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”Suomi on EU:n nettomaksaja nyt ja tulevaisuudessa”
Valtioneuvosto teki selonteon EU-politiikasta,
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa piti puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja
Timo Soini. Soini puhui mm. seuraavaa:
Suomi on EU:n nettomaksaja, nyt ja tulevaisuudessa. Tämä hallituksen tavoite toteutuu. Siinä

en näe mitään hurraamisen aihetta.
Suomen erityisolosuhteet saavat ymmärtämystä puheissa, mutta käytännössä maatalouden niin sanottujen torjuntavoittojen katkeamaton sarja on jo katkaissut monen talonpojan
selkärangan ja toimeentulon.
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Uusi, huonompi elämä
Suomen eläketurva on eurooppalaisittain katsottuna huippuluokkaa.
Kahdeksantoista ikäisenä sinulle
alkaa kertyä ansaittua eläkettä. Tämä
alaikäraja oli ennen 25 vuotta, sitä
alennettiin vuonna 2005.
Opiskelija, joka opiskelee
tutkintoon johtavalla linjalla, kerryttää eläkettään
enintään viiden vuoden
opiskeluajalta. Eläkettä korotetaan vuosittain indeksillä. Äiti tai isä joka hoitaa omaa lastaan kotona,

lapsen ollessa alle kolme
vuotta, kerryttää myös eläketurvaansa. Suomen noin
190 000 yrittäjää maksavat
omaa yrittäjäeläkettään.
Maatalousyrittäjät kuuluvat omaan eläkkeensaajien
ryhmäänsä.

■ PUOLUESIHTEERI

Työntekoa ei Suomessa
tarvitse katua, se kerryttää
eläkettä. Jopa eläkkeellä
ollessasi voit lisätä eläkettäsi tekemällä vähän töitä.
Tuolloin eläkekertymä on
1,5 prosenttia. Suomessa
eläkkeet ovat keskimäärin
1500 euroa kuukaudessa.
Synkkiä pilviä taivaalla
Kun eläkkeitä tarkastellaan eurooppalaisittain,
Suomessa on asiat hoidettu hyvin. Monessa muussa
unionin maassa sosiaaliturva ja eläkejärjestelmä ovat
lapsenkengissä
Suomen

järjestelmään verrattuna.
Unionin alueella Lissabonin
sopimuksen hyväksyminen on vain ajan kysymys.
Olemme siirtymässä koko
unionin alueella yhdenmukaisen lainsäädännön alle.
Nykyinen järjestelmämme
loppuu, kun unionin alueella yhdenmukaistetaan sosiaali- ja eläkejärjestelmiä.
Suomessa joudutaan luopumaan saavutetuista eduista.
Äänestänkö?
Puolueemme on asettanut
ehdolle EU-kriittisiä ehdokkaita, heitä kannattaa

nyt äänestää! Tarvitsemme
parlamenttiin mahdollisemman monta EU-kriittistä edustajaa. He voivat
muodostaa unionissa yhdessä muiden maiden kriittisten edustajien kanssa
todellisen opposition, joka
toimii vastavoimana nykyiselle järjestelmälle.
Nyt on luvassa todellista poliittista keskustelua,
ehdokkaidemme ansiosta.
Yhtenä puheenaiheena tulee
varmasti olemaan nykyiset
sosiaali- ja eläke-etumme.
Unioni natisee liitoksissaan,
ja sen oikeistosiipi on riitojen seurauksena hajoamassa.

Nyt pitää muodostaa EUkriittinen vahva oppositio
unioniin. Silloin on mahdollisuus vaikuttaa myös suomalaisten tulevaisuuteen.
EU-kriittisten äänestäjien tosiaan kannattaa äänestää näissä vaaleissa. Nykyisenlainen unioni tulee hajoamaan omaan mahdottomuuteensa, mutta siihen voi
mennä ehkä 20 vuotta. Tulevaisuudessa unioniin tulee
kuulumaan noin kymmenen
jäsenvaltiota (liittovaltio).
Lisäksi on muu Eurooppa,
joka toteuttaa valtioiden välistä yhteistyötä, mutta maat
ovat silti kaikki itsenäisiä.

Puolueen kasvu näkyy

liin. Väenpaljous aiheutti aikataulun venymistä,
mutta muuten kokous sujui juohevasti ja hyvässä
hengessä.
Puolueen kasvu näkyy
myös tunkuna vaikuttajapaikoille ja se on toki hyvä
asia. Ikävämpää on, kun
kaikki halukkaat eivät tule
valituiksi ja sehän aiheuttaa mielipahaa. Silloin on
hyvä muistaa, että seuraava kerta saattaa hyvinkin
tarjota uuden mahdollisuuden ja aina voi vaikuttaa
omalta paikaltaan. Jokainen on arvokas ja kaikkia
tarvitaan.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Ääni kuuluu
kun sitä käyttää oikein
Perussuomalaiset ovat jo nyt
pelastaneet EU-vaalit, tuomalla
ne lähemmäksi kansalaisia ja
ottamalla vaalikeskusteluun vahvan
yleispoliittisen näkökulman.
Hallituksen politiikka joutuu vaaleissa puntariin, koska EU-politiikka on myös
sisäpolitiikkaa ja EU-vaalit
ovat äänestäjille erinomainen mahdollisuus näpäyttää
hallitusta.
Perussuomalaiset haastavat EU-vaaleissa kaikki

vanhat puolueet tarjoamalla
kansalaismielipiteelle
vankan vaihtoehdon, äänen
joka kuuluu. Suomen kansan kiinnostus EU-vaaleja
kohtaan onkin herännyt ja
samalla Perussuomalaisille
on ennakoitu hyvää menestystä. Se tietysti tuottaa
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ahdistusta ja närää muissa
puolueissa.
Perussuomalaisilla on
hyvät ehdokkaat, jotka
ovat käyneet EU-vaaleihin
kansaa ja kansallisia arvoja puolustavalla linjalla.
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Pohjanmaan lakeuksilla
Seinäjoella pidetty puoluekokous oli väkimäärältään ylivoimaisesti Perussuomalaisten historian
suurin. Sääkin suosi kokousviikonvaihdetta ja jo
ennen kokouksen alkua
järjestetty toritapahtuma
keräsi runsaan yleisön ja
sai tiedotusvälineet paikalle. Kampustalon hulppeat
kokoustilat kävivät ahtaiksi, kun likemmäs kuusisataapäinen kokousväki ja
median edustajat yrittivät
sovittautua Seinäjoki-sa-
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■ PUHEENJOHTAJA

timo.soini@eduskunta.fi

Eduskunnassa sanottua
”Suomessa tapahtuu vuosittain noin sata
kuolemaan johtanutta häkämyrkytystä, joiden lisäksi läheltä piti –tilanteita on runsaasti. Aina silloin tällöin saa lehdistä lukea
surullisia tapauksia, joissa kokonaisia perheitä on menehtynyt häkämyrkytyksen seurauksena, kun nukkumaan mennessä uunin
tai takan pellit on suljettu liian aikaisin. Kuten lakialoitteessa todetaan, on kuolemaan
johtaneista häkämyrkytyksistä noin puolet
sellaisia, jotka olisivat olleet estettävissä häkävaroittimen käytöllä.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 14.5.2009

”Keskustapuolueella on täysin mennyt hermot EU-vaalien alla. Väittävät minua, SMP:n
vanhaa puoluesihteeriä, pientalonpoikien
jälkeläistä, maatalousvastaiseksi. Se on järjetöntä puhetta. Siihen tulee vastaus siten
Seinäjoen puoluekokouksessa. Vanhanaikainen maatalous tarkoittaa mielestäni sitä, että
Englannin kuningashuone on suurin maataloustukien saaja EU:ssa. 159 miljoonaa euroa Suomi maksoi Englannin jäsenmaksuosuudesta niin sanottua re-paidia.”
Timo Soini 14.5.2009

Kiitos ja tehtävä kenttäväelle
Kiitän sydämeni pohjasta
kenttäväkeämme unohtumattomasta puoluekokouksesta. Seinäjoen kokouksessa oli voimaa. Runsaat
500 kokousosanottajaa puhaltamassa puolueessamme
yhteiseen hiileen tuo ja luo
puolueellemme
nousun
keskisuurten puolueiden
sarjaan.
Olen kiitollinen siitä,
että Perussuomalaisten hyvä kannatuskehitys näkyy
yksimielisyytenä ja tahtona tulla paremmaksi. Kun
haastamme vanhat puolueet
voimalla, saamme varautua
vastustuksen kasvamiseen.
Asetelma on vanhat
puolueet myötäjuoksijoineen vastaan Perussuomalaisten kansaa puolustava
linja. Perussuomalaisten

tehtävä on Suomessa esittää vaihtoehto jokaisella
politiikan osa-alueella. Se
vaatii meiltä nyt tiukkaa
ohjelmatyötä. Ensi kesän
puolueneuvostossa keskitymme ohjelmakysymyksiin. Puoluetta on kehitettävä vankkojen ja murtumattomien periaatteiden
pohjalta.
Uudistimme
myös
puolueemme säännöt. Ne
ovat nyt selkeät ja yksiselitteiset. Pelisäännöt ovat
osa kestävää politiikkaa.
Perussuomalaiset antavat
tilaa omille mielipiteille.
Eduskunta- ja valtuustoryhmissä ei ole ryhmäkuria. Raja menee puolueen
ja yhteisen asian vahingoittamisessa. Siinä sen
pitääkin mennä.

Minä tarvitsen Sinut
tuekseni tässä puolueessa.
Puoluekokouksen yksimielinen tuki on parasta mitä
puheenjohtaja voi saada.
Annan kaiken tietoni ja
taitoni Perussuomalaisten
hyväksi.
Loppukiri
Kenttäväen ja meidän EUvaaliehdokkaiden yhteinen
tehtävä on voittaa nämä
EU-vaalit. Me pystymme
siihen ja me ansaitsemme
sen. Suomen kansa tarvitsee tämän voiton, jotta usko
äänen voimaan säilyy.
Haastan Sinut kovaan
loppurutistukseen. Käy äänestämässä ja vie ystäväsi
äänestämään. Näistä EUvaaleista voi tulla isompi-

kin taitekohta suomalaisessa ja eurooppalaisessa
politiikassa.
Meidän on uskallettava
voittaa nämä vaalit. Sympatia ja hyvä tahto ei nyt riitä.
TARVITAAN ÄÄNIÄ!
Perussuomalainen kenttäväki teki huiman työn
kuntavaaleissa. Meidän on
mahdollista jopa kaksinkertaistaa kuntavaalien kannatuksemme. Se tulee työtä
tekemällä. Sinä ratkaiset
vaalivoittomme suuruuden.
Olen äärimmäisen kiitollinen siitä työstä, jota
olette yhdessä kaikkien ehdokkaiden kanssa tehneet
näiden vaalien voittamiseksi. Heitetään isoin vaihde päälle, jotta 7.6.2009
tehdään Perussuomalaista
historiaa.

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
Uskotko että Irlanti hyväksyy Lissabonin sopimuksen?

EI

53,2 %

(1486 ääntä)

”Talonpojalla ei mene hyvin. Viime aikoina
on maakunnista tullut viestejä, kuinka yksi
sun toinen tila on joutunut ulosottomiesten
kynsiin ja onpa jopa muutama suurtila joutunut konkurssimenettelyn alaiseksi. Esimerkiksi artiklan 141 mukaista tukea on alennettu säästöjen nimissä siten, että kun tuki
otettiin käyttöön vuonna 2000, se oli määrältään 140 miljoonaa ja nyt tehdyillä päätöksillä sekin on alentunut 63 miljoonaan.”
Raimo Vistbacka 14.5.2009

”Nyt on puhuttu paljon arvoista ja epäilty
sitä, että perussuomalaisilla ei ole arvoja,
mutta perussuomalaisilla on arvoja. Ja ihmettelen sitä, että jos homo- tai lesboparit
nyt sattuvat olemaankin ja ovat yhdessä, niin
miksi siihen hyvä ihme pitää sitten nämä lapset sotkea, koska emme me tiedä vielä sitä,
minkälaisia seuraamuksia tulee jatkossa olemaan koulunkäynnissä, koulukiusaamisessa
ja siinä, että koulussa ruvetaan kyselemään
sukupuolivalistuksessa, jotta mitenkäs ne
lapset syntyvät siellä teidän perheessä.”
Pentti Oinonen 12.5.2009

”Tämä on aika vaarallinen alue, ja kun vielä kuvaluvusta, medialuvusta puhutaan ja
sanotaan, että kuva puhuu enemmän kuin
tuhat sanaa, niin tulee mieleen vanha tämä
meidän psykologien ja psykiatrien testi siitä,
että kun näytetään kuvia ihmisille, niin sitten kun kuvia on näytetty ihmisille, niin ne
tulevat pois täältä eduskuntasalista ja sitten
sanovat, että kylläpäs oli hävytön puhemies,
kun näytti niin rivoja kuvia. Tämä oli esimerkki, arvoisa puhemies, jos te olisitte nyt
näyttänyt kuvia.”
Pertti Virtanen 8.5.2009

KYLLÄ

46,8 %

(1306 ääntä)
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Suomalainen
PerusSuomalainen 8/2009 ilmestyy

12.6.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään

keskiviikkona 3.6.2009.

Vaili Jämsä-Uusitalolle
uusi luottamustehtävä
Oululainen Vaili Jämsä-Uusitalo on nimitetty Sisäasiainministeriön ohjausryhmän varajäseneksi.
Ohjausryhmän tarkka nimi on Kotouttamisen seurannan ja vaikuttavuuden ohjausryhmä.
Ohjausryhmän tehtävänä on seurata, arvioida
ja ohjata kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaa ja arviointia kehittävien hankkeiden toteutumista.

Tupakkalakiin
tuontirajoituksia
Tupakkatuotteiden yksityiseen maahantuontiin on
tulossa rajoituksia. Tavoitteena on varmistaa tupakkapakkausten suomen- ja ruotsinkielisten varoitusmerkintöjen vaikuttavuus. Matkustaja saa tuoda
Suomeen enintään 200 savuketta, 50 sikaria, 100
pikkusikaria ja 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa, jos ulkomailta ostetuissa pakkauksissa ei
ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä.

Oppositio jätti
välikysymyksen
työllisyyden hoidosta
Oppositio jätti tiistaina 19.5. hallitukselle yhteisen
välikysymyksen työllisyyden hoidosta. Oppositio
vaatii hallitukselta pikaisesti toimia työllisyyden ja
erityisesti nuorten työllistämisen parantamiseksi.
Hallitukselta vaaditaan työllisyyslisäbudjettia jo
ennen eduskunnan kesätaukoa. Oppositio vaatii
hallitusta myös muuttamaan talouspolitiikkaansa
ja haluaa tietää, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta
työttömyys ei tästä enää kasvaisi.
Koska työttömien määrä on nopeassa kasvussa,
tarvitaan työttömyyden hoitoon lisää rahaa noin
60 miljoonaa euroa. Hallitus sopi samana tiistaina,
mistä rahat otetaan. Pääoppositiopuolue SDP on
vaatinut hallitukselta jopa 200 miljoonan euron
lisäbudjettia, jota hallitus kuitenkin pitää täysin
kohtuuttomana ja epärealistisena vaatimuksena.

Parlamentilta vihreää
valoa EU:n 5 miljardin
elvytyspaketille
Parlamentti hyväksyi EU:n viiden miljardin euron
elvytyspaketin. Pakettiin kuuluu muun muassa rahoitustuki EU:n energia-alan hankkeille. Näiden
joukossa on rahoitus myös Suomen ja Viron väliselle Estlink 2 -merikaapelille. Parlamentti tuki
lisäksi miljardin euron jakamista maaseudun kehittämiseen.
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Eduskuntavaaleihin kolmen prosentin äänikynnys
Hallituspuolueet pääsivät sopuun siitä, että eduskuntavaalien äänikynnykseksi tulee kolme prosenttia. Vaalilakityöryhmä oli alun perin esittänyt
3,5 prosentin äänikynnystä, mutta RKP vastusti
ehdotusta.
Samalla hallitus luopui kokonaan työryhmän
esittämästä vaalipiirikohtaisesta äänikynnyksestä,

koska keskusta ei halunnut käyttöön kahta äänikynnystä. RKP oli vaatinut vaalipiirikohtaista kynnystä, joka puolueiden olisi ylitettävä päästäkseen
valtakunnalliseen ääntenlaskentaan.
Vastaisuudessa puolueiden on ylitettävä valtakunnallinen äänikynnys päästäkseen eduskuntaan.
Suomessa ei ennen ole ollut käytössä äänikynnystä.

Puoluekokouksessa e
Seinäjoen puoluekokous 16.-17.5.2009
oli historiallinen tapahtuma monessakin
mielessä. Osanottajamäärä oli
ennätyssuuri – läsnäolijoita oli lähemmäs
kuusisataa.
Tiedotusvälineiden edustajia
oli paikalla sankoin joukoin
ja tapahtuma sai julkisuuttakin enemmän kuin mihin on
totuttu. Etelä-Pohjanmaan
piirin puheenjohtaja Tapio
Pihlaja oli tehnyt hyvää työtä järjestelyissä, sillä kaikesta
huolimatta kokous sujui mallikkaasti ja kommelluksitta.
Puolueen kannatuksen
kasvu näkyy myös siinä,
että yksimielisyyden saavuttaminen ei ole enää niin
helppoa kuin ennen ja valinnoista joudutaan yhä useammin äänestämään. Tämä
on luonnollista ja kuuluu
demokratiaan, mutta merkitsee samalla sitä, että
kokoukset venyvät pitkälle
iltaan. Esimerkiksi lauantai-

na kokousta piti jatkaa iltakahdeksaan saakka, kolme
tuntia pidempään kuin alun
perin oli suunniteltu.
Timo Soinia ei haasteta
Timo Soinia ei sentään
kukaan rohjennut käydä
haastamaan, vaan puheenjohtaja valittiin yksimielisesti ja ilman soraääniä.
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä nöyrästi luottamuksesta ja antoi erityisesti
arvoa sille, että päätös oli
yksimielinen.
Sen sijaan ensimmäisen
varapuheenjohtajan paikasta jouduttiin jo äänestämään. Pentti Oinonen sai
paljon kannatusta ja myötä-

tuntoa siitä, että oli epäoikeudenmukaisesti joutunut
suurten puolueiden ja mediaväen hampaisiin – koska
kaikilla kansanedustajillamme on kotiasiat kunnossa
eikä mitään luurankoja
kaapeissa, joutuvat vanhat
puolueet kyttäämään heidän
jokaista sanaansa ja kääntämään ne nurinniskoin, tai
vaikka keksimään lokaa heitettäväksi jos muu ei auta.
Kuitenkin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
ehdotettiin useitakin nimiä.
Näistä kannatusta saivat
Pietari Jääskeläinen, Kike

Elomaa sekä Vesa-Matti
Saarakkala. Elomaa ja Saarakkala kuitenkin kieltäytyivät kunniasta. Äänestyksen jälkeen ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti Oinonen. Ääniä
annettiin yhteensä 389, joista Pentti Oinonen sai 333,
Pietari Jääskeläinen 47. Yhdeksän ääntä hylättiin.
Lisää äänestyksiä
Myös toisen varapuheenjohtajan paikasta jouduttiin
äänestämään. Auli Kangasmäen lisäksi kannatus-

Suomalainen
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Huomautus Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle huomautuksen viivästyksestä Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristölupahakemuksen käsittelyssä.
Hakemuksen käsittely oli vienyt yli kuusi vuotta.
Ympäristölupavirasto selitti viivästystä töiden
ruuhkautumisella ja asioiden priorisoinnilla, EU-

säädösten asettamilla vaatimuksilla sekä voimavarojen puutteella. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että voimavarojen puute ei ole hyväksyttävä
perustelu poiketa perustuslaista, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman
aiheetonta viivytystä.
Kuva: TVO/Hannu Huovila

nnätyssuuri osanotto

EP hylkäsi
kuljetusyrittäjien
työaikasääntelydirektiivin
Euroopan parlamentti ei hyväksynyt direktiiviehdotusta, joka koskee maantieliikenteessä työskentelevien henkilöiden työaikoja. Täysistunto hylkäsi
ehdotuksen, koska sen ulkopuolelle oli jätetty itsenäisten kuljetusyrittäjien työajat.
Komissio antoi vuonna 2008 ehdotuksen, jolla nykyisin voimassa olevaa työaikaa sääntelevää
direktiiviä oli tarkoitus muuttaa siten, että itsenäiset kuljetusyrittäjät jäävät sen ulkopuolelle. Näin
kuljetusyrittäjät olisivat voineet vapaasti päättää
työajastaan. Suomi on kannattanut tätä komission
ehdotusta ja vaatinut kuljetusyrittäjien jättämistä
työaikasääntelyn ulkopuolelle.

Sananvapauden
rajoittaminen tuomittiin
Kantelija jakoi vaalimateriaalia ja osoitti mieltään
Kuopion kaupungin yleisellä torilla. Molemmilla
kerroilla kaupungin torivahdit tulivat vaatimaan
häneltä toripaikkamaksua. Apulaisoikeusasiamies
Petri Jääskeläinen katsoi, että kaupunginhallitus ei
esittänyt lainmukaista perustetta kantelijan sananvapauden rajoittamiselle vaatimalla tämän perusoikeuden käyttäjältä torimaksua. Menettely oli siten
lainvastainen ja sillä oli loukattu sananvapauden
ydinaluetta, joka suojaa ennen muuta poliittista ja
yhteiskunnallista keskustelua ja tiedonvälitystä.

Hallitukselle selvityspyyntö alueellistamisesta

ta saivat Pirkko Mattila ja
Kike Elomaa, joka jälleen
kieltäytyi kunniasta kiitollisena ja lähes järkyttyneenä
näin suuresta kannatuksesta. Toisessa äänestyksessä
ääniä annettiin 383, Auli
Kangasmäelle 329 ja Pirkko
Mattilalle 145. Yhdeksän
ääntä hylättiin.
Vaikka ensin näytti hetken siltä, että kolmanneksi
varapuheenjohtajaksi valittaisiin yksimielisesti VesaMatti Saarakkala, oli tästäkin asiasta äänestettävä.
Vesa-Matti Saarakkala valittiin äänin 270 Saarakka-

lalle, 104 Pirkko Mattilalle.
Yhteensä ääniä annettiin
375, joista yksi hylättiin.
Puoluesihteerin paikallekin löytyi kilpailua, kun Ossi Sandvik sai haastajakseen
Oulun piirin varapuheenjohtaja Aimo Remeksen
Kärsämäeltä. Ääniä annettiin 345, joista Ossi Sandvik
sai 236 ja Aimo Remes 104.
Viisi ääntä hylättiin.
Puoluehallitukseen oli
tungosta
Puoluehallitukseen valittiin
lisäksi seitsemän muuta jä-

sentä. Eduskuntaryhmän
edustajaksi puoluehallitukseen valittiin yksimielisesti
ja ilman soraääniä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka.
Muiksi jäseniksi ehdotettiin yhteensä 25 nimeä,
joista kannatusta saivat Ari
Jalonen (37), Marke Tuominen (35), Juho Eerola (52),
Helena Ojennus (54), Alpo
Ylitalo (42), Maria Lohela
(76), Lasse Lehtinen (56),
Reijo Hongisto (84), Teemu
Lahtinen (50), Pirkko Mattila (113), Pietari Jääskeläinen
(31), Rolf Sormo (34), Pentti

Kettunen (30), Pekka Leskinen (38), Seppo Huhta (68),
Jouni Viitanen (30), Osmo
Kokko (62), Harri Kerijoki (38), Harri Lindell (42),
Lauri Heikkilä (87) ja Arto
Välikangas (23).
Valituiksi tulivat Pirkko
Mattila (113 ääntä), Lauri
Heikkilä (87 ääntä), Reijo
Hongisto (84 ääntä), Maria
Lohela (76 ääntä), Seppo
Huhta (68 ääntä) ja Osmo
Kokko (62 ääntä).

Teksti: Mika Männistö
Kuvat: fotokonttori.fi

Tarkastusvaliokunnan 2008 syksyllä käynnistämän alueellistamista koskevan selvitystyön tulokset ovat valmistuneet. Valmistuneessa selvityksessä
on tarkasteltu alueellistamisen ongelmakohtia ja
kehittämishaasteita. Valiokunta ei kyseenalaista
alueellistamisen tavoitteita, mutta hankkeisiin liittyy monia ongelmia ja kehittämishaasteita lähes
kaikilla hallinnonaloilla.
Tarkastusvaliokunta pyytää selvitystä ongelmista, jotka koskevat alueellistamisen taloudellisia, toiminnallisia ja henkilöstöön kohdistuvia
vaikutuksia. Vastausaikaa valtioneuvostolla on
kesäkuun 5. päivään saakka.

Huomio
vaalilautakunnan jäsenet
Jos olet vaalilautakunnan jäsen jossain muussa
kuin omassa äänestyspaikassasi, muistathan käydä
äänestämässä ennakkoon, jotta ehdit
varmasti antaa äänesi.
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PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.

Jukka Ikonen kannatti puheenjohtajaksi Timo Soinia,
kansan syvien rivien edustajaa. – Meillä ei tällä hetkellä ole
varaa vaihtaa puheenjohtajaa.

Myös Tapio Pihlaja kannatti Timo Soinia.

Pentti Oinonen valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi suurella äänten enemmistöllä. Turhasta asiasta suurten puolueiden ja mediaväen hampaisiin joutunut kansanedustaja kiitti kokousväkeä sydämellisesti luottamuksesta.

Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja Marja-Leena
Leppänen kertoi yhdistyksen noudattavan puolueen
ohjelmaa pyrkien nostamaan esille erityisesti naisten ja
lasten asemaa. Naisten määrä puolueessa on kasvanut
huomattavasti kautta koko Suomen.
Pietari Jääskeläinen, Uudenmaan piirin puheenjohtaja ja
Timo Soinin varamies kansanedustajaksi, uskoi että Timon
ansiosta saatamme saada EU-vaaleissa jopa 300 000 äänen kannatuksen ja kamppailemme näin vaalien suurimman puolueen asemasta.

Timo Soini valittiin yksimielisesti puoluehallituksen
puheenjohtajaksi. Timo kiitti nöyrästi luottamuksesta ja
antoi erityisesti arvoa sille, että päätös oli yksimielinen. –
Suuri unelmani on toteutunut. Olemme pystyneet yhdistämään vanhan SMP:n ja uuden perussuomalaisuuden.

Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Lasse Lehtinen
antoi piirinsä puolesta vankkumattoman tukensa Timo
Soinille. – Luotamme siihen, että hän ei horju perussuomalaisesta aatteesta.

Kymen piirin puheenjohtaja Juho Eerola kannatti Auli
Kangasmäkeä.

Myös Auli Kangasmäki saatiin lopulta valituksi suurella
äänten enemmistöllä. Hän kiitti kokousväkeä kannatuksesta ja lupasi jatkaa taistelua heikkojen ja vähäosaisten
puolesta.
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PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.

Timo Soini myönsi Waili M. Jämsälle puolueen viirin tunnustukseksi pitkästä ja ansiokkaasta työstä puolueen hyväksi.

Reijo Ojennus Parkanosta puhui Oikeutta Eläkeläisille
ry:stä, joka toimii eläkeläisten ja vähäosaisten hyväksi
yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Yhdistyksen jäsenmäärä
on tällä hetkellä noin 2000, ja kaikki jäsenet ovat myös
Perussuomalaiset-puolueen jäseniä. Yhdistys omistaa
muun muassa Lomakeskus Rauhalan, jossa puoluekin on
pitänyt omia kokouksiaan.

Toivo Mäkelä Kaustiselta ei ollut tyytyväinen puoluehallituksen jäsenvalintaan, sillä Kaustiselle olisi kuulunut myös
yksi paikka, onhan kunnassa perussuomalaisten kannatus
suurempi kuin missään muualla koko Suomessa. – Minä
pysyn puolueen takana tuli mitä tuli, mutta mielestäni
Urpo Myllymäki olisi ansainnut paikan.

Kauko Tuupainen Jyväskylästä oli SDP:ssä kymmenien
vuosien ajan, mutta vaihtoi pari vuotta sitten perussuomalaisiin, koska tunsi tämän oikeaksi kodikseen. Hän on
erityisen huolissaan työttömien asemasta ja elintasosta
Suomessa, joka on viimeisten viidentoista vuoden aikana
jäänyt huomattavasti jälkeen työssäkäyvien elintasosta.

Ossi Sandvikin vastaehdokkaaksi puoluesihteerin paikalle
asettui Aimo Remes Kärsämäeltä. – Tulipa puoluehallituksen toimijoiksi valittua kuka hyvänsä, lopullisena tavoitteenamme meillä täytyy olla vaalivoitto eduskuntavaaleissa,
ja sitä varten meillä pitää olla organisoitua toimintaa. Olen
käytettävissä puoluesihteerin virkaan.

Myös toisen varapuheenjohtajan valinnassa kannatus
jakautui useammalle ehdokkaalle. Vaili Jämsä-Uusitalo
kannatti Pirkko Mattilaa, joka on aktiivisesti levittänyt
myönteistä kuvaa puolueesta ympäri Oulun lääniä.

Puolueveteraani Mikko Vainio Lahdesta käytti tilaisuutta
hyväkseen kiittääkseen Timo Soinia tämän sanoista vanhan
SMP:n ja uuden perussuomalaisuuden yhdistämisestä. Hän
kannatti toisen varapuheenjohtajan paikalle Kike Elomaata.

Eero Liimatta Lapualta antoi tukensa Vesa-Matti
Saarakkalalle.

Tekstit ja kuvat: Harri Lindell, Mika Männistö
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Timo Soini puoluekokouksessa:

Meidän ansiostamme suoma
Me voitimme
kunnallisvaalit!
Suhteellisesti otettuna me Perussuomalaiset olimme vaalien suurin voittaja. Saimme
Suomen valtuustoihin yli 400
perussuomalaista valtuutettua. Lautakuntapaikkoja
saimme vielä tämän päälle
moninkertaisen määrän.
Kiitos tästä kuuluu teille jokaiselle. Työmme tuotti parhaan tuloksen. Puolueemme
kannatus on lisäksi mielipidemittausten perusteella väkevässä kasvussa. Olemme
tällä hetkellä Kristillisdemokraatteja sekä RKP:tä suurempi puolue. Ottelemme
samassa sarjassa Vihreiden
ja Vasemmistoliiton kanssa.
Ja molski paukkuu!
Nämä ovat merkittäviä
voittoja, olemme tehneet
suuria harppauksia. Puolueen kannatus oli 1999 eduskuntavaaleissa 1,0 prosenttia runsaalla 26 000 äänellä,
vuonna 2003 kannatusprosentti oli 1,6 runsaalla 43
000 äänellä. Eduskuntavaaleissa saimme 4,1 prosentin
kannatuksen ja runsaat 112
000 ääntä. Kuntavaaleissa
kannatusprosenttimme oli
5,4 prosenttia ja saimme
noin 137 000 ääntä.
Minulla oli tässä kaupungissa - tässä salissa kymmenen vuotta sitten
totinen paikka. Olin toiminut nuorena puheenjohtajana johdossa kaksi vuotta.
Eduskuntapaikkani jäi noin
700 äänen päähän. Yksin
Raimo Vistbacka pääsi läpi.
Mitä teki puoluekokousväki? Kannusti jatkamaan!
Puolueemme tulevaisuus
oli tuolloin veitsen terällä.
Etulinjan joukot olivat harvalukuisina ja väsyksissä.
Ne, jotka olivat vähiten tehneet, arvostelivat eniten. Puoluekokousväki, puolueemme
kova ydin, halusi minun jatkavan. Vaalit hävinnyt mies
- minä - sain uuden tilaisuuden. Nykymaailmassa ja politiikassa se on harvinaista.
Uskoimme uuteen nousuun
ja meille kävi uskomme
mukaan. Kunnallisvaaleissa
2000 pääsin Espoon valtuustoon ja siitä alkoi myös yhteinen uusi nousu.

Vanhat puolueet
hermostuvat
Puolueen johtaminen ei ole
helppoa työtä. En liioin etsi mukavaa elämää. Tiedän
kokemuksesta mitä puolueen menestyksekäs johtaminen vaatii. Se kysyy lujuut-

ta ja kykyä kestää henkistä
epämukavuutta.
Johtajan on uskallettava
johtaa. Ei ole puheenjohtajaa ilman joukkoja, teitä.
Olemme nostaneet yhdessä
tämän puolueen merkittäväksi poliittiseksi voimaksi
Suomessa. Perussuomalaiset vaikuttavat nyt vahvana Suomen politiikassa ja
linjaamme suomalaista poliittista keskustelua. Se on
meidän työmme hedelmää.

Unionista, mutta Suomi on
osa sitä. Perussuomalaisten,
meidän, on vietävä kriittiset
äänenpainomme Euroopan
Unioniin. Siellä on aika
kuunnella suomalaisia meidän kauttamme. Ja täällä
Suomessa on Suomen komissaarivalinnasta päätettävä meidän suomalaisten.
Eu-vaalin yhteydessä puolueet asettavat omat komissaariehdokkaansa ja kansa
sitten äänestämällä päättää

Politiikassa on kysymys
linjasta ja erityisesti uskottavuudesta. Murtumaton
peruslinjamme on aatteellisesti selkeä. Kun itse uskot
siihen mitä puhut, on puhe
vaikuttavaa. Se saa aikaan
kannatusta.
Puolueemme linja on avautunut yhä
useammalle suomalaiselle.
Myös ne ihmiset, jotka eivät
äänestä perussuomalaisia
osaavat sanoa, että olemme
itsemääräämisoikeuden ja
itsenäisyyden sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
asian ajajia. Me, puoluekokousedustajat, perussuomalaisten lujana selkäruotona
tiedämme, että tämä puolue
on Suomen kansalle tarpeellinen ja ajamme kansan asiaa kokonaisuutena.
Poliittinen kannatuksemme ja kasvanut äänimäärä on tuonut uskottavuutta.
Ihmiset kokevat, että perussuomalaisia kannattaa äänestää. Äänestäjät uskovat,
että perussuomalaisille annettu ääni ei mene hukkaan.
Yleisradion tuoreen tutkimuksen mukaan olemme
Suomen todellinen työväenpuolue, joka sijoittuu poliittiseen keskustaan. Tässä se
nähdään: Kyllä kansa tietää!
Ja tämän vuoksi vanhat puolueet hermostuvat.
Tulevassa eurovaalissa
solmimme puolueellemme
kansainväliset yhteydet. Se
on nykyaikaa ja välttämätöntä puolueen uskottavuudelle. Emme pidä Euroopan

kenestä tulee komissaari.
Komissaarin tehtävä on
edustaa meitä Brysselissä, ei
Brysseliä Suomessa.
Lähdin ehdokkaaksi.
Miksi? Siksi, että joukkoja johdetaan edestä ja puheenjohtajan vastuu tässä
historiallisessa tilanteessa
on suurimmillaan. Tilanne
on sama kuin tässä salissa
kymmenen vuotta sitten.
Tuolloin piti uskaltaa mennä eteenpäin, vaikka tilanne näytti toivottomalta.
Nyt on mentävä Euroopan
parlamenttiin, koska maailma ei ole entisensä vaikka
Suomi olisi. Puolueemme
nousun saumakohdassa on
yhden otettava vastuu ja
toisten annettava luja tuki.
Poliittiset vastustajamme ovat hyökänneet kimppuuni ja samalla teidän
kimppuunne. Riidankylväjät ovat liikkeellä ja hyväsieluisia harhautetaan. Se
huutaa kovimmin, joka pelkää eniten. Tässä tilanteessa
puheenjohtajan on toimittava pelottomasti. Meidän on
nyt kestettävä tämä täyslaidallinen. Perussuomalaisten ehdokasasettelu oli
kilpailijoillemme järkytys.
Nyt jopa vanhat puolueet
ennakoivat läpimurtoamme EU -vaalissa. Siispä: nyt
on uskallettava voittaa nämä vaalit. Ja vaalivoittoon
tarvitsemme teidän kaiken
apunne, voimanne ja vaalityönne. Meidän on taisteltava tulisesti. Me panimme

vauhdin näihin EU-vaaleihin, loimme jännitteet ja kilvoittelun, koska tarjoamme
toimivan vaihtoehdon.
Haluan jatkaa puolueen
puheenjohtajana. Siihen
tarvitsen teidän tukenne ja
työpanoksenne. Te tunnette
minut ja minä teidät, kenttämme. Puolueen johtopaikat ovat tärkeitä, sellaisiin
haluavilla pitää olla lujat
kyvyt. Jokaisen puolueen
johtopaikoille, puheenjohtajistoon, puoluehallitukseen ja puoluevaltuustoon halukkaan
on kysyttävä itseltään,
että pystynkö sillä paikallani postini hoitamaan? Yksimielisesti
tehdyistä päätöksistä
jokainen kantaa vastuunsa. Valta ja vastuu kuuluvat yhteen.
Perussuomalaisten on
valittava kullekin paikalle osaavin. Vähempi ei riitä, teemme nyt
nousua keskisuurten
puolueiden joukkoon.
Puolueemme on
ainutlaatuinen
Perussuomalaiset ovat merkittävällä tavalla Eduskunnan tärkein puolue. Me
olemme ainoa puolue, jota
mikään muu puolue ei voi
korvata. Meidän tehtävämme Eduskunnassa on ainutlaatuinen. Vanhat puolueet
ovat eri oikeisto- ja vasemmistosiipineen jo niin lähellä toisiaan, että ne solahtavat sylikkäin huomaamatta.
Me olemme eri maata. Meidän tehtäväämme ja poliittista linjaamme ei mikään
muu eduskuntapuolue kykene kansalle tarjoamaan.
Jos Perussuomalaisia ei olisi
Eduskunnassa, edustamillamme ajatuksilla ja niihin
luottavilla ihmisillä ei olisi
sijaa tai vaihtoehtoa Eduskunnassa. Nyt on - ja se on
meidän ansiotamme.
Tätä ainutlaatuista puoluettamme on viljeltävä taiten ja rakennettava jatkuvasti. Omaleimaisuudesta
on pidettävä huolta. Me tarjoamme ihmiselle poliittisen
kodin. Koti voi olla pieni tai
suuri, rikas tai köyhä, mutta
kas; se on oma. Perussuomalaiset on taloudellisesti riippumaton puolue, velaton.
Me olemme toimintakykyinen, kasvava puolue, joka
antaa tilaa ideoille ja ihmisille. Me olemme tuo puolue. Jokaisessa kodissa kuten puolueessakin on myös

säännöt. Puheenjohtaja pitää
huolen siitä, että päätökset
tehdään enemmistön tahdon
mukaisesti. Eri mieltä saa vapaasti olla, mutta kun päätökset on tehty, ne on tehty.
Öykkäreiden juhlat
jatkuvat
Matti Vanhasen porvarivihreä hallitus on näyttänyt
karvansa. Kyseessä on lähtökohtaisesti hyväosaisten
hallitus, jossa Kokoomus ja
RKP ovat selkeitä porvareita
ja Keskusta ja Vihreät edustavat eriasteista vihreyttä.
Hallitus toteuttaa härkäpäisesti ohjelmaansa, vaikka maailma on muuttunut.
Veronalennukset ajettiin
valtiovarainministeri Jyrki
Kataisen tahdosta kaikkiin
tuloluokkiin. Öykkäreiden
juhlat jatkuvat kansan kustannuksella. Kokoomus on
puolue, joka paasaa talkoohengestä ja ihmisen omasta
vastuusta. Ja vastuuseenhan
pienyrittäjä ja duunari joutuvat hiuksiaan myöten, jos
epäonnistuvat – koko elämällään ja omaisuudellaan.
Kun pankit, suuri raha ja
suuryhtiöt joutuvat hätään,
Kokoomus huutaa yhteisvastuun perään. Tällaisiin
talkoisiin köyhäkin kelpaa
haravoimaan apupaketteja
rahamiehille. Kun pieni ihminen putoaa talouden ja epätoivon jorpakkoon, hyppääkö kokoomus auttamaan?
Ei hyppää. Heittääkö
Kokoomus pelastusrenkaan?
Ei heitä. Se nostaa peukalon
pystyyn ja toivottaa tsemppiä! Ui reippaammin!
Keskusta on kokoomuksen alustalainen. Keskustahan on torjuntavoittojen
Suomen
ennätyspuolue.
Keskusta on menettänyt sekä hermonsa, että harkintakykynsä. Perussuomalaisilla
on nyt vanhan Kepun kanssa kovat oltavat. Keskusta
hyökkää tavoilleen uskollisena - pienempänsä kimppuun voimalla. Se meidän on
kestettävä. Asiallinen arvostelu myös Perussuomalaisia
koh-taan on hyvästä ja vie
demokratiaa ja isänmaata
eteenpäin, mutta Keskustan
satraappien tavoite on aina
ollut tuhota Perussuomalaiset, aivan kuten se halusi tuhota SMP:nkin. Rehellinen
keskustan kenttäväki ei halua tuhoamme. Tämä suuri
ero on tärkeä pitää mielessä.
Keskustan pomomiehet
väittävät Perussuomalaisia
maaseutuvastaiseksi? Edes-

vastuutonta puhetta. Väittääkö pääministeri Matti
Vanhanen, että minä, Timo
Soini, valehtelen? Perussuomalaisten maaseutulinja on
täysin selvä. Arvostelemme
EU:n maaseutupolitiikkaa,
kun on aihetta. Arvostelemme myös jatkossa, kun on
aihetta. Mielestäni on vanhanaikaista tukea suurilla
summilla Englannin kuningashuoneen maanviljelyä.
Pidän täysin käsittämättömänä, että suomalainen
veronmaksaja, niin duunari
kuin talonpoikakin, osallistuvat tänä vuonna 159 miljoonalla eurolla Iso-Britannian jäsenmaksuhelpotukseen, joka on perua Ranskan
ja Englannin maatalouskiistoista. Ajatelkaa, lähes miljardilla Suomen markalla.
Eduskunnassa Perussuomalaiset ovat puhuneet
ja äänestäneet aina suomalaisen maaseudun ja maatalouden puolesta. Vaadimme
tasapuolisuutta, puolustamme perheviljelmiä, marjaviljelmiä, maaseudun monimuotoista ja pienimuotoista
elinkeinotoimintaa, metsätaloutta ja puhtaita elintarvikkeita läheltä. Perussuomalainen tietää, että suomalainen
maanviljelijä on eurooppalaisia veljiään taitavampi
koska hän saa maan vaikeissakin olosuhteissa tuottamaan, raivaamillaan pelloilla, sen kasvukauden aikana,
joka kulloinkin annetaan!
Vihreät valitsevat tänä
viikonloppuna puheenjohtajakseen kansanedustaja Anni
Sinnemäen. Hän on aidolla ja
herttaisella tavalla kauhuissaan tulevasta tehtävästään
olla puheenjohtaja ja työministeri. Hän näyttää tietävän
haasteen ja tehtävän kovuuden. En arvostele ihmisiä
etukynteen. Annetaan Annille aikaa. Vihreä Liitto sen sijaan on elitistinen villapaitakerho, joka ei juuri tavallisen
suomalaisen arkihuolista paljoa ymmärrä. Ilmastonmuutoksesta elämöivät vihreät
poliitikot ovat ahkerimpia
otsonikerroksen ohentajia
liitäessään eri kongresseissa
ympäri maailmaa.
Vihreät kaapin päältä
huutelijat olivat Perussuomalaisista hirveän huolissaan mahtavan kunnallisvaalivoittomme jälkeen. Vaadittiin kuria ja koulutusta, kun
Perussuomalaiset rynnistivät
valtuustoihin. Onko aurinko
mustunut tai maa nielaissut,
kun Perussuomalaiset ovat
kunnissamme päätöksiä te-

No: 7 • Kesäkuu 2009

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

9

laisilla on vaihtoehto!
kemässä? Mitä sanovat Vihreät nyt?
Unelmani on, että ahdas
kielipuolue RKP lähtee europarlamentista kuin hauki
kaislikosta. Siinä toteutuisi
sekä laupeus että oikeus.
On puhuttava
kansan kieltä
Jokaisessa demokratiassa
on oltava pätevä oppositio,
joka sekä haastaa hallituksen poliittiselta linjaltaan
että asioilla, jotka on saatava poliittiselle esityslistalle.
Tässä asetelmassa Perussuomalaisilla on nyt merkittävä
tehtävä ja haaste. Suomessa
poliittisen opposition henkinen johtaja on joko Perussuomalaiset tai SDP. On
todennäköistä, että porvarihallituksen hallitsemassa
Suomessa vastavoimat nousevat ja meidän haasteemme
on olla suurin nousija.
Opposition henkistä
markkinajohtajuutta
ei
mitata pelkillä eduskuntapaikoilla, vaan kyvyllä, uusilla ideoilla, poliittisella lukutaidolla, kyvyllä haastaa
ja tulkita politiikkaa. On
ymmärrettävä ja puhuttava
kansan kieltä.
Sosialistit menettivät
uskottavuutensa hallituskaudellaan. SDP oli Keskustan kanssa lapiomassa
rahaa ja varallisuutta niille,
joilla sitä jo ennestään on.
Keskusta harhautti SDP:n
hyväksymään varallisuusveron poiston. Ajatella, ettei tätä kehdattu tehdä edes
Esko Ahon ja Iiro Viinasen
porvarihallituksen aikana.
Mutta sosialistit kehtasivat
yhdessä Keskustan kanssa.
Rappio kukki.
Perussuomalaiset kannattavat verojen asettamista
maksukyvyn mukaan. Me
esitämme oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta toimiin.
Suurta rahaa on verotettava, on otettava sieltä, missä
on. Vastaavasti pienituloisten ja pienyrittäjien verotusta on kevennettävä.
Poliittinen vasemmisto
ei ole tällä hetkellä uskottava. Se on pihalla kuin orapihlaja-aita, kujalla koko
porukka. He eivät uskalla
tai kehtaa olla kunnolla punaisia. Mikäpä minä olen
sosialisteja ja kommunisteja neuvomaan, mutta punavihreällä aatemössöllä ei
kannatus nouse.
Perussuomalaisten tehtävä ei ole helppo. Vanhat
puolueet eivät odota kädet

ristissä puolueemme kasvamista ja voimistumista.
Kannatuksen kasvaessa vastustus kasvaa, eikä keinoja
kaihdeta. Tässä tilanteessa
puolueemme yksituumaisuus on paras ase kilpailijoittemme vyörytyksessä.
Oma linja, omien tukeminen ja aloitteellisuus toimivat. Niillä me pärjäämme.
Perussuomalaiset ovat
tänään vahvempia kuin
koskaan. Puolueemme kannatus on vakiintunut ja
nousussa. Puoluekuvamme
on myönteinen, se on suosittu suomalaisten keskuudessa. Minä elän, mutten
pelkästään minä vaan aate
elää minussa. Se elää sinussa. Meidän aatteemme.
Kun arvaa oman aatteensa arvon, osaa kunnioittaa toisiakin. Arvostelemme muita kun on aihetta,
ja kunnioitamme jokaisen
ihmisen vakaumusta sekä
muita puolueita. Kannatamme kansanvaltaa ja demokratiaa.
Olemme kuin
suuri perhe
Puoluejohto, puoluehallitus ja puoluevaltuusto ovat
kokonaisuus, jossa pitää
saada näkyviin puolueen
koko kuva. Tarvitsemme
lisää naisia vastuutehtäviin.
Meillä on nyt historiamme
ensimmäinen naiskansanedustaja, Pirkko Ruohonen
–Lerner, hänessä meillä on
merkittävä resurssi. Sitoutumattomana riveihimme
tullut Porvoon tahtonainen
on hiljattain liittynyt puolueemme jäseneksi. Jälleen yksi viisas nainen riveihimme
lisää. Ihmiselle hyvä.
Olen pitänyt tavasta,
käytännöstä ja tuloksista,
jolla Marja-Leena Leppänen on johtanut puolueemme naisjärjestöä. Hänen sitoutumisensa tähän puolueeseen ja aatteeseen kelpaa
meille kaikille esimerkiksi.
Meidän Marru ei työtä
pelkää. Puolueen puheenjohtajana annan suuren
arvon sille, että puolueen
virallinen naisjärjestö on aina ollut vahvasti tukenani.
Puoluetta rakennetaan yhdessä. Miehet ja naiset sen
tekevät.
Nuorisojärjestö
on Vesa-Matti Saarakkalan
johdossa mennyt eteenpäin.
Nuoret ovat aina radikaaleja, se on elämän merkki.
Tämän puoluekokouksemme teknisenä ykköspuheenjohtajana
toimii

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka.
Ilman Raimo Vistbackan
ryhtiä koko puoluettamme
ei olisi edes perustettu saati pystytty kehittämään ja
nostamaan. Lupasin viime
eduskuntavaalien alla, että
en enää pyydä häntä jatkamaan kansanedustajana, jos
vielä kerran saan hänet suostumaan. Tuon lupaukset pidän, mutta teitä muita en
suitsi. Pistäkää meidän paras
mies vielä paineeseen. Pohjanmaalla voi teidän omaa
miestä syystä kehua, vaikka
tiedän, että Raimo kiusaantuu kehuista. Olkoon niin,
asiat pitää kuitenkin sanoa
niin kuin ne ovat.
Halusin muutaman kannustavan esimerkin avulla
korostaa sitä, että olemme
onnistuneet viime aikoina
vastuuvalinnoissamme hyvin. Puolueen kannatuskehitys on ollut uskomattoman
hyvä. Kiitos siitä kuuluu kaikille puoluetyötä tehneille.
Tätä puoluetta on ilo johtaa.
Perussuomalaiset on hyvin henkilöläheinen puolue.
Tämä on ja elää kuin suuri
perhe. Elämä on rajallinen.
Oulun ja Seinäjoen puoluekokousten välillä on keskuudestamme poistunut lukuisia
puolueemme jäseniä. Kunnioittakaamme hetken hiljaisuudella näiden puoluesisarten ja -veljien elämäntyötä.
Talouskasvun perässä
juokseminen ei auta
Elämme mielenkiintoista
poliittista aikaa. Perussuomalaisilla on nyt mahdollisuus kasvaa keskisuureksi
puolueeksi. Ratkaisu ja käsikirjoitus siihen on pidettävä omissa käsissämme. Onko meillä malttia kasvaa ja
kestääkö kanttimme voittaa
seuraavat vaalit.
Tulevat vuodet eivät välttämättä tule olemaan Suomelle helppoja. Eriarvoisuus ja sosiaaliset ongelmat
ovat mittavia, eikä maailma
erityisen rauhalliselta näytä.
Perussuomalaisten vaihtoehdot ja politiikka lähtevät
ihmisestä ja inhimillisyydestä. Ihmisen mahti kannattaa perhettä ja perusarvoja,
omatoimisuutta, rehellistä
työntekoa, itsemääräämisoikeutta, toiset huomioon
ottavaa itsenäisyyttä, suoraselkäisyyttä, oikeusvaltiota
sekä pienyrittäjyyttä.
Katson, että yhteiskunta
ja raha ovat vain välineitä,
niillä ei ole itseisarvoa siten

kuin ihmisellä. Yhteiskuntaa
ja rahaa tarvitaan välineenä,
turvaksi ja kannustimeksi,
mutta valta pitää olla ihmisellä. Kun katsoo maailmalta meille vyörynyttä
rahan valtaa, muodikasta
saalistus- ja optiokulttuuria,
näemme, mitä vastustamme.
Me emme tulevaisuudessa voi Suomessa pärjätä massatuotannolla. Suuryritykset
eivät tulevaisuudessa työllistä merkittävästi lisää ihmisiä, suuntaus on pikemminkin päinvastainen. Suomen
toivo ja tulevaisuus ovat laajassa ja monipuolisessa pienyrittäjyydessä, yksilöllisessä
tuotteessa ja työn laadussa.
Meidän on kehitettävä ja
keksittävä uutta, samalla parannettava vanhaa. Tähän
muutokseen Perussuomalaiset vaativat selkeitä pelisääntöjä ja sopimusyhteiskuntaa.
Meidän on uudistettava
työn käsitettä. Pelkän talouskasvun perässä juokseminen
ei ketään pelasta ja yksisilmäinen tavarantuotannon
ihailu ajaa umpikujaan.
Pidän yksityistä pienomistusta kansanvaltaisuuden, kestävän ympäristö- ja maatalouspolitiikan
peruspilarina. Pienomistus
on kansan turva, koko eläminen ja oleminen lähtevät
siitä, että tullaan toimeen.
Tavoitteemme on ihmisen
kokoisen toimeentulon takaaminen, eivät pikavoitot
ja äkkirikastuminen.
Emme ole ihmisvihaajia
Perussuomalaisia on arvosteltu maahanmuuttajakielteisyydestä. Me olemme
reilusti tuoneet esiin maahanmuuttopolitiikkamme
epäkohtia ainoana eduskuntapuolueen Suomessa
ja olemme vieneet omat
esityksemme Eduskunnassa
äänestykseen saakka. Ihmisvihasta ei ole kysymys.
Suomeen tuli vuonna
2007 noin 1500 turvapaikan hakijaa. Viime vuonna
heitä oli jo yli 4000. Vuonna
2007 Suomeen tuli 98 ankkurilasta, eli yksin tulleita
alaikäisiä tai alaikäiseksi
itseään väittäviä henkilöitä.
Viime vuonna luku oli 706
eli nousua oli edelliseen vuoteen 620 prosenttia. Nämä
luvut kertovat paljastavasti
että jossain kypsyy ongelma,
jonka perään on uskallettava kysyä ja nostettava nämä
asiat keskusteluun.
Hallituksen
maahanmuuttopolitiikka on epäon-

nistunutta. Ministeri Astrid
Thors ei ole ajan tasalla.
Toisin oli edellisen sisäministeri Kari Rajamäen aikaan.
Silloin epäkohtiin puututtiin.
Häntä tuimme, vaikka hänen
oma puolueensakin väänteli
vaivaantuneena käsiään.
Perussuomalaiset edellyttävät, että hallitus puuttuu
maahanmuuttopolitiikan
epäkohtiin. Rehellisin aikein
ja Suomeen töihin tulleita
maahanmuuttajia vastaan
meillä ei ole pahaa sanaa.
Luonnollisuus on
kilpailuetu
EU:n sanelema maatalouspolitiikka on umpikujapolitiikkaa. Missä EU, siellä ongelma. Täällä Perussuomalaiset ja ratkaisu. Teollinen
maa- ja eläintalous raaistaa.
Pien- ja perhetiloilla tuotantoeläimet ovat osa yhteisöä.
Leivän ja toimeentulon antajina ne ovat kumppaneita.
Suomessa ei maapallostrategisesti pärjätä tuhannenkaan hehtaarin viljatiloilla. Ylisuuret karjatilatkaan,
oli sitten kysymys naudoista
tai sioista eivät menesty. Ne
ovat haavoittuvia. Suuruus
ei ole onnistumisen tai onnen tae. Ainoa mahdollisuutemme ovat puhtaat,
saasteettomat ja myrkyttömät perheviljelmillä tuotetut
elintarvikkeet. Puhtaissa,
ihanteellisissa luonnonolosuhteissa kasvaneissa ja eläimiä kunnioittavalla tavalla
tuotetuissa maataloustuotteissa on suomalaisen maatalouden pelastus. Tätä kasvukauden valoa ja happea
saa Keski-Euroopasta hakea.
Tulevaisuudessa ihmiset
kiinnittävät sekä Suomessa
että muualla maailmassa
entistä enemmän huomiota
ruuan laatuun, sen sisältämään ravintoarvoon ja entistä tarkemmin siihen, millä tavalla ja missä se on tuotettu. Kuluttajien kriittisen
tietoisuuden herääminen on
suomalaiselle maatalous- ja
elintarviketuotannolle oikein oivallettuna valtavan
suuri mahdollisuus ja kilpailuetu.
Järjettömällä byrokratialla ja keinotekoisilla kaupan esteillä ei saa vaikeuttaa
pientuottajien ja -jalostajien
markkinoille pääsyä.
Kannatuksen kasvu
tuo mahdollisuuksia
Perussuomalaiset ovat työntekijöiden, pienyrittäjien,

maaseutu- ja kaupunkiväestön sekä kansaa lähellä olevan sivistyneistön puolue.
Olen espoolaisen betonilähiön, Iivisniemen, kasvatti,
jonka juuret - sekä isäni että
äitini - ovat maaseudulla.
Perussuomalaiset on
isänmaallinen puolue. Suomalaisten tehtävä on puolustaa Suomea. Kannamme
vastuun maailmanrauhasta
hyvillä mielin YK:n puitteissa ja kansainvälisessä
rauhanturvatoiminnassa.
Puolueemme on valmis
rakentavaan yhteistyöhön
muiden puolueiden kanssa
ja kaikissa asioissa. Erityisen tärkeää kansallinen
yksimielisyys on ulkopolitiikassa. Isänmaan asiaan ei
kenelläkään ole monopolia.
Puolueemme kannatuksen kasvu luo ja tuo meille
paljon uusia mahdollisuuksia. Nyt on kyse taidostamme ja kyvystämme vaikuttaa. Poliittinen vaikuttaminen ei ole pelkästään
rutiinipäätöksiin osallistumista. Kansalaiskeskustelu
ja poliittinen julkisuus ovat
oikeat areenat, joilla on
mahdollisuus vaikuttaa.
Perussuomalainen aate elää ja uudistuu kentän
muonittamana. Me tarvitsemme hyviä, toteuttamiskelpoisia ideoita, joilla
voimme haastaa vanhat
puolueet.
Me luotamme Suomen
kansaan, tavallisen ihmisen
poliittiseen ajatteluun ja terveeseen järkeen. Kirjatieto
on hyvästä, mutta jos sitä
ei osata sulattaa taidoksi
ja käytännön eloa parantavaksi toiminnaksi, jossa
ihmisen sydän on maalitauluna, tiedoista ei ole hyötyä.
Perussuomalaiset lähtevät myönteisyydestä. Puutumme epäkohtiin, koska
haluamme rakentaa ja tehdä omalta osaltamme maailmasta ja Suomesta vähän
parempi, ihmiselle hyvän.
Kiitän Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiriä puoluekokousvastuun
ottamisesta ja Seinäjoen
kaupunkia ystävällisestä
vastaanotosta. Toivotan
teidät kaikki sydämellisesti
tervetulleiksi puoluekokoukseemme.
On hyvä pitää mielessä,
että taivaassa enkeli ei ole
mikään kummallisuus. Samalla tavalla Perussuomalaiset eivät ole Euroopassa
liioin mikään kummallisuus. Olemme aina kuitenkin suomalaisia.
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PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.
Aamuhartaus Seinäjoella
Rakkaat puoluesisaret
ja –veljet,
saamme aloittaa tämän ennätyssuuren ja hyvähenkisen puoluekokouksemme
sunnuntaiaamun hartauden
viettäen samalla kaatuneiden muistopäivää muistaen,
että uhrin ansiosta siniristiliput hulmuavat vapaan ja
itsenäisen maamme lippusaloissa. 27.4. vietimme jälleen jo 20. kerran kansallista
veteraanipäivää. Näin myös
veteraanimme nauttivat jo
yleistä arvonantoa ja kunnioitusta siitä, että maamme
saa olla vapaa ja itsenäinen.
Jeesuksen esittämä rakkaus on kristinuskomme
keskus. Jeesus irrotti lähimmäisenrakkauden kansallisesta rajoittuneisuudesta,
kun hän avarsi sen myös juutalaisten ulkopuolelle koskemaan meitä kaikkia, silloisia
pakanakansojakin. Eikä Jeesuksen julistama rakkauden
kaksoiskäsky enää olekaan
ainoastaan juutalaisuuden
ja kristinuskomme ydin,
vaan se on koko ihmiskunnalle annettu vetoomus ja
haaste. Käskyistä suurin ja
tärkein on: Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Toinen yhtä tärkeä on:
Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.
Elämme ikääntyvässä
Suomessa, vanhusten määrä on koko ajan kasvussa
ja sen mukana tulee iän
tuomat vaivat. Tämä kaikki asettaa uusia haasteita
ikäihmisten hoitamiseksi.
Vanhuksia ei missään tapauksessa saa jättää heitteille.

Puoluekokousta johti linjakkaasti kansanedustaja Raimo Vistbacka.

Timo Soinin johdolla
voitosta voittoon!

Kuva: Harri Lindell

He ovat rakentaneet meille
nuoremmille tämän hyvän
maan elää ja nauttia. He
ansaitsevat kiitoksemme ja
hyvän huolenpidon.
Monet sairaat ja vanhukset joutuvat olemaan
laitoshoidossa pitkiäkin
aikoja, usein koko loppuelämänsä. Hoitajamme
tekevät arvokasta, mutta
samalla raskasta työtä, josta me kaikki saamme heitä
kiittää. Omalta osaltamme
voisimme paremmin muistaa läheisiä hoidettaviamme

käymällä heitä katsomassa
ja auttamassa esimerkiksi
ruokailuissa. Näin helpottaisimme myös hoitajien
työtaakkaa. Ja missä on
kiitollisempaa väkeä kuin
käydessämme näitä laitosten potilaita katsomassa?
Jeesuksen uhrin kautta
mekin voimme antaa uhrimme aivan samoin kuin sotien
sukupolvi ennen meitä.

Rovasti
Anssi Joutsenlahti

Eipä olisi uskonut. Muistan lukeneeni Vennamon
’Pientalonpoika’-lehteä jo
vuonna 1959 Piippolassa.
Vantaalla vuosikymmeniä
eläneenä totean: 50 vuotta kulunut. Historian siipien havinaa, tässä ja nyt
vuonna 2009.
Tänään täällä Seinäjoella kannatin Timo Soinia
yhä puolueemme johtoon.
Perustelut: Koko Suomesta ei löydy sopivampaa
persoonaa tähän tehtävään. Ei tähän kansanliikkeeseen eikä muuhunkaan
porukkaan. Mieshän parantaa vuosi vuodelta kuin
”hepo juoksuaan”.
Puolueemme kannatus on kasvanut räjähdysmäisesti. Kiitos Timon,
kiitos poliittisen linjamme, joka on ollut hyvä ja
kestävä. Kiitos ihmisten,

jotka kentällä ovat jaksaneet puskea ja vääntää usein
tuulimyllyjä vastaan. Historiaa on tehty ja tehdään…
Hieno asia, ettei puolueemme enää pitkiin aikoihin
ole ollut yhden henkilön
varassa, ei johdossa eikä
kentällä. Porukkaa tulee
mukaan, sillä perussuomalainen vaihtoehto kiinnostaa kautta maan. Tulokset
puhuvat puolestaan.
Ei voitto vaan rökälevoitto tulevissa eurovaaleissa, sen teemme! Soinin
ehdokkuuden myötä mielenkiinto vaaleihin nousi
huimasti. Ylpeänä voin
kertoa: Evästin Timoa EUehdokkaaksi. Vetämään
raskaan sarjan veturina
perussuomalaisia EU-parlamenttiin!
Mutta kova kilpa tulee… Pidetään jalat maassa

Kuva: Harri Lindell

ja pää pilvissä. Tärkeää,
että oma väki pärjää hyvin
keskenään. Se tuottaa tulosta. Järkevä EU-kriittinen
linja pitää: Suomen kansan
puolesta Euroopan turuilla.
Luotamme Timoon kuin
vuoreen. Hänellä riittää kokemusta ja kykyä joka lähtöön. Muutkin EU-ehdokkaamme loistavat. Olkaamme Suomen paras puolue
nyt ja vastedes! Kekkosen
haamu ei tässä puolueessa
kummittele… Perus-Soini
pelastaa maan.
Perussuomalaiset Timo
Soinin johdolla voitosta
voittoon! Kiitos.
Puhe Perussuomaisten
puoluekokouksessa Seinäjoella 16.-17.5.2009

Pauli Artturi Luttinen
Kirjailija, filosofi
Vantaa

Seinäjoella valitut puoluevaltuuston jäsenet
Etelä-Pohjanmaa
Risto Mattila (Kauhava),
Juha Kuusisto (Kauhajoki),
Heidi Luuri (Alavus), Jenni
Hautaluoma (Jalasjärvi),
Juha Poutanen (Seinäjoki)
Etelä-Savo
Marja Hämäläinen (Mikkeli), Erkki Rakkolainen (Savonlinna), Markku Pöyry
(Pertunmaa)
Helsinki
Arto Välikangas, Erja Kouvo, Sampo Terho

Häme
Harri Kerijoki (Heinola),
Seppo Venesjärvi (Orimattila)
Keski-Pohjanmaa
Arto Pihlajamaa (Veteli),
Vuokko Lahti (Veteli),
Alpo Ylitalo (Kokkola)
Keski-Suomi
Anitta Kangas (Uurainen),
Jorma Uski (Jyväskylä),
Marke Tuominen (Äänekoski)

Kymi
Erkki Saarimäki (Imatra)
Lappi
Harri Tauriainen (Kemi),
Juha Antinkaapo (Tervola)
Oulu
Ville Vähämäki (Oulu), Esko Sikkilä (Siikajoki), Vaili
Jämsä-Uusitalo (Oulu), Vesa Jaakola (Nivala)
Kainuu
Yrjö Puurunen(Suomussalmi)

Pirkanmaa
Mervi Karinkanta (Tampere), Tiina Elovaara (Tampere), Helena Ojennus (Parkano), Markku Mäkinen
(Kihniö)

Satakunta
Simo Riuttamäki (Huittinen), Ari Jalonen (Pori),
Anssi Joutsenlahti (Kankaanpää), Pauli Saarinen
(Honkajoki)

Pohjois-Karjala

Uusimaa

Petri Kokko (Outokumpu),
Mirva Hyttinen (Kontiolahti)

Riikka
Slunga-Poutsalo
(Lohja), Jarkko Korpi (Espoo), Jari Hursti (Sipoo),
Arja Niemelä (Vantaa)

Pohjois-Savo
Mika Wallius (Juankoski),
Sirpa Kulin (Kuopio), Jari
Kuosmanen (Maaninka)

Varsinais-Suomi
Juhani Pilpola (Lieto), Taito
Ylhäinen (Masku)

Naiset
Marja-Leena Leppänen
(Lappeenranta)
Nuoret
Heikki Tamminen (Salo),
Niina Puustinen (Helsinki)
Eläkeläiset
Onni Hiltunen (Orimattila)
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri Jussi
Niinistö esitteli EU-ehdokkaat. Numerolla 192 on ehdolla
Kike Elomaa Maskusta, 53-vuotias maalaistalon tyttö ja
koulutettu röntgenhoitaja. Nykyään Kike on ammatiltaan
laulaja, eikä unohtaa sovi myöskään hänen taustaansa
kehonrakennuksen maailmanmestarina. Politiikka on
siirtynyt Kikelle verenperintönä isältä, joka oli SMP:läinen.

Numerolla 193 EU-vaaliehdokkaana on 67-vuotias Erkki
Havansi Keravalta. Erkki lähtee kisaan mustana hevosena
politiikan ulkopuolelta mutta on puolueen todellinen
asiantuntijaehdokas, oikeustieteen tohtori, oikeustieteen
professori, varatuomari ja Suomalaisen Tiedeakatemian
jäsen. Hän on voittanut myös muun muassa useampia
suomenmestaruuksia shakissa.

Numerolla 194 EU-vaaleihin lähtee 51-vuotias Lauri
Heikkilä Marttilasta, filosofian tohtori Turun yliopistosta ja
pitkän linjan sivutoiminen maanviljelijä. Lauri on puolueen
konkari ja jäsen sen perustamisesta lähtien vuonna 1995.
Hän on myös johtanut Varsinais-Suomen piiriä samoin
sen perustamisesta lähtien.

Numerolla 195 ehdolla on 45-vuotias Pirkko Mattila
Muhokselta. Pirkko on puolueen ihmisiä, Muhoksen
kunnanvaltuutettu ja edustaa myös puolueen korkeammin koulutettua väkeä. Hän on koulutukseltaan filosofian
maisteri ja ammatiltaan sairaanhoitaja. Pirkko ajaa EU:hun
ihmisläheisempää politiikkaa byrokratian sijaan.

Numerolla 196 EU-vaaliehdokkaaksi asettunut 25-vuotias
Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta on ehdokkaista nuorin.
Vesa-Matti on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Timo Soinin eduskunta-avustaja, Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtaja vuodesta 2003 ja Kurikan
kaupunginvaltuutettu vuodesta 2004.

Numerolla 197 EU-vaaleissa voi äänestää 44-vuotiasta
Jaana Sankilampea Kajaanista. Jaana on muun muassa maahanmuuttoviraston apulaistarkastaja, Kajaanin
kaupunginvaltuutettu, Kainuun maakuntavaltuuston
jäsen ja Kainuun piirin piirisihteeri. Ehdokkaaksi hän lähtee
teemalla ”Brysseliin Soinin kaveriksi”.

Numerolla 198 EU-vaaliehdokkaaksi on asettunut mies,
joka ei esittelyjä kaipaa. 47-vuotias Timo Soini Espoosta
on Suomen ylivoimaisesti tunnetuin EU-vaaliehdokas ja
varma läpimenijä. Ainoa kysymys kuuluu, kenet muista
ehdokkaista saamme hänen mukaansa?

Numerolla 199 ehdokkaana on 31-vuotias Sampo Terho
Helsingistä. Sampo on filosofian maisteri ja hänellä on parhaillaan vireillä väitöskirja maanpuolustustahdosta. Työkseen hän toimii tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun
tutkijana. Sampo on toiminut myös rauhanturvaajana,
kirjoittanut kymmeniä artikkeleita maan johtaviin lehtiin ja
julkaissut tietokirjan kuolemanrangaistuksen historiasta.

Numerolla 200 äänensä voi antaa toiselle valtakunnallisesti tunnetulle EU-vaaliehdokkaalle, 57-vuotiaalle Pertti
”Veltto” Virtaselle Tampereelta. Lukuisissa tehtävissä
toiminut mies tunnetaan muun muassa psykologina ja
kansanedustajana. Pertti aikoo omien sanojensa mukaan
ajaa EU:ssa erityisesti suomalaisuuden asiaa.

Numerolla 201 Brysseliin tarjoutuu lähtemään 54-vuotias
liikkeenharjoittaja Freddy Van Wonterghem Kotkasta.
Freddy on itse kotoisin Belgiasta, niinpä hänen vaaliteemansakin kuuluu: ”Freddy takaisin sinne mistä on
tullutkin”. Freddy on muun muassa Kotkan kaupunginvaltuutettu ja toimii maahanmuuttajajärjestö Maassa maan
tavalla ry:n puheenjohtajana.
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PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.
Puoluehallitukseen valitut

Timo Soini

Pentti Oinonen

Auli Kangasmäki

puheenjohtaja, Espoo

1. varapuheenjohtaja, Kuopio

2. varapuheenjohtaja, Kotimäki

Vesa-Matti Saarakkala

Ossi Sandvik

Lauri Heikkilä

3. varapuheenjohtaja, Kurikka

puoluesihteeri, Jalasjärvi

Marttila

Reijo Hongisto

Seppo Huhta

Osmo Kokko

Vimpeli

ESPOO

Joensuu

Maria Lohela

Pirkko Mattila

Raimo Vistbacka

Turku

Muhos

Alajärvi

Kutsu Perussuomalaiset Naiset ry:n vuosikokoukseen
Perussuomalaiset Naiset ry:n vuosikokous pidetään
Kotkan Seurahuoneella lauantaina 27.6.2009 alkaen
klo 12.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, minkä lisäksi päivän ohjelmassa on järjestökoulutusta.
Sunnuntaina 28.6. voimme tutustua Kotkan nähtävyyksiin, esimerkiksi Merikeskus Vellamoon.
Majoituksen hinta kokoushotellissa 2 hengen huoneessa on n. 50e/henkilö/vrk. jonka kukin osallistuja
suorittaa paikan päällä.
Tarkempia tietoja Perussuomalainen -lehden seuraavassa numerossa sekä Perussuomalaiset Naiset ry:n
www-sivuilla, http://ps-naiset.perussuomalaiset.ﬁ

Lisätietoja myös Marja-Leena Leppäseltä (040-775
1757) tai Iiris Peltomaalta (050-342 5325).
Tervetuloa kesäiseen ja merelliseen Kotkaan!

Perussuomalaiset Naiset ry:n
hallituksen puolesta:
Marja-Leena Leppänen, puheenjohtaja
Marjo Pihlman, toiminnanjohtaja
Iiris Peltomaa, sihteeri
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Soini: Vähemmän EU:ta, mutta parempaa
pimusten huomattavaksi
yksinkertaistamiseksi ja
kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttamiseksi.

Hallituksen EU-selonteko on
kritiikitön, yltiöoptimistinen ja
EU-jäsenyyttä ylistävä katsaus Suomen
mallioppilaslinjaan EU:ssa. Vanhat
puolueet ovat kaikessa olennaisessa
yhtä mieltä EU:sta. EU-jäsenyyden
haitallinen merkitys kansalliseen
suvereniteettiin ja itsenäisen
päätösvaltamme supistumiseen
jätetään pimentoon.

EU ei ole demokratia
Euroopan unioni asettaa
koko demokratian päälaelleen. EU ei ole demokratia, eikä demokraattisesti hallittu. Terveessä ja
toimivassa kansanvallassa
ihmiset päättävät, mitä
valtaa heidän johtajilleen
annetaan. EU:ssa johtajat
päättävät mitä oikeuksia
ja vapauksia kansalaisille
annetaan. Perussuomalaiset haluavat vähemmän
EU:ta, mutta parempaa
EU:ta.
Järjetön rekkaralli
Kansalaisaloiteoikeus on
käytännössä kuollut kirjain.
Järjettömän rekkarallin kumoamiseksi Brysselin ja
Strasbourgin välillä kerättiin miljoona nimeä. Ainoa
lopputulos prosessista oli,
että EU osti itselleen aikaisemmin vuokraamansa rakennukset.
Rekkaralli jatkuu ja ilmastomuutoksesta pauhaavat vihreätkin vain istuvat
kädet puuhkassa.
Kansanäänestysten
pilkka
Suomen hallitus suitsuttaa
EU-perustuslakia, jota nyt
kutsutaan EU:n Lissabonin
sopimukseksi. EU:n perustuslaki korostaa komission
ja EU-parlamentin valtaa
ministerineuvostoon nähden.
EU-perustuslaki hylättiin Alankomaiden, Ranskan ja Irlannin kansanäänestyksissä. Kosmeettisilla
sopimusmuutoksilla Ranska ja Alankomaat ratiﬁoivat uuden sopimuksen
parlamenteissaan. Irlanti
laitetaan äänestämään samasta sopimuksesta uudestaan. EU-eliitti tekee pilkkaa kansanäänestyksestä,
vanhat puolueet Suomessa
eivät anna kansan äänestää
EU-sopimuksista.

2. Suomessa EU:n perussopimusten muutoksista tulee tulevaisuudessa järjestää
kansanäänestys.
3. Suomen EU-komissaari pitää, mikäli sellainen
jokaiselle maalle Lissabonin
sopimuksen hyväksymisen
myötä tulee, valita vaaleilla, samassa yhteydessä
europarlamenttiedustajien
valinnan kanssa.
4. Hallitus ryhtyy välittömästi toimiin Suomen
maksaman Iso-Britannian
jäsenmaksuhelpotuksen
osuuden poistamiseksi.

Presidentin
valtaoikeudet
EU-perustuslaki tuo EU:lle
myös presidentin ja ulkoministerin. Molempia Suomi
on vastustanut, mutta nyt
hallitus hyrisee tyytyväisyyttään, kun se saa sitä mitä ei ole halunnut.
On surkuhupaisaa, että
Suomessa vanhat puolueet
haluavat ajaa alas suoralla kansanvaalilla valitun
tasavallan presidentin valtaoikeudet. Samat voimat
haluavat EU:lle vaaleilla valitsemattoman presidentin.
Voi tätä tapojen turmeltuneisuutta.

5. Hallitus ryhtyy tehokkaasti toimiin Suomen
nettomaksuosuuden vähentämiseksi. Hallituksen
on annettava vuosittainen
selostus Suomen EU-maksuosuudesta.
6. Hallitus toimii siten,
että perheviljelmäpohjainen maatalous Suomessa
voidaan säilyttää, elintarvikehuolto ja huoltovarmuus
turvata sekä tukirahojen
kierrättämistä Brysselin
kautta merkittävästi vähennetään siirtämällä tukirahojen hallinnointi ja maksatus
takaisin Suomeen.

Olemme nettomaksaja
Suomi on EU:n nettomaksaja, nyt ja tulevaisuudessa.
Tämä hallituksen tavoite toteutuu. Siinä en näe mitään
hurraamisen aihetta.
Suomen erityisolosuhteet
saavat ymmärtämystä puheissa, mutta käytännössä
maatalouden niin sanottujen
torjuntavoittojen katkeamaton sarja on jo katkaissut
monen talonpojan selkärangan ja toimeentulon.
Kepu mustamaalaa
Nyt suurtilalinjakin on tulossa tiensä päähän. Muutama tila on jo konkurssimenettelyssä. On hävytöntä,
että keskustalaiset poliitikot levittävät epätotuutta
Perussuomalaisten linjasta.
Kansa näkee Kepun mustamaalauksen läpi, vaikka
maakuntalehtien satraappipäätoimittajat monistavat
jopa pääkirjoituksissa Kepun propagandaa - pohjanoteerauksenaan viime perjantaina Keskisuomalaisen
pääkirjoitus.
Suuren rahan kokoomuksen Nykypäivä-lehti
kertoo, että Hollannin kuningashuone saa EU-tukia
3,3 miljoonaa euroa. Onko
tämä oikein?

Kuvassa Soinin läheinen ystävä, 29 vuoden kokemuksen parlamentissa omaava
Jens-Peter Bonde sekä Timo Soini.
Kuva: fotokonttori.fi

Ei ole. Tuet kuuluvat
perheviljelmille, eivät kruunupäille ja suurﬁrmoille.
Britannian
jäsenmaksuhelpotus
Suomi tulee jatkossa olemaan entistä enemmän
EU-teknokraattien jakopolitiikan rahoittaja. Suomen
osuus suurvalta-Britannian
jäsenmaksuhelpotuksessa on
jokasyksyinen häpeäpilkku
budjettikirjassamme, Suomi
maksaa heidän osuuttaan
159 miljoonalla eurolla!
Kysyn
valtiovarainministeri Jyrki Kataiselta,
paljonko on Suomen nettomaksuosuus EU:lle? Haluan
valtiovarainministeriön luvut, en EU-komission ruusuntuoksuisia lukuja.
Hölmöjen direktiivien
karsintakomissaari
EU:n byrokratiataivas jatkaa
entiseen malliin verorahojen
törsäystä ja turhanpäiväisten direktiivien laadintaa.
Jos EU jonkin komissaarin

tarvitsee, se olkoon hölmöjen lakien ja direktiivien
karsintakomissaari.
Ympäristönsuojelussa
EU:lla olisi järkevä rooli,
mutta se suuren rahan vastustus on tällä sektorilla niin
suurta, että tulokset ovat
toistaiseksi jääneet laihoiksi.
EU on kuitenkin merkittävä tekijä. Huomattava
osa lainsäädännöstämme
saa alkunsa sieltä. Samaan
aikaan kun tämä lainsäädäntömme EU-vetoisuus
tunnustetaan, kuitenkin puhutaan läheisyysperiaatteesta. Tämä on hämäystä.
Ei Turkin jäsenyydelle
Hallitus haluaa Turkin EUjäseneksi. Perussuomalaiset
katsovat, että Turkin ihmisoikeustilanne ei tätä edellytä.
Emme hyväksy naisten sortamista Turkissa. Emme hyväksy Turkin EU-jäsenyyttä.
Kyllä yhteistyölle
Demokratia on tuottanut
kansoille parhaat tulokset.

Nykymuotoinen EU on epädemokraattinen ja ylhäältä
johdettu organisaatio, jonka elinpäivät ovat rajalliset. Itsenäisten valtioiden
yhteistyö Euroopassa on
tie hyvinvointiin, rauhaan,
läpinäkyvyyteen ja demokratiaan.
Perussuomalaiset vievät
kriittisen äänen Suomesta
Europarlamenttiin Suomen
kansan tuella. Kun kannatat muutosta, äänestä muutosta. Tämä pätee täällä
eduskunnassa ja vaaleissa.
Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella
esitän, että eduskunta ei
hyväksy valtioneuvoston
selonteon yltiöoptimismia,
näkemystä EU-jäsenyyden
merkityksestä ja EU:n kehittämisestä vaan edellyttää, että:
1. EU:n Lissabonin sopimuksen kaaduttua Irlannin
kansanäänestyksessä hallituksen on aloitettava uudet
neuvottelut EU:n perusso-

7. Hallitus ei hyväksy
Turkin EU-jäsenyyttä, sillä
Turkin poliittinen järjestelmä ei takaa ihmisoikeuksia
ja todellista demokratiaa.
8. Hallituksen toimivan
siten, että EU:lle ei perusteta
EU-presidentin ja ulkoministerin virkaa.
9. Hallitus ei edistä EU:n
kasvattamista suurvallaksi,
joka toimii globaalina toimijana yhdellä äänellä kaikissa keskeisissä maailmanpolitiikan kysymyksissä.
10. Hallitus huolehtii
siitä, että unionin alueella
harjoitettavasta turvapaikkajärjestelmässä lopullinen
päätäntävalta säilyy jäsenvaltioilla.

Valtioneuvoston selonteko
EU-politiikasta
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro
eduskunnassa,
Kansanedustaja Timo Soini
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Helsingin vaalitoimistossa
jaettiin ehdokkaille eväitä
Perussuomalaisten Helsingin vaalitoimiston avajaisissa toukokuun kuudentena
koettiin useita mieleenpainuvia hetkiä.
Toimisto sijaitsee kivenheiton päässä kaupungin
keskustasta, Vallilassa. Toimisto on melkein kivijalassa,
perustuksen varassa tukevasti seisoen, niin kuin perussuomalaisille hyvin sopii.
Joku ihmetteli miten
yhdistimme näyttelytilan ja
politiikan. Minusta se on
ihan luontevaa: kuvataide
ja politiikka, kaksi taiteen
eri aluetta. Mitä ihmeellistä
siinä on? Oma taiteeni on
luonnonläheistä, ihmiselle
tarkoitettua, päämääränä
tehdä ihmiselle hyvää ja
sitähän perussuomalainen
ajatusmaailmakin on: ihmiselle ja elämälle läheistä
politiikkaa, joka parhaimmillaan on kuin taidetta,
herkkää ja tuntevaa, mutta
tarpeen tullen myös voimakasta ja vaativaa. Ei ehkä
perinteinen ratkaisu vaalitoimistolle, mutta eihän perussuomalaiset muutenkaan
ole normi-puolue!
Julma Juha vauhdissa
Puolueen aktiivien joukko
ehti hetken odotella puheenjohtajaa. Tämä ilmoitti olevansa hiukan myöhässä ja osa paikalle tulleista
näytti pettyneiltä, mutta
sitten alkoi tapahtua. Sisään marssi parrakas mies,
tyylikkäässä ulsterissaan.
Alkoi hämmentynyt sipinä:
”Kuka tuo mies on? Voiko olla kaksi NIIN saman
näköistä miestä vai voisiko
tuo tuntematon sittenkin
olla se, jolta hän näyttää? ”

Kyllä hän oli. Juha Väätäinen. Itse olen ollut poliittisessa toiminnassa niin
vähän aikaa mukana, etten
oikein mitenkään osannut
yhdistää, miten ja miksi hän
tuli meidän tilaisuuteemme
ja miten hän yleensä oli saanut siitä tiedon.
Mutta mitä enemmän
kuuntelin hänen käsityksiään tämän päivän ja eilisenkin politiikasta, sitä
vakuuttuneempi olin, että
häntä kannattaisi kaikkien
ehdokkaidemme kuunnella
korva tarkkana, yrittää poimia sieltä jokainen tiedonjyvä ja pistää se omaan ideapeltoon itämään...tuloksena
olisi taatusti sekä ehdokasta
itseään, että puoluetta hyödyntäviä hedelmiä, joiden
korjaamista kannattaisi hetki odotella.
Päätin pyytää Juhalta
haastattelua. Siihen palataan toivon mukaan myöhemmin.
Verbaalivirtuoosien
apuna myös kädet
Sitten saapui Timo Soini.
Reippaana ja samalla kuitenkin mukavan rentona,
niin kuin olemme tottuneet
hänet näkemään.
Juha Väätäinen halusi
kertoa hänelle näkökantojaan
vaalikampanjan
kulusta niin meidän, kuin
muidenkin puolueiden kannalta. Timo kuunteli tarkkaan ja esitti täydentäviä
kysymyksiä. Parhaimmillaan keskustelijat huitoivat
käsillään kuin eteläeurooppalaiset konsanaan. Myöhemmin ilmeni, että Juha
on asunut parikymmentä
vuotta Espanjassa, joten

Tässä jaetaan ehdokkaille eväitä.

käsillä puhuminenkin sai
luontevan selityksen.
Keskustelu olisi pitänyt
saada nauhalle. Sanan säilä sivalteli milloin mitäkin
puoluetta ja puolueen nykyisiä sekä menneitä keulahahmoja. Eikä kenellekään
mukana olleelle varmasti
jäänyt epäselväksi, kuka
on karvaton Kukkopoika,
mikä on Eskon puumerkin
merkitys niin maanviljelijöille kuin koko Suomellekin ja mitä nykypäivänä
tarkoittaa käsitteenä ”Matti
Kukkarossa”.
Politiikka on työtä,
kovaa työtä

Ohjeita Etelä-Eurooppalaisin maustein.

Ennen kiirehtimistään eduskuntaan, Timo kiitti kenttätyötä tekevää aktiivijoukkoa
toimiston perustamisesta ja
korosti, miten tärkeää kenttätyö on. ”Ilman omien tukea ehdokkaat eivät onnistu.
Me kaikki tarvitsemme
toisiamme, ja pääkaupungissa, jossa perussuomalaisuus on vasta nostamassa
päätään, aktiivien toiminta
on erityisen tärkeää.” – Sitähän me paikallisyhdistysten ihmiset juuri tällä vaalitoimisto-hankkeella halusimme viestittää. Meidän

yhteistyömme on puolueen
kannalta korvaamattoman
arvokas asia juuri Helsingissä, missä demarit ja Kokoomus ovat vuorotelleet
vallan kahvassa niin kauan
kuin jaksan muistaa.
Nyt on meidän tullut
aikamme, vallata Kallion ja Vallilan tavallisten,
perusihmisten poliittinen
maailma ja yhdistää siihen
pienyrittäjät ja myös nk.
paremmilla alueilla asuvien
ihmisten maailmat.

Keskustelun laineet
loiskuivat

innostuivat heti, kun kuulivat, että Kike on tulossa sinne maanantaina. Myös se,
ettei kaikkien ehdokkaiden
esitteitä ollut vielä jaossa,
hiukan harmitti.
– Osa kävijöistä ei muuten ollut mieltänyt ollenkaan
sitä, että näissä vaaleissa voi
äänestää koko Suomen ehdokkaita, ei vain oman paikkakunnan ehdokasta. - Tätä
asiaa pitää jokaisen muistaa
korostaa aina kun se vaan
on mahdollista!
Hiukan ennen sulkemisaikaa sisään tuli mies, joka
kertoi, ettei taatusti äänestä meidän ehdokastamme,
mutta antautui melkoiseen
väittelyyn EU:sta ja muustakin politiikasta Rolf Sormon kanssa. Keskustelu
tempasi mukaansa kaikki
läsnä olleet. Miehen nimeä
emme tulleet tietämään,
mutta sen verran paljastui,
että hän oli eläkkeellä oleva toimittaja, ja sillä selittyi
tietty terävyys ja jotkut ehkä yllättävätkin tiedot menneistä asioista. Erilaisesta
maailmankuvastaan huolimatta tämä vieras toi oman
mausteen tähän tilaisuuteen. – Itse huomasin olevani kiitollinen, että myös
Rolf oli paikalla. Meistä
muista ei olisi ollut kunnon
vastusta tälle herralle.
Summa summarum: ainakaan kukaan avajaisissa
mukana olleista ei voi väittää, että politiikka olisi tylsää. Tietoa oli tarjolla enemmän kuin yhdellä kerralla
pystyy vastaanottamaan,
jos vaan itsellä olisi kapasiteettia poimia tarjottu tieto
omalle prosessorilleen.

Varokaa
sukeltajantautia!

Monta
mielenkiintoista
keskustelua käytiin kahvin
ja pullan myötävaikutuksella. Pari paikallista asukasta
tuli kahvikupilliselle ja heidän kanssaan ajauduin itse
muistelemaan kouluvuosiani, jotka vietin Vallilassa.
He olivat tosi iloisia siitä,
että olimme avanneet tämän
vaalitoimiston juuri Vallilassa ja lupasivat kertoa muillekin, että täällä voisi tavata
EU-ehdokkaita ihan livenä.
Harmittelivat vaan, ettei Soini ollut enää paikalla, mutta

Paikalla avajaisissa oli kaksi, nuorta EU-vaaliehdokasta: Helsingin oma poika
Sampo Terho ja Vesa-Matti
Saarakkala, johon etenkin
nuorten perussuomalaisten
odotukset tulevaisuudessa
kohdistuvat.
Näille ehdokasjoukon
nuorille leijonille Timon
viesti oli yksinkertaisen selkeä: ”Malttakaa odottaa.
Älkää tavoitelko heti pintaa, ettei käy niin kuin sukeltajille, jotka tulevat liian
pian pintaan ja joiden pää
ei kestä paineen vaihtelua...
Teidän aikanne tulee ja teillä on vielä aikaa.”

Kovaa keskustelua, äänessä Rolf ”Fred” Sormo.

Kristina Ljungqvist
Helsingin Itärannikon
Perussuomalaiset
Puheenjohtaja
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Suomi-imagolla
ilman kiihkoilua
Olen maalaistalon tyttö,
Nopperlan kamarissa syntynyt, kuten muutkin sisarukseni. Lapsena tehtiin
töitä navetassa ja pellolla
sekä urheiltiin ahkerasti.
Perheessä harrastettiin
myös musiikkia.
Esiintymiset SMP:n tilaisuuksissa, kulttuurikilpailuissa, maatalousnäyttelyissä ja nuorten taidetapahtumissa
antoivat
valmiuksia nuoruuteen.
Kotona sain ohjenuoraksi
elämään oikeudenmukaisuuden.
Lukion jälkeen urheilu
vei mennessään. Opiskelin sairaanhoito-opistossa,
treenasin kaksi kertaa päivässä ja tein vielä töitäkin

samaan aikaan. 1980-luvun alussa saavutin kehonrakennuksessa kaiken
mahdollisen. Lopetin urani ammattilaisena 1985,
edelleen puhtaana urheilijana.
Urheilu-uran jälkeen
esiintymiset
laulajana,
juontajana sekä liikunnan
ja ravintotietouden luennoitsijana alkoivat. Olen
kiertänyt maailmaa suomalaisena ”voiman lähettiläänä” viisi vuotta. Pitkä
esiintymiskokemus (25
vuotta) kotimaassa antaa
minulle korvaamatonta
tietoa ja tuntemusta siitä,
kuinka suomalainen kansa
voi ja ajattelee. Olen myös
pienyrittäjä.

Isänmaallisuus
vahvana sydämessäni
Isäni Arvo Robert Sainio
oli SMP:n kansanedustaja
1970-luvulla. Veikko Vennamo oli tuttu vieras kodissamme. Poliittinen kasvuympäristö on herättänyt kiinnostukseni yhteiskunnallisiin
asioihin. Isänmaallisuus on
vahvana sydämessäni.
Vuonna 2007 olin kansanedustajaehdokkaana
Varsinais-Suomessa. Äänimäärä 1847 yllätti. Siitä
lähtien olen toiminut aktiivisesti Perussuomalaisten
piiritoimikunnassa. YLEn
vaalikaranteeni esti kunnallisvaaliehdokkuuteni (Tallitähdet TV2). Nyt olen täysil-

lä mukana EU-ehdokkaana.
Aion kiertää ahkerasti Suomea ja toivon yhteistyötä
muiden ehdokkaiden ja piirijärjestöjen kanssa.
Rahaa ei ole käytettävissä mainostamiseen suurten
puolueiden tapaan. Olen
Timo Soinin kanssa samoilla linjoilla siitä, että tässä
taloustilanteessa on kornia pröystäillä jättimäisillä
vaalimainoksilla, kun suuri
osa kansasta elää kädestä
suuhun. Uskon, että ihmiset
haluavat tavata ehdokkaan
kasvotusten henkilökohtaisesti, ei pelkästään netissä
tai lehtien sivuilla. Siksi lähdinkin kiertämään Suomea
jo maaliskuussa. Suomi on
pitkä maa.
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Kike Elomaa
• Yrittäjä, röntgenhoitaja
• 53 vuotta, asuu Maskussa
• avioliitossa
• vaalilause: "Perus-Kike EU:hun"
• naisten kehonrakennuksen Olympiavoittaja 1981,
Hall of Fame 2001.
• Politiikasta jo lapsena kiinnostunut tahtonainen,
SMP:n kansanedustajaisä opetti, että rehellisyys
ja ahkera työnteko maan perii - tätä hyvää neuvoa
Kike on noudattanut ja se on vienyt elämässä
eteenpäin
• kike.elomaa@kikeelomaa.com
• www.kikeelomaa.com

Ensin Suomi, sitten EU

193
Erkki Havansi
• Oikeustieteen professori, oikeustieteen tohtori,
varatuomari
• 67 vuotias keravalainen, avioliitossa, kolme lasta
sekä kolme lastenlasta
• ”Missä Lissabon-EU, siellä iso ongelma”
vapaasti Timo Soinia lainaten
• työuraa jo 44 vuotta, valtaosa Helsingin yliopiston
oikeustieteellisessä tiedekunnassa
• vuodesta 1982 prosessioikeuden professorina
(eläköityy 1.8.2009)
• Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen 1983• Suomen mestaruuksia shakissa 1960-1982
(A-maajoukkueessa 1965-1976)
• erkki.havansi@kolumbus.ﬁ
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Näin vaatii Erkki Havansi,
politiikan "katsomosta", nyt
perussuomalaiseen politiikkaan siirtynyt oikeustieteen
professori. Olen 67-vuotias, Itä-Suomesta (Joensuu,
Kuopio) eteläiseen Suomeen (Helsinki, Espoo ja
nyt Kerava) muuttanut lakimies ja yliopisto-opettaja.
Minun on ihan kohta
pakko eläköityä, mutta haluan 44-vuotisen työuran
jälkeenkin olla toimelias
kansalainen: uusi "työpaikka" Brysselissä on tavoitteena! Työuran aikana
kertyi sentään melkoisesti
EU:n ja EU-oikeuden asiantuntemusta ja monenlaista kielitaitoa.
Olisihan minun toki
mukavaa lepäillä oloneuvoksena, paapoa lastenlasten laumaa, pelata shakkia
ja puuhailla sivutoimisena
renkinä vaimon metsätilalla Ruokolahdella. Lastenlapsia, shakkia ja rengin
sivutointa en toki hylkää,
vaikka Bryssel kutsuisi.
EU määräilee jo liikaa meitä suomalaisia,
pikkuasioissakin. Suomen
talonpoikakin, joka ennen oli isäntä maillaan, on
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joutunut Brysselin kartanonherran torppariksi. Ja
määräily senkun lisääntyy,
jos Lissabon-sopimus tulee
voimaan. Ja neljä suurta
EU-maata omii omin luvin
itselleen lisää valtaa.
Vanhat puolueet siunasivat jo Lissabon-sopimuksen eli antavat pois yhä
enemmän Suomen päätösvaltaa meidän asioissa. Nuo
puolueet ovat kummallisen
eurooppa-ihastelun vallassa: Brysselin kristallikruunujen kimallus on häikäissyt
Vanhasen, SDP-Urpilaisen
ja vihreät, puhumattakaan
kokoomuksesta ja ruotsalaisistamme.
Vain me Perussuomalaiset uskallamme arvostella EU:ta. Tosin EU:ssa
on hyvääkin: se lopetti iänikuiset Ranska-Saksa-Englanti-sodat. Hienoa niin. Ja
on mukavaa, kun voimme
mutkattomasti matkustaa
Kanarialle tai Kreikkaan ja
maksaa oluet ja moussakat
euroilla. Mutta, mutta: sitten ne EU:n huonot puolet.
Nyky-EU suosii aivan
liikaa pankkiireja, liikemiehiä ja työnantajia. Heikoilla EU:ssa on sosiaalinen
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omatunto, joka nostaisi tavallisen ihmisen etusijalla.
EU vannoo "neljän pyhän
vapauden" nimiin: ihmisten, tavaroiden, palvelusten ja pääomien vapaa
liikkuvuus yli rajojen. Mitä
todellisuudessa kätkeytyy
näiden taakse?

Pidetään Suomi
itsenäisenä
Ihmisten vapaa liikkuvuus
on nykyään paljolti työntekijöiden vapaata liikkuvuutta kortistoon. Ja pohjoismaista työehtosopimusjärjestelmää heikennetään
ulkomaisen halpatyövoiman hyväksi.
Pääomien liikkuvuus
on meillä paljolti sitä, että
kylmästi laskelmoivat sijoittajat lakkauttavat suomalaisyrityksensä, jos pääoman ja yritystoiminnan
siirtäminen toiseen maahan
tuo heille enemmän voittoa.
Mitään yhteiskuntavastuuta
suurpääomalle ei EU tähän
mennessä ole tosissaan koettanut luoda. Ökyoptioiden yms. ahneen saalistuksen kuriinpano on EU:ssa
alkutekijöissään.
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Myös uhkaamassa on
kuluttajasuojan hyvän nykytason pudotus Romanian-Bulgaria-tasolle. EU
näet tahtoo yhtenäistää 27
maan lakeja, jolloin monesti on mentävä alas ketjun huonoimman lenkin
tasolle. Muitakin huononnuksia lakeihin on uhkana.
Niistä kärsii hyvän tason
maa, Suomi.
Maassa maan tavalla:
Suomessa Suomen lakien
ja perittyjen arvojemme
mukaisesti! En halua sellaista "monikulttuurista"
Suomea, jossa osa naisista
alistetaan miestensä määräysvaltaan. EU saattaa
tässä olla täysin vieraita arvoja edistävä "takaportti".
Etenkin jos Turkki päästetään mukaan.
Suomi on hyvä maa,
vaikka toki yhä on "kirveellä töitä". Pidetään
Suomi itsenäisenä! Ei
mennä "EU-huumassa"
kohti liittovaltion osavaltiota. Tosin monilla USA:n
epäitsenäisillä osavaltioilla
on nykyään jo enemmän sisäistä päätösvaltaa omissa
asioissaan kuin enää meillä
Suomessa.

Oman kansan parhaaksi
– sisulla ja sydämellä
EU-parlamenttiin
pitää
saada lisää kriittistä otetta
Suomen ja muiden pienten
jäsenmaiden näkökulman
esiin saamiseksi. EU:n liittovaltiokehitys pitää estää.
Parlamentin säätämien lakien tulee olla Suomen kansan
kannalta kelvollisia. Lainsäädännöllä ei saa heikentää
kansamme elintasoa, joka
on suurella vaivalla ja ahkeralla työnteolla saavutettu.
Yritystoiminnan tulevaisuus
on turvattava täällä EU:n
lapissa. Nykyinen kehitys on
ollut Suomen kannalta kaikkea muuta kuin hyvä. Yritystoimintaamme on myyty
toisiin EU-maihin ja siirretty jopa kokonaan EU:n ulkopuolelle. Tämän kaltainen
yritysten, erikoisosaajien ja
-osaamisen maastapako heikentää maamme kansantaloutta ja verokertymää.
EU:n perustavoitteisiin,
osin ääneen lausumattomiin, kuuluu matalapalkkayhteiskunnan luominen.
Tavallinen kansa ja kouluttautuneet, joutuvat te-

kemään työtä alennetuin
palkoin ja heikennetyin
työeduin ylikansallisissa
yrityksissä. Tämä kehitys
on estettävä Euroopan
unionissa ja Suomessa. Tähän tarvitaan Perussuomalaista moniosaajaa, europarlamentaarikkoa, jolla on
elämän arvot kohdallaan ja
selkärankaa toimia koko
kansan hyväksi.
Parlamentaarikon on
lainsäädännöllä huolehdittava työtä tekevän rivikansalainen toimeentulosta.
Suomessa on tilaa rakentaa
väljästi, mutta mitä sanoo
EU? Meille on viime vuosina tuotu elämisen malli, jossa ihmiset pakataan tiiviisiin
kuntakeskuksiin ja suuriin
kaupunkeihin. Kaupungeissa ihmiset ”tappelevat” kalliista ja ahtaasta asunnosta
ja maamme autioituu. Tämä
markkinatalouden malli on
tullut tiensä päähän.
Euroopan unioni luo paineita terveydenhuoltoomme.
EU:sta on tulossa laki EUkansalaisten rajat ylittävistä

terveydenhuoltopalveluista.
Tämä tuo lisää jonoja mm.
maamme erityissairaanhoitoon, kun muidenkin EUmaiden kansalaiset voivat
tulla tänne hoitoon. Tasapuoliset terveyden- ja vanhustenhoidon palvelut on
turvattava EU-Suomessa.
Euroopan
unioniin
liittyminen ajoi ahtaalle
Suomen maatalouden. Me
saimme huonot liittymisehdot. Tuotteiden hinta romahti EU:hun liityttäessä.
Viljelystä aiheutuvat kulut
ovat sitävastoin jatkuvasti
kohonneet. Suomen omista
verovaroista maksettavasta kansallisesta tuestakaan
eduskunta ei ole saanut
vapaasti päättää. Sen sijaan
Ranskassa ja muutamissa
muissa isoissa EU-maissa
tuet maksetaan EU:n maatalousbudjetista. Vanhoissa
EU-maissa viljelijöiden saama tuki on paremmista viljelyolosuhteista huolimatta
määritelty yli kaksinkertaiselle tasolle suomalaisviljelijään nähden. Tämä ei ole

tasa-arvoa, tähän pitää saada muutos.
Viime vuosina olemme
menestyneet hyvin verrattaessa kansainvälisiä oppiennätyksiä. Suomeen on kehitetty ammattikorkeakoululaitos maamme yliopistoverkon rinnalle. Suomessa on
koulutettu huippuosaajia.
EU-liittyminen on heikentänyt valtion maksukykyä
ja nyt korkeakoulujamme
on ruvettu näivettämään
uudella yliopistolailla. Tämä
tuo rahananelemisen ”orjuuden” tieteenharjoittajien
työympäristöihin ja tutkimustyölle jää entistä vähemmän aikaa.
Maamme nuorille on
tarjottava mahdollisuus
opiskeluun, työhön ja kodin perustamiseen. EU:ssa
suomalaisen perusoikeuksia ovat työ, riittävä palkka
ja ansaittu eläke.
Valitse edustajaksesi
EU-kriittinen, koulutettu ja
elämänkokemusta omaava
moniosaaja. Saat koko paketin äänelläsi.
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Lauri Heikkilä
• Filosoﬁan tohtori,
mikroelektroniikan erikoistutkija, maanviljelijä
• 51 vuotta, asuu Marttilassa
• kolme lasta
• ”Suomalaisten puolesta, True Finn is IN -- in EU”
• Marttilan kunnanvaltuutettu 2000-,
Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen 1995-,
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin
puheenjohtaja 1995-, erilaisissa tutkimustyösuhteissa Turun yliopistolla 1986-, Turun ammattikorkeakoulussa sivutoiminen fysiikan opettaja
1990-, Suomen Fyysikkoseuran jäsen 1987- ja
sivutoiminen maanviljelijä 1972• www.lauriheikkila.ﬁ, lauri.heikkila@marttila.ﬁ

Ihmisläheistä politiikkaa
byrokratian sijaan
195
Pirkko Mattila
• Filosoﬁan maisteri, sairaanhoitaja
• 45 vuotta, asuu Muhoksella
• naimisissa, kolme poikaa
• Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja,
Muhoksen kunnanvaltuutettu
• pp.mattila@kolumbus.ﬁ
• www.pirkkomattila.eu

Olen Pirkko Mattila, ﬁlosoﬁan maisteri ja sairaanhoitaja, toisen kauden kunnanvaltuutettu, valtuuston
toinen, ja puolueemme
kolmas varapuheenjohtaja
Muhokselta – syntyisin poronhoitorajalta.
Olen ollut mukana politiikassa sopivasti; eväitä
on ja virtaa kintaissa. Pitkä
työkokemukseni vaativalla
terveydenhuollon paikalla
on opettanut näkemään ja
asettamaan asiat tärkeys- ja
kiireellisyysjärjestykseen.
Sitä täydentävät yhteiskuntatieteiden opinnot Oulun
yliopistossa. Suomalaisen
viittomakielen lisäksi keskustelen englannin-, ruotsin- ja saksankielellä.
Arvostan perhekeskeistä suomalaista elämänmenoa ja luontoa.
Harrastan kuntosuunnistusta, opiskelua, nuorten
metsien taimikonhoitoa ja
”ojankaivuuta”.
Olen huolissani päätöksenteon luisumisesta
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Brysseliin - en pidä EU:n
liittovaltiokehityksestä.
Liittovaltion sijasta teemme EU:ssa mieluummin
kansallisvaltioiden välistä yhteistyötä. Allekirjoitan siis Perussuomalaisten
EU-vaaliohjelman ja olen
valmis keskustelemaan siitä toreilla ja turuilla. Saan
kyllä suuni auki.

Uskon pohjoismaiseen
hyvinvointimalliin
Byrokratian sijaan esitän
vaihtoehtona ihmisläheistä
politiikkaa – Suomessa ja
Euroopassa. Julkisen terveydenhuollon tulee olla
malli vastaavalle yksityiselle eikä päinvastoin. Väitän,
että yksityinen terveydenhuollonsektori ei panosta
pyyteettömästi ennaltaehkäisyyn, koska sen sairaiden saamat hoitosuoritteet
tehdään maksua vastaan.
Uskon pohjoismaiseen hyvinvointimalliin. Mihinpä
sen taika ja tenho olisi ka-
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donnut! Parempaa ei ole
EU tarjonnut.

Emme voi vain alistua
ja nöyrtyä
Ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa lähellä tuotettu ja
puhdas ruoka. Maatalouden kansallisen itsemääräämisoikeuden menetys on
pelottavaa, kun ajattelen
elintarvikeomavaraisuutta
kriisitilanteissa. Tilakohtaisilla ratkaisuilla maatalous
on kannattavaa PohjoisSuomessakin.
Kannattavuusajattelun
lähtökohta voi olla laajaalaisempi kuin pelkästään
tehomaatalous ja jättinavetat. Eikö maatalous voi olla
pienyrittäjyyttä parhaimmillaan? Brysselin tulisi
puolustaa yhtälailla pohjoisen poronhoitajaa kuin etelän viininpolkijaa – vaan
toteutuuko tasa-arvo?
Suomalainen metsäteollisuus liittyy monin osin

•

www.peruseuro.ﬁ

maatalouteen ja yrittäjyyteen. Suomi seisoo ”puujaloilla”. On syytä muistaa,
että öljyenergia on ehtyvä
luonnonvara ja tulevaisuudessa jopa epävarma energianlähde. Viimeisimmät
sodat on käyty öljyn vuoksi.
On aika nostaa esiin
bioenergian tärkeys. Metsää
on – vastataan sen huutoon!
Emme supista suomalaista
elinkeinoelämää ja sen osioita, mutta ennen kaikkea
ajattelemme itseämme ja
lastemme tulevaisuutta.
Emme voi olla vain alistuva ja nöyrä kansa siksi,
että saamme olla mukana.
Olemme nyt jo rähmällään
joka suuntaan emmekä
puolusta riittävällä tarmolla
kansaamme. Käyrien kurkkujen direktiivit on kumottu
ja muitakin voidaan kumota.
En etsi juorulehtijulkisuutta enkä lööppejä,
vaan teen politiikkaa siellä
missä kuuluukin; asioitten
valmistelussa ja ihmisten
parissa.
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Itsenäisesti ajatteleva populisti
on yhteisellä asialla
Oman poliittisen ajatteluni
lähtökohdat kumpuavat oikeudenmukaisuudesta, tasaarvosta ja kansanvallasta.
Demokratia eli kansanvalta on paras päätöksentekojärjestelmä, sillä demokratiassa jokaisella on yksi ääni.
Kansanvallan näkökulmasta
ei ole olemassa huonompia
tai parempia mielipiteitä eli
huonompia tai parempia ääniä. On vain ääniä.
Erityisesti EU-vaaleissa
korostuvat ideologiset lähtökohdat. Itse edustan poliittisella kentällä populistista ajattelua ja toimintaa.
Vastapuolena on elitistinen
ja ylikansallisuutta korostava poliittinen katsantokanta,
jossa korostuu käytännössä
vahvimman valta.
Populisti on kansanvallan
vahtikoira ja ukkosenjohdatin. Populistisessa politiikassa
pyritään siihen, että yksittäiset kansalaiset, joista kukaan
yksinään ei kykene vaikuttamaan päätöksentekoprosessin lopputulokseen kovinkaan merkittävästi, yritetään
yhdistää. Jotta yhdistyminen
olisi mahdollista, pitää olla

yhteisöllisyyttä. Kieli, kulttuuri ja uskonto ovat sitä parhaimmillaan. Siksi populistit,
kuten minä, ovat yleensä
myös kansallisvaltiohenkisiä
ja arvoiltaan konservatiivisia.
Demokratian käsitteeseen eli kansanvaltaan sisältyy
ajatus joukkojen vallasta yli
erikoisasemassa olevan eliitin.
Eliitillä on käytössään valtaresursseja kuten tietoa, taitoa,
rahaa, suhteita, propagandavälineitä, poliittista kokemusta jne. Osa eliittiin kuuluvista
on oman onnensa seppiä, osa
on esimerkiksi perinyt asemansa. Eliittiin kuuluva ei ole
automaattisesti elitisti, mutta
jos hän käyttää asemaansa
väärin, hajottaakseen joukkovoiman mahdollisuutta,
silloin eliittikansalainen toimii populistin näkökulmasta
väärin sekä ihmisyyden että
kansanvallan kannalta. Silloin
hän on elitisti.
Ihmisluontoon kuuluu
eläinten lailla vahvimman pyrkimys sortaa heikkoja, mutta
ihmiselle on annettu myös
vastuuta toisin kuin eläimille,
joiden perustehtävänä on vain
lisääntyä ja palvella luonnon

lakeja. Ihmiselämä on jatkuvaa tasapainottelua oikean
ja väärän välillä: pitää pyrkiä
eteenpäin ja antaa mahdollisuus kehitykselle. Toisaalta pitää ottaa huomioon heikoimmat. Ei vain sen takia, että
heikot muuten suuttuisivat ja
olisivat uhka, vaan siksi, että
jokainen ihminen on aidosti
yhtä arvokas.
Kansanvalta järjestelmänä ei ole täydellinen, mutta se
on paras mahdollinen. Siinä
suurin osa ihmisistä saavuttaa
ihmisarvoisen elämän. Kansanvalta on mahdollista vain
kansallisvaltioissa. Elitistien
perustelut siitä, että kansallisvaltioiden ja kansanvallan
aika on ohi, koska maailma
on muuttunut globaaliksi ja
ympäristö on saastunut, ovat
perimmäisiltä lähtökohdiltaan täysin kestämättömiä.
Ne lähtevät siitä, että kun on
tehty vääriä valintoja ja annettu valtaa ahneudelle sekä
vahvimman vallalle, siltä tieltä ei voi enää poiketa.
Osa nykykehityksen kannattajista ei ole elitistejä siinä
mielessä, että he haluaisivat
välttämättä itselleen mate-

riaa yhteiskunnassa sovellettavan vahvimman vallan
kautta: osalle nykykehityksen
kannattajista tärkeintä on ihmisen paluu luontoon osaksi
luonnonlakien alaisuutta.
Elitisti puhuu kauniisti
siitä, miten yksilön oikeus
tehdä sitä ja tätä on ensisijaista. Miten on tärkeää päästä
liikkumaan yli maiden rajojen ja saada uusia ystäviä sekä rahaa. Tähänastisen tosiasiallisen historian perusteella voidaan kuitenkin todeta,
että ihmiset ovat globalisaation myötä ennemminkin olleet pakotettuja liikkumaan.
Myös valinnanvapaus on ollut näennäistä, sillä ihmisillä
on kyllä enemmän tuttuja
kuin ennen, mutta todellista
yhteisöllisyyttä ei liikkuvalla
elämäntavalla pystytä rakentamaan. Rahasta on tullut
asia, jota on pakko tavoitella enemmän kuin olisi edes
tarve. Muuten leimataan
erakoksi ja epänormaaliksi ainakin poliittisissa piireissä.
Ihminen on unohtunut.
Maailma näyttäytyy ihmisille
yhä useammin rakenteiden
ja materian maailmana, ei ih-

196
Vesa-Matti Saarakkala
• Yhteiskuntatieteiden kandidaatti,
kansanedustajan avustaja
• 25 vuotta, naimisissa, Kurikka
• Perussuomalaisten Nuorten pj. vuodesta 2003,
Kurikan kaupunginvaltuutettu vuodesta 2004-,
Perussuomalaisten 1. varapj. 2005-2007,
varakansanedustaja
• www.saarakkala.ﬁ
• vesa-matti.saarakkala@eduskunta.ﬁ
misten maailmana. Näköalana se luo epätoivoa ja ruokkii itseään. Populisteilla on
sanoillaan ja teoillaan suuri
vastuu valaa ihmisiin uskoa
ja toivoa paremmasta. Vaih-

toehdottomuuden kylmä näköala on karmea. Etenkin, jos
sitä laitetaan katsomaan pieni lapsi. Populistin tehtävä on
viime kädessä mahdollistaa
vaihtoehtojen olemassaolo.

Perussuomalaiset
EU-parlamentissa
197
Jaana Sankilampi
• Apulaistarkastaja Maahanmuuttovirastossa
• 44 vuotta, asuu Kajaanissa
• avioliitossa
• ”Brysseliin Soinin kaveriksi"
• Kajaanin kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Kainuun maakuntavaltuutettu,
Perussuomalaisten Kainuun piirin piirisihteeri
• jaanas@kajaani.net
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Minulta on usein kysytty
sitä, että miksi perussuomalaiset haluavat näin kovasti
Euroopan Unionin parlamenttiin, jos kerran olemme EU:ta vastaan.
Itse vastaan tällaiseen
kysymykseen, että olemme EU-kriittisiä ja jos haluamme jatkossakin olla
uskottavasti kriittisiä, on
vain eduksi, että EU-parlamentissa on pelipaikoilla
perussuomalaisia. Tähän
asti suomalaiset ovat olleet
muiden puolueiden meppien tiedottamisen varassa.
Jos (ja kun) saamme EUparlamenttiin perussuomalaisia meppejä, tulee tilanne
muuttumaan ja suomalaiset
saavat tietää suoraan, mitä
parlamentissa tapahtuu.
Lisäksi minulta on tiedusteltu, mitä yksi meppi voi
saada aikaiseksi. No, eihän
yksi meppi vielä kesää tee
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EU-parlamentissakaan mutta jos sinne menee enemmän
kuin yksi perussuomalainen,
tilanne on jo parempi. Kysehän on siitä, että Suomi
tarvitsee EU-parlamenttiin
valppaita perussuomalaisia,
jotka valvovat siellä, ettei
Suomea ja sen itsenäisyyttä
tulla uhraamaan EU-herrojen ja isojen EU-maiden
halujen alttarilla.

Suomella oltava
määräysvaltaa
jatkossakin
Suomella tulee jatkossakin
olla itsemääräämisoikeus
omissa sitä koskevissa asioissaan. Ranskalaiset viininviljelijät ja Italian makaroonitehtailijat eivät tunne
Suomen oloja eikä heillä
mielestäni saa olla määräämisvalta Suomea ja sen
kansaa koskevissa asioissa
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- sen enempää kuin saksalaisillakaan.

Vapaa liikkuvuus
huolettaa
Yksi erityisesti huolestuttava asia on tämä vapaa
liikkumisoikeus Schengenalueella. Schengenin sopimus on mahdollistanut sen,
että ihmiset voivat liikkua
vapaasti sen sopimukseen
kuuluvista maista toiseen.
Euroopan Unionin alueella asuu noin 500 miljoonaa
ihmistä. Lisäksi on arvioitu,
että tällä alueella oleskelee
myös 8 miljoonaa ihmistä
laittomasti eli Euroopan
Unionin ulkopuolelta on
tullut näin paljon ihmisiä
tänne ilman laillista lupaa.
On arvioitu, että Suomessakin oleskelee tällä hetkellä 8 000 ihmistä laittomasti.
Kun rajatarkastukset pois-
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tuivat Schengenin sopimuksen myötä, on ihmiskauppa
ja salakuljetus saanut uudet
ulottuvuudet. EU:n ulkopuolisista maista tulvii ihmisiä,
jotka haluavat oman siivunsa
EU:n antimista.
Euroopan Unionin parlamentti tarvitsee poliittisesti kokeneita, riuskoja
perussuomalaisia meppejä.
Kukkahattutätien ja viherpiiperöiden on se ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Kepua, kokoomusta ja muita
puolueita huolestuttaa ja
ihan aiheesta. Heillä on ollut tilaisuutensa hoitaa asioita ja huolehtia suomalaisten eduista EU-parlamentissa ja olemme nähneet,
mitä siitä on seurannut.
Nyt on aika perussuomalaisten ottaa vastuu ja
tehdä oma osuutensa Suomen ja sen kansalaisten etujen turvaamiseksi.

Elämässä on tehtävä
rohkeita valintoja
On inhimillistä muuttaa
mielensä ja tuskallista tunnustaa se. Minä ryhdyn Perussuomalaisten EU-vaaliehdokkaaksi tulevan kesän
EU-vaaleissa. Miksi?
Olen arvostellut Euroopan Unionia koko Suomen EU-jäsenyyden ajan.
Äänestin EU-jäsenyyttä
vastaan.
En ole tyytyväinen
Suomen EU-politiikkaan,
enkä Euroopan Unioniin.
Sen perustuslain läpirunnaaminen ja keplottelu
uusintaäänestyksineen on
pitkä farssi. Vastustan EUperustuslakia, jota nykyään
peitellysti Lissabonin sopimukseksi kutsutaan.
Tämä EU-vaali on
viimeinen mahdollisuutemme herättää koko Eurooppa vastustamaan so-

pimuksen läpirunnomista.
Ehdokkuuteni toimii myös
kanavana suomalaisille sopimuksen vastustajille väkevänä vastalauseen ilmauksena, joka tuntuu ja joka
huomataan.
EU-vaaleja tämän ehdokkuuteni jälkeen ei
Suomessa voi viedä läpi
matalalla proﬁililla. Nyt
Perussuomalaiset velvoittavat vanhat puolueet ja
vihreät haastavaan EUkeskusteluun.

Otan paikan
vastaan
Olen varma, että Suomen
kansa kiinnostuu näistä
vaaleista, kun kirkastamme
asetelman tällä tavalla. Nyt
kansalle on tarjolla erottuva
vaihtoehto.

Jos tulen valituksi, otan
paikan vastaan
Menen itse paikan päälle katsomaan onko Euroopan Unionista mihinkään ja
miltä se käytännössä, sisältä päin nähtynä näyttää ja
kuinka toimii.
Pyrin lisäksi jatkokaudelle Perussuomalaisten
puheenjohtajan tehtävään
Perussuomalaisten toukokuun 16.–17. päivän puoluekokouksessa. Puoluekokousväki päättää siellä,
hyväksyykö se tämän ratkaisuni. Tulen asettumaan
ehdolle ja vetämään vuoden
2011 eduskuntavaalit.
Elämässä on tehtävä
rohkeita valintoja joista
sitten vastataan. Tämä päätös otti lujille, se koskettaa
minua, perhettäni sekä
puoluetta.

Laitan itseni ja kaiken
taitoni tähän ja äänestävä Suomen kansa päättää,
miten minun ja meidän
Perussuomalaisten näissä
vaaleissa käy.
Uskon tähän menettelyyn. Uskon, että tällä ilmoituksella on vaikutusta äänestysvilkkauteen. Uskon
että tästä aukeaa uusi yhteiskunnallinen keskustelu.
Ja lopuksi, uskon, että
ehdokkuuteeni hyödyttää
koko Perussuomalaisten listaa ja vaaliliitto takaa lisäksi ylimääräisen vipuvarren.
Vaaliliiton tavoite – kaksi paikkaa – on täysin realistinen. Kun ihmiset todella
lähtevät liikkeelle, on tästä
vielä suurempi potti mahdollinen.
Nyt tästä päättää Suomen kansa.
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Timo Soini
• Kansanedustaja, puheenjohtaja
• 47 vuotta, asuu Espoossa
• naimisissa, vaimo Tiina, lapset Toivo ja Silja
• Koulutus: ylioppilas 1981, valtiotieteen maisteri
1988, Perussuomalaisten puheenjohtaja
• ”Vähemmän EU:ta, ja samalla parempaa”
• www.timosoini.ﬁ

Kampanjan yhteyshenkilönä toimii:
Hanne Ristevirta
puh. 040-766 2950
hanne.ristevirta@helsinki.ﬁ

Vapaus, reiluus, totuus
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Sampo Terho
• Filosoﬁan maisteri,
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija
• 31 vuotta, kihloissa, asuu Helsingissä
• ”vapaus, reiluus, totuus”
• valmistui yliopistosta 2003 pääaineenaan Suomen
historia, toimi rauhanturvaajana 2005,
kirjoittanut 2006 alkaen kymmeniä yhteiskunnallisia artikkeleita maan johtaviin lehtiin, julkaisi
2007 tietokirjan kuolemanrangaistuksen
historiasta, aloittelee parhaillaan väitöskirjaa
maanpuolustustahdosta

Olen Sampo Terho, Perussuomalaisten eurovaaliehdokas Helsingistä. Koulutukseltani olen ﬁlosoﬁan
maisteri ja ammatiltani
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija.
Olen kirjoittanut maan
suurimpiin sanomalehtiin
kymmenittäin artikkeleita,
joista löytyy kokoelma kotisivuiltani (www.sampoterho.net). Lisäksi olen myös
tietokirjailija.
Perusarvoni ovat isänmaallisuus ja rehellisyys.
Puhun asioista suoraan ja
kiertelemättä. Tämä on
mielestäni poliitikon arvokkain ominaisuus niin
kotimaassa kuin Brysselissä. Europarlamenttiin
ei tarvita enää yhtään direktiivisotkun märehtijää,
vaan suorasanaisia ja tarvittaessa asiallisen kriittisiä
edustajia, jotka ennen kaikkea tekevät selkoa EU:n
edesottamuksista myös kotimaahansa.

EU on ongelmissa paisuvan koneistonsa, epädemokraattisuutensa ja epäuskottavuutensa kanssa.
Tarvitaan euroremonttia,
jonka pitäisi mielestäni
alkaa EU:n tarkoituksen
selvittämisestä ja unionin
arvojen määrittelemisestä. Siksi vaaliteemani ovat
nimeltään EU:n pelastuspaketti: Vapaus, reiluus,
totuus.
Vapaudella tarkoitan
sitä, että EU:n tulisi puuttua mahdollisimman harvoihin asioihin, eikä mahdollisimman moniin kuten
nyt. Samat säännöt eivät
useimmissa asioissa ole hyvät Malagasta Muonioon.
On keskityttävä yhteiseen
talouteen, turvallisuuteen
ja ympäristönsuojeluun –
siis asioihin, jotka vaativat
yhteistyötä, eikä muihin.
Pikkumainen näpertäminen ja jäsenmaiden ahdistelu turhilla direktiiveillä
täytyy lopettaa.

Reiluus edellyttää minusta sitä, että EU:n jäsenmaat eivät pysyvästi
jakaannu maksumiehiin
ja vapaamatkustajiin. ItäEuroopan liityttyä unioniin myös Suomi on jatkuvasti ollut maksumies, eikä
loppua näy. Jos Turkki tai
muita taloudellisia kehitysmaita liittyy pian EU:hun,
tilanne vain pahenee. Vielä harmillisempaa on, että
Turkin tai Puolan kaltaiset
väkirikkaat maat saavat
kuitenkin paljon enemmän
vaikutusvaltaa EU:ssa kuin
me, vaikka me olemme
maksajia ja he rahojemme
saajia. Me siis maksamme
siitä, että muut päättävät
meidän asioistamme! Se ei
totisesti ole reilua.
Totuudella tarkoitan
ymmärrettävää puhetta
EU:sta ja suoraa puhetta
unionin ongelmista. Liian
monet edustajamme ovat
olleet liian kritiikittömiä.
Jokaisen edustajan pitäisi

vähintään luvata puolustaa
Suomen etua ja kertoa unionin aiheuttamista haasteista rehellisesti. Huonot
uutiset eivät saa tulla kansalle yllätyksenä.
Kaikista puutteistaan
huolimatta minä kuitenkin uskon Euroopan unioniin – enhän muuten olisi
ottanut teemakseni EU:n
pelastuspakettia. Kunhan
unioni laitetaan kuntoon,
sille on monta perusteltua
tarkoitusta ja sen avulla
voidaan saavuttaa paljon.
Yhteistyötä tarvitaan niin
Euroopassa kuin maailmassa aina.
On meidän kaikkien velvollisuus osallistua
EU:n uudistustalkoisiin.
Äänestä sinäkin euroremontti vauhtiin, älä jää
äänestyspäivänä kotiin.
EU on hyvällä asialla, jos
itse pidämme huolta, että
niin on.
Pidä huolta!

• sampo.terho@gmail.com
• www.sampoterho.net
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EU-visioita uudesta ja
vanhasta Suomesta
200
Pertti ”V” Virtanen
• Kansanedustaja, psykologi
• 57 vuotta, asuu Tampereella
• sinkku
• pertti.virtanen@eduskunta.ﬁ
• www.velttovirtanen.net
• http://aamulehdenblogit.ning.com/proﬁle/Pertti
VelttoVirtanen
• http://perttivelttovirtanen.blogit.uusisuomi.ﬁ/

Ennen kuin visioin totean
alkuunsa, että tärkeintä on
nykyhallituksen jämähdyttämässä masentavassa ja
näköalattomassa ilmapiirissä että menet ja äänestät - ja
panet tuttusi, kaverisi ja koko lähipiirisi äänestämään.
Sillä hallituspuolueet
ovat lamaannuttaneet ennen kaikkea omat kannattajansa, joten nyt "kannattaa äänestää" sillä jokaisen
ääni merkkaa enemmän
kun äänestysprosentti jää
alhaisemmaksi kuin kotoisemmissa vaaleissa!
Suomenkieli ja -mieli ovat suuressa vaarassa
"isoisten
Euroopassa".
EU:han on lähinnä rahan
ja kaupanteon liitto - jota "myydään" eri maiden
kansalaisille rauhaan ja
kulttuuriarvoihin vedoten.
Suomi ja Viro ovat ainoat
viralliset "ei indoeurooppalaiset kielet" EU:ssa. Ja on
syytä muistaa, että Suomessa ruotsi on meidän toinen

virallinen kielemme, joten
kun EU:ssa ollaan kieliä
vähentämässä, niin tähän
vedoten on RKP jo aikoinaan viitannut "suomenkielen tarpeettomuuteen".
Suomalaisten muidenkin
puolueiden on otettava
tosissaan tämä - sisäinen
ja ulkoinen vaaratekijä!
Uudessa kirjassani "Finix
- liekkisiipinen" osoitan
monipuolisesti suomalaisuuden tärkeyden muullekin Euroopalle - että emme
ainoastaan me ole "saaneet
sivistystä" noustessamme
kansakuntien joukkoon vaan myös meiltä on saatu
- suorastaan otettu ja varastettu!
Maahanmuuttokysymyksiin ratkaisu löytyy
ihme kyllä EU:n omasta
uudesta linjasta - jota Suomi ei kuitenkaan noudata!
RKP:n toive oman kannatuksensa lisäämisestä
suomalaisuuden kustannuksella muodostaa koh-

tuuttoman uhkan jopa pian
suomalaiselle yhteiskuntarauhalle - varsinkin kun
itse
Eurooppaministeri
Thors leimaa sekä koti- että ulkomailla suomalaiset
totuudenvastaisesti "rasisteiksi" ja samalla syyllistää
maahanmuuttokysymyksiin
kriittisesti suhtautuvat tahot kuten Perussuomalaiset
perustuslain vastaisesti. Siksi olenkin useaan otteeseen
vaatinut, että Suomen edun
ja imagonkin vuoksi Thorsin on erottava - ja pian!
Se vähä aika minkä
vielä EU:ssa olemme on
käytettävä tehokkaasti
"omien etujemme ajamiseen" - turha pikku lobbaus ja "small talk" saa riittää. EU:ta on käytettävä
Venäjän painostamiseen
tullikiistoissa ja Itämeren
saastuttamisen suhteen kuriin laittamisessa! Ja EU:ta
tarvitaan myös Ruotsin ja
Ahvenenmaan kuriinsaattamisessa Itämeren edes

viimeisten luonnonlohen
säilyttämiseksi!
Ja hyvät ihmiset, käyttäkää ihmeessä hyväksenne
sitä hyvää mitä EU voi tarjota - oikeusapua lakiasioissa!
EU:han jatkuvasti osoittaa
kuinka nykyhallituksen johdolla Suomi rikkoo omiakin lakejaan oli sitten kyseessä KELAn ylimielisyys
tai muut ihmisten lailliset
perusoikeudet aina oikeudenkäyntien kohtuuttomiin
pitkittymisiin saakka.
Ja eikun voitontahtoisina uurnille - todistetaan
suomalaisuuden henkinen
ja sisukas olemus myös
äänestystuloksella!
Jos
ei EU niin ainakin valtapuolueiden Suomi vapisee
kesäkuun 7. vaalituloksen
selvittyä!
Terveisin "V" Virtanen
todeten nykyhallituksen
nuolemislinjaa uhmaten:
" Ei lakki kourassa Eurooppaan!"

Itsenäisyytemme
mittareista
ei tule luopua
201
Freddy van Wonterghem
• Liikkeenharjoittaja
• 54 vuotta, asuu Kotkassa
• 6 lasta, 3 lastenlasta
• ”Freddy takaisin sinne mistä on tullut!”
• Kotkan kaupunginvaltuutettu, Kotkan Perussuomalaiset ry:n ja maahanmuuttajajärjestö
Maassa Maan Tavalla ry:n puheenjohtaja
• wonterghem@suomi24.ﬁ
• www.freddy.ﬁ
• http://wonterghem.blogit.uusisuomi.ﬁ
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Suomen hallituksen ja Euroopan Unionin välisiä suhteita käsittelevä selonteko
muistuttaa enemmän mahtipontista julistusta, jossa totuuksia tuodaan esiin kritiikittömästi ja ”anteeksi että
olemme olemassa -tyyliin”.
Ymmärsin Suomen harjoittamaa suomettumispolitiikka silloin ennen, kun
Neuvostoliitto oli naapurina. Tai ainakin ymmärsin,
mistä se johtui.
Luulisi Suomen itsetunnon jo vapautuneen.
Suomella olisi mielestäni
oikeus olla ylpeä ja itsenäinen valtio. Suomalaisilla
pitäisi jo olla oikeus olla
itsenäinen kansa maailman
kansojen joukossa.
Toisin on käynyt. Virallinen Suomi on maailmassa
kuin lyöty ja nöyristelevä
koira, vaille minkäänlaista
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itsekunnioitusta. Suomen
EU eliitille näyttää olevan
tärkeämpää se, mitä muualla ajatellaan Suomesta,
kuin mitä suomalaiset ajattelevat heistä.

Rähmällään olo
jatkuu
Rähmällään olo on siis
jatkunut vielä Neuvostoliiton konkurssin jälkeenkin. Yleisimmin olemme
nykyisin rähmällään kohti
Brysseliä, mutta joskus
myös Mekkaa, Washingtonia ja vanhasta muistista
Moskovaakin.
Suomalaisessa mediassa
puolustellaan ja jopa ylpeillään tätä muka viisasta ja
nöyristelevää alemmuuskompleksia.
Ainoa poikkeus missä
virallinen Suomi on olevi-

Perussuomalainen palovaroitin Brysseliin

naan kokeneempi ja kaikki
tietävä isoveli, on suhtautumisessa Viroon ja sen ratkaisuihin.
Tallinnan patsaskiistan
aikoina Suomi opasti, mitä
Viro itsenäisenä valtiona sai
tehdä ja mitä ei.
Tarkkailin kohun aikana muun EU:n suhtautumista Viron Moskovan
suurlähetyksen piiritykseen, johon patsaskiista viimein eskaloitui. Se ainakin
kävi selväksi, että isot EU
maat ja niiden lehdistö eivät juuri maininneet koko
kiistaa. Isojen EU maiden
kaupalliset intressit Venäjän kansa ohittivat pienen
EU maan kiistan. Eikä tuntunut Natoltakaan tukea
tulevan.
Tässä valossa tarkasteltuna EU selonteossa mainittu mahtipontinen turva-

•

www.peruseuro.ﬁ

takuulausunto näyttää kovin heppoiselta. Suomen ei
juuri kannatta luottaa EU:n
solidaarisuuteen maanpuolustusasioissa.
Belgiasta lähteneenä
tiedän, ettei siellä oltaisi
kovin innostuneita tulla
puolustamaan Suomea,
jos Venäjän kanssa rähinä
syntyisi. Tuskinpa muissakaan Nato-, tai EU maissa
suurta innostusta Suomen
puolesta nousisi. Tosipaikan tullen Suomi on edelleen yksin.
Tätä taustaa vasten
Suomen ei koskaan tule
luopua omasta puolustuksesta, ruoan tuotannosta,
eikä energiaomavaraisuudesta. Erittäin vahingollista olisi myös päätösvallan
siirtäminen kokonaan pois
kansalliselta parlamentiltamme.

PERUSSUOMALAISTEN EU-VAALIOHJELMA 2009 (TIIVISTELMÄ)

Suomalaisena Euroopassa – kansanvallan puolesta
Perussuomalaiset on
EU-kriittinen puolue, sillä
me korostamme politiikassamme sitä, miten toimimaton järjestelmä EU
käytännössä on. Toisaalta
Perussuomalaiset on myös
EU-vastainen puolue, sillä
meidän mielestämme EU:n
toimimattomuus kansanvallan näkökulmasta sisältyy jo
ylikansallisen EU-järjestelmän perimmäiseen ideaan.
EU ei siis ole kansanvaltainen edes teoriassa,
ja Perussuomalaisten mielestä kansanvalta taas on
paras tapa järjestää yhteiskunnallinen päätöksenteko.
Kannatamme itsenäisten
kansallisvaltioiden hallitustenvälistä yhteistyötä.

Ei EU:n liittovaltiokehitykselle
Jos EU:n perustuslakisopimus, jota nykyään Lissabonin sopimukseksi kutsutaan, hyväksytään kaikissa
EU:n jäsenmaissa, tekee
sopimus EU:sta liittovaltion. Liittovaltiolla olisi mm.
oma presidentti, ulkoministeri ja oikeushenkilöys,
jonka turvin EU kykenisi
tekemään itsenäisesti sopimuksia jäsenmaidensa
nimissä. Sen seurauksena
lakkaisi myös Suomen kansallinen itsemääräämisoikeus. Suurimpien jäsenmaiden
ja EU-parlamentin valta
kasvaisi.

Demokratia on
kansanvaltaa
Perussuomalaisten mielestä on sulaa hulluutta
kuvitella, että monikansalliseen Eurooppaan yritettäisiin väkisin, mutta onnistuneesti muodostaa yksi
kansa. Koska demokratia
on kuitenkin kansanvaltaa,
näyttääkin siltä, että ne tahot, jotka ovat hyväksyneet
Lissabonin sopimuksen, eivät ole kansanvallan kannattajia.

Ei EU:n
itälaajentumiselle
Liittovaltiolinja yhdistettynä EU:n laajentumispyrkimyksiin mm. Turkkiin
edustaa sääntelemättömän
markkinatalouden edistämistä.
Hyvin erilaisista taloudellisista ja kulttuurisista
lähtökohdista koostuva
kansojen joukko on hajanainen eikä pääse edustajiensa välityksellä yhteisymmärrykseen muusta kuin
rahamarkkinoiden vallan
lisäämisestä.

Vakaan yhteiskunnan
puolesta
EU:ssa tiivistyvän yhteistyön hakemisella maahanmuuttopolitiikassa pyritään
rapauttamaan hyvinvointivaltioiden verotusjärjestelmiä, kun ihmisten veronmaksuhalukkuus erilaisten
maahanmuuttoon liittyvien
lieveilmiöiden seurauksena
laskee. Veronalennusten
seurauksena julkisen sektorin tulot pienenevät ja
kansalaisten käteen jäävät
tulot periaatteessa kasvavat, minkä seurauksena taas
elinkeinoelämä saattaa vaatia palkkojen alentamista.
EU:ssa halutaan lisätä
Suomeen otettavien pakolaisten ja oleskeluluvan
saajien määrää, koska Suomen vakaa yhteiskunta on
rauhattomaksi muuttuneen
Keski-Euroopan näkökulmasta Suomelle kilpailuetu.

Yhteisöllisyys on
voimavara
Julkisten hyvinvointipalveluiden mittavuus perustuu
työnteon lisäksi kansalliseen yhteisöllisyyteen, joka
on edellytys verotuksen riittävälle tasolle.
Kansalaiset eivät kuitenkaan kykene kokemaan
olevansa osa kansallista
yhteisöä, jos poliittisin päätöksin väheksytään yhteistä
kansallista kulttuuriamme.
Perussuomalaisten mielestä yhteisöllisyys on ennen
kaikkea resurssi, ei rasite.

Julkisen
terveydenhuollon
puolesta
Tietoisesti aiheutettavan
julkisen sektorin rahoitusvajeen takia huonosti toimivat julkiset palvelut saavat
osakseen arvostelua ja ratkaisuksi tarjotaan palveluiden yksityistämistä.
Palvelut tullaan takaamaan vain niille, joilla ei ole
varaa niitä EU:n edistämiltä vapailta markkinoilta ostaa. Ne, joilla on enemmän
rahaa, on entistä enemmän
päätösvaltaa, sillä yhä vähemmän asioita päätetään
äänestämällä ja yhä enemmän myymällä ja ostamalla.
Perussuomalaiset vastustavat tätä kehitystä.

Maassa maan tavalla
Perussuomalaiset kannattavat kansallisesti vastuullista
maahanmuuttopolitiikkaa,
jonka lähtökohtana on periaate ”maassa maan tavalla”,
joka periaate sisältää myös

aktiivisen halun työllistyä.
Väestön ikääntymisestä puhuttaessa pidämme
arveluttavana sellaista politiikkaa, jossa suomalaisia
nuoria kannustetaan ainoastaan taloudelliseen tuottavuuteen ja tehokkuuteen
eikä esimerkiksi perhe-elämälle anneta sellaista arvoa
kuin mielestämme kuuluisi.

Kansanäänestys
EU-perustuslaista
Esimerkki EU:n demokratiakäsityksestä on Irlannin
EU-perustuslakikansanäänestys. Kansanäänestyksen
EI EU-perustuslaille -tuloksen seurauksena irlantilaisilta aiotaan tivata vastausta samaan kysymykseen
toistamiseen.
Suomessa EU:n perustuslaista ei järjestetty
kansanäänestystä, mikä on
mielestämme väärin, koska
EU-perustuslaissa unionille luovutetaan lisää valtaa.
Kansanedustajilla ei ole oikeutta tätä vallanluovutusta
tehdä, koska oman perustuslakimme mukaan valta
Suomessa kuuluu kansalle,
jota edustaa valtiopäiville
kokoontunut eduskunta.
Käytännössä valtaa voidaan
siis luovuttaa Perussuomalaisten mielestä eteenpäin
vain neuvoa-antavan kansanäänestyksen
vallanluovutusta tukevan tuloksen perusteella.

Suomalaisuus on
voima
Maailma on muuttunut,
kuten se on tehnyt aina emmekä voi olla muuttumatta
mukana. Suomalaiset eivät
ole kuitenkaan koskaan
muuttuneet yksin ajan ehdoilla. Jos me niin olisimme
tehneet, olisimme ehkä itsenäistyneet vasta vajaat 20
vuotta sitten.
Suomalaiset eivät ole
sen älykkäämpiä kuin
muutkaan kansat, mutta
suomalainen tapa tehdä asioita on monilta osin viisasta.

Suomalaisuus on
kilpailuetu
Suomen kilpailuetu verrattuna muihin maihin on
suomalainen yhteiskunta ja
suomalaisuus. Yhteiskunta
ja kansakunta käyvät käsi
kädessä kohti tulevaisuutta,
ja jos me kansakuntana emme kykene vaikuttamaan
yhteiskuntaan tai yhteiskunnalla ei ole kansakuntaa, johon vaikuttaa, me menetämme kilpailuetumme
suhteessa tällä hetkellä mei-
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tä heikommin menestyviin
maihin, joissa yhteiskunnat
ja kansakunnat eivät ole olleet samalla tavalla yhtenäisiä kuin Suomessa.

Oma tupa – oma lupa
Perussuomalaisten mielestä
Suomen etu on käydä vapaata kauppaa ja tehdä yhteistyötä yli rajojen, mutta
päättää kuitenkin itse siitä,
millaiset yhteiskuntarakenteet meillä maassamme on:
Oma tupa – oma lupa. EU:n
uuden perussopimuksen
linjaukset siitä, mitä asioita tulevaisuudessa voidaan
päättää jäsenmaissa ja mitä
taas EU:ssa päätetään, käytännössä rikkovat räikeästi
läheisyysperiaatetta vastaan.
EY-tuomioistuin
on
mielestämme jo tähän asti
omilla ennakkopäätöksillään omavaltaisesti antanut
EU:lle lisää toimivaltaa,
jota jäsenmaat eivät ole
sille poliittisilla päätöksillä
luovuttaneet. Kehitys on
ristiriidassa paitsi Suomen
perustuslain myös EU:n virallisen päätöksentekojärjestelmän kanssa.

Maatalous
kansalliseen
päätösvaltaan
EU:n maatalouspolitiikassa suositaan byrokratiaa,
suurtiloja ja näennäisviljelyä eikä oteta huomioon
kansallisen omavaraisuuden tarpeellisuutta. Perussuomalaisten mielestä paras ratkaisu olisi palauttaa
maatalouspolitiikka kansallisen päätöksentekovallan piiriin.

Mallioppilaasta
EU-kriittiseksi yhteistyökumppaniksi
Yhteistyötä tehdään aina,
kun löytyy kaksi tahoa, joita molempia yhteistyö hyödyttää. Itsenäinen ajattelu
ei tarkoita eristäytymistä
muusta maailmasta. Heikkoa itsetuntoa ruokkivalle
nöyrälle ja EU-eliittiä miellyttävälle reagointipolitiikalle on pantava piste.

On ajettava Suomen
etuja
Suomen menestys ei ole
yksin minkään poliittisen
puolueen aikaansaannosta, vaan kyse on ollut koko kansakunnan yhteisestä
rakennusprojektista. Siksi
ei ole järkevää heittää hyvästejä kansalliselle yhteistyölle yli puoluerajojen ja
siirtyä eri poliittisissa ryh-
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missä toimivien yhteensä
13 suomalaisen EU-parlamentaarikon vahvistuvaan
ylikansalliseen systeemiin.
Jo tälläkin hetkellä suomalaisilla on kylliksi haasteita oman kansallisen etumme
ajamisessa unionissa. Perussuomalaiset eivät kannata
Lissabonin sopimukseen
sisältyvää EU-parlamentin
vallan lisäämistä.

Missä EU, siellä
ongelma
Perussuomalaisten mielestä
on väärin, jos huonosti toimiva EU pakottaisi meidät
käytännön syistä hyväksymään liittovaltiokehityksen
lääkkeeksi järjestelmän toimimattomuuteen.
Tähän asti ikävä tosiasia
on ollut: Missä EU, siellä
ongelma! Peräänkuulutamme todellista aatteellista
keskustelua unionista.
Perussuomalaisten mielestä ratkaisu ilmenneisiin
ongelmiin on EU:n rakenteiden keventäminen, sillä
globaalissa maailmassa ei
tarvita EU-liittovaltiota
kansoja yhteistyöhön keskenään pakottamaan.

Vastuullista
liikkuvuutta
Pidämme ihmiselle huonona sellaista maailmankatsomusta, jossa painotetaan
kansalaisten vapaata liikkuvuutta yli maiden rajojen siten, että kansalaisia käytännössä yhä enemmän pakotetaan vaeltamaan alueelta
toiselle elantonsa perässä.
Tämä kehitys johtaa
myös siihen, ettei todellisia
ongelmia saada ratkaistua
siellä, missä ne ovat syntyneet, vaan ongelmat jäävät
ratkaisematta. Ne kuitenkin seuraavat myöhemmin
perässä uusille alueille
synnyttäen ihmisten liikkuvuudesta pysyvän ilmiön. Liikkuvuus pysyvänä
ilmiönä tuhoaa luontoa ja
kulttuurista pääomaa. Perussuomalaiset eivät halua
rajoittaa ihmisten vapaata
liikkuvuutta, mutta haluamme edistää esimerkiksi sitä,
että koko Suomi pidetään
asuttuna ja elinkelpoisena.
Perussuomalaisten mielestä työvoiman vapaan liikkumisen varjolla ei saa polkea palkkatasoa alas vauraimmissa EU-jäsenmaissa.

Suomi on
nettomaksaja
Perussuomalaisten mielestä EU-keskustelussa ei tule
myöskään sivuuttaa tosiasi-
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oita, kuten sitä, että lukuun
ottamatta yhtä vuotta, Suomi on unioni-jäsenyytensä
aikana joka vuosi maksanut
EU:lle enemmän jäsenmaksuja kuin on saanut taloudellista tukea.

Euro on testissä
Paljon kiitelty yhteisvaluutta euro on globaalin
laman myötä joutunut ensimmäistä kertaa todelliseen testiin. Vasta tämän
testin jälkeen kykenemme
arvioimaan euroa, joka tähän asti on tuonut vakautta
rahamarkkinoille.
Hintana vakaudesta on
ollut oman rahapolitiikan
menettäminen ja kasvussa
olevat vaikeudet vientiteollisuudellemme. Yhteisvaluutta eurolla on ollut välillisiä
vaikutuksia myös muuhun
sääntelyyn, mutta toisin kuin
Suomi, kaikki euro-maat eivät ole välittäneet yhteisistä
sopimuksista.

Energiaomavaraisuus
on itseisarvo
EU:n linjaukset energiateollisuuteen liittyvässä
päästökaupassa ja energiakaupankäynnin pörssittämisessä ovat monilta osin
tavalliselle kuluttajalle epäedullisia.
Perussuomalaisten mielestä energia olisikin mahdollisuuksien mukaan saatava pois pörssistä, jolloin
kansalaisia ei nykytapaan
rahastettaisi perustarpeisiin
kuuluvalla energialla.
Suomen on tarkasteltava energiapolitiikkaa aina
kansallisesta näkökulmasta,
koska energiaomavaraisuus
on pienelle kansakunnalle
itseisarvo.

EU ei anna
turvatakuita
EU:sta ei ole kehittymässä
todellista turvallisuuspoliittista toimijaa, sillä pääosa
EU-maista kuuluu Natoon.
EU:n Nato-maat pyrkivät
koko ajan tiiviimpään ulkopoliittiseen yhteistyöhön
EU:n lipun alla tarkoituksenaan osallistua maailmanlaajuiseen suurvaltapolitiikkaan.
Osana EU:ta Suomi kuuluu suurvaltapolitiikkaan
vailla todellisia turvatakuita.
Suomella on jatkossakin oltava uskottava puolustusjärjestelmä, joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja
aluepuolustukseen. Meidän
etumme mukaista on pitää
yllä hyvät suhteet kaikkiin
ilmansuuntiin.
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158 kansanedustajaa heittää
159 miljoonaa euroa
EU-kankkulan kaivoon!
Tiesitkö, että Suomi maksaa oman
arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvan EU- jäsenmaksunsa lisäksi myös melkoisen osan Iso-Britannian vastaavaa
EU-jäsenmaksua?
Esimerkiksi tänä vuonna Suomen kansa osallistuu Iso-Britanni-

alle myönnettävän jäsenmaksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen 159 000 000 eurolla. Siis
159 miljoonalla eurolla pieni Suomi
maksaa suurvalta-Britannian jäsenmaksuja! Siis osaltasi myös Sinä!
Perussuomalaisten mielestä
Suomen pitää välittömästi käyn-

nistää neuvottelut tämän kankkulan kaivoon heitetyn rahoitusosuuden poistamiseksi. Esimerkiksi Ruotsi sai helpotusta asiaan
jo 2005.
Kun asiasta viimeksi Suomen
eduskunnassa äänestettiin joulukuussa valtion vuoden 2009 talous-

arvioesitystä
käsiteltäessä,
k
i l
sai Perussuomalaisten eduskuntaryhmän esitys taakseen 18 kansanedustajaa, kun hallituksen holtitonta rahantuhlauslinjaa kannatti
158 kansanedustajaa.

Äänestystulos kansanedustajittain
Ahde Matti
sd
Ahonen Esko
kesk
Akaan-Penttilä Eero
kok
Alanko-Kahiluoto Outi
vihr
Alatalo Mikko
kesk
Andersson Janina
vihr
Anttila Sirkka-Liisa
kesk
Arhinmäki Paav
vas
Asell Mark
sd
Asko-Seljavaara Sirpa
kok
Autio Risto
kesk
Blomqvist Thomas
r
Brax Tuija
vihr
Feldt-Ranta Maarit
sd
Filatov Tarja
sd
Gestrin Christina
r
Gustafsson Jukka
sd
Guzenina-Richardson Maria sd
Haapoja Susanna
kesk
Haavisto Pekka
vihr
Hakola Juha
kok
Harkimo Leena
kok
Hautala Heidi
vihr
Heikkinen Hannakaisa
kesk
Heinonen Timo
kok
Heinäluoma Eero
sd
Hemmilä Pertti
kok
Hemming Hanna-Leena
kok
Henriksson Anna-Maja
r
Hiltunen Rakel
sd
Holmlund Anne
kok
Hoskonen Hannu
kesk
Hurskainen Sinikka
sd
Häkämies Jyri
kok
Hänninen Tuomo
kesk
Jaakonsaari Liisa
sd
Jaskari Harri
kok
Järvinen Heli
vihr
Kaikkonen Antti
kesk
Kalli Timo
kesk
Kallio Reijo
sd
Kalliomäki Antti
sd
Kallis Bjarne
kd
Kaltiokumpu Oiva
kesk
Kanerva Ilkka
kok

Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
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Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa

Kangas Matti
vas
Kankaanniemi Toimi
kd
Kantola Ilkka
sd
Karhu Saara
sd
Karhuvaara Arja
kok
Karimäki Johanna
vihr
Karjula Kyösti
kesk
Karpela Tanja
kesk
Karvo Ulla
kok
Kasvi Jyrki
vihr
Katainen Elsi
kesk
Kataja Sampsa
kok
Kaunisto Timo
kesk
Kauppila Matti
vas
Kerola Inkeri
kesk
Kiljunen Anneli
sd
Kiuru Krista
sd
Kiviniemi Mari
kesk
Kiviranta Esko
kesk
Komi Katri
kesk
Korhonen Martti
vas
Korhonen Timo
kesk
Koski Valto
sd
Koskinen Jari
kok
Koskinen Johannes
sd
Koskinen Marjaana
sd
Kuoppa Mikko
vas
Kyllönen Merja
vas
Kähkönen Lauri
sd
Kärkkäinen Kari
kd
Kääriäinen Seppo
kesk
Lahtela Esa
sd
Laitinen Reijo
sd
Lapintie Annika
vas
Larikka Jari
kok
Laukkanen Markku
kesk
Lauslahti Sanna
kok
Laxell Jouko
kok
Lehtomäki Paula
kesk
Leppä Jari
kesk
Lintilä Mika
kesk
Lipponen Päivi
sd
Manninen Hannes
kesk
Matikainen-Kallström Marjo kok
Mieto Juha
kesk
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Mustajärvi Markus
Mäkelä Jukka
Mäkelä Outi
Mäkinen Tapani
Nauclér Elisabeth
Niinistö Ville
Nordman Håkan
Nylander Mikaela
Nylund Mats
Oinonen Lauri
Ojala-Niemelä Johanna
Ojansuu Kirsi
Ollila Heikki A.
Orpo Petteri
Paasio Heli
Paatero Sirpa
Pakkanen Markku
Palm Sari
Paloniemi Aila
Pekkarinen Mauri
Peltonen Tuula
Pentti Klaus
Pihlajaniemi Petri
Puhjo Veijo
Pulliainen Erkki
Puumala Tuomo
Rajamäki Kari
Rantakangas Antti
Rauhala Leena
Ravi Pekka
Rehula Juha
Reijonen Eero
Risikko Paula
Rossi Markku
Ruohonen-Lerner Pirkko
Räsänen Päivi
Rönni Tero
Saarinen Matti
Salo Petri
Salolainen Pertti
Sarkomaa Sari
Satonen Arto
Seurujärvi Janne
Sihto Paula
Sinnemäki Anni

Päätoimittaja:
Painopaikka:
Painosmäärä:

vas
kok
kok
kok
r
vihr
r
r
r
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kd
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kesk
kok
vas
vihr
kesk
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ps
kd
sd
sd
kok
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kesk
kesk
vihr
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Sirnö Minna
Skinnari Jouko
Soini Timo
Sumuvuori Johanna
Söderman Jacob
Tabermann Tommy
Taimela Katja
Taiveaho Satu
Tallqvist Tarja
Tennilä Esko-Juhani
Thors Astrid
Tiilikainen Kimmo
Tiusanen Pentti
Toivakka Lenita
Tuomioja Erkki
Tynkkynen Oras
Tölli Tapani
Ukkola Tuulikki
Uotila Kari
Urpilainen Jutta
Uusipaavalniemi Markku
Vahasalo Raija
Wallin Stefan
Valpas Unto
Vanhanen Matti
Vapaavuori Jan
Vehkaperä Mirja
Vehviläinen Anu
Wideroos Ulla-Maj
Viitamies Pauliina
Viitanen Pia
Vilkuna Pekka
Virkkunen Henna
Virolainen Anne-Mari
Virtanen Erkki
Virtanen Pertti
Vistbacka Raimo
Väyrynen Paavo
Väätäinen Tuula
Yrttiaho Jyrki
Zyskowicz Ben

Äänestyksesta oli poissa
23 kansanedustajaa.
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Kaikkien oppositiopuolueiden välikysymys

Työttömyyden kasvun pysäyttäminen
ja nuorten työllistäminen
Talouden taantuma Suomessa ja ulkomailla syvenee.
Sekä vienti että tuonti ovat
supistuneet voimakkaasti.
Tilastokeskuksen mukaan
maaliskuussa 2009 tuotanto
pieneni 10,8% vuoden 2008
maaliskuusta. Teollisuustuotannosta on leikkautunut
viidennes pois, rakennusalalla syöksy on vielä voimakkaampaa. Talouden lama
on siirtymässä entistä selvemmin myös palvelualoille. Kuntatalouden vaikeudet
kasvavat tänä ja ensi vuonna.
Hallituksen talouspoliittinen linja on perustunut
tuloveron kevennyksille, ja
niiden varaan hallitus on
rakentanut pääasiallisen
talouden elvytyksen. Talouden laman ja voimakkaan
epävarmuuden aikana tehdyt veronkevennykset eivät ole lisänneet toivotussa
määrin kulutusta tai kotimaista kysyntää. Kansainvälisen valuuttarahaston
IMF:n mukaan tehokkainta
elvytystä ovat kuitenkin julkisten menojen tilapäinen
lisäys, erityisesti julkiset investoinnit ja kulutuskysyntää ylläpitävät toimet.

Finanssikriisi on muuttunut
työllisyyskriisiksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön
lyhyen aikavälin talous- ja
työmarkkinaennusteen mukaan kahden seuraavan vuoden aikana menetetään lähes
kaikki se työllisyyden kasvu,
joka viime vaalikaudella
luotiin. Kun työttömyysaste maaliskuussa 2008 oli
6,4 prosenttia, oli se tämän
vuoden maaliskuun lopussa noussut 8,3 prosenttiin.
TEM:n mukaan työttömyys
nousee ensi vuonna jo 10
prosenttiin. Työllisten määrä
laskee vuoden 2008 tasosta
vuoteen 2010 mennessä yhteensä noin 150 000:lla.
Nuorten tilanne on
huolestuttava: nuoria oli
tämän vuoden maaliskuussa työttöminä 30 000 henkeä, mikä tarkoittaa noin
53 prosentin kasvua edellisen vuoden maaliskuuhun
verrattuna. Erityisesti on
kasvanut nuorten miesten
työttömyys. On ennustettu, että nuorisotyöttömyys
kasvaa edelleen jo kesään
mennessä, koska vastavalmistuneiden on aiempaa
vaikeampaa saada työtä.

Eri koulutusohjelmista
on valmistunut työttömiksi
useita tuhansia henkilöitä viime vuotta enemmän.
Myös ammattiin valmistuminen on monen nuoren
kohdalla vaarassa siksi, että
työnantajat eivät talousvaikeuksiensa takia ota opiskelijoita harjoitteluun.
Lomautettuina on useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Lomautusten määrän ja keston ennakoidaan
edelleen jatkavan kasvuaan ja muuttuvan irtisanomisiksi. Lisäksi iso osa
irtisanomisista kohdennetaan selvästi ikääntyneisiin
työntekijöihin. Suuri määrä
alle 60-vuotiaita on varsin
kevein perustein työnnetty
ns. eläkeputkeen samaan
aikaan kun yleisenä tavoitteena on, että suomalaiset
pysyisivät töissä nykyistä
pidempään.
Toimenpiteet, jotka estävät nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvua,
ovat nyt erittäin tärkeitä.
Tätä vuotta ja myös vuotta
2010 koskevilla ratkaisuilla
on olennaisia vaikutuksia
laskusuhdanteen haitallisten

Tapojen mukaan juuri valittu puoluejohto kukitettiin puoluekokouksessa.

jälkivaikutusten estämisessä.
Jos työllisyyttä parantavia
toimia ei heti tehdä, on vaarana, että meillä on muutaman vuoden päästä paljon
pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, syrjäytyneitä nuoria
sekä tämän lisäksi ratkottavanamme väestön ikääntymisen tuomat haasteet.
Tässä hälyttävässä tilanteessa hallitus on myöntänyt työttömyyden hoitoon
vähemmän
määrärahaa
kuin hyvän työllisyystilanteen aikana. Huolimatta
muutamista hallituksen tänä keväänä tekemistä määrärahalisäyksistä uhkaavat
määrärahat loppua kesken
useissa TE–keskuksissa.
Hallituksen mukaan se
antaa seuraavan lisätalousarvionsa syksyn budjettiriihen yhteydessä elokuussa.
Uudet työllisyysmäärärahat
olisivat siten alueilla käytettävissä aikaisintaan lokakuussa. Tämä on aivan liian myöhään. Jos työllisyysmäärärahoja lisätään vasta
syksyllä, on työ- ja elinkeinokeskusten mahdotonta
suunnitella toimintaansa
pitkäjänteisesti.

Loppuvuosi näyttääkin
työttömien aktivointitoimien osalta lohduttomalta.
Määrärahojen puutteen
vuoksi usean TE -keskuksen alueella on ongelmia
esimerkiksi työnhakijoiden
pääsyssä
koulutukseen.
Työ- ja elinkeinokeskukset
ovat jo nyt sitoneet työllistämis- ja koulutustoimiin
tarkoitetut
määrärahat
lähes 100-prosenttisesti.
Jos alueet eivät saa kesän
aikana lisärahoitusta, toimenpiteet loppuvat ja avoin
työttömyys uhkaa kasvaa
todella voimakkaasti.
Työ- ja elinkeinotoimistojen resurssit ovat
puutteelliset. TE–toimistot olivat ylikuormitettuja
jo ennen taloustaantumaa
mm. valtionhallinnon tuottavuusohjelman vuoksi.
Taantumassa
työttömien mahdollisuudet saada
henkilökohtaista palvelua
ovat entisestään heikentyneet. Monissa toimistoissa hoidetaan usein vain
niin sanotut alkupalvelut
eli työnhaun uusiminen ja
työttömyysturvan maksun
käynnistäminen.

Nuoret tarvitsevat tukea työelämään pääsyssä.
Nuorten yhteiskuntatakuu,
jonka tarkoituksena on turvata koulutus, työ- tai harjoittelupaikka alle 25-vuotiaille, ei toteudu. Jos työ- ja
elinkeinotoi-misto ei tarjoa
juuri muuta palvelua kuin
merkitsemisen työnhakijarekisteriin ja työttömyyskorvauksen, voi nuorten
tilanne heiketä entisestään
ja he saattavat jäädä kokonaan koulutuksen ja muiden työllistämistoimien tavoittamattomiin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten
esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus korjata talouspolitiikkansa suunnan ja ryhtyä heti järeisiin
toimiin työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi, sekä
antaa välittömästi eduskunnalle työllisyyttä ja erityisesti nuorten työllistymistä
parantavia esityksiä?
Helsingissä 19.5.2009
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Hampaatonta
suurpetopolitiikkaa
Yleisöosastokirjoitusten perusteella citykarhutkin ovat
taas heräilleet, ja lähteneet ravinnonhakuun asutuskeskusten liepeille. Kevään aikana karhuja on jouduttu
karkottamaan mm. Soinissa ja Vahangalla, jossa karhu
jouduttiin jopa lopettamaan poliisilain perusteella.
Joskus karkotus onnistuu, joskus ei. Mikäli
karkotettavana on vahingossa asutuksen keskelle
joutunut, emonsa vierottama erauspentu, saattaa
karkotus onnistua ja karhunpentu oppii ensikerrasta luonnollisen käyttäytymismallinsa mukaan väistämään ihmistä. Karhu kokee ihmisen uhkaksi, ja
väistää pois ihmisen vaikutuspiiristä.
Mikäli karkotettavana on jo pidempään ihmisen
elinpiirin tuntumassa elänyt karhu, ei se karkotuksenkaan yhteydessä koe ihmistä uhkana, vaan karkotustilanne on karhulle väliaikainen väistöliike pois
ihmisen ”jaloista” ja tilanteen rauhoituttua karhu
palaa takaisin alueelle, josta se karkotettiin. Mitä
useammin karhua on jouduttu karkottamaan, sitä
useammin se palaa takaisin, ja mitä useammin karhu
onnistuu palaamaan takaisin, sitä varmemmaksi se
itsensä karkotustilanteessa tuntee ja sitä vaikeampaa
on sen uusintakarkoitus. ”Karhunpyörä” on valmis.
Tiedossa on mm. tapaus, jossa Kuusamossa
kiinniotettu karhu siirrettiin Parkanoon. Muutamien viikkojen jälkeen sama karhu tavattiin jälleen
Kuusamossa - samalla alueella - josta se oli siirretty
satojen kilometrien päähän.
Tässä vaiheessa on paikallaan kysyä, mitä järkeä
on näiden samojen karhuyksilöiden juoksuttamisessa asutuskeskuksista metsänlaitaan, jossa ne viipyvät
vain sen aikaa, kun karkottajien koirat ovat jäljessä?
Karkotuksen yhteydessä on keskusteltu myös
karhun nukuttamisesta ja siirtämisestä kauemmaksi
asutuksesta. Kuusamon – Parkanon esimerkki kertoo, että ei kannata. Vaikka kannattaisikin, niin riskit ovat hirvittävät, sillä asutuskeskuksessa karhun
nukuttaminen on kokonaan eri juttu, kun norsun
nukuttaminen helikopterista Serengetin kansallispuistossa, jossa nuolen lonkkaansa saanutta norsua
seurataan helikopterilla useita kilometrejä, ja katsotaan kun norsu nukahtaa apinan leipäpuun juureen.
Asutuskeskuksessa nukutusnuolen ampuminen
karhuun noin 10-15 m etäisyydeltä on sulaa hulluutta, sillä tajunnan rajamailla oleva karhu juoksee
osuman jälkeenkin vielä useita minuutteja, eikä kukaan tiedä mihin suuntaan, eikä sitä, kuinka paljon
juuri siellä suunnassa on ihmisiä edessä.
Kuka vastaa ihmishengistä silloin, kun viimeisillä voimillaan hortoileva karhu syöksyy takapihan
grillijuhliin taikka D- tyttöjen pesäpallo-otteluun?
Poliisi vastaa.
Poliisilain perusteella on mahdollista lopettaa
ihmisille uhkana oleva eläin. Kysymyksessä ei ole
metsästys, vaan eläimen lopettaminen.
Poliisilla on muutakin tekemistä, kuin paimentaa
takapihojen karhuja. Jotta poliisi pystyisi paremmin
keskittymään varsinaiseen leipätyöhönsä, tulisi tällaisten karhukarkotusten vähentyä, taikka loppua
kokonaan.
Ongelma ratkaistaan sillä, että alamme vihdoinkin päättämään itse omasta suurpetokannastamme,
emmekä aina anele lupaa ”direktiivikeskuksesta”.
Riistanhoitopiireille on uskallettava myötää nykyistä
enemmän ongelmaeläimille( myös susille ) kaatolupia. Ongelmaeläinten lopettaminen poliisilain perusteella kertoo täydellisesti epäonnistuneesta suurpetopolitiikasta.
Muutaman karhun ja suden kaataminen metsästämällä ei vaaranna suurpetokantojamme, mutta
palauttaa suurpetoihimme ikiaikaisen varovaisuuden ihmistä kohtaan. Tähän varovaisuuteen kuuluu
se, että eläimet luonnostaan karttavat ihmisasutuksia, eikä karkotuksiin enää ole tarvetta.
Reijo Hongisto, Vimpeli
www.reijohongisto.fi
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Adoptiolaista äänestettiin
Puhemiesneuvosto ei suostunut
äänestyksen siirtämiseen
Eduskunnassa äänestettiin
perjantaina 15.5. homo- ja
lesboperheiden adoptiolaista. Enemmistö perussuomalaisista kansanedustajista
ei voinut osallistua äänestykseen puoluekokouksen
takia. Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä kirjelmöi
asiasta puhemiesneuvostolle, joka ei kuitenkaan suostunut siirtämään äänestystä.
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän kirje
puhemiesneuvostolle
Tänään eduskuntaryhmien
pääsihteerien viikkopalaverissa kävi ilmi, että hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
(HE 198/2008 vp) tulee toiseen käsittelyyn tiistaina 12.
toukokuuta ja siitä ilmeisesti
äänestetään perjantaina 15.

toukokuuta 2009 klo 13 alkavassa istunnossa.
Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Seinäjoella
16.-17.5.2009.
Puoluekokousta edeltävänä päivänä perjantaina 15.
toukokuuta Seinäjoella kokoontuvat puoluehallitus ja
puoluekokouksen valmisteluvaliokunta klo 14. Kutsu
näihin kokouksiin on lähetetty hyvissä ajoin ja niihin
joutuu osallistumaan enemmistö eduskuntaryhmästämme, koska he kuuluvat
jäseninä em. toimielimiin
puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta lukien.
Edellä olevan perusteella Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä pyytää
Puhemiesneuvostolta kunnioittavasti, että edellä mainitun hallituksen esityksen
toisen käsittelyn mahdolliset äänestykset pidettäi-

siin jonain muuna päivänä
kuin suunniteltuna päivänä
15.5.2009.
Puhemiesneuvoston
vastaus
Pääsihteeri esitteli perussuomalaisten eduskuntaryhmän kirjeen 8.5.2009,
joka koskee parisuhdelain
muuttamista koskevan esityksen (HE 198/2008) toisen käsittelyn äänestyksen
siirtämistä aikaisemmin
suunnitellusta 15.5.2009
pidettävästä täysistunnosta.
Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Seinäjoella
16.-17.5.2009 ja siihen liittyen puoluehallitus ja puoluekokouksen valmisteluvaliokunta on kutsuttu koolle
Seinäjoelle
perjantaiksi
15.5.2009 kello 14.00.
Keskustelun
jälkeen
puhemiesneuvosto päätti

pysyä aikaisemmassa käsittelyaikataulussa, eli ko.
äänestys toimitetaan perjantaina 15.5.2009 pidettävässä täysistunnossa.
Äänestystulokset
Perjantaina 15.5.2009 pidetyssä
täysistunnossa
lakiesityksen toisen käsittelyn äänestyksessä lakiesitys hyväksyttiin äänin 108
puolesta, 29 vastaan. Lakiesitystä vastustivat perussuomalaiset sekä kristillisdemokraatit ja kannattivat
vasemmistoliitto, vihreät
sekä RKP. Keskustan eduskuntaryhmässä
esitystä
kannatti 21 ja vastusti 15,
kokoomuksessa kannattajia
oli 27 ja vastustajia 4, sosialidemokraateista kannattajia löytyi 29 ja vastustajia
3. Yksi kokoomuslainen
äänesti tyhjää.

Kansanedustaja Pentti Oinosen
puheenvuoro koskien parisuhdelakia
Hallituksen esitys
laiksi rekisteröidystä
parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Tiistaina 12.5.2009

Arvoisa herra puhemies!
Käsittelyssä oleva rekisteröidyn parisuhdelain 9 §:n
muutos liittyen adoptioon
ja lapsen saamiin ja menettämiin oikeuksiin jakaa
meidät kansanedustajat ja
kansan tässä omantunnon
kysymyksessä selvästi kahtia. Oma mielipiteeni on,
että ainoa oikea parisuhde
on miehen ja naisen välinen
suhde. Jotkut teistä ovat
kanssani eri mieltä ja näin
saa olla. Näinhän saadaan
keskustelua aikaan, mutta
on myös huomioitava, että
kaikilla on oikeus myös erilaiseen mielipiteeseen.
Mies ja nainen ovat ihmislajin ydin. Näin on luoja
aikojen alussa suuressa viisaudessaan säätänyt. Tarvitaan mies ja nainen, jotta
lapsi saa alkunsa. Vaikka
elämmekin uutta vuosituhatta ja vapaamielisiä aikoja, tätä faktaa ei Suomen
eduskuntakaan pysty muuttamaan.
Arvoisa puhemies! Jos
nais- ja miesparit haluavat
leikkiä makuuhuoneleikke-

jään niin ok, mutta miksi
sotkea viattomat lapset tähän, koska on pelättävissä
seuraamuksia lapsen kehitykseen ja vaikeuksia esimerkiksi koulunkäynnissä.
Koulukiusaaminen on aina
ajankohtainen aihe, ja vaadinkin opetusministeriötä
varautumaan entistä paremmin tilanteisiin, joissa opettajat joutuvat käsittelemään
tilanteita, kun lapsi joutuu
kiusatuksi samaa sukupuolta olevien vanhempiensa
vuoksi. Valtiovallan olisi
jo lapsia suojellakseen välittömästi varattava varoja
lasten psyykkiseen kuntoutukseen koulukiusaamisesta
ja erilaisista vanhemmista
johtuvien psyykkisten oireiden hoitoon.
Lain tultua voimaan,
pitäisi koulujen sukupuolivalistusta uudistaa. Ennen
opetettiin opettajan punastellessa diojen ja pahvitaulujen keskellä sekä
oppilaiden tirskuessa, mitä
mies ja nainen tekevät, jotta lapsi saa alkunsa. Se oli
sitä vanhaa perinteistä sukupuolivalistusta. Rinnalle
pitäisikin nyt tuoda myös
valistusta, jossa kerrotaan
asioista samaa sukupuolta
olevien näkövinkkelistä.
Uusi teknologia tarjoaa
varmasti hyvät näkymät
tutustua asiaan syvällisesti,

esimerkiksi teräväpiirtoelokuvien ja kolmiulotteisten
mallien avulla.
Arvoisa puhemies! Tässä
lainmuutoksessa ei ole kyse
pelkästään nais- ja miesparien sisäisien adoptioiden
muutoksesta, vaan tällä on
myös periaatteellista merkitystä. On kyse rajoista.
Missä menevät vapaamielisyyden rajat? Kysyn, onko
pelättävissä, että maailmalla
aletaan esittämään vaatimuksia siitä, että ihmisen
on saatava avioitua esimerkiksi rakastamansa hauvelin
kanssa? Hollannissa puolestaan on puuhattu pedoﬁilien
omaa puoluetta. Suomalaiset tosin reagoivat asiaan
perustamalla adressin, jossa
vaadittiin kyseisen puolueen kieltämistä. Yli 170 000
suomalaista on kirjoittanut
nimensä adressiin. Missä
siis menee vapaamielisyyden
raja? Missä menee raja, jolloin voimme huutaa seis, tai
oikeammin, milloin meidän
kansanedustajien pitää huutaa seis? Ehkä se raja menee
siinä, kun kansan valitsemien edustajien omatunto alkaa öisinkin soimata.
Arvoisa puhemies! Yhteiskuntamme on muuttunut
nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Samalla
on muuttunut hyväksytyn ja
kielletyn asian tai toiminnan

välinen raja. Jos tällainen
laki olisi tuotu eduskuntaan
30 vuotta sitten, olisi ehdottelija saanut varmasti sakinhivutuksen, puhumattakaan
siitä, jos tätä olisi ehdottanut
hallitus, silloin olisi Urhokin
asiasta muutaman ärräpään
päästänyt. Kannatan ed.
Räsäsen tekemää hylkäysesitystä.
Timo Heinonen /kok
(vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Minun
mielestäni on mautonta
nostaa keskustelussa, jossa
puhutaan ihmisistä, jotka
rakastavat lapsiaan, samassa keskustelussa esille koirat
ja eläimiin sekaantuminen
ja tällaiset sairaat tavoitteet
taikka ajatukset. On todella
loukkaavaa näitä ihmisiä
kohtaan, jotka haluavat
niille lapsille, joka usein
on heistä toisen biologinen
lapsi, vahvistaa hänen tilannettaan niin, että vahingon
taikka kuoleman sattuessa
lapsella olisi hyvä, turvallinen tulevaisuus senkin jälkeen. Olisi mielenkiintoista
kyllä tietää, jos täällä olisi
perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini paikalla,
irtaantuisiko hän näistä ed.
Oinosen puheenvuoroista,
joissa koirat ja homot ja lesbot rinnastetaan toisiinsa.
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Vaalitaistelu
Hakaniemen torilla
Kallion Seudun Perussuomalaiset
vahvistettuna
Kontulan Perussuomalaisilla olivat nähneet paljon vaivaa torikampanjan
eteen. Paikalle oli tuotu
Haapasen Petrin matkailuauto, johon oli liimattu
Sampon vaalimainokset ja
yhdistyksen iso lippu oli vedetty salkoon. Sampo jakoi
vaalimainoksia, mehua, paristoja palovaroittimeen ja
keskusteli toriväen kanssa.
Olimme ajoissa paikalla, heti aamusta vähän ennen kun tori alkoi vilkastumaan. Aloimme jakamaan
vaalimainoksia heti kun
torielämä osoitti vilkastumisen merkkejä. Olin yllättynyt, miten hyvin toriväki
otti vaalimainoksia vastaan.
Väkisin ei kenellekään niitä
tyrkytetty, ainoastaan niille
annettiin jotka halusivat ottaa vastaan. Jaoin ahkerasti
mainoksia, useita kertoja
täytyi mennä täydentämään
omaa varastoaan kun mainokset loppuivat kesken.
Olimme jo ehtineet jakaa paljon mainoksia, kun
Kokoomus tuli viereen pystyttämään omaa telttaansa.
Kokoomus oli lähettänyt
raskaan sarjan helsinkiläiskaartin paikalle: Ben Zyskowicz, Eija-Riitta Korhola,
Sirpa Pietikäinen, Risto EJ
Penttilä, Eeva-Riitta Siitonen, Petri Sarvamaa ja liuta
muita heidän ehdokkaitaan.
Kuitenkin Perussuomalaisten Kallion Seudun paikallisyhdistys vei voiton yhdellä EU-ehdokkaalla. Kuhina
oli Sampon luona.
Tämä kiinnitti kokoomusväen huomiota. Sieltä
tuli yksi vähän tuntemattomampi ehdokas vaaliautomme luokse suoraan
Sampon eteen kampanjoimaan niiden ihmisten joukkoon, jotka olivat Sampoa
tulleet jututtamaan. Kävin
kohteliaasti pyytämässä tä-
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tä herraa siirtymään omalle
teltalleen, jotta voimme jatkaa vaalityötä. Kun kokoomusporukka ei muuta keksinyt, he alkoivat rakentaa
omista ehdokkaistaan muuria vaaliautomme eteen.
Eivät muuta voineet sille
kiinnostukselle, jota ehdokkaamme toriväessä herätti.
Tämä muuri murtui, kun
oman väkemme kanssa menimme muurin joukkoon jakamaan vaalimainoksia, ymmärsivät kohteliaasti häipyä.
Hakaniemen torilla käytiinkin mielenkiintoinen
vaalikamppailu, kun kilpailimme yhdellä ehdokkaalla
Kokoomuksen runsaslukuista ehdokasjoukkoa vastaan.
Saimme vaaliautollemme
kerättyä enemmän väkeä
kuin kokoomusporukka yhteensä. Perussuomalaisuus
on selvästi nousussa Kallion ja Hakaniemen kulmilla.

Kokoomuksen touhua oli
mielenkiintoista seurata
sivusta.
Vaalimainoksia jakaessani havaitsin, että ihmisissä on paljon niitä, jotka
ovat valtapuolueisiin ja
niiden touhuihin todella kyllästyneitä. Ihmiset
kaipasivat selvästi myös
kuuntelijaa, kun halusivat
kertoa mielipiteitään politiikasta. Kokoomusväessä
oli yllättävän monta sliipattua supliikkia selittelijää, ihmiset näkevät tällaisten ehdokkaiden läpi.
Liian hyviltä kuulostavat
treenatut selitykset eivät
oikein mene läpi.
Teksti: Jorma Nordlin,
Kallion seudun
perussuomalaiset
Kuvat: Petri Haapanen
Kontulan
Perussuomalaiset

Kutsu helsinkiläisnuorille
piirijärjestön perustamistilaisuuteen
Jos olet Perussuomalaisten Nuorten
jäsen ja asut Helsingissä, olet lämpimästi tervetullut mukaan perustamaan omaa Nuorten piirijärjestöämme. Nuorisopiirin toimintaan
osallistuminen on helppo tapa aktivoitua poliittisesti sekä tehdä itseään
ja Perussuomalaisuutta tunnetuksi
omassa kaupunginosassasi ja koko
kaupungissamme.
Perustamistilaisuus pidetään Perussuomalaisten puoluetoimistolla

MAANANTAINA 1.6. KELLO 18
alkaen, osoite Mannerheimintie 40
B 56, 00100 Helsinki (5. kerros).
Tarjolla virvokkeita ja pikkusyötävää.
Tervetuloa!
Lisätiedot:
Antti Valpas
antti.valpas@ps-nuoret.net
050-561 4334

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Suomalaisten ja ulkomaalaisten
opiskelijoiden eriarvoisuus
opiskelupaikkoja myönnettäessä

Yhä useamman koulutuspaikan opiskelijavalinnoissa joudutaan arvioimaan
valituiksi tulevat opiskelijat
sekä suomalaisten että ulkomaalaisten opiskelupaikan
hakijoiden joukosta. Opiskelijavalintojen kohdalla
on tällöinkin noudatettava
valintakriteereissä yhdenvertaisia ja oikeudenmukaisia perusteita. Valitettavasti
näin ei tilanne aina ole.
Saamieni tietojen mukaan esim. Turun yliopiston
erillislaitoksena toimivan
Turku Center for Computer Science (TUCS) jatkoopiskelijahaun yhteydessä
ovat ulkomaalaiset hakijat
saaneet jatko-opiskelijoiden
valinnassa epäoikeudenmukaista etua tiettyihin
suomalaisiin opiskelijoihin verrattuna. Kyseisessä
tapauksessa suomalaiset
opiskelijat arvioidaan ylioppilaskiintiössä, vaikka

■ ESKO

he eivät olisikaan suorittaneet ylioppilastutkintoa
vaan kouluttautuneet ammattikorkeakoulussa ennen
yliopistoon siirtymistään.
Tällöin opiskelijavalinnan
pohjana toimivassa pisteytyksessä nämä suomalaiset
opiskelijat ovat huonommassa asemassa ulkomaalaisiin hakijoihin nähden,
joiden ylioppilastutkintoja
tai muita niihin verrattavia
tutkintoja ei huomioida
lainkaan.
Edellä mainitussa tilanteessa epäoikeudenmukainen tilanne syntyy siitä, että
ulkomaalaisilla hakijoilla
valintaan oikeuttavia pisteitä kertyy mm. työkokemuksesta ja suosittelukirjeistä
aivan kuten suomalaistenkin opiskelijoiden kohdalla, mutta jos suomalainen
jatko-opiskelupaikan hakija
ei ole suorittanut yo-tutkintoa, niin hänellä ei ole mi-

tään mahdollisuuksia saada täysiä arviointipisteitä,
koska pisteitä myönnetään
myös yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ja tämä ei
kuitenkaan koske ulkomaalaisia hakijoita.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä, että oppilaitosten opiskelijavalinnoissa
käyttämät arviointikriteerit ovat yhdenvertaiset ja
oikeudenmukaiset kaikkia
hakijoita kohtaan, etteivät
suomalaiset hakijat joudu heikompaan asemaan
ulkomaalaisiin hakijoihin
verrattuna, niin kuin on
saamieni tietojen mukaan
käynyt esimerkiksi Turun
yliopistoon kuuluvan Turku Center for Computer
Science
-erillislaitoksen
jatko-opiskelijapaikkoja
jaettaessa?

Helsingissä 14.5.2009
Raimo Vistbacka
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Torjuntavoitto uusliberalismista
Espoossa saavutettiin koko Suomen
mittakaavassa ainutlaatuinen
torjuntavoitto uusliberalismista, kun
kokoomuksen ajama liikelaitosten
yhtiöittäminen saatiin torjutuksi
ainakin meneillään olevan
(2009-2012) valtuustokauden ajaksi
perussuomalaisten aloitteesta.
- Meillä on voimassa oleva tuottavuusohjelmasopimus, jossa Espoota kovasti
kannustetaan liikelaitostamiseen. Tutkittuani asiaa
tulin siihen tulokseen, että
liikelaitokset usein myöhemmin yhtiöitetään. Koska Suomessa osakeyhtiölaki hakkaa aina kuntalain,
ajattelin ettei se voi käydä
päinsä, Espoosta ei saa tulla julkista yritystä, vaikka
kaupunginjohtaja Margetta Kokkonen niin haluaakin, kertoo idean alullepanija, television uutisankkurinakin tunnetuksi tullut
toimittaja Seppo Huhta
perussuomalaisten valtuustoryhmästä Espoosta.
Ongelma oli visainen,
sillä myös perussuomalaiset
olivat allekirjoittaneet tuottavuusohjelmasopimuksen,
joten sen sisältöä ei niin
vain käynyt muuttaminen.
Huhta ratkaisi ongelman
ehdottamalla sopimukseen

lisäystä, jonka mukaan ainakaan kuluvan valtuustokauden aikana ei olemassa
olevia eikä mahdollisesti
perustettavia liikelaitoksia
yhtiöitettäisi.
Lisäys sopi hyvin muille
Espoon valtuustoryhmille ja
asiasta äänestettiin. Päätöksen takana olivat Perussuomalaiset, Vihreät, SDP, RKP,
Vasemmistoliitto, Kristillisdemokraatit, Köyhien Asialla ja yksi keskustalainen.
Vastaan äänestivät Kokoomus ja kaksi keskustalaista.
Ainutlaatuinen päätös
Suomessa
Päätös on koko Suomessa ja
todennäköisesti kauempanakin siksi ainutlaatuinen,
ettei sellaista ole näin kategorisesti tehty missään muualla, vaikka yksittäisiä liikelaitoksia koskevia päätöksiä
onkin tehty. Yhtiöittämisen
vastustaminen on myös yri-

Espoossa saavutettiin Suomen oloissa ainutlaatuinen torjuntavoitto uusliberalismista
uutisankkurinakin tunnetun perussuomalaisen kaupunginvaltuutetun Seppo Huhdan
aloitteesta. Kuva otettu Seinäjoen puoluekokouksessa.

tysten edun mukaista, koska
kaupunki hakkaisi kilpailussa kaikki muut, jos se toimisi
kuin yritys.
Espoossa Perussuomalaiset ovat yhdessä SDP:n,

Vihreiden ja RKP:n kanssa
asettuneet monissa asioissa
menestyksellisesti yhteiseen
rintamaan Kokoomuksen
ylivaltaa vastaan ja ainakin
toistaiseksi yhteistyö on toi-

minut hyvin. Mutta miksi
Kokoomus ajaa Espoon yhtiöittämistä?
- Luulen ettei Espoon
Kokoomuksessakaan oikein ymmärretä, mitä he

halusivat. Sopimustahan ei
sinänsä voi lukea niin, että
Espoossa ajettaisiin liikelaitosten yhtiöittämistä.
Espoossa tilanne on se, että päätöksentekoa hallitsee
kokoomuslainen kaupunginjohtaja Margetta Kokkonen. Kuten usein käy, jos
kaupunkia tai kuntaa johtaa
hyvin voimakastahtoinen
virkamiesjohtaja, jolla on
vielä suurimman valtuustoryhmän tuki takanaan, hänelle vuosien mittaan kertyy
niin paljon vaikutusvaltaa
että saa ajettua läpi oman
tahtonsa melkein asiassa
kuin asiassa, varsinkin jos
hän on niinkin aktiivinen ja
pätevä kuin Kokkonen on.
Siksi on hyvä, että valtuustossa on vahva vastavoima.
Seppo Huhta pitää kyseenalaisena myös liikelaitostamista, koska esimerkiksi Helsingissä liikelaitokset keräävät kouluista
jopa neljä euroa suurempaa
neliövuokraa kuin kaupunki keräisi, mutta ainakin
yhtiöittäminen on saatu Espoossa poikki. Huhta toivoo myös, että muuallakin
Suomessa herättäisiin miettimään liikelaitostamisen ja
sitä mahdollisesti seuraavan
yhtiöittämisen järkevyyttä.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Vihreää kultaa ja hallitusten energiapolitiikkaa

Kotimaisia raaka-aineita
suosivalla energiapolitiikalla voitaisiin vaikuttaa merkittävästi omien
energialähteiden uusiutumiseen ja työllisyyteen.
Bioenergian lisäkäytön
vaikutukset näkyisivät
positiivisina työllisyydessä, metsätaloudessa
ja ympäristönhoidossa.
Käytön lisääminen edellyttää bioenergian rinnastamista tuulivoimaan ja
takuuhintajärjestelmää.

Suomen metsäteollisuus
supistuu ja puukauppa on
paikoin jopa pysähdyksissä. Se elpynee, kun vanhat leimikot, tienvarsi- ja
tuontivarastot vähentyvät.
Sahapuun kysyntä paranee
talouden elpymisen myötä.
– Oheistuotteena syntyvän
kuitupuun käyttöä bioenergian raaka-aineena voisi
lisätä sähkön ja lämmön
tuotannossa.
Öljytuotteiden hintaheilahtelujen synnyttämä
epävarmuus herätti keskustelun vaihtoehtoisten
polttoaineiden käytön lisäämistä. Sen seurauksena tuulivoima saaneekin
syksyllä 83,5 euron takuuhinnan megawattitunnille.
Kansantalous- ja oikeudenmukaisuussyistä samaa
ajatusmallia tulee soveltaa
myös bioenergian tuotan-

toon. Takuuhinnan seurauksena taimikonhoito ja
harvennushakkuut oikeaaikaistuisivat ja puuston
tilavuuskasvu nopeutuisi.
Hakkeen lisäkäytön vaikutukset näkyisivät pian maisemanhoitona, avautuneina järvimaisemina ja avarat
tienvarsimetsät lisäisivät
”kumipyöräkulkijan” turvallisuutta sekä turismia.
Edellisen laman energiapolitiikkaa: Valtionvarainvaliokunnan lausunnossa
2.6.92 talousvaliokunnalle/VEPS-tunnus on VaVL
3/1992. Tämä liittyy asiaan: SE/1992, jossa kuultiin
laajaa asiantuntijakaartia.
Energiaongelmaa yritettiin
ratkaista perusteellisten
selvitysten kautta. Etsittiin
kestävää ratkaisua asetetuille päästötavoitteille.
Selvityksen mukaan bio-

energian käyttö Suomessa
oli OECD-maiden korkein,
mutta kehityksen tuloksena olemme jääneet jälkeen
Ruotsista. Tuontienergiaa
oli 70 % kulutuksesta, jos
ydinvoima on sitä. Mietinnössä todettiin Venäjän
maakaasutoimitusten olevan epävarma vaihtoehto
eikä se ole ratkaisu perusenergiatarpeelle. Selvitykset
ovat pääosin hyödyntämättä. - Nykyisin bioenergiatutkimuksen tärkeys korostuu
senkin vuoksi, että Putinin
talousajattelu lisää energiahuollon epävarmuutta.
Talousahdingossa painivat kuntayhtymät myivät
omia sähkölaitoksiaan, josta alkoi voimakas sähkön
hinnan kohoaminen. Fortum listattiin pörssiin vuonna 98. Sähkön ja osakkeen
hinnannousun arvosokeu-

dessa hankittiin Venäjältä
TKG 10-kaasuvoimalaitos.
Ilmeisten
jättioptioiden
toivossa tehtiin miljardien
riskisijoitus maahan, josta
kokemusten mukaan on lähes mahdotonta palauttaa
varoja. - Tuliko TKG 10:stä
UMTS-kauppojen ja metsäteollisuuden Amerikan
matkan toisinto? – Piakkoin
huomataan, että olisi ollut
viisaampaa sijoittaa nuo varat kotimaisen bioenergian
käytön lisäämiseen.
Suuryhtiöiden tuulienergialle puuhataan takuuhintaa, mutta metsätilojen
tuottaman
bioenergian
raaka-aineen käyttöä lisäävä tuki on unohtunut. Bioenergialla ja tuulivoimalla
tulisi olla sama syöttötarifﬁ. Em. selvityksen mukaan
bioenergia avaisi ainakin
10.000 uutta työpaikkaa

tuotannossa ja raakaainehuollossa. Laitehankintojen kotimaisuusaste
on noin 80 %. - Nykyiselläkin tekniikalla yhdellä irtokuutiolla haketta
tuotetaan 250 kilowattia
sähköä ja sivutuotteena
550 kilowattia lämpöä.
Kuitupuun tarve supistuu metsäteollisuuden
siirtyessä halvempien tuotantokustannusten maihin,
mutta sen käyttöä voisi
lisätä bioenergian tuotannossa. Hallitusten vaihtuessa energiapolitiikka saa
uusia painotuksia. Kaipaisimme pitkäjänteistä
johdonmukaisuutta energiapolitiikkaan.

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Vilkas markkinapäivä Lahdessa
Kahdeksan EU-ehdokasta kansalaisia tapaamassa

Parlamentissa puhuttua
Hyljetuotteiden kauppa
kielletään
Euroopan parlamentti kannatti täysistunnossaan
hyljetuotteiden kaupan kieltoa. Äänestyksessä hyväksytyn esityksen mukaan hyljetuotteiden kauppa
pääsääntöisesti kielletään EU:n alueella. Kieltoon
tuli Suomenkin toivoma poikkeusmahdollisuus hyljekannan kestävää kehitystä koskevan pyytämisen
osalta. Myös inuiittiyhteisöt saavat poikkeuksen.

Parlamentti äänesti
eläinkokeista
Tiivis kiinnostuneiden muuri ympäröi perussuomalaisten telttaosastoa Lahden toukokuun markkinoilla.
Perussuomalaisten EU-ehdokkaat olivat kansan tentattavina. Monia ajankohtaisia asioita tuli esiin.

Toukokuun markkinapäivä
on vilkas Lahdessa. Tällä
kerralla markkinat saivat
ylimääräistä vipinää aikaan,
kun kahdeksan perussuomalaisten EU-ehdokasta oli
paikalla Lahden Perussuomalaiset ry:n osastolla.
Noin 450 kahviannosta
kului pullan kera parissa
tunnissa. Osastolla vieraili
kaikkiaan noin 600 henki-

löä. Soinin ja kumppaneiden esiintyminen oli myös
tukeva mediatapahtuma.
Television uutiskamera tallensi tapahtumaa. Lehtien ja
paikallisradioiden toimittajia ja kuvaajia vilahteli vilkkaasti väkijoukossa.
Helpolla EU-ehdokkaat
eivät päässeet. Kansalaiset
tenttasivat tiukasti ehdokkaiden näkemyksiä eri asi-

oista. Paikallinen lehti taltioi Timo Soinin ja Pertti "V"
Virtasen kielitaitonäytteet
nettiuutisiinsa.
Perussuomalaisten mukaantulo EU-vaaleihin kovan luokan ehdokkaillaan
sähköisti myös tunnelmia
Lahden torilla. Muiden
puolueiden osastoilla oli
selkeästi hiljaisempaa. Perussuomalaiset vetivät sekä

yleisön että median huomion puoleensa.
Lahdessa EU-ehdokkaista paikalla olivat Timo Soini,
Pirkko Mattila, Pertti "V"
Virtanen, Erkki Havansi,
Lauri Heikkilä, Vesa-Matti
Saarakkala, Sampo Terho ja
Freddy Van Wonterghem.
Teksti ja kuva:
Lasse Koskinen

Ex-ministeri Iiro Viinanen merkkejä myymässä

Vesijärvi-liike on saanut vaikuttajia liikkeelle
Lahti on Vesijärven äärellä.
Sen vedenlaadun parantamisen tukemiseen perustettiin taannoin Vesijärvi-säätiö, jonka valtuuskuntaan
kerättiin paikallisia vaikuttajia. Yksi heistä on entinen
valtiovarainministeri Iiro
Viinanen (kok), joka nykyisin asuu Lahdessa.
Säätiö myy muun muassa asiansa puolesta rintamerkkejä. Niitä Iiro Viinanenkin kauppasi perussuomalaisten EU-ehdokkaille ja
toriyleisölle. Monen rintapieleen merkki ilmestyikin.
Yksi merkin ostaneista oli
SMP:n entinen kansanedustaja Mikko Vainio, joka
tunnetaan innokkaana kuhakalastajana Vesijärvellä.
Entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen kauppasi Lahden torilla Vesijärvi-säätiön
merkkejä entiselle SMP:n kansanedustaja Mikko Vainiolle, joka kalastaa Vesijärvellä.

Teksti ja kuva:
Lasse Koskinen

Euroopan parlamentti katsoo, että eettisistä syistä
eläinkokeiden käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa
tulee rajoittaa ja eläinten hyvinvoinnista tulee pitää
parempaa huolta. Tämä täytyy kuitenkin tehdä estämättä eurooppalaista tautien tutkimusta.
EU:ssa käytetään noin 12:ta miljoonaa eläintä
tieteellisissä tutkimuksissa vuosittain. Tätä lukua
tulisi pienentää minimiinsä, ja kaikkien suunniteltujen kokeiden tulisi läpikäydä pakollinen eettinen
arviointi, parlamentti katsoo.

Ei kompromissia
televiestintäpaketista
Euroopan parlamentin täysistunto ei hyväksynyt
EU:n televiestintäpaketista neuvoteltua kompromissia. Täysistunto kannatti parlamentin aiempaa
kantaa internetin käyttäjien oikeuksista, jonka
mukaan näitä oikeuksia ei voida rajoittaa ennen
oikeusviranomaisten tekemää päätöstä.
Koska tämä kanta ei kuulunut neuvoston kanssa sovittuun kompromissitekstiin, koko telepaketti
jäi hyväksymättä.

Ammatinharjoittajien
puolisoille pakollinen
sosiaaliturva
Parlamentti hyväksyi keskiviikkona 6.5. mietinnön, jossa vaaditaan parannuksia itsenäisiä ammatinharjoittajia avustavien puolisoiden asemaan.
Äitiysvapaita koskeva toinen mietintö palautettiin
valiokuntaan.
Parlamentti hyväksyi Astrid Lullingin (EPP-ED,
LU) mietinnön äänin 550 puolesta, 14 vastaan ja
57 tyhjää. Siinä esitetään, että itsenäisiä ammatinharjoittajia avustavien puolisoiden tulisi saada
asianmukainen sosiaaliturva koko EU:ssa.
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Tukeeko hallitus kansainvälistä rikollisuutta?
Suomeen tuli vuonna 2007
noin 1500 turvapaikanhakijaa. Viime vuonna heitä oli jo yli 4000. Vuonna
2007 turvapaikanhakijoita
oli Somaliasta 82 ja vuonna
2008 1181. Irakista vastaavat luvut olivat 327 ja 1255.
Kasvu on huomattava.
Vuonna 2007 Suomeen
tuli 98 ankkurilasta eli yksin tulleita alaikäisiä tai
alaikäisiksi itseään väittäviä henkilöitä. Viime vuonna luku oli 706 eli nousua
edelliseen vuoteen 620 prosenttia!

kohtuuttoman pitkiksi. Kohta ollaan yli vuoden pituisissa käsittelyajoissa. Hallituksen elvytyspaketissa on rahat
noin kymmenen työntekijän
palkkaamiseen, mutta se ei
juuri paranna tilannetta.
Maahanmuuttoviraston
turvapaikkayksikön johtajan mukaan nyt tarvittaisiin pikaisesti rahat noin 30
työntekijän palkkaamiseen,
jotta voitaisiin pysyä edes
siedettävän pituisissa käsittelyajoissa. Tällä hetkellä
käsittelyssä ovat viime vuoden loppukesällä Suomeen
tulleet hakijat.

Räjähdysmäinen kasvu
Turvapaikanhakijoiden
määrä alkoi kasvaa räjähdysmäisesti viime vuoden
lokakuussa. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana heitä
on tullut 1430, joten kokonaismäärän ennustetaan
nousevan kuluvana vuonna
jopa 6000:een ellei hallitus
muuta politiikkaansa.
Vastaanottokeskukset
ovat täynnä. Uusia etsitään
eri kunnista. Tällä hetkellä
turvapaikanhakijoita ollaan
majoittamassa hotelleihin,
kun uusia vastaanottokeskuksia ei ole onnistuttu löytämään riittävästi.
Käsittelyajat pitkät
Turvapaikkahakemusten käsittelyajat uhkaavat pitkittyä

Syy hallituksen
politiikassa
Mistä tämä hakijoiden räjähdysmäinen kasvu johtuu? Väitän, että syy on
hallituksen harjoittamassa
maahanmuuttopolitiikassa
ja erityisesti maahanmuuttoasioita hoitavan ministeri
Astrid Thorsin. Edellisen
sisäasiainministeri Kari Rajamäen aikana tulijoiden
määrä laski. Hänen johtamaansa tiukkaa linjaa arvosteltiin jopa hänen omassa eduskuntaryhmässään,
rkp:stä ja vihreistä puhumattakaan.
Odotan hallitukselta pikaisia toimia linjan tiukentamiseksi. Muutoin tilanne
räjähtää käsiin ja rasismin
kaltaisille ilmiöille annetaan
liikaa kasvualustaa.

Turvapaikkahakemusten käsittelyä voidaan nopeuttaa vain uusia työntekijöitä palkkaamalla.

Europolin uhka-arvio
Minulla oli äskettäin mahdollisuus olla poliisiasiain
neuvottelukunnan mukana
tutustumassa Europolin toimintaan Hollannin Haagissa. Meille esiteltiin eurooppalaisen järjestäytyneen
rikollisuuden uhka-arvioita.
Erityisen ansiokkaan
esitelmän meille piti Europolissa yli kuusi vuotta
työskennellyt Mari Hämäläinen. Hänen käsityksensä
mukaan kansallisen lainsää-

dännön ja lakien tulkintojen
muutokset vaikuttavat lähes
välittömästi rikollisuuden
tuloon esimerkiksi laittomaan maahanmuuttoon.
Silloin mieleeni muistui
Pohjalaisessa 17. huhtikuuta ollut juttu, joka oli
otsikoitu ”17 000 dollarin
pakomatka Irakista Pohjanmaalle". Jutussa kerrottiin
kuinka esimerkiksi Irakissa
poliisina työskennellyt oli
maksanut pakomatkastaan
12 000 dollaria ilmeisesti
ihmissalakuljetuksiin eri-

koistuneille rikollisryhmille.
Tällaistako toimintaa Suomen hallitus on tukemassa?
Lakia muutettava!
Nyt olisi muutettava lainsäädäntöä nopeasti – esimerkiksi siten, että perusteluksi ei enää riitä se, että
tulee joltakin turvattomalta
alueelta. Henkilön olisi itse
pystyttävä näyttämään toteen, että hänellä itsellään
on henkilökohtaisen suojelun tarve. Näinhän Ruotsis-

sa nykyisin tehdään.
Hallituksen on tehtävä
kaikkensa, ettei se toiminnallaan tue kansainvälisten
ihmissalakuljettajarikollisjärjestöjen taloudellista menestystä kuten nyt valitettavasti näyttää käyvän.

Raimo Vistbacka
Kirjoittaja on Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja.

Globalisaation kriisi on demokratian mahdollisuus

Nykylamassa ei ole kyse vain talousjärjestelmän
kriisistä, vaan myös globalisaation kriisistä. Pääomat
pakenevat Kiinan kaltaisiin
maihin, joissa yhdistyy autoritaarinen politiikka ja
raaka kapitalismi. Näissä
maissa ihmisoikeudetkin
ovat kaupan.
Voimme vaikuttaa pienten kehitysmaiden politiikkaan, mutta meillä ei ole
mitään sanomista siihen,
millaista politiikkaa esimerkiksi Kiina ja Intia har-

joittavat. Kiinan ja Intian
voivat muuttaa vain näiden
maiden kansalaiset itse.
Suomen ei tule sokeasti
tavoitella kilpailukykyä, jota löytyy Kiinalta ja Intialta.
Kilpailukyky, joka perustuu
ihmisten sortamiseen, eriarvoisuuden sallimiseen ja
luonnon tuhoamiseen, ei ole
pysyvää. Kiinassa ja Intiassa elintason nousun rajat
tulevat kohtuullisen nopeasti vastaan, koska väestö
on suuri. Toisaalta niiden
kilpailukyky heikkenee, jos
niiden väestö pienenee.
Myöskään USA:n mallia,
jossa ihmiset joutuvat tekemään elääkseen kahta eri
työtä, meidän ei tule seurata.
Amerikassa ihmisten ainoa
pakopaikka karusta todellisuudesta on hurmoshenkinen uskonnollisuus vailla
todellisia poliittisia tekoja.
Yhtä ääripäätä edustavat
islamilaiset teokratiat, joissa

hengellisyys kukkii, mutta
maallisilla mittareilla mitattuna kyse on arjen takapajuloista. Islamin leviämiseen
voimme vastata lisäämällä
politiikassamme muiden
kuin materiaalisten arvojen
merkitystä. Pelkän materian
voima on heikko jos vastassa on uskonnollinen fundamentalismi. Islam leviää ja
saa nostetta taloudellisesta
eriarvoisuudesta, jota nykyjärjestelmämme ruokkii.
Monilla länsimaalaisilla
ei ole enää arvoja, joiden
puolesta he olisivat valmiita
panemaan oman henkensä
alttiiksi. Syy tähän on tulevaisuuden epävarmuus: Jos
päätämme taistella jonkin
asian puolesta, ei ole mitään
takeita siitä, onko uhrauksillamme vaikutusta.
Suurvaltakehitysmaissa
kansat nousevat ennemmin
tai myöhemmin kapinaan
aivan kuten aikoinaan Eu-

roopassa, jossa Ranskan
vallankumouksen aatteet vapaus, veljeys ja tasa-arvo viitoittivat tietä kansanvallalle
1700-luvun lopulta alkaen.
Seuraa uusjako, jossa
eurooppalaiset häviävät sitä enemmän, mitä tiukemmin pidämme nyt kiinni
kestämättömän
talouskasvun ihanteesta tukien
sitä hyväksymällä EU:lle
perustuslaki eli Lissabonin sopimus. Sopimus on
osa Lissabonin strategiaa, jossa painottuu usko
markkinavoimiin. Tähän
asti Euroopan maat ovat
olleet kilpailukykyisiä kansanvaltaisuutensa ansiosta.
Jos annamme demokratian
pois, emme pääse mukaan
talouden seuraavaan suureen nousuun, kun nykyisissä harvainvalloissakin
koittaa kansanvallan kevät.
Se voi tapahtua jo 20-30
vuoden sisällä.

Jos vahvistamme kansanvaltaamme ja sovellamme ihmisläheistä pienimuotoisuutta
nykypäivässä,
mahdollistamme tuleville
sukupolville hyvän arjen
ja todelliset vaikutusmahdollisuudet. Historia ei
tunne sellaista menestystarinaa, jossa yksilö, joka ei
ole kyennyt vaikuttamaan
omaan lähiympäristöönsä
toivomallaan tavalla, kykenisi vaikuttamaan jotenkin
maailmanlaajuisesti. Globalisaation autuudessa on
kyse niin suuresta valheesta,
että monien on vaikea edes
uskoa sitä valheeksi.
Kehitysmaat eivät kehity eikä maailman suunta muutu, jos päästämme
kehitysmaista osaavimmat
Eurooppaan pakolaisiksi.
Ongelmat seuraavat perässä uusille alueille tuhoten
kulttuurit ja kansanvallan,
jotka ovat pienen ihmisen

turva. Hyväksymällä pakolaisuus ratkaisuna maailman ongelmiin, hyväksymme suuryritysten ja poliittisten harvainvaltojen yhteisen
tulevaisuuden.
Kehitysmaiden diktaattorit haluavat rahoillamme
ympäristöystävällistä tekniikkaa vain siksi, etteivät
joutuisi kohtaamaan kansaa, jonka elinympäristön
he ovat antaneet suuryritysten tuhota. Jos vähentäisimme kehitysapua ja
laittaisimme stopin myös
kansainvaelluksille Eurooppaan, voisivat kehitysmaat
oikeasti kehittyä kansannousujen kautta ja me saisimme rauhassa keskittyä
vakaan Euroopan ja Suomen rakentamiseen.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja
Eurovaaliehdokas
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Pietari Jääskeläinen on
matkalla eduskuntaan
siä ihmisiä on Suomessa jo
lähes kaksi miljoonaa. Tuntuu uskomattomalta, mutta
en pidä mahdottomana, että
Perussuomalaiset kilpailee
näissä vaaleissa jopa suurimman puolueen asemasta.
Viime EU-vaaleissa äänestysinto oli hyvin vähäistä ja
kaikki kolme suurinta puoluetta saivat kukin alle 400
000 äänestäjää. Jos vain
saamme kaikki EU-kriittiset
ihmiset liikkeelle, tuon määrän saavuttaminen ei ole mikään mahdottomuus.
- Meillä on erittäin hyvät ehdokkaat ja kenttä on
innostunut EU-vaaleista, eli
tästä on hyvä lähteä. EUvaalit tuovat kannattajia
myös alle kahden vuoden
päästä pidettäviin eduskuntavaaleihin. Jos on kerran
äänestänyt perussuomalaisia, äänestää kyllä toistekin.
Meillä on hyvinkin mahdollisuuksia saada kaksikymmentä kansanedustajaa
eduskuntaan ja sitä kautta
Suomen hallitukseen, Jääskeläinen arvioi.

Timo Soinin läpimeno tulevissa
EU-vaaleissa on jo melkein varma asia.
Jos ja kun näin käy, hänen tilalleen
loppukauden ajaksi eduskuntaan astuu
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen
Vantaalta.

Jääskeläinen, jolla on kymmenen vuoden kokemus
valtionhallinnon tehtävistä
muun muassa sisäministeriössä, on valmis vastaamaan uuden tehtävänsä
haasteisiin.
- Lähden eduskuntaan
hyvin innostuneesti ja voimalla. Nimenomaan valtio
on epäonnistunut hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa sekä sosiaalisen
tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa.
Valtio on vastuussa tuloerojen jatkuvasta kasvusta ja
muun muassa vähentämällä
miljardeja euroja peruspalveluista se on saattanut
kunnat tähän tilanteeseen,
että niiden on lähdettävä
leikkausten tielle. Jonkun
pitää mennä töihin sinne ja
hoitaa asiat kuntoon.
Eduskunta onkin Jääskeläiselle ennestään hyvin
tuttu toimintaympäristö.
Urallaan valtion- ja kunnallishallinnossa sekä kirkon
ja järjestöjen tehtävissä hän
on joutunut voimakkaasti

ajamaan asioita, ja tuntee
myös monia virkamiehiä ja
kansanedustajia Arkadianmäeltä. Herrojen pelkoa
hän ei tunne.
Kansan kahtiajako
lopetettava
Jääskeläiselle tärkeimpiä
asioita ovat kansalaisten
perusturvan ja hoitopalvelujen turvaaminen sekä
kansan kahtiajaon lopettaminen. Hallituspolitiikka
on ollut hyvätuloisia suosivaa koko vuosikymmenen,
ja vanhukset, lapsiperheet,
sairaat, työttömät ja muut
pienituloiset ovat joutuneet
siitä kärsimään.
Pietari Jääskeläisellä on
sellainen näkemys, että EUvaalit käydään asetelmassa
Timo Soini perussuomalaisineen vastaan muut puolueet. Se on erinomainen asetelma, joka tuo jättivoiton
perussuomalaisille.
- Perussuomalaiset on ainoa EU-kriittinen eduskuntaryhmä, vaikka EU-kriitti-

Teksti: Mika Männistö

Valtio on vastuussa hyvinvointivaltion alasajosta ja
kansan kahtiajaosta. Näiden
epäkohtien korjaamiseksi
haluaa taistella Pietari Jääskeläinen, joka ottaa Timo
Soinin paikan eduskunnassa, jos tämä tulee valituksi
EU-parlamenttiin.

Puolueiden yhteistyötä Maailma kylässä -festivaaleilla
Suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöyhdistys – DEMO ry toi kaikki
eduskuntapuolueet ensimmäistä kertaa yhdessä Maailma kylässä -festivaaleille,
jotka järjestettiin 23.-24.5.
Helsingin Kaisaniemessä.
(Puolueiden naisjärjestöt
ovat tehneet vastaavaa yhteistyötä jo vuosien ajan
NYTKIS ry:n ja NJKL:n
jäsenjärjestöinä.) Rautatientorin Demokratiateltassa
käytiin ajankohtaisia keskusteluja, haastatteluja ja
paneeleita koko festivaaliviikonlopun ajan. Festivaaleilla
vieraili noin 65.000 kävijää.
Puolueiden välisiin vaalipaneeleihin osallistuivat
lauantaina meidän EU-eh-

dokkaamme Sampo Terho
ja naisten tasa-arvokysymyksiin iltapäivän paneelissa vastaili EU-ehdokas Kike
Elomaa. Sunnuntain paneeleissa EU-ehdokasedustajamme olivat Pertti Virtanen
ja Jaana Sankilampi. Kaikki
vastailivat hyvin mallikkaasti ja asiantuntevasti toimittaja-juontajien kysymyksiin.
Lavalle nousivat myös
DEMO:n vieraat Nepalin ja
Tansanian ohjelmista, kertomaan nuorten ja naisten
poliittisen osallistumisen
haasteista. Ohjelmien tavoite on tukea demokratian ja
tasa-arvon toteutumista heidän kotimaissaan, näiden
maiden asukkaiden omin
voimin ja heidän lähtökoh-

distaan. (Tämä tahto löytyy
myös Perussuomalaisten
naisten esitteestä yhtenä
momenttina.)
Kävimme monia mielenkiintoisia keskusteluja
festivaaliyleisön kanssa ja
saimme uusia ystäviä! Lauantain sadekaan ei haitannut

tahtia, kuin jalkapallo-otteluun osallistumisen kohdalla, vaan paikalla vierailleilla
ehdokkailla ja meillä oli iloinen kiire kiinnostuneiden
ihmisten tiedonjanon sammuttamisessa. Oli myös ilo
tavata EU-ehdokkaamme
Erkki Havansin pikkuinen

tyttärenpoika ylpeän isoisän esittelemänä. Pojassa
on hurmuriainesta! Myös
muissa tehtävissä olleiden
EU-vaaliehdokkaiden mainoslappuja jaoimme ahkerasti. Soinin Timo oli monen
vieraamme sydämellä, siten
läsnä ja positiivisten keskustelujen kirvoittajana.
Vaaliesitteitä, vaalilehteä
ja puolueen lehteä meni niin
paljon, että jouduin useaan
otteeseen täydentämään jakelupistettä puoluetoimistolta kiireesti hakien. Laskelmieni mukaan jaoimme
noin 1000 lehteä, välissä
puolueen ja naisjärjestömme esitteet sekä lisäksi ehdokkaiden esitteet. Niistäkin
taisi tulla toinen mokoma!

Kiitän lämpimästi helsinkiläisiä vapaaehtoisiani
Heidiä,
Eeva-Annikkia,
Erikiä, Jormaa ja Ninaa ja
totean, että koko kevään
jatkunut ohjelmansuunnittelutyö, jossa olin mukana,
ei todellakaan mennyt hukkaan meidän puolueemme
kannalta katsottuna! Kolme päivää hurahti aamusta
iltaan, mutta se oli antoisaa,
ja uskon meidän saaneen
uusia kannattajia hienon ja
ihmisläheisen puolueohjelmamme taakse!
Marjo Pihlman
Perussuomalaiset rp
DEMO ry:n hallituksen jäsen
Kuva: Jorma Nordlin
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Lasten vähyys
kyläkoulujen uhkana
Monissa Suomen kunnissa
ja kaupungeissa kyläkouluja
lopetetaan ja luokkakokoja
kasvatetaan säästösyihin vedoten. Syrjäseuduilla saattaa kyläkoulujen lakkauttamiseen löytyä muitakin
syitä – lapsia ei vain kerta
kaikkiaan ole tarpeeksi. Pienessä Siikaisten kunnassa
Pohjois-Satakunnassa lopetettiin kolme kyläkoulua ja
yhdistettiin ylä- ja ala-aste
yhdeksi yhtenäiskouluksi.
Silti oppilaita on vain 135.
- Lapset ovat vähenemässä syrjäseuduilla, se on
joka kunnan ongelma tällä
hetkellä. Omasta mielestäni on kivan näköistä, kun
pihalla juoksentelee toistasataa oppilasta, tuntuu siltä kuin täälläkin olisi vielä
elämää. Ja luokkiin mahtuisi kyllä oppilaita enemmänkin, kertoo koulutoimenjohtaja, rehtori Arja
Lehtinen.
Kaikki lakkautetut kyläkoulut olivat pieniä, alle
kahdenkymmenen oppilaan
yksiköitä. Vain Leväsjoen
kyläkoulu jäi jatkamaan
uuden yhtenäiskoulun lisäksi. Siellä oppilaita on
vielä esikoulu mukaan lukien 26, mutta kun esimerkiksi viime vuonna Siikaisissa
syntyi vain kuusi uutta lasta, on Leväsjoen koulunkin
tulevaisuus vaakalaudalla,
jos uusia oppilaita ei vanhojen tilalle tule.

Pienten kuntien ongelmia ovat lasten vähäinen syntyvyys, mistä syystä oppilasmäärät ovat kääntyneet laskuun ja kyläkouluja suljetaan senkin vuoksi,
että niissä ei enää käy riittävästi oppilaita. Siikaisissa jouduttiin lopettamaan kolme kyläkoulua ja yhdistettiin ylä- ja ala-aste yhdeksi yhtenäiskouluksi,
jonka oppilasmäärä on silti pieni.

Siikaisissa eletään
tässä hetkessä
Siikaisten koulun opettajakunta hakeutui itse omasta
aloitteestaan valtion yhtenäiskoulukoulutukseen,
mikä on hyvin harvinaista
ja kertoo sekin jotain Sii-

kaisten tilanteesta. Lehtinen on hyvin tyytyväinen
yhtenäiskoulun toimintaan
ja erityisesti opettajakuntaan. Myös sukupuolijakauma on todella hyvä –
kolmestatoista opettajasta
kolme on miehiä.

- Siikaisissa eletään voimakkaasti tässä hetkessä.
Näille lapsille pitää pystyä
antamaan kaikki mahdollinen, se on omankin tulevaisuutemme turva. Yhtenäiskoulussa lapsia pystytään valvomaan niin hyvin

kuin se yleensä on mahdollista missään, ja ongelmat
pystytään ratkaisemaan
porukassa.
- Yhdistyminen oli kovempi paikka vanhemmille
kuin lapsille. Totta kai minustakin olisi mukavaa, jos

kyläkoulut saisivat jatkaa,
mutta kai Suomen maatalous ajetaan pian niin alas,
ettei se kohta enää ole mahdollista missään.

kuluttajat ainakin huomaisivat konkreettisemmin,
paljonko ne lisäkilometrit
loppujen lopuksi maksavatkaan. Omaa verorasitustaan joutuisi pohtimaan
jokainen kerta autoa käynnistäessään.
Käyttöön perustuvaan
järjestelmään siirryttäessä
pitäisi ratkaista vanhempien autojen verotus; niistähän tuo vero on jo maksettu
kertaalleen auton hinnassa,
eikä ehkä olisi perustuslainkaan mukaista, että heitä
verotettaisiin uudelleen yhtä rankasti kuin ajoneuvoverosta vapautuneita uusien
autojen omistajia.
Aivan oma lukunsa on
liikenteen verotus yleisem-

minkin. Valtiontilintarkastaja huomauttivat jo
vuoden 2003 kertomuksessaan (K 16/2004, s.
252) liikenteeltä kerättyjen verojen ja liikenteeseen käytettyjen maksujen epäsuhdasta. Tuolloin
liikenteeltä kerätyt 4,3
miljardin euron erityisverot vastasivat n. 15 %:a
kokonaisverotuksesta.
Tiehallinnon kokonaismenot puolestaan olivat
vain 742 miljoonaa euroa. Epäsuhta ei kuitenkaan ole huomautuksella
korjaantunut.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Kulunvalvontaa liikenteeseen

Liikenneministeri Anu
Vehviläinen esitti ajoneuvoveron siirtämistä käytön verottamiseen. Vehviläinen visioi kaikkiin
autoihin asennettavaksi
GPS-paikantimet, joitten
perusteella laskettaisiin
autolla ajettu matka Vehviläisen mukaan kilometrin hinta voisi olla pääkaupunki- ja muilla ruuhkaseuduilla korkeampi
kuin pitkien etäisyyksien

alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Onkohan nyt jotkut vaalit tulossa, kun ministerit jakelevat puoluerajojenkin yli
toisilleen hyviä(?) neuvoja.
Verotus - edes ajoneuvo- tai
liikenneverotus - ei kuulu
liikenneministerin rooteleihin, vaan on VVM Jyrki
Kataisen peukalon alla. Katainen ei ole ainakaan aiemmin ollut kovin innostunut
uusista avauksista vaan on
tukeutunut nykyiseen ominaispäästöihin perustuvaan
verotukseen.
Vehviläiseltä näyttää
jääneen huomaamatta, että
tuollainen ajettuun matkaan perustuva järjestelmä meillä on jo käytössä.

Järjestelmä on havaittu
sekä yksinkertaiseksi että
varmatoimiseksi ja siihen
perustuva laskutuskin tapahtuu lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä vieläpä
huomioi ajoneuvokohtaisen kulutuksenkin. Tuossa
järjestelmässä ajetun matkan mittaaminen tapahtuu
huoltoasemien mittareilla
ja se tunnetaan paremmin
nimellä polttoainevero.
Suurimpana ongelmana
lienee, että nykyisellä ajoneuvoverolla ja siitä perityllä ALV:llä - siis veroa verolle
- on kerätty valtion kassaan
vuosittain n. 1,4 miljardia
euroa. Liikennepolttoaineitten kulutus diesel mukaan
lukien on ollut yhteensä n.

5 miljoonaa m3, joten polttoaineveroa pitäisi korottaa
n. 0,30 euroa litralta. Noin
suuri korotus väistämättä
johtaisi kulutuksen vähenemiseen, joten saman tuoton saamiseksi korotuksen
pitäisi olla ainakin 0,50
euroa litralta. Kahta euroa
lähentelevä litrahinta saattaisi kääntää kulutuksen - ja
sen mukana veron tuoton jyrkkään laskuun.
Jyrkkä verotulojen lasku saattaa tulla tuosta Vehviläisenkin mallista. Ei ole
odotettavissa, että liikenneverotuksen kokonaistuotto
alenisi perittiinpä lisävero
suoraan tonkalla tai erikseen kotiin lähetettävällä
maksulla. Jälkimmäisellä

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
piirisihteeri
Jyväskylä
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Valtuustoyhteistyössä
olisi vielä parantamisen varaa

30-vuotias helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Antti
Valpas lähti politiikkaan, koska hänellä on aina ollut halu
vaikuttaa asioihin. – Pistin itseni likoon ja tässä sitä nyt
ollaan.

Nuori helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja Pentti
Oinosen eduskunta-avustaja Antti Valpas kertoo
valtuustotyön Helsingissä
lähteneen käyntiin hyvin.
Perussuomalaiset valtuutetut ovat päässeet pitämään
hyvin puheita ja tekemään
kirjallisia kysymyksiä ja
aloitteita.

- Valmistelen itse juuri
kirjallista kysymystä karjalankielen vähemmistöasemasta, jota on valtion
taholta kaavailtu saamenkielen, romaninkielen ja
viittomakielen
rinnalle,
mutta joka on vielä vähän
vaiheessa. Ajattelin vähän
kiusata Helsingin kaupunginviskaaleita kysymällä ai-

kooko Helsingin kaupunki
olla tässä asiassa mukana ja
millä tavoin, Valpas kertoo.
Yhteistyössä muiden valtuustoryhmien kanssa olisi
vielä parantamisen varaa,
sillä ainakin tähän saakka
perussuomalaisia on kohdeltu ikään kuin toisen luokan valtuutettuja. Samaan
pöytään ei ole päästetty
esimerkiksi keskustelemaan
kaupungin strategiasta.
- Sama juttu kuin muuallakin Suomessa. Se hyvä
puoli siinä tosin on, että saadaan tehdä mitä halutaan eikä tarvitse olla mukana poliittisissa lehmänkaupoissa.
Mielenterveysasiat
tapetilla
Suurin asia, joka Helsingissä on nyt tapetilla, ovat Hitas-asuntojen vuokrankorotukset. Lasten lakisääteinen
hyvinvointistrategia, jonka
olisi pitänyt tulla nyt asialistalle, siirtyi syksylle. Myös
mielenterveyspuolen asiat
ovat nyt vahvasti esillä.

- Itse haluan valtuustossa kaikkein voimakkaimmin ajaa juuri sosiaali- ja
terveyspuolen asioita erityisesti mielenterveyspuolella,
joka oli keskeinen teema
vaalikampanjassanikin.
Perussuomalaiset ovat
jättäneet myös reilun kolmenkymmenen
hengen
yhteisaloitteen Helsingin
pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Koska valtio
tukee työllistämistä sataprosenttisesti, se ei ole
mikään taloudellinen kynnyskysymys, vaan kyse on
enemmän tahdosta. Aloite
sai allekirjoittajia kaikista
valtuustopuolueista.
Antti Valpas kertoo olevansa arvomaailmaltaan
liberaali konservatiivi, joka
pitää kansallisia arvoja jos
nyt ei pyhinä, niin hyvin
tärkeinä kuitenkin. Samaan
aikaan hän uskoo, että on
muututtava teknistyvän
maailman mukana, muuten
jää jalkoihin.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
11/1999

Teksti: Mika Männistö

■ LEIVÄNJAKAJA

Elävää kristillisyyttä
”Uskovainen on harvinainen lintu”, on Luther sanonut.
Näin on varmaan aina ollut, mutta varsinkin tänä aikana heitä harvoin tapaa. Eläviä ja hengessä palavia vielä
harvemmin.
Monet niistä maista, jonne lähetyssaarnaajat meidänkin maastamme ovat vieneet evankeliumin ilosanomaa ja missä ihmiset ovat päässeet uskomaan sen
omakohtaisesti, lähettävät aina tavan takaa kirkkojensa
edustajia tutustumaan Suomeen ja sen ”kristikansaan”.
Jotkut heistä ovat saada miltei shokin katsellessaan esimerkiksi sunnuntain jumalanpalveluksissa miltei tyhjiä
penkkirivejä, tai seuratessaan muuten ”kristikansamme”
Jumalasta piittaamatonta elämää.
Saimme vaimoni kanssa olla erään ryhmän mukana
Israelissa huhtikuun loppupuolella runsaan viikon ajan.
Saimme iloksemme tavata Jeesuksen kotikaupungissa Nasaretissa paikallisen oppaan, nuoren viisihenkisen perheen
äidin Sirin. Hän kertoi meille muun muassa, että koko
heidän perheensä on elävässä uskossa Jeesukseen. Sirin
johdolla saimme tutustua erilaisiin raamatusta tuttuihin
paikkoihin, kuten Jeesuksen aikaisen mallin mukaan rakennettuun perinnekylään ja siellä olevaan synagogaan.
Tämän uskovan oppaan koko olemus säteili sitä taivaallista rakkautta, jonka vain Jeesus voi antaa ihmissydämeen. Kaikki, mitä hän puhui Jeesuksesta, Hänen
elämästään ja rakkaudestaan meitä syntisiä kohtaan
painui syvälle sisimpäämme, sydämiimme – kuin vesi
pesusieneen. Hän ei siis vain puhunut meille ja selostanut
noiden seutujen elämää, vaan jokainen sana, jonka hän
puhui tuli Kristuksen rakkauden valtaamasta sydämestä
nöyrästi, koruttomasti, aidosti ja elävästi. Sanoin hänelle, että sinä olet se ”viides evankeliumi”, joka todistat
elämälläsi, että raamattu on totta ja että se todella voi
muuttaa ihmisen elämän täydellisesti. Eräälle henkilölle
sanoinkin, että saimme tavata pitkästä aikaa elävän kris-

Lukijoilta:

EU harrastaa
komentotaloutta

tityn. Tällaisia todistajia Jeesus tahtoisi meidän kaikkien
olevan, ja olen aivan varma, että jos näin olisi alkaisivat
herätyksen tuulet täällä kotimaassammekin puhaltaa.
Jumalalla on edelleen hyvä tahto antaa meille taivaallisia lahjoja niin, että voisimme käyttää niitä Hänen
kunniakseen. Rukoillaan ystävät, että niin saisi tapahtua
Hänen valtakuntansa eteenpäin menemiseksi täällä ja
kaikkialla. Palattuani ikimuistoiselta matkalta takaisin
kotimaahan, silmiini osui raamatusta lause, joka sopii
hyvin tämän kirjoituksen ajatusten päätökseksi: ”Eikö
sydämemme ollut meissä palava, kun Hän puhui meille
ja selitti kirjoitukset”. (Luuk.24:32).
Teksti: Unto Lähteenmäki
Kirjoittajaa innoitti edellisessä lehdessä ollut Leivänjakaja-palstan teksti Harvinainen lintu, jonka oli kirjoittanut
Harri Lampinen. Kirjoittaja halusi jakaa oman kokemuksensa lukijoiden kanssa siitä, että eläviä uskovia on,
koska henki tekee eläväksi. (toim.huom.)

Nämä muutamat EU-jäsenyysvuodet kertovat jo
sen, että olemme menettäneet kokonaan oman hallintovaltamme EU:lle. Suomen lait ja asetukset on
alistettu, niillä emme voi enää juuri mitään ohjata.
Kasvottomat vierasmaalaiset virkamiehet hallitsevat direktiivein ja tuomarin valtuuksin määräävät
miljoonasakkoja tottelemattomuudesta ja jopa hidastelusta.

”Haluan politiikan
palvelevan ihmistä”
Valtion kuluvan vuoden toinen lisätalousarvio on
tekninen varainsiirtobudjetti, jossa tärkeätä on vain
VVM:n kunnia ja kylmät markkina-arvot. Pieni ihminen ja hänen tarpeensa ovat sivuseikka, kunhan
BKT-prosentit saadaan nätimmiksi ja maine ”kovana talousmaana” kasvaa. En tue tätä linjaa, haluan
politiikan palvelevan ihmistä, en vain valtiovaltaa
ja valtiovarainministeriä ja sitä kautta myös Euroopan Unionia.

Raimo Vistbacka lähetekeskustelussa
26.10.1999
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Kenttäväki valmiina
äänestämään
Ravintola Wanhan Holvin omistaja Elsa Kamppuri on
ollut aktiivinen kunnallispolitiikassa jo SMP:n ajoista asti.
Unioniin liittymiseen myötä Elsa on kiinnittänyt erityistä
huomiota hintojen rajuun nousuun. Monet tuotteet
ja palvelut maksavat nyt moninkertaisesti. Rääkkylän
alueella kova puheenaihe on venäläisten ostamat tontit
ja kiinteistöt. Elsan mielestä venäläisille ei pitäisi myydä,
vaan vaikka vuokrata 40 vuodeksi kerrallaan.
Elsa uskoo, että KD:n ja PS:n vaaliliitosta menee kolme
lävitse. Elsa äänestää Perussuomalaista ehdokasta. Wanhassa Holvissa jaetaan asiakkaille puolueen ehdokkaiden
esitteitä mielellään.

Pekka Keto Varkaudesta on ensimmäistä kauttaan kaupunginvaltuutettuna. Keto toimii myös vammaisneuvoston puheenjohtajana.
Hyväksi asiaksi unionissa hän mainitsee sen, että Perussuomalaiset saavat nyt kolme meppiä parlamenttiin.
Huono asia on taas se, että valtio ja kunnat eivät voi
päättää omista asioistaan, vaan päätökset tehdään kaukana EU:ssa. Pekan mielestä Suomea on painostettu EU:n
taholta liittymään Natoon.
Vaalityötä hän tekee kertomalla faktoja unionista ihmisille. Puolueen kannatus on huomattavasti korkeampi kuin
gallupit kertovat.

Jämsäläinen Petri Liimatainen uskoo Perussuomalaisten mahdollisuuksiin.
- EU:sta ei päästä eroon
jollei unioni hajoa. Kyllä
kurkkujen käyryydet pitäisi
saada omassa maassa itse
päättää. KD:n ja Perussuomalaisten vaaliliitosta menee mahdollisesti kolme
lävitse, Petri uskoo.

Hannu Järvinen on Haminan kaupunginvaltuutettu
sekä poliisiasiain neuvottelukunnassa. Hannun mielestä EU:n myötä matkustaminen on helpottunut,
mutta huonojakin puolia
on paljon. Suuret yritykset
lähtevät, kuten paperinjalostusteollisuudessa on
käynyt Haminan alueella.
Työttömyys on alueen suuria ongelmia, jota vastaan
taistellaan kovasti luottamusmiestasolla.

Matti Vattulainen Joutsenosta arvelee kolmen Eu-ehdokkaan pääsevän vaaliliitosta läpi. Vattulainen on äänestänyt
melkein kaikissa vaaleissa vuodesta 1956 lähtien. Ainoastaan yksi kerta kirkollisvaaleissa on jäänyt väliin. Tulevissa
vaaleissa Matti äänestää ihan varmasti.
- Myönteistä EU:ssa on yhteinen valuutta, se on helpottanut montaa asiaa. Kielteistä on sitten jo paljon. Päällimmäiseksi nousee maatalous, joka on kärsinyt pahasti
liittymisestä. Monta EU-kriittistä ehdokasta pitää nyt
saada lävitse, he voivat sitten Brysselistä käsin kyseenalaistaa koko unionin toiminnan. Unioniin on hyvä saada
todellinen oppositio.

77 -vuotias Matti Pietiläinen Varkaudesta viettää eläkepäiviään virkeänä miehenä. Kaverit kutsuvatkin Mattia
virkeäksi vanhukseksi. Matti on tehnyt elämäntyönsä
pankkialalla, ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistään hän
toimi Osuuspankin Könönpellon sivukonttorin johtajana.
Perussuomalaisissa Matti on ollut puolueen perustamisesta lähtien. Mieskuorossa hän laulaa säännöllisesti, että
ääni pysyy kirkkaana.
- EU:n myötä Suomen itsenäisyys menetettiin. EU on
vielä vähän parempi kuin Neuvostoliitto oli ennen romahtamistaan.

Paavo Arffman Paltamosta on ollut yrittäjänä ja kunnanvaltuutettuna jo pitkään. Kunnanhallituksessa on nyt
ensimmäinen kausi meneillään, varapaikka Maakuntavaltuustossa on ollut miehelle mieluisa luottamusmiespaikka. Puolueen kannatus oli Paltamossa 8,4% joka toi
kaivattua lisäpotkua paikallispolitiikkaan. Paavo on puolueemme perustajajäseniä.
- Mitään hyvää EU:sta ei ole tullut. Oma itsenäisyytemme
on mennyt. Olemme torppareita omassa maassamme,
Paavo selvittää.
Vaalityötä Paavo tekee järjestämällä erilaisia tilaisuuksia
pyydettäessä. Äänestää mies lupaa varmasti myös EUvaaleissa.

Kouvolalainen Koposen Juha-Pekka on ensimmäistä
kauttaan kaupunginvaltuutettuna. Ääniä kertyi peräti 226
kappaletta. Äänisaalis on mahtava ensikertalaiselle.
Kouvolassa puhuttaa nyt palvelumaksujen harmonisointi,
jonka vuoksi moni vanhus joutuu maksamaan kunnan tarjoamista palveluista huomattavasti enemmän kuin ennen.
Juha-Pekka toimii laitossuunnittelijana, harrastuksia ovat
pienriistanmetsästys ja kalastus.
- Eu:sta löytyy hyvää jos oikein kaivamalla kaivaa, matkustaminen on helpottunut. Huonoa on taas pitkä lista,
kärkipäässä ovat järjettömät päätökset, joissa puututaan
Suomen kansallisiin perinteisiin. Esimerkkinä tervan käyttökielto.
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■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja

Timo Soini

Jouko Miettinen Kuhmosta on ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettuja
ja ollut puolueessa jäsenenä noin kaksi
vuotta.
- Hyvää EU:ssa on ainoastaan se, että
seuraavan kymmenen vuoden aikana
se kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
Suomen itsenäisyys on mennyt tyystin
unioniin liittymisen myötä. Uskon että
vaaliliitosta menee kaksi lävitse.

puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100,
02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
timo.soini@eduskunta.fi

Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865

HELSINKI
Pj Arto Välikangas

Jani Mäkelä Lappeenrannasta toimii teknisessä- ja kulttuurilautakunnassa ja on
Lappeenrannan paikallisosaston perussuomalaisten varapuheenjohtajana.
- Hyvää Eu:ssa on se, että se on maailmassa vastavoima kasvavalle Venäjän
vaikutusvallalle. Eu:n ei pitäisi kehittyä
liittovaltiosuuntaan. Vaaliliitosta menee
kaksi varmasti lävitse.

Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja
Kuopio
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi

HÄME
Pj Harri Kerijoki,
Kaarnatie 6 C, 18120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101

KAINUU
Pj Pentti Kettunen

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kotiportti.fi

KESKI-POHJANMAA
Pj Lasse Lehtinen
Asematie 4 E 20, 69100 KANNUS
Puh: (06) 873 358, 0500-704 956

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Leppävirtalainen Antti Pesonen on pitkän
linjan valtuutettu, joka toimii myös kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnassa. EU:sta
on tullut hankerahoja, jotka ovat olleet
tarpeen Leppävirrallakin. Näillä rahoilla on
saatu mm. kunnostettua Seurojentalo.
Puutarha-alan yrittäjänä ja maanviljelijänä Pesonen näkee, että unioni ei ole tuonut mitään hyvää. Paperisota on valtaisa,
jos aikoo saada tukia.
Vaalityötä Leppävirralla tehdään yhdessä
puolueen EU-ehdokkaiden kanssa. Vaaliliitto saa kolme paikkaa, Antti veikkaa.

Toivo Kakkonen Tohmajärveltä on pitkän
linjan puolueveteraaneja, jonka poliittiset
juuret yltävät jo SMP:n aikoihin. Kakkonen on toiminut metallialan yrittäjänä,
vartijana ja aseseppänä. Nykyään hän on
hyvin ansaitulla eläkkeellä.
Toivo arvelee kolmen ehdokkaan
menevän vaaliliitosta lävitse, teknisessä
vaaliliitossa Perussuomalaiset ovat nyt
vahvoilla. Äänestäminen näissä vaaleissa
on tärkeää ja into päästä äänestämään
Perussuomalaista ehdokasta on suuri.
Vaalityötä hän tekee omalla tavallaan
kertomalla puolueen ehdokkaista muille
ihmisille, ja jakamalla ehdokkaiden esitteitä sekä lehtiä.

Vesa-Matti Saarakkala

KYMI

3. varapuheenjohtaja
Kissikuja 16, 61300 Kurikka
Puh. 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

Pj Juho Eerola,

LAPPI
Harri Tauriainen
Ruotsintie 21, 94700 KEMI
Puh: 040-726 6842
harri.tauriainen@gmail.com

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

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
lauri.heikkila@marttila.fi

Reijo Hongisto
Vimpeli
Puh. 040-525 7488
r.hongisto@pp.inet.fi
www.reijohongisto.fi

Seppo Huhta
Välimäki 1 A, 02260 ESPOO
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi

Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8,
80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi

Maria Lohela
TURKU
Puh. 041 544 6443
maria@marialohela.fi
www.marialohela.fi

Pirkko Mattila

Eero Bogdanoff Joensuusta on istuu valtuustossa ensimmäistä kauttaan. Joensuun
kaupunki kamppailee syvän laman kourissa, kaupungin johdossa mietitään miten saadaan ihmisille paljon tarvittuja työpaikkoja.
- Hyvää EU:ssa on se, että se lisää kriittisyyttä, kaikki ei ole hyvää mikä unionista
tulee. Natoon liittyminen on lähempänä kuin koskaan, se ei ole ollenkaan hyvä asia.
Vaaliliitosta menee läpi kolme, Eero arvioi. Äänestää mies lupaa tietysti.
Kuva on Joensuun vaalitilaisuudesta, Paavo on kuvassa oikealla.

Rastaantie 32, 48220 KOTKA
Puh: 050-545 9287
juho_eerola@hotmail.com

OULU
Pj Ahti Moilanen
Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@elisanet.fi

PIRKANMAA
Pj Reijo Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi

POHJOIS-KARJALA
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi

POHJOIS-SAVO
Pj Pentti Oinonen
Kirkkokatu 52 B 16, 70100 KUOPIO
Puh: 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi

SATAKUNTA
Pj Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 RAUMA
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen
Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444,
pietari.jaaskelainen@yahoo.com

Muhos
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi

VARSINAIS-SUOMI

Raimo Vistbacka

Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi

Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Pj Lauri Heikkilä
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Tiedonvälitystä
on monenlaista
Luin tänään kolmen eri lehden suhtautumisen suurehkon brysseliläisen ﬁrman tekemään ennustukseen EUvaaleista. Satakunnan Kansa osoittautui uutisoinnissaan ylivoimaiseksi.
Aamulehti antoi tilaa vain kaksi palstaa sivulla viisi,
otsikoiden ennusteen lupaavan voittoa vasemmistolle.
Ja kuitenkin vasemmistolle luvataan neljä lisäpaikkaa,
kun sen sijaan EU-kriittisille 17. Tekstissä sitten viitataan lyhyesti Suomen EU-vaalien ykköspuheenaiheeksi
nousseeseen Timo Soiniin ja vain maininnan varaan jää
euroskeptikkojenkin vahvistuminen.
Satakunnan Kansa sen sijaan kertoo jo etusivun yläosassa kahdella palstalla EU-ennusteen lupaavan Timo
Soinin joukoille voittoa ja sivulla kolme kuudella palstalla heti otsakkeessa mainitaan molemmat voittajat vasemmisto ja eurokriittiset. Erikseen on vielä kolmen palstan
otsake True Finnseille rökälevoitto, jossa kerrotaan Perussuomalaisten ja kd:n vaaliliiton saavan kaksi paikkaa.
Ja kummankin näiden Alma Median lehtien tietolähde oli sama toimittaja. Helsingin Sanomat eri konsernin lehtenä ei tiennyt asiasta yhtään mitään.
Turhaan en olekaan jo aiemmin lopettanut Aamulehden tilaamistani lehden ylänurkka-kolumnistin haukuttua Timo Soinin poliittiset piruetit äänestäjien höynäyttämiseksi ja toivoessa seppeleenlaskua perussuomalaisten
haudalle. Päätoimittaja Apunen ei suonut lehteensä minkäänlaista vastinetta, kun lähetin alla olevan kommentin.
Kuka on riski demokratialle?
Jouduin jälleen kerran kestotilaajana tilaamastani Aamulehdestä lukemaan järkyttävän Riitta Järventien
Ylänurkka-kirjoituksen. Kun viime EU-vaaleissa äänesti vain 41,1%, ja kun kesäkuun EU-vaaleja on pidetty
värittöminä ja ehdokasasettelua heikohkona, niin nyt
sitten lehden kommentaattori näkee vaalien riskin siinä,
että Timo Soinin ehdokkuus saa liikkeelle nekin, jotka
ennen eivät ole tunteneet mielenkiintoa koko EU:hun.
Eikö demokratian tärkein ilmenemismuoto ole vapaa ja
kaikkien yhtäläinen äänioikeus.
Mahdollisimman monen tulisi äänestää, vain siten
saadaan kansan mielipide selville. Kun nyt Timo Soinin ehdokkuus tuo todella säpinää EU-vaaleihin, niin
kaikkea muuta kuin demokratian edustajana esiintyvä
Riitta Järventie pitää tätä riskinä. Eikö riski ja demokratian vaarantaja ole pikemminkin mainittu toimittaja.
Demokratian ritari on äänestäjä ja varsinkin liikkuva
äänestäjä, päinvastainen on johonkin menneisyyden
bunkkereihin linnoittautuva toimittaja!
Enää siis en ole Aamulehden tilaaja! Satakunnan
Kansan kyllä, kuten Hesarinkin, tosin toistaiseksi vain
pe-su viikkonloppunumeroiden. Tiedonvälityksen soisi
olevan tasapuolista ja tosiasioihin perustuvaa.

Anssi Joutsenlahti

■ ALTTI WILHELM JUOLA 70 VUOTTA
Altti Wilhelm Juola Raahesta täytti 70 vuotta
2.5. Juola on Perussuomalaisten perustajajäseniä, Raahen seutukuntain Perussuomalaisia.
Hyvää syntymäpäivää toivottavat puoluetoverit, ystävät ja sukulaiset.

Mikkelin torilla tapahtuu
Etelä-Savon Perussuomalaiset Mikkelin
torilla lauantaina 6.6. klo 8-14.
Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Vaalivalvojaiset Zetorissa
Perussuomalaisten EU-vaalivalvojaiset
ravintola Zetorissa Helsingissä su 7.6. klo 18Tule juhlistamaan tulevaa vaalivoittoa!
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Hyvässä kunnossa kestää
kovatkin paineet
Kun pitää ruumiinsa
hyvässä kunnossa,
jaksaa paremmin
myös henkisen työn
aiheuttamat paineet,
myös politiikassa.
Kukaan ei tiedä tätä asiaa
sen paremmin kuin vuonna
1943 syntynyt kankaanpääläisvaikuttaja ja kuntavaalien ääniharava, rovasti Anssi
Joutsenlahti, joka on juossut maratonin jo 78 kertaa.
- Osallistun myös ensi
kesänä Helsinki City Marathonille, jossa olen ollut
mukana alusta saakka ja
juossut sen tähän mennessä
28 kertaa. Sitä varten pitää
treenata ahkerasti, käyn
muun muassa aamuisin vesijuoksussa ja tietysti lenkillä joka päivä. Kun on hyvässä kunnossa, jaksaa olla
myös politiikassa mukana.
- Olen mielissäni siitä,
että eurovaaliehdokkaamme Kike Elomaa on saanut
muiden muassa päätoimittajamme Harri Lindellin ja
puheenjohtajamme Timo
Soinin elämäntapoja kohennettua niin, että kumpikin on saanut painoaan
pudotettua. Toivottavasti
Timo Soini jaksaa myös pitää kuntoaan yllä, ettei vaalitaistelun jälkeen tarvitse
jäädä sairauslomalle.
Ei päivää ilman Timo
Soinia
EU-vaaleista voi sanoa,
että ei päivää ilman Timo
Soinia, niin paljon puheenjohtaja on ollut median valokeilassa niin hyvässä kuin
pahassakin. Näin suuri julkisuus vain todistaa sen,
miten suuri kannatus perussuomalaisilla on ja miten
paljon vastustajat meitä pelkäävät. Kaikki tämä enteilee erinomaista vaalitulosta,
kunhan kaikki vain käyvät
äänestämässä.
- Perussuomalaisilla on
kymmenen todella hyvää
ehdokasta, joista voisi äänestää ketä tahansa. Veikkaan että tälle vaaliliitolle
lohkeaa kolme paikkaa, ja
olisi hyvä jos ne kaikki saataisiin perussuomalaisille.
Myös työ Kankaanpään
perussuomalaisen valtuustoryhmän puheenjohtajana
tarjoaa Joutsenlahdelle paljon haasteita. Jonkun täytyy olla myös vähäosaisten
puolella erityisesti nyt, kun
eletään niukkuuden aikaa.
- Kankaanpäässäkin on
tullut yli miljoonan euron

Köyhässä Pohjois-Satakunnassa on kuntien läheisemmässä yhteistyössä voimaa.
Viiden kunnan yhteinen peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PoSa aloitti toimintansa
tänä vuonna, ja rovasti Anssi Joutsenlahti toivoo yhteistyön myös toimivan, sillä
vaihtoehtoja ei ole. Rakenteita on kehitettävä ja avoimuutta lisättävä.

säästötarpeet jo alkuvuodesta, kun verotulojen kertymä on laskenut laman takia. Siinä onkin miettimistä,
miten säästetään niin, etteivät supistukset kohdistuisi
kaikkein pienituloisimpiin,
mikä tällaisessa tilanteessa
aina on vaarana.
Vähäosaisten puolesta
Jo näin lyhyen valtuustokauden aikana perussuomalaiset
ovat joutuneet monella tavalla puolustamaan heikompiosaisten asemaa Kankaanpäässä. Aloitteita on tehty
esimerkiksi päivähoitopaikkavajauksen korjaamiseksi.
Suunnitelmiin onkin saatu
– mahdollisesti jo syksyllä
– uuden useampiryhmäisen

päiväkodin rakentaminen,
paikkakunnan talotehdas
jopa rakentaa sellaisia.
- Siitäkään emme pitäneet, että Kangasmetsän
koulun tilatarve täytettiin
kalliilla viipalekoululla, jonka kustannukset olivat yli
200 000 euroa. Siitä ollaan
nyt onneksi luopumassa ja
syksyllä jatketaan ammattikorkeakoululta vapautuvissa tiloissa. Olemme tehneet
myös ponsilausuman, että
koulujen tilatarpeita kartoitettaessa tulisi huomioida
myös kyläkoulut.
Niin sanotun Leppäsen
korttelin rakennustilanteesta perussuomalaiset ovat
joutuneet jättämään eriävän
mielipiteen, koska kaupunki
päätti edelleen jatkaa kortte-

lin varausta vaikka sopimus
on jo päättynyt eikä suunniteltu rakennushanke ole vieläkään käynnistynyt.
- Emme ole keskustan
kehittämistä vastaan, mutta
kaupungin ei tarvitse eikä
pidä tukea yksittäisiä yrittäjiä sen enempää kuin muitakaan. Olemme tehneet aloitteen, että Leppäsen korttelin
tulevaisuudesta järjestettäisiin kansalaisäänestys.
Anssi on aloittanut
myös oman päivittäisen
bloginsa, jonne pääsee
googlen, puolueen sivujen
ja Anssin kotisivujen kautta. Suosittelemme piipahtamista katsomaan.
Teksti ja kuva:
Mika Männistö

No: 7 • Kesäkuu 2009

Suomalainen 35

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

VAPAA SANA

Työttömät konsulttibisneksen
pelinappuloina
Työvoimakoulutukseen
on pesiytynyt kyseenalainen konsulttibisnes, jonka
lonkerot ulottuvat työvoimahallinnon huipulle asti.
Työttömät, jotka tarvitsisivat kipeästi töitä ja jotka
ovat käytännössä vailla mitään oikeusturvaa työvoimaviranomaisia vastaan,
joutuvat alistumaan tämän
bisneksen pelinappuloiksi.
Pitkäaikaistyöttömyys
on suuri inhimillinen murhenäytelmä, yksi oljenkorsi
pois työttömyyden oravanpyörästä on työvoimakoulutus, jolla lisätään ammatillista osaamista. Nyt valitettavasti osa tästä koulutuksesta
on ”huuhaa-koulutusta”,
jossa konsultit lupaavat
työttömille harjoittelupaikkoja keräten kuitenkin vain
rahat työvoimahallinnolta.
Harjoittelupaikat ovat vain
haamupaikkoja, joiksi niitä
kutsutaan.
Työvoimahallinto näyttää maksavan konsulteille
täysin löperöin perustein
työvoimakoulutuksista.
Käytännössä kukaan työvoimahallinnossa ei näytä
valvovan laskutusta, eikä
koulutusten sisältöjä.
Työvoimahallinnon työvoimakoulutusbisnekselle
on syntymässä hämäräbisneksen maine, koska sen
ympärillä on kaikennäköisiä
epäselvyyksiä. Ministeriön
pöydälle jättämiä valmiita
rikosilmoituksia, tarkastusraportteja ja ilmiantoja.
Edellisen hallituksen työministeri on ollut tietoinen
työvoimakoulutukseen liittyvistä epäselvyyksistä ja poliisikin aneli tutkintapyyntöä
ministeriöltä. Ministeriö
kieltäytyi, ja ministeri halusi

Valitettavasti osa työvoimakoulutuksesta ei johda mihinkään.

painaa koko asian villaisella.
Poliisi olisi halunnut ulottaa
työvoimakoulutukseen liittyvän petostutkimuksen koko maahan.
Työministeri oli kääntynyt sisäministeriön puoleen ja poliisitutkimukset
loppuivat alkuunsa. Työvoimahallinnon virkamiehiin kohdistuneissa poliisitutkinnoissa hidasteltiin
ja ne lopetettiin kokonaan.
Yhden TE-keskuksen poliisitutkinta keskeytettiin
kustannusten säästämiseksi,
kuitenkin asiaa esiin nostaneen yksityishenkilöön
liittyneen rikosilmoituksen
poliisitutkintaa vietiin tarmolla eteenpäin.
On todella huolestuttavaa, minkälainen moraali
näyttää pesiytyneen työvoi-

mahallintoon. Avoimuutta
ja tahtoa asioiden selvittämiseksi ei näytä löytyvän.
Mitä hyötyä poliisitutkimusten keskeyttämisestä
oli työministerille ja työvoimahallinnon korkeille
virkamiehille, siihen tuskin
saamme vastauksia. Tällainen ministerin ja ministeriön korkeimman johdon
toiminta herättää epäilyksiä heidän osuudesta näissä
epäselvyyksissä.
Työvoimapalvelut ovat
tehottomia ja ovat olleet
jo pitkään. Viimeisin lakiuudistuskin osoittautui
epäonnistuneeksi. Meillä
työvoimapolitiikka on passiivista. Edellisen laman jälkeen ei mitään merkittäviä
uudistuksia ole työvoimapolitiikassa saatu aikaisek-

si ja nyt sitten paljastuivat
nämä työvoimahallinnon
hämäräbisnekset työvoimakoulutuksessa.
Isolla remontilla työvoimahallinnossa olisi nyt
todella kiire, kun lama on
jo päällä. Tehottomuus
aiheuttaa vain suurempia
vahinkoja yhteiskunnalle.
Nykyinen Vanhasen hallitus näyttää nukahtaneen
työvoimapolitiikan suhteen.
Olisi mielenkiintoista tietää, mitä pitkäaikaistyöttömät ajattelevat työvoimahallinnon palveluista, onkohan
tätä edes tutkittu? Työvoimahallinto on muutamia tilastoja julkaissut työvoimapoliittisten toimenpiteiden
vaikuttavuudesta. Valitettavasti niissä avoimille työmarkkinoille työllistyneiden
osuus on aika pieni ja siten
osoittavat toimenpiteiden
olleen tehottomia. Työvoimapalveluja säätelevässä
lainsäädännössä ja ministeriön ohjeissa on varsin hyviä toimintamalleja. Niitä ei
työvoimahallinto näytä kuitenkaan noudattavan.
Nyt on työvoimapolitiikassa todellakin uusien
ideoiden aika. Vanha virkamiespeli pitäisi kipata roskikseen ja aloittaa puhtaalta
pöydältä aivan uudenlainen
toiminta.
Työvoimapalveluissa
työttömiä velvoittava lumetoiminta on työttömiä nöyryyttävää mielivaltaa. Tarvitaan aitoja, vaikuttavia
ja aktiivisia toimenpiteitä
velvoitteiden lisäksi.

Jorma Nordlin
Kallion seudun
perussuomalaiset

Jäsenmaksujen
väärinkäyttöä
Ammattiliitot jakavat jäseniltään perimiään rahoja vasemmistopuolueille, puoluejohtajat pitävät asiaa täysin
ymmärrettävänä ja hyväksyttävänä! Itse en pidä. Suurin
osa ammattiliittojen jäsenistä ei ole kummankaan vasemmistopuolueen kannattajia. Jonkinlaista tutkimustietoakin asiasta varmaan on saatavilla, Sirolaopistolta
lienee turha kuitenkin kysellä.
Tavallinen työssäkäyvä ihminen maksaa jäsenmaksunsa ainoastaan ja vain siksi, että työttömyyden tai
työnantajan mielivallan kohdatessa edes jonkinlainen
oikeus toteutuisi. Vasemmistopuolueiden kannattajat
johtavat tunnetusti ammattiliittojen toimintaa. Meidän
"toisinajattelijoiden" olisi myös mentävä toimintaan
mukaan. Muutoin tällaisten yhteisten varojen holvaamiselle ei tule loppua.
Ammattiliitot tukevat vasemmistopuolueita rahallisesti joka vaaleissa, ja se on jäsenmaksuvarojen törkeää
väärinkäyttöä.

Urpo Myllymäki
varapuheenjohtaja
Teerijärven kemia 129

”Kääritään hihat”
Kääritään hihat
Ja tekemään asiallista politiikkaa kunnissa.
Keskittykäämme puolueena yksimielisyyteen
ja kannattavuutemme nostamiseen.
Vedetään mahdollisuuksien mukaan toimintaan
mukaan nuoria, pikkuhiljaa, totutellen.
Ei äkkimuutoksia, ryntäämisiä ääri-ilmiöistä toiseen.
Meillä on nyt tilaisuus proﬁilin nostamiseen.
Älkäämme ruokkiko mediaa turhilla tempauksilla
ja sensaatioilla.
Pilkkakirveet tosin sujahtelevat aina silloin tällöin
kannatustaan perussuomalaisille menettäviltä.
Haukku ei haavaa tee: karaavaani kulkee eteenpäin
ja joukkomme kasvaa, kun vain etenemme rauhallisesti.
Kaikki luottamushenkilöt kunnissa ja
kaupungeissa tekotalkoisiin.
Perussuomalaiset varteenotettavaksi vaihtoehdoksi,
kuinkas muuten.

Demareille ja keskustalle
ansioidensa mukaan
Keskustan ja demarien toiminta 2000-luvun hallituksissa on ollut räikeää itsekkyyttä, valehtelua ja epäasiallista toimintaa. Puolueiden
vaaliohjelmissa luvattua yhteistä hyvää kansalle on harvoin, jos koskaan ajateltu
vähäosaisten tai edes tavallisten kansalaisten näkökulmasta silloin, kun on ollut
aika lunastaa annetut lupaukset. Puolueet ovat istuneet
hallituksissa ja näytönpaik-

koja on ollut runsaasti, mutta teot ovat jääneet korulauseiden varjoon.
Vanhasen aiempi hallitus osoitti herjaavaa ilkeilyä
ja halua poliittisen vallan
väärinkäyttöön mm. siinä,
että silloisissa eduskuntavaaleissa keskustalle vaalivoiton tuoneen 300 euron
eläkekorotuslupaus kuihtui
viiden euron näennäiskorotukseen. Tämä on osa sitä
faktaa, jota keskustaleirissä

toteutetaan yhteisenä hyvänä kansalaisille.
Taannoiset SAK:n vaalimainokset kertoivat jo
silloin sen mitä keskustavasemmistossa ja ay-liikkeessä kansasta todellisuudessa ajateltiin. Mainokset
nostivat metelin siksi, että
aatteen ydin tuli julki. Ayliikkeellä on vuosikymmeniä ollut tilaisuudet nostaa
pohjamudissa olevien ammattialojen palkkoja, mut-

Liisa Salmi
Pielavesi
ta solidaarisuudelle ei ole
ollut sijaa.
Nyt, häviämiensä vaalien
jälkeen Urpilainen ja demarit
elävät aikakautta, jossa ihmisten tarpeet ja toiveet politiikassa onkin alettava ottaa
vakavasti. Siis vasta nyt, kun
vaalitappiot eduskunta- ja
kuntavaaleissa ovat pistäneet
puolueen nöyrtymään ja lähentymään kansaa.

Mikki Nieminen

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56,
00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä.
Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
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■ LYHYET
Nyt puhelinverkkotoiminta lakkautetaan taajamien ulkopuolella asujilta. Koska postinjakelu,
sähkönjakeluverkko keritään rullalle? Meidän
päättäjät ovat vastuuntunnotonta porukkaa. Tätä
lankaverkon veronmaksajien omaisuutta annetaan
purkaa. Kansa ja päättäjät toimivat edesvastuuttomasti! Olkaamme peruspalveluita vailla ja eläkäämme kurjimusten elämää, ilman oikeudenmukaisuutta. Nälkäjonoja myöten.
Elsi Oikarinen

Voisi sanoa että kotimainen sijoitussalkku on lipsunut ulkomaalaisille suursijoittajille. Ei ole oikein,
että ostetaan maa-alueita valtiolta ja rakennetaan
kovaan hintaan valtion ja pörssisijoituksen turvin.
Kuka sitten potin korjaa kun on useampia sijoittajia? Ei maa-alueen keinottelu ole kansalaisten
etu vaan ulkomaalaisten etujen ajamista. Ja pienen
piirin toimeksianto jolla he ovat mukana osingonjaossa. Tähänkö ollaan tultu?
Harri Ilvonen, Joensuu
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan allekirjoittaa viestisi. Viestit numeroon
0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.
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