kpl.
Juha Väätäinen sai vastata ja
antaa infoa eduskunnan toimista useammalle kymmenelle kiinnostuneelle.
Tapahtuman vastaanotto äänestäjien puolelta oli sen verran
lämmin, että päätin ehdottaakin
seuraavassa Kontulan Perussuomalaisten hallituksen kokouksessa tapahtumasta jokavuotista
vappupuheineen ja ohjelmineen.
Erityiskiitos Juha Väätäiselle tapahtuman sponsoroinnista,
ilman hänen rahallista panostustaan ei tapahtumaa olisi ylipäätään voinut järjestää. Lisäkiitos
vielä siitä, että olit paikalla koko
kolmetuntisen tapahtuman ajan.
Kiitokset myös J-P Kankaalle
(Kallion yhdistyksen puheenjohtaja) logistiikasta, joka sujui
hyvin huolimatta siitä, että aatto

teissa muistettava varautua myös
toimeentulotuen tarpeen kasvamiseen. Emme kannata työntekijöiden lomautuksia kuntatalouden
vakiinnuttamiskeinoina.
Suomalaisten vähentynyt ostovoima näkyy jo selvästi kaupan
myyntiluvuissa. Kansantaloutta
ja työllisyyttä on kannatellut kotimainen kysyntä. Pitkällä tähtäyksellä ei auteta kansantaloutta,
jos suomalaiset ostavat ulkomaalaisia tuotteita, vaan se lisää meidän valuuttapakoamme. Ostetaan
suomalaista, jos saamme jotenkin
selville tuotteen valmistusmaan.
Myös raaka-aine olisi tärkeää olla kotimaista. Vienti on tärkeää
Suomen kansantaloudelle, koska
tuonti on meille pakollista. Energiaratkaisuilla voimme luoda työpaikkoja ja säästää valuuttahankinnoissa. Hake, turve työllistävät
ja samalla säästävät valuuttakassaamme.
Euroalueen työttömyysaste
on noussut jälleen uuteen ennätykseen. Eurostatin mukaan
työttömyysaste nousi euroalueella maaliskuussa 12,1 prosenttiin.
Toisaalta koko EU-alueella työttömyysaste oli maaliskuussa vain
10,9 prosenttia. Eli tilanne niissä
EU-maissa, jotka eivät ottaneet
euroa valuutakseen, on tilanne
parempi. Pahiten työttömyys koettelee Kreikkaa ja Espanjaa, joiden tytöttömyysasteet olivat yli

ornion Perussuomalaiset harjoittavat vastuullista politiikkaa, eivätkä halua lähteä pilamaan ainutlaatuisia luontoarvoja
lyhytnäköisen omaneduntavoittelun nimissä. Perussuomalaiset
haluavat nostaa tuulivoimatuotannon kestäväksi vaihtoehdoksi
ja haluavat myös valtakunnallisen päätöksenteon tukevan tätä.
Näin ei tällä hetkellä ole, eivätkä
perussuomalaiset halua astua uppoavaan laivaan.
Tuulivoima itsessään on kannattamatonta. Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle maksetaan 12 vuoden ajan kolmen
kuukauden sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden markkinahinnan mukaan muuttuvaa
tukea. Sijoituspaikasta riippumatta nykyisin tyypillinen 3MW
mylly kustantaa suomalaisille veronmaksajille puolisen miljoonaa
euroa tuotantotukena vuodessa.
Röyttään suunniteltu tuulivoimapuisto kävisi seitsemän
miljoonan euron edestä veronmaksajien kukkarolla vuosittain
jo rakentamiseen luvatun 20 miljoonan demoeuron lisäksi. Seitsemän miljoonaa tukena ja siitä

peräti 2 % takaisin saatavana verotulona ei ole kestävää kehitystä.
Taattu tuotantotuki eli syöttötariffi passivoi eikä kannusta kehittämään alaa. Kun valtion maksama
tuotantotuki loppuu, niin sittenhän voikin jo toiminnan lopettaa
kannattamattomana. Kuka siivoaa myllyt pois ja miten? Perussuomalaiset haluavat kantaa vastuuta
tulevaisuudesta lyhytnäköisten
näennäisten pikavoittojen sijaan.
Itse myllyjen rakentaminen
työllistäisi hetken maarakennusalan urakoitsijoita. Itse myllyt
rakennetaan kuitenkin ulkomailla
eikä myllyjen pyöriessä ala työllistä ketään. Kokonaisuudessa
myllyjen merkitys työllisyyteen on
olematon.
Natura-alueen viereen uudeksi
maamerkiksi kaavailtu myllymeri
on herättänyt voimakasta vastustusta paikallisessa väestössä. Olisikin väärin uhrata ainutlaatuinen
ympäristö valtion hölläkätisesti
lupaaman starttirahan perässä
juoksevien yritysten hyväksi. Myllyjen veteen aiheuttaman värinän
vaikutuksia ei edes tunneta, joten
huolta vaelluskalojen käyttäytymisestä ei voi tutkimatta sivuuttaa.

Jo kymmeniä vuosia lähialueella toimineen raskaan teollisuuden kaikkia päästöjä ei tiedetä
varsinkaan toiminnan alkuajoilta.
Suunniteltujen myllyjen perustustyöt vaativat kymmenien tuhansien maakuutioiden raivaamista
merestä. Ei ole tiedossa miten jo
pohjaan sedimentoituneet raskasmetallit ja muut kemikaalit
käyttäytyvät pohjaa myllättäessä.
Lisäksi poistetun maa-aineksen
loppukäsittelystä saati sijoituspaikasta ei ole suunnitelmia.
Säätövoiman tarpeesta saati
rakentamisesta ei ole esitetty mitään Kun tuulivoiman käyttöaste
on noin 25% - 30%, tarvitaan
säätövoimaa, joka tasaa tuulemattomat tai liian tuuliset jaksot.
Mikäli tuulivoima halutaan laskea oikeasti energiatuotantoon,
on sille oltava myös varavoima.
Tuulivoiman edelläkävijöiksi
mainitut Saksa ja Tanska ovat
nykytrendin mukaan rakentaneet säätövoimaksi kivihiilivoimaloita. Samoissa maissa hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet
myllyjen rakentamisen myötä.
Se ei ole vastuullista politiikkaa.
Tornion Perussuomalaiset
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Huomisen Kainuu

erussuomalaiset on kasvanut pienestä alusta
Kainuun toiseksi suurimmaksi puolueeksi.
Alkuaikojen muutaman aktiivin
rinnalle on tullut suuri joukko
uusia innokkaita toimijoita. Näitä uusia toimijoita yhdistää yksi
asia: he ovat tulleet mukaan politiikan ulkopuolelta. Tämä on yksi vahvuuksista, mutta samalla se
on yksi heikkouksista.
Jokainen mukaan lähtijä
omaa vahvan mielipiteen erilaisista asioista. Usein sitä mielipidettä pidetään ainoana oikeana.
Nyt uusien toimijoiden on ryhdyttyä vaativaan luottamustehtävien hoitoon. Eteen on tullut
se, kuinka minun mielipiteeni ei
olekaan kaikkien mielestä oikea
mielipide. Miten muut voivat
olla samasta asiasta aivan eri
mieltä? Kuinka voimme sovittaa
yhteen erilaiset mielipiteet ja saa-
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da aikaan yhteinen näkemys paikallisesta politiikasta? Yhdistävä
perussuomalainen aateperusta
on kuitenkin se liima, josta meidän on löydettävä keskustellen ja
uutta oppien yhteinen kuva tulevaisuudesta.
Tätä yhteistä liimaa ja yhdistävää keskustelua Kainuussa
tarvitaan erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan takia. Kainuun
hallintokokeilun aikana kuntien
sote-verkosto yhdistettiin yhdeksi. Kokeilun kaatumisesta huolimatta Kainuussa on nähty, ettei
entiseen ole enää paluuta. Koko
ajan huononevan huoltosuhteen
takia on taloudellista pitää sote
yhtenäisenä hankkeena. Yksi
valtuusto ja hallitus päättävät,
kuinka sosiaali- ja terveydenhuolto toimii seitsemän kunnan
alueella.
Tämän suuren kokonaisuu-

Kainuu halutaan
energiaomavaraiseksi

erussuomalaisten Kainuun piirin kevätkokous toteaa, että
seuraavien eduskuntavaalien tuloksesta riippuen, asioiden
hoidon kannalta ja kansalaisten tasavertaisen kohtelun
vuoksi, paras hallitusvaihtoehto olisi perussuomalaisten, keskustan
ja sosialidemokraattien varaan rakentuva enemmistöhallitus. Tämä
kaikki tietenkin sillä edellytyksellä, että mainitut puolueet pääsevät
yhteiseen sopimukseen hallitusohjelmasta ja hallitussopimuksesta.
Kevätkokous ei ole tyytyväinen hallituksen harjoittamaan
energiapolitiikkaan. Kokouksen mielestä Suomen kaltaisessa maassa
energiapolitiikkaa tulee enenevästi rakentaa kotimaisten, uusiutuvien
energialähteiden pohjalle. Suomessa kasvavasta energiapuusta
käytetään vain murto-osa ja puunjalostuksen sivutuotteena syntyvää
energiajaetta ja turvetta on hyödynnettävä paljon nykyistä enemmän.
On todella käsittämätöntä, että nykyisellä vihreällä vaihtoehdolla
maahamme tuodaan saastuttavaa ja kallista kivihiiltä energian
tuotannon raaka-aineeksi ja samaan aikaan omat uusiutuvat
energiavarat jäävät käyttämättä. Perussuomalaisten tavoitteena on
saada Kainuu energiaomavaraiseksi.

den hallintaa ja ymmärtämistä
tarvitaan yhteisiä koulutustilaisuuksia. Ylä-Kainuun perussuomalaisten puheenjohtaja Yrjö
Puurunen ja piirisihteeri Maarit
Nurmi päättivät tehdä asialle
jotakin ja ideoivat ensimmäisen yhteisen koulutustilaisuuden. Puurunen on ollut pitkään
mukana luottamustehtävissä
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Maarit Nurmi toimii
sote-kuntayhtymässä projektipäällikkönä kuntouttavassa työtoiminnassa.
Koulutuspäivän alustajiksi
kutsuttiin kuntayhtymän kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, lääkintöneuvos Tuomo
Pääkkönen ja Uusi sairaala -projektin tunteva Terho Pekkala.
Koulutuspäivän avasi Yrjö Puurunen. Hän toi avauspuheessa
esille, kuinka tärkeää on ymmärtää sosiaali- ja terveystoimen kainuulainen kokonaisuus ja toimia
sen eteen yhtenäisesti.
Yhteinen keskustelu niiden

ihmisten kanssa, jotka ovat olleet mukana tekemässä ja suunnittelemassa yhteistä sotea, avasi
asiat uudella tavalla. Osallistujien alustava viesti oli järjestäjille,
että tällaista tarvitaan pian lisää.
Erityisesti ERVA-hankkeesta
käyty keskustelu herätti monet
miettimään, oliko hallituksen
sote-uudistus todella huono.
ERVA-hankkeessa olisi jo mietitty valmiiksi soten rahoitus. Rahoitusmalli puuttuu hallituksen
esityksestä, vaikka hallitus oli
saanut selvitysmiesten työt silmiensä eteen.
Alustajat pitivät erinomaisena Perussuomalaisten Kainuun
piirin tapaa hakea itse koulutusta alan asiantuntijoilta. Normaa-

listi he esittävät asioita jollekin
organisaatiolle ja he puhuvat silloin virkansa puolesta. Nyt heille annettiin vapaus puhua avoimemmin ja kertoa myös omia
henkilökohtaisia näkemyksiään
asioihin. Valmiutta jatkaa samalla tavalla oli molemmin puolin.
Avointa, vapaata keskustelua ilman ennakkoasenteita eri toimijoiden kanssa.
Osallistujien toiveena oli,
että syksyllä kokoonnuttaisiin
uudelleen uusien aiheiden parissa. Tästä on hyvä pitää kiinni. Tarvitaan tietoa. Sitä kautta
löydetään yhteinen osaaminen ja
perussuomalainen tahto.
Perussuomalaisten Kainuun piiri

Vantaalla markkinat ja grilli-ilta

V

antaan Perussuomalaiset ovat aktiivisesti kansan tavattavissa myös
vaalien välillä.
Helatorstaina oltiin Korson
Vetomarkkinoilla kuuntelemassa kuntalaisia.
Paikalla oli useita valtuutettuja ja kansanedustajat Johanna Jurva ja Pietari Jääskeläinen sekä muita Vantaalaisia luottamushenkilöitä.
Markkinoiden jälkeen siirryttiin jo perinteiseen grilli-iltaan allekirjoittaneen pihalle
käymään läpi markkinoiden "saldoa" sekä
nauttimaan virvokkeita, makkaraa ja savukalaa. Markkinoiden hyvä tunnelma jatkui grilliillassa pitkälle iltaan.

Pentti Kettunen, kansanedustaja

Opetusviraston lopettava
Korhosen julkinen nöyryytys

O

petusviraston johtaja
Rauno Jarnila on esittänyt
julkisuudessa,
että opettaja Antti Korhonen ei
enää soveltuisi opettajaksi ja hänen paluunsa töihin olisi epätodennäköistä (Helsingin Sanomat
9.5.2013). Jarnilan lausunnot
eivät ole hyväksyttäviä. Olemme
erittäin huolestuneita siitä, että
opetusvirasto ei kunnioita demokraattisesti valitun lautakunnan
päätöstä. Lautakunta määräsi,
että opettaja palaa työhönsä heti
ja hänelle maksetaan palkanmenetys. Tätä päätöstä virkamiesten on
noudatettava.
Opetusviraston täytyy välittömästi lopettaa opettajaa vastaan
kohdistunut törkeä ajojahti ja
julkinen nöyryytys. Opetusvirasto
on muutenkin menetellyt asiassa
surkeasti. Tuntuu siltä, että virasto
on ymmärtänyt tehneensä huonon
päätöksen, jota se yrittää nyt epätoivoisesti selitellä. Opetusvirasto

on menettämässä uskottavuutensa
ja helsinkiläisten opettajien luottamuksen.
Vaadimme, että opetusvirasto ryhtyy toimenpiteisiin hallinnossaan, jotta tämänkaltainen
toiminta ei toistu. Myös viraston
tiedotuksessa on tehtävä parannuksia. Yhden henkilön subjektiiviset ja kärjistyneet kommentit vähentävät luottamusta entisestään
ja antavat kyseenalaisen kuvan
opetusviraston toiminnasta ja sen
yhteistyön toimivuudesta.
Toni Ahva Helsingin opetuslautakunnan varajäsen (ps)
Marja Nyman Helsingin
opetuslautakunnan jäsen (ps)
Jussi Halla-aho kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu (ps)
Tom Packalén kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu (ps)
Harri Lindell Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmän
puheenjohtaja (ps)

Juha Simonen
Kuva: Jussi Suoverinaho

Torilla Niilo Kärki, Ulla Sajaniemi, Arja Niemelä ja Juha
Simonen.

Sote-uudistus sotkee palvelut Lapissa

S

odankylän Perussuomalaisten kevätkokous pidettiin 11. toukokuuta
Kommatin majalla.
Kokouksessa puhetta johti
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Orvo Suominen ja sihteerinä toimi kunnanvaltuutettu Eila Kivioja. Sodankylän
peruskunnanvaltuutetut Heino
Keinotie ja Juha Tiuraniemi sekä Tuomas Moberg kertoivat
kokousyleisölle valtuustokuulumisia.
Kokouksen yhteydessä Sodankylän Perussuomalaiset ottivat kantaa kaavailtuihin sote- ja
kuntauudistuksiin. Uudistuksen tavoitteenahan on poistaa
eriarvoisuutta ja taata palvelut
kaikille, mutta nyt näyttäisi siltä, että ainoastaan Lapin isot ja
eteläiset kunnat olisivat kykeneviä tarjoamaan näitä palveluja.

Kuinka käy Itä- ja Pohjois-Lapin
asukkaille, jos heidän pitää palvelujen perässä tulla aina MeriLappiin tai Rovaniemelle saakka?
Huolta herätti sote-uudistuksen sekavuuden lisäksi aihetta sivuava kuntauudistus. Lapin kunnista Sodankylällä on erityisen hyvät edellytykset säilyä itsenäisenä:
väkiluku kasvussa, laaja pinta-ala,
keskeinen sijainti Lapissa, huomattavat metsävarat, varuskunta
sekä kaivos- ja matkailutoiminnan
kasvavat työpaikat. Lisäksi potentiaalia löytyy myös maaseutu- ja
kalastusmatkailussa.
Sote-uudistus vaikuttaa toimivan käsikassarana kohti ideologista, keskittävää kuntauudistusta.
Perussuomalaisten mielestä kaavailtu sote-uudistus ei voi toimia
laajassa Lapissa parhaalla mahdollisella tavalla. Keskittäminen kun
ei takaa kustannustehokkuutta.

Lapin kulttuurisen, maantieteelliseen ja kielelliseenkin eroavuuteen nojaten toivoisimme,
että lappilaiset saisivat itse tehdä
oman esityksen koskien sote- ja
kuntauudistuksia. Perussuomalaisten mielestä Lapissa on osattu
ja osataan hoitaa asiat itsenäisesti ja maalaisjärjellä, eikä tällaista
esitystä tulisi kuitata pelkällä olan
kohautuksella. Eikös se EU:kin
suurissa linjauksissaan halua tukea paikallista päätöksentekoa?
Keskusteluissa
ilmaistiin
myös huoli kaivosten ympäristöasioista ja Kevitsan suunnitellusta
ympäristöluvan laajennuksesta.
Vastavuoroisesti todettiin myös
kunnassa olevan kiitettävästi
suojeltua aluetta. Yli kolmannes
pinta-alasta riittänee, lisää emme
tarvitse.
Sodankylän Perussuomalaiset
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Suomalainen
PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10 B 25, 6. kerros
00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi

PUOLUETOIMISTO
Puoluesihteeri
Ossi Sandvik
Puh: 0207 430 806,
0400 926 908
ossi.sandvik@
perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö, PRH-asiat
Marja-Leena Leppänen
Puh: 0207 430 807, 0400 912 422
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö
Auli Kangasmäki
Puh: 0207 430 803
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Työmies
Matti Putkonen
Puh: 0207 430 809, 0400 904 447
matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Toimistotyöntekijä
Heidi Ronkainen
Puh: 0207 430 805, 040 647 2331
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
Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa,
Helsinki, Kymi
Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme,
Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo
Pekka Kataja
Puh: 040 669 3586
pekka.kataja@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri
Lappi, Kainuu, Oulu,
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
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
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KYMI
Raul Lehto
Äyspäänrannantie 199,
49200 Heinlahti
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
POHJOIS-KARJALA
Eero Bogdanoff
Tuulikinkatu 26, 80260 Joensuu
Puh: 050 463 5353
eero.bogdanoff@luukku.com

Pia Pentikäinen
Puh: 040 669 3661
pia.pentikainen@perusnaiset.fi
Marja-Liisa Riihimäki
Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi
Jaana Sankilampi
Puh: 040 513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi
Outi Virtanen
Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi
www.perusnaiset.fi

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

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

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

Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com

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

Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Seppo Toriseva
Puh: 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Pekka M. Sinisalo
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com

Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131
Tom Packalén
Puh: (09) 432 3136
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
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
Työpuhelin Bryssel:
Juho Eerola
+ 32 228 45757
Puh: (09) 432 3013
Työpuhelin Strasbourg:
Ritva Elomaa
+33 3881 75757
Puh: (09) 432 3022

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
puh: 0400 917 352
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Vaili Jämsä-Uusitalo
Puh: 040 777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

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

www.ps-nuoret.fi

PERUSSUOMALAISET
NAISET RY HALLITUS
Puheenjohtaja
Marja-Leena
Leppänen
Puh: 040 775 1757
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

Mikko Nurmo
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

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

POHJOIS-SAVO
Pauli Ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net
SATAKUNTA
Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh: (02) 822 1250 , 050 517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

pirita.nenonen@pp.inet.fi

Hanna Mäntylä
1. Varapuheenjohtaja
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi
Juho Eerola
2. Varapuheenjohtaja
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi
Reijo Ojennus
3. Varapuheenjohtaja
Puh: 0400 984 238
paakari@jippii.fi
Ossi Sandvik
Puoluesihteeri
Puh: 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
MUUT JÄSENET:

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
Laila Koskela
Puh: (09) 432 3083
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

Anne Louhelainen
Puh: (09) 432 3096
Pirkko Mattila
Puh. (09) 432 3102
Lea Mäkipää
Puh: (09) 432 3120
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126

Martti Eskola
Puh: 040 512 5427
martti.eskola@luukku.com

Martti Mölsä
Puh: (09) 432 3128

Pirita Nenonen
Puh: 040 531 9715

Mika Niikko
Puh: (09) 432 3129

www.perussuomalaiset.fi
Keltainen
12m68y
Pantone 123C

Haluttaessa kultaväriä Pantone 871
Sininen
100c56m18k
Pantone 294 C
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin
ja yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta:
lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
Ilmoita tilattavien lehtien määrä ja mihin
tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen
toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan
puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää
lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron
aineistopäivänä. Aineistopäivät löytyvät
perussuomalaisten nettisivuilta.
Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

DEMOKRATIATELTTA
Maailma kylässä
-festivaalilla
25.5.-26.5. Rautatientori, Helsinki
Tervetuloa Demokratiatelttaan keskustelemaan poliitikkojen kanssa.
Perussuomalaisista tavattavissa la 25.5. klo 14.00 europarlamentaarikko
Sampo Terho ja su 26.5. klo 15.30 kansanedustaja Juha Väätäinen.
Mekong-lavalla keskustellaan la 25.5. klo 11.45 politiikasta ihmisoikeutena.
Perussuomalaisista keskustelussa mukana on Sampo Terho.
Nuoret poliitikot puhuvat Taiga-lavalla kehityspolitiikkaa
la 25.5. klo 17.30.
Perussuomalaisista Nuorista keskustelemassa
1
varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Perussuomalainen 8/13 ilmestyy

Tervetuloa!

20.6.2013
Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 12.6.2013
toimitus@
perussuomalaiset.fi

Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö Demo ry
www.demoﬁnland.org
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

KANSALAISUUS

SÄHKÖPOSTI

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

LÄHIOSOITE

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

SOTU

Suomalainen

PUOLUEKOKOUS
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29.– 30.6.

2013

JOENSUU
ILMOITTAUDU

MUKAAN

www.ps2013joensuu.fi

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

Postimaksu
maksettu

TAITA TÄSTÄ JA NIDO KIINNI
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