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Uudet mallisäännöt

Naisyrittäjällä ei ole helppoa

Patentti- ja rekisterihallitus on
ennakkotarkastanut ja
hyväksynyt Perussuomalaiset rp:n
paikallisyhdistyksen uudet
säännöt.

Tämän päivän Suomessa ei ole helppoa olla pienyrittäjä,
erityisesti jos sattuu olemaan vielä nainen. Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajalla Auli Kangasmäellä on
takanaan pitkä työkokemus niin palkkatyöläisenä kuin
yrittäjänäkin, joten hän tietää mistä puhuu.
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan:

Tuloerojen kasvu pysäytettävä
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Fotokonttori.fi

Suomi rahoittaa Viipurin
jätevesien puhdistusta
Viipurin jätevesiputkisto on pitkälti sotaa edeltäneeltä
Suomen ajalta. Suomi huolehtii edelleen alueen
jätevesiongelmista, vaikka kaupunki on nyt rajojemme
ulkopuolella.
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Kovat arvot ovat vallassa
Kaupan liiton mukaan 70
prosenttia vähittäiskaupan myyjistä on joutunut
tyytymään pysyvään osaaikatyöhön. Suurissa marketeissa tämä luku hipoo jo
80 prosenttia. Vajaan viikon teettäminen on pikemminkin normaali käytäntö
kaupan alalla kuin täydet
työviikot. Työnantajat välttyvät maksamasta esimerkiksi pekkaspäiviä, joka
on huomattava säästö kun
lasketaan mukaan myös
huikean korkeat palkan sivukulut.
Siivous- ja ravitsemusalalla lyhennetyt työviikot
ja osa-aikaisuus ovat myös
arkipäivää.
Opiskelijat,
jotka opiskelevat ja teke-

vät töitä opiskelun ohessa
joutuvat kokemaan saman
ilmiön, sillä erotuksella että tuntipalkka on pari euroa pienempi kuin pitkään
pätkätöitä tehneellä. Opiskelijat pärjäävät opintotukien ja muun rahoituksen
turvin jotenkuten. Heille
työstä maksettu palkka on
pikemminkin ekstraa. On
rankkaa opiskella ja käydä
töissä samaan aikaan.
Matalapalkka-aloilla
henkilölle jää käteen noin
1000–1500 euroa kuukaudessa. Tästä kun vähentää
pakolliset menot, kuten
vuokrat ja muut elinkustannukset pois, niin köyhyys ei
tosiaankaan naurata. Monissa suurissa kaupungeissa esi-
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merkiksi vuokran osuus palkasta on reilusti yli puolet.
Töissä mutta silti
sosiaaliluukulla
Kuntien ja kaupunkien toimeentuloturvan puoleen
joutuu kääntymään moni
köyhä, vaikka ei haluaisikaan. Nöyryytys on melkoinen, kun teet työsi hyvin
mutta rahat eivät silti riitä,
vaikka mitä tekisit. Leipäjono on yksi paikka mistä saa
vatsantäytettä, siellä on saman kohtalon jakavia ihmisiä paljon. Eikä joudu jonkun luukun takana istuvan
henkilön kyykyttämäksi.
Alkoholismi tai rietas
elämä ei ole vienyt näiden

töissä käyvien ihmisten
elämää ahdinkoon, vaan
riistokapitalistien voitontavoittelu, jota maamme
nykyinen hallitus suosii.
Tämä kylmyys ei huomioi
muuta kuin tilinpäätöksessä viivan alle jäävän luvun,
plusmerkkisenä.
Maassamme tekee osaaikatöitä noin 300 tuhatta
ihmistä. Köyhyysrajan alapuolella sinnitteleviä ihmisiä on liian monta. On
vaikea kuvitellakaan niiden
tilannetta, joilla ei ole edes
töitä, vaan jotka joutuvat
elämään peruspäivärahalla.
Punaiset –30%:n ja –50%:n
laput elintarvikepakkausten
kyljissä ovat jokapäiväistä
arkea, jos niitä vielä löytää

ahneiden rikkaiden käytyä
kaupassa hamstraamassa ne
jo aamupäivällä, kun köyhä
käy pätkä- tai osa-aikatöissä. Tämä järjetön systeemi
ei ole yrittäjien vika, vaan
kova kilpailu asiakkaista
on johtanut tähän hulluuteen. Varmaankin kohta
nostetaan taas arvonlisäveroa nykyisestä 23 prosentista 25 prosenttiin, jonka
seurauksena elintarvikkeet
kallistuvat.

Kilpailuyhteiskuntamme on
näyttänyt todelliset kasvonsa. Maahamme on luotu
kahdet työmarkkinat ja erit-

täin huonosti palkatut työt
vastapainoksi erittäin hyvin
ansaitseville. Huonosti palkattuja töitä tekevät niin
suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin nurkumatta, kun
muuta ei ole.
Maassamme tuloerot
jatkavat kasvuaan. Tuotamme rikkaille ja hyvin ansaitseville edullisesti kaikkea
ruuasta lähtien. Orjatyövoima ei ole kadonnut yhteiskunnastamme, se on
vain piiloutunut kulisseihin.
Laillistettu ryöstäminen on
sallittua vain harvoille rikkaille. Sirkushuvit ja kuiva
viidenkymmenen prosentin
alennuksella ostettu ruttuun
mennyt leipä ruokakaupan
kärrystä ovat köyhän osa.

aggressiivisesti
markkinoivat laitteitaan, joiden
luotettava puhdistustoiminta on osoittautunut
enimmäkseen pelkäksi
myyntipuheeksi. Ympäristöministeri on korostanut, ettei velvollisuus
hankkia jätevesien puhdistuslaitteita haja-alueille ole
mikään maaseudun rangaistusvero, mutta kyllähän se
rantatontteja ja pohjavesialueita lukuun ottamatta
vaateiltaan selvää simputusta on.
Valumavesien mukana
kulkeutuvat ongelmat ovat

kotoisin muualta kuin kotitalouksista, joiden päästöt
eivät lisää vähene asentamalla virattomia ja kalliita
laitteilla. Perussuomalaiset
vaativat haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toteuttamisen keskeyttämistä
ja siitä luopumista kokonaan.

Laillistettua
orjatyövoimaa

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Paska juttu
Talousjätevesien käsittelystä annettu ns. hajajätevesiasetus ei perustu EU:n direktiiviin, vaan on Suomen
kansallista lainsäädäntöä.
Asetus on annettu Ympäristönsuojelulain (86/2000)
11 ja 18§:n nojalla. Ilmeisen hätäisesti valmisteltuna
se on suorastaan järjetön.
Hämmästyttävää, että yhteiskunnallisesti näin suuri
päätös on voitu hoitaa läpi
virkamieskäsittelyllä.
Ympäristöviranomaiset ovat tuoneet selkeästi
esiin, että asetusta ei olla
perumassa eikä puhdistus-

vaatimuksia olla lieventämässä. Yhtenä rintamana
koko koneisto keskittyy
puolustamaan taitamattomasti tehtyä päätöstä,
jolla asetettiin taloudellinen myllynkivi maaseudun
asukkaiden kaulaan. Uhkana on, että vähävaraisimmat joutuvat jättämään
kotinsa. Tämä palvelee
vain ympäristövouhottajien tavoitetta keskittää väki
radanvarsien betonilähiöihin. Kyseessä on suurin
yksittäinen maaseutua autioittava hanke viime sotiemme jälkeen.

PerusSuomalainen-lehti
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja v. 1996 lähtien
ISSN 1239-2324
Ilmestyy:
Painos:
Julkaisija:
Pankkitili:
Toimitus:

Päätoimittaja:

Kolmen viikon välein.
5.000-184.000 kpl
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Nordea 218518 - 157282
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh:
0207 430 800
Fax:
0207 430 801
toimitus@peruss.fi
Harri Lindell Puh. 0207 920 362
harri.lindell@peruss.fi

Teoriaherrojen
vouhotusta
Ympäristöhallinto on syytänyt miljoonia tutkimuksiin,
joilla on saatu aikaan virheellisiä arvioita siitä, kuinka paljon fosforia talouksista maaperään ja pohjavesiin
kulkeutuu. Voisivat koettaa
tutkia myös pelloilta tulevia
valumia ja arvioida vaikkapa paljonko vuositasolla
lokit, merimetsot sun muut
siivekkäät, sekä saukot ja
piisamit kakkivat suoraan
vesistöihin ja mitä suosittelisivat tämän epäkohdan kor-

Erikoistoimittaja:
Kuvat:

Taitto:

Webmaster:
Vakituiset avustajat:

Lehden vuositilaukset:

jaamiseksi. No, luontokappaleet saavat tietysti tehdä
siten kuin tähänkin saakka,
mutta on ihminenkin osa
luontoa ja täytyy hänen saada elää ja olla niin, ettei kohtuuttomuuksilla turhasti elämistä vaikeuteta. Arviointeja
tehtäessä ympäristön ohella
huomioon on otettava myös
ihminen.
Asetuksesta
luovuttava
Hajajätevesiasetuksen ansiosta markkinat ovat otolliset laitevalmistajille, jotka

Mika Männistö, puh. 040-352 9368
Pauli Artturi Luttinen
ja Matton Images sekä toimittajien
ja puolueväen ottamia kuvia
Hyvän Olon Mediat Oy
Torikatu 13 A 6, 38700 Kankaanpää
Puh: 0207 920 362, fax: 0207 920 370
Harri Lindell
Reijo Ojennus, Marjo Pihlman,
Jorma Uski, Vesa-Matti Saarakkala,
Vaili K. Jämsä-Uusitalo, Alpo Ylitalo,
Reijo Hongisto
Marjo Pihlman 0207 430 802
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus:
5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus:
50,- / tunti
Painopaikka:
SPOY, Kokemäki
Painopinta-ala:
260 x 375 mm
Palstojen määrä:
5-6 kpl
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman
aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.

No: 12 • Syyskuu 2010

SSuomalainen
uomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

■ PUHEENJOHTAJA

timo.soini@europarl.europa.eu

Vanhat puolueet
hermostuvat

Eduskunnassa sanottua

Vaalitulos
2007

HS-gallup Muutos

”Jätevesiasetuksen pitäisi tulla voimaan vuonna
2014. Määräajan lähestyessä on Suomen kansaa ja
yhä suuremmassa määrin myös virkamiehiä alkanut
huolestuttaa koko asetuksen järjellisyys. Asiaa on
jopa selvitetty ministeri Lauri Tarastin toimesta ja
ongelmia asetuksessa havaittiin. Kysyisin ministeri
Lehtomäeltä: Aiotteko todella pitää kiinni siitä, että
joka mummonmökistä ja työttömän torpasta pitää
löytyä tämän kohtuuttoman asetuksen mukainen
jätevesijärjestelmä?”

syyskuu 2010

Pentti Oinonen 9.9.2010

Suomen Keskusta

23.1

19,5

-3.6

Kokoomus

22.3

22.6

+0.3

SDP

21.4

19.9

-1.5

Vasemmistoliitto

8.8

8.2

-0.6

Vihreät

8.5

9.3

+0.8

Kristillisdemokraatit 4.9

4.5

-0.4

RKP

4.6

4.1

-0.5

Perussuomalaiset

4.1

10.5

+6.4

Perussuomalaisten työ on tuonut kasvavaa kannatusta.
Tämä hermostuttaa vanhoja puolueita ja niiden myötäjuoksijoita. Seuraavassa tuoreimmat gallup-luvut ja vaalitulos vuonna 2007 eduskuntapuolueiden osalta.

Gallupeilla luodaan ja muokataan mielikuvia. Niitä
verrataan yleensä edellisiin
gallupeihin - ei juurikaan
vaalituloksiin. Mitä näistä
luvuista voi päätellä? Sen,
että on tehtävä raa´asti töitä,
jotta gallupeissa ilmaistava
myötätunto muuttuu ääniksi ja kannatukseksi vaaleissa.
Tähän on hyvät mahdollisuudet. Ehdokkaat ja kenttäväki tekevät rajusti töitä.
Noteeraan tämän mielihyvällä ja samalla vaadin lisää.
Puheenjohtajana vastaan vaalituloksesta ja haluan, että jokainen tuntee
velvollisuutensa yhteisen
asiamme eteen. Perussuomalaisissa vallitsee ennennäkemätön into ja halu viedä
asiaamme eteenpäin. Olen
varmasti tällä hetkellä Suomen eduskuntapuolueiden
puheenjohtajista parhaassa
asemassa - tunnen tukenne
sekä puheissa että teoissa.
Minä arvostan tätä tukea.

Tätä puoluetta johdetaan
teidän haluamallanne tavalla - lujasti ja lempeästi.
Vanhat puolueet eivät nuku ruususen unta,
vaan ne tulevat tekemään
kaikkensa nousukiitomme
katkaisemiseksi. Kansaa lähellä oleva ohjelmamme ja
puolueemme ihmisläheisyys
ovat valttimme. Meidän
tulee keskittyä omaan tekemiseemme - inttäminen kilpailijoiden kanssa ei johda
mihinkään. Tilanne vaatii
kylmäpäisyyttä, sillä harhauttajat ovat liikkeellä.
Ehdokkaat joutuvat tottumaan monenlaiseen panetteluun. Kannattaa muistaa,
että nollaa ei koskaan lyödä
- ole hyvilläsi jos rehellinen
toimintasi kerää myös vastustusta. Nettien ”oksennuspalstoilla” ei kannata
juurikaan käydä mieltänsä
pahoittamassa, muuta kuin
sen verran, että tarkistaa vieläkö politiikan puuhkalakki-

”Esimerkiksi Ranskassa on kielletty alkoholin mielikuvamainonta jo vuosia sitten kokonaan, koska
Ranskassa on haluttu nimenomaan edistää aidosti
kansanterveyttä. Mehän käsittelimme lakivaliokunnassa lähes vuoden ajan alkoholirikoksia ja kuulimme lukuisia asiantuntijoita, ja panimoteollisuuden
edustajat vetivät jälleen pidemmän korren, sillä heidän näkemyksensä painottuivat sitten lopullisessa
päätöksenteossa. Kaikki tietävät, mitä alkoholin
mielikuvamainonta on saanut aikaiseksi erityisesti
lasten ja nuorten keskuudessa Suomessa.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 9.9.2010

en pattereissa on virtaa. Ja
onhan sitä. Hekin pelaavat
Perussuomalaisten pussiin
omalla rujolla tavallaan.
Kun Sinulla on oma
suunnitelma, et ole osa muiden suunnitelmaa. Maltti
on olennainen vaalivaltti.
Perussuomalaisilla ei ole kiire mihinkään. Oman linjan
toteuttaminen tuo tulosta.
Meitä yritetään provosoida
monin tavoin. Paineensieto
on osa politiikkaa. Jos siedät - kestät!
Perussuomalaisten ei pidä hämmentyä Paavo Lipposten ja muiden vanhojen
puolueiden
satraappien
sapenkatkuisista kommenteista. He tajuavat missä
mennään, siksi he huutavat. Seppo Kääriäinen on
ovelampi. Hän ei hauku
Perussuomalaisia vaan luo
toisella tavalla menestys- ja
vastuupainetta. Kääriäinen
tietää, että moni keskustalainen häilyy Perussuo-

malaisten suuntaan, kuten
gallupitkin osoittavat ja
siksi hän luo kuvaa, että Perussuomalaiset ovat lähellä
Kepua. Kun kerran on noin
lähellä, niin ei maksa vaivaa
vaihtaa...Vanhan puolueen
valtiomies osaa.
Sinun tehtäväsi minun
kanssani on vakuuttaa äänestäjä paremmasta Perussuomalaisesta vaihtoehdosta. Jokainen syrjäkulma on
tärkeä!
Perussuomalaiset on
kansaa kokoava ja yhdistävä yleispuolue, jossa yhdistyvät kansalliset perusarvot,
yrittäminen ja työ sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuus.
Kyllä tällaisella puolueella
pitääkin olla Suomessa merkittävää kannatusta. Me
emme pöyhkeile. Haluamme vaikuttaa Suomen suuntaan - siksi tarvitsemme
vaalivoiton. Se tulee työllä
ja yhteistyöllä! Työniloa Perussuomalainen.

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
Pitäisikö virkamiesruotsin pakollisuus poistaa?

EI

30,7 %

(774 ääntä)

KYLLÄ

69,3 %

(1749 ääntä)

Kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner
tavattavissa eduskunnassa

Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner on tavattavissa eduskunnassa lokakuussa seuraavasti:
Torstaina 28.10.2010
Kello 16-17 suullinen kyselytunti, kello 17-18 eduskunnan virallinen opaskierros, kello 18-19 kerron
kansanedustajan työstä eduskunnan ravintolan kabinetissa, kysymyksiä, keskusteluja ja kahvia.
Eduskuntavierailulle täytyy ilmoittautua etukäteen ja turvatarkastusten vuoksi paikalle pitää tulla ajoissa. Kun ilmoittaudutte, kertokaa vierailuun
osallistuvien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan kansanedustajan avustaja Elina Korkeamäki: elina.korkeamaki@
eduskunta.ﬁ tai puhelimitse 09 432 4165.
Erilaiset ryhmät (koululuokat, yritykset, eläkeläiset jne.) voivat tehdä myös omissa aikatauluissaan eduskuntavierailuja. Tulen mielelläni kertomaan ryhmille kansanedustajan työstä. Järjestän
sopimuksen mukaisesti tapaamisia ja keskusteluja
myös yhdistysten yms. tilaisuuksissa ja kouluissa.
Olemme palveluksessanne, joten ottakaa yhteyttä!
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Perussuomalaisten kannatus ohitti vihreät
Uusin HS-gallup kertoo, että perussuomalaisten
kannatus on nyt 10,5 prosenttia ja vihreiden 9,3. Perussuomalaisten lisäksi vain keskustan kannatus on
gallupin mukaan vahvistunut. Muut puolueet ovat
menettäneet kannatustaan edellisestä mittauksesta.
Suurin puolue on edelleen kokoomus, jonka
tuore kannatuslukema on 22,6 prosenttia. Sdp:n

Verotuspäätöksiä vuodelta
2009 postitetaan
Verotuspäätösten postitus on alkanut elokuun loppupuolella. Viimeisetkin verotuspäätökset ovat asiakkailla lokakuun loppuun mennessä.
Korjattu verotuspäätös lähetetään nyt niille
asiakkaille, jotka täydensivät tai korjasivat esitäytettyä veroilmoitusta sekä niille asiakkaille, joiden
osalta Verohallinto on saanut uutta verotukseen
vaikuttavaa tietoa.
Myös ne asiakkaat, jotka viime keväänä ilmoittivat esitäytetyn veroilmoituksen tietoja sähköisesti, saavat verotuspäätöksen postitse. Viime
keväänä esitäytettyjä veroilmoituksia palautettiin
verkossa noin 400 000 kappaletta.

kannatus on HS-gallupissa 19,9 prosenttia ja keskustan 19,5. Perussuomalaisten kannatukseksi
mitattiin 10,5, vihreiden 9,3 ja vasemmistoliiton
8,2 prosenttia. Kristillisdemokraattien kannatus on
4,5 ja Rkp:n 4,1 prosenttia. Keskustalla kasvua on
edellisestä mittauksesta 0,5 prosenttiyksikköä ja
perussuomalaisilla 1,5 prosenttiyksikköä.

Kannatusluvut järis
kesäkokouksessa

Jäännösverot ja veronpalautukset
Henkilöasiakkaiden jäännösveron eräpäivät ovat
1.12.2010 ja 1.2.2011. Veronpalautukset maksetaan saajan pankkitilille 3.12.2010. Ellei pankkitili ole Verohallinnon tiedossa, palautus maksetaan
8.12.2010 alkaen maksuosoituksena.
Uuden tai muuttuneen tilinumeron veronpalautusta varten voi ilmoittaa Verohallinnolle sähköisesti viimeistään 21.11.2010 osoitteessa www.
vero.ﬁ/ePalvelut
Tilinumeron voi ilmoittaa myös kirjallisesti, mutta tällöin ilmoitus on tehtävä viimeistään
5.11.2010.
Verohallinto varoittaa pikavippifirmoista
Pikavippejä myöntävät yritykset markkinoivat parhaillaan pikalainoja veronpalautusta vastaan. Verohallinto ei toimi yhteistyössä pikalainoja myöntävien yritysten kanssa.
Asiakkaan on syytä huomata, että jos hän ilmoittaa veronpalautusta varten tilinumeroksi lainan myöntäneen yrityksen tilinumeron, niin se tallennetaan asiakkaan tilinumeroksi Verohallinnon
asiakastietoihin. Tällöin myös asiakkaan tulevat
mahdolliset veronpalautukset maksetaan tuolle tilille, kunnes tilinumero muutetaan.
Pikavippiä hakeva asiakas toimii omalla riskillään. Verotus päättyy vasta lokakuun lopussa ja
veronpalautus voi vielä muuttua. Veronpalautus
voidaan myös kuitata tai ulosmitata, jos asiakkaalla on verovelkoja tai muuta ulosmitattavaa.
Tästä syystä se ei ole varma vakuus ja asiakas
toimii lainaa hakiessaan omalla riskillään.

Oikaisu
Edellisessä PerusSuomalainen-lehden numerossa
11/2010 oli virhe. Sivun 6 jutun ”Vain Perussuomalaiset voivat enää pelastaa perusteollisuuden”
alussa ja kuvatekstissä oli Matti Putkosen titteliksi
mainittu entinen Metallityöväenliiton puheenjohtaja, joka ei pidä paikkaansa. Oikea titteli olisi ollut Metallityöväenliiton entinen tiedotuspäällikkö.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa maanantaina 30.8.
Porvoon torilla. Väkeä oli
kuin Kaanaan häissä konsanaan.
Tiedotusvälineitäkin
kiinnosti puolueen sanoma kansalle. Yleisradion
gallupmittaus, joka lupasi
puolueelle 10,7 prosentin huimaa kannatusta, oli
saanut toimittajat liikkeelle
sankoin joukoin.
Kannatuksen
nousu
vuoden 2007 eduskuntavaalien 4,1 prosentista
10,7 prosenttiin on järisyttävä. Kolmen suurimman

puolueen Tupun, Hupun ja
Lupun aamukahvit menivät varmasti väärään kurkkuun tuota veret seisauttavaa kannatusmittausta
lehdistä lukiessaan. Perussuomalaiset ovat jättäneet
kannatuksessa Vihreät jo
reilusti taakseen. Nykyisellä kannatuksella olemme
maan neljänneksi suurin
puolue.
Kiinnostus puoluetta
kohtaan on historiallisen
korkealla. Joku oli laskenut
toimittajien määräksi Porvoon torilla lähes neljäkymmentä. Vaalityömies Matti
Putkonen oli myös paikalla

vastailemassa tiedotusvälineiden kyselyihin.
Viihdyttäväksi taiteilijaksi paikalle oli kutsuttu
Ossi Hämäläinen kitaran
kanssa. Hän lauloi laulun
”Olen
Perussuomalainen”. Porvoolaiset puolueaktivistit tarjoilivat
teltassa halukkaille pullakahvit ja antoivat kyytipojaksi puolueen lehtiä
mukaan.
Kansanedustajamäärä
kolminkertaistuu
Kokoukseen
yllätysvieraaksi kutsuttu puolueen

puheenjohtaja Timo Soini
vastaili kameroiden edessä
tutun rauhallisella huumorin höystämällä tyylillään
toimittajien tekemiin kysymyksiin. Ministeripaikat
nousivat esille. Soinia itseään kiinnostavat eniten
kauppa- ja teollisuusministerin, sisäministerin tai puolustusministerin pestit.
- Hallitusyhteistyö Vihreiden kanssa tuntuu huonolta ratkaisulta, siihen
emme suostu. Myös porvarihallitus on viheliäinen
paikka. Mutta karhua ei
kannata nylkeä ennen kuin
se on saatu kaadettua.
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EU-parlamentti esittää väkivallan vastaista teemavuotta
Seuraavien viiden vuoden kuluessa tulisi pitää naisiin
kohdistuvan väkivallan vastainen eurooppalainen
teemavuosi. Enemmistö EU-parlamentin jäsenistä
pyysi komissiota perustamaan tällaisen vuoden allekirjoittamalla niin sanotun kirjallisen kannanoton.
EU:ssa asuvista naisista 20-25 prosenttiin
kohdistuu aikuisiällä fyysistä väkivaltaa ja yli 10

prosenttia heistä joutuu seksuaalisen väkivallan
uhriksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on naisten
ja miesten välisen tasa-arvon tärkein este ja yksi
laajimmalle levinneistä ihmisoikeusloukkauksista.
Vähintään 369 parlamentin jäsenen allekirjoittamalla kannanotolla on sama painoarvo kuin päätöslauselmalla.

yttivät Porvoon

Paluumuuttajalla ei ole
automaattisesti
äänioikeutta EU-vaaleissa
Jos on käyttänyt äänioikeuttaan toisessa EU-maassa, täytyy muuttaessaan pyytää nimenomaisesti nimensä poistamista tämän maan vaaliluettelosta.
Paluumuuttaja voi yllätyksekseen huomata,
että hänellä ei ole kotimaassa äänioikeutta EU:n
parlamenttivaaleissa. Pelkkä virallinen muuttoilmoitus Väestörekisterikeskukseen ei riitä. Jos on
toisessa EU-maassa asuessaan äänestänyt siellä
EU-parlamenttivaaleissa, kotimaahan palatessa on
tehtävä muodollinen ilmoitus tämän maan viranomaisille siitä, että haluaa nimensä poistettavaksi
sen maan vaaliluettelosta.
Europarlamenttivaaleja koskeva äänioikeusmenettely on todettu hankalaksi ja menettelyä tullaan
todennäköisesti yksinkertaistamaan komission uudella direktiivin säädösmuutosehdotuksella ennen
vuoden 2014 europarlamenttivaaleja.

Kolmannes Kelan
menoista terveyteen

Tulevat presidentinvaalit lupaavat myös erittäin
hyvää tulosta Soinille. Mielipidemittaukset eivät äänestä, toteaa Soini tuttuun
tapaansa ja toppuuttelee
molemmat tossut ilmassa
olevia kannattajiaan.
- Yhtään ääntä tulevissa eduskuntavaaleissa ei
vielä ole annettu. Kansanedustajapaikkojen määrän
nostaminen
nykyisestä
viidestä vähintään viiteentoista tulee olemaan Perussuomalaisten tavoite.
Niistä vaalipiireistä, missä
nyt on mukana viime kunnallisvaalien ääniharavia,

tulee useita kansanedustajapaikkoja. Uudeltamaalta
saamme nykyisellä kannatusprosentilla neljä paikkaa, myhäilee europarlamentaarikko ja puolueen
puheenjohtaja Timo Soini
tyytyväisenä.
Nykyinen
hallituspolitiikka
vastuutonta
Tiedotustilaisuudessa Porvoon kaupungintalon valtuustosalissa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo
Vistbacka oli huolestunut
kansalaisten maksurasit-

teiden nostamisesta valtion
toimesta. Tätä nykyistä
politiikkaa hän pitää vastuuttomana. Puolue haluaisi pitää hyvää huolta
myös maanteiden kunnosta.
Etenkin alempiasteisen tiestön huononeminen on saanut jatkua parinkymmenen
vuoden ajan.
Aikalisä jätevesiuudistukseen on nyt paikallaan.
Aina ei ole pakko lähteä
EU:sta tuleviin hullutuksiin mukaan. Mummonmökkien puhdistuspakko
ei saa kannatusta eduskuntaryhmän taholta lainkaan.

Tuloerojen
kasvu
maassamme on pysäytettävä. Työharjoittelulla,
työpaja- ja palkkatukijärjestelmällä luotaisiin
satatuhatta työpaikkaa
lisää. Suuri osa työllisyyteen sijoitetuista euroista
saataisiin takaisin valtion
kirstuun verotuloina ja
säästöinä.

Teksti: Harri Lindell
Kuvat:
Harri Lindell ja Jussi Niinistö

Kelan menoista 36,4 % aiheutuu terveysperusteisista etuuksista. Vuonna 2009 Kela maksoi etuuksina yhteensä 11,8 miljardia euroa, joista 4,3 miljardia käytettiin terveyteen liittyviin etuuksiin.
Terveyteen liittyviä etuuksia ovat sairausvakuutuskorvaukset (pl. vanhempainpäivärahat), työkyvyttömyyseläkkeet sekä vammais- ja kuntoutusetuudet. Terveyteen liittyvien etuuksien menot ovat
kymmenen vuoden aikana kasvaneet nopeammin
kuin Kelan muiden etuuksien menot.
Terveysperusteisista etuuksista ylivoimaisesti
eniten maksettiin sairaanhoitokorvauksia, jotka
vuonna 2009 olivat 1,8 mrd. euroa, ja toiseksi
eniten sairauspäivärahoja, 799 milj. euroa. Kolmanneksi suurin etuusmeno koitui työkyvyttömyyseläkkeistä, joita maksettiin 739 milj. euroa.
Vammaisetuuksien osuus oli 418 milj. ja kuntoutuksen 305 milj. euroa. Lisäksi työterveyshuollon
ja opiskelijoiden terveydenhuollon korvaukset olivat yhteensä 279 milj. euroa.
Kelan perustehtävänä oli 1980-luvulle asti huolehtia kansalaisten peruseläketurvasta, sairausvakuutuksesta ja kuntoutuksesta. Nykyisin näiden
tehtävien hoitamiseen kuluu alle puolet Kelan kokonaismenoista. Nimestään huolimatta Kansaneläkelaitoksen etuusmenoista vain viidennes (21,7 %)
perustuu enää eläkkeisiin.
Uusin Kelan tehtäväksi annettu etuus on Vammaisten tulkkauspalvelu. Nämä palvelut siirtyivät
kunnilta Kelaan 1.9.2010. Vuonna 2010 vammaisten
henkilöiden tulkkauspalveluihin arvioidaan käytettävän noin 6 milj. euroa ja 20 milj. euroa vuonna 2011.
Uutta takuueläkettä, joka turvaa pientuloisten eläkeläisten toimeentulon, aletaan maksaa
22.3.2011. Vuonna 2012 sen kustannuksiksi arvioidaan kaikkiaan 145 milj. euroa. Takuueläke
nostaa reilun prosenttiyksikön eläkkeiden osuutta
maksetuista etuuksista.
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Perussuomalaiset näkyivät
ja kuuluivat Porvoossa
Eduskuntaryhmämme kokoontui Porvoossa maanantaina 30.8. Päivän tilaisuuksiin osallistui myös puheenjohtajamme Timo Soini.
Aamupäivällä järjestimme
torilla kansalaistapaamisen.
Toriteltta oli lainassa Uudenmaan piiriltä ja tarjoilut ostettu paikallisilta yrityksiltä.
Onneksi ei satanut, joten väkeä oli liikkeellä mukavasti.
Tapaamisessa saimme
kuulla suoraa puhetta lukuisilta kuntalaisilta, jotka
olivat tiedostaneet Porvoon
holtittoman taloudenhoidon, velkaantumisen ja sihteerisopimukset. Velkaantumiseen olisin itse halunnut puuttua jo vuosikausia
sitten, mikä näkyy myös
useissa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa
ja pöytäkirjamerkinnöissä.
Sanotaan, että Porvoota
uhkaa valtiovarainministeriön kuntaosaston puuttuminen peliin. Mielestäni se
on mahdollisuus saada Porvoon talous oikeille raiteille.
Porvoossa suurimmat
puolueet eli RKP, SDP ja
kokoomus kantavat tietysti
suurimman vastuun kuntaliitoksen ajan jälkeisestä
taloudenhoidosta, koska
ovat olleet enemmistövoimin päättämässä lukuisista
kuntalaisille epäedullisista
kiinteistökaupoista,
sopimuksista ja poliittisista
virkanimityksistä. Tällä
hetkellä meitä perussuomalaisia on hieman alle 10
prosenttia valtuutetuista,
joten saamme Porvoossa
odottaa muutosta nykyiseen toimintakulttuuriin
ainakin seuraaviin kunnal-

lisvaaleihin saakka. Siihen
asti pieni ryhmämme voi
vaikuttaa kokouksissa tuomalla esille aktiivisesti omia
vaihtoehtoja ja näkemyksiä.
Tuloerojen kasvu
on pysäytettävä
Iltapäivällä pidimme eduskuntaryhmän kesäkokouksen valtuustosalissa. Käsittelimme pääasiallisesti
valtion vuoden 2011 talousarvion päälinjauksia, joista
olemme olleet ryhmässämme hyvin yksituumaisia.
Meille perussuomalaisille
tärkeät asiat liittyvät kansalaisten arkielämän sujuvuuteen. Haluamme pysäyttää
kansan kahtia jakamisen
menestyjiin ja syrjäytyviin.
Siksi tuloerojen kasvu on
pysäytettävä. Ei ole oikein,
että kokopäiväisesti työtä
tekevät ihmiset joutuvat hakemaan toimeentulotukea
selviytyäkseen pakollisista
menoista. Mielestämme verot on määrättävä maksukyvyn mukaan, kannatamme myös varallisuusveron
palauttamista.
Haluaisimme työllistää
100 000 työtöntä työharjoittelulla, työpaja- ja palkkatukijärjestelmällä. Työllistämiseen kuluvasta 600 miljoonasta eurosta 400 miljoonaa
tulisi takaisin kuntiin säästöinä ja verotuloina. Tiestön
rapautuminen on estettävä ja
jätevesiuudistus keskeytettävä. "Mummonmökkien puhdistuspakko on tyypillistä kepulaista ympäristöpolitiikkaa
pahimmillaan", totesi eduskuntaryhmämme puheenjohtaja Raimo Vistbacka.

Pirkko Ruohonen-Lerner haluaa lähettää lämpimat kiitokset kaikille osallistujille perussuomalaisten eduskuntaryhmän
onnistuneesta kansalaistapaamisesta ja kesäkokouksesta.

Eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen alkoi lehdistötilaisuus. Paikalla oli noin 25
median edustajaa, mikä lienee kaikkien aikojen ennätys
Porvoon valtuustosalissa.
Tuntui hyvältä jälkeenpäin
katsella erilaisista kuvista,
kuinka me persut istuimme
valtuustosalin eturivillä sekä peräti puheenjohtajiston
pöydässä. Nyt meillä on selkeä paikallinen ja valtakunnallinen tavoite!
Teksti:
Pirkko Ruohonen-Lerner
Kuvat: Harri Lindell ja
Jussi Niinistö

Kansanedustaja Pentti Oinonen, taustalla eduskuntaryhmän pääsihteeri Jussi Niinistö ja
eduskuntasihteeri Toni Kokko.

Puolueen kannatuksen nousu kiinnosti mediaa, Soini sai vastailla kysymyksiin.

Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen otti myös kontaktia kansalaisiin.
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■ KOLUMNI

Tuntijakouudistus ja
pakkoruotsi
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä
on tehnyt ehdotuksen
perusopetuksen uudistamiseksi. Ehdotus on
käynyt lausuntokierroksella, ja eduskunnan käsittelyyn se on
tulossa ensi keväänä.
Peruskoulun tuntijakoesityksessä on toteutuessaan kyse merkittävistä muutoksista, Jussi Niinistö
joten sitä on syytä tarkastella rakentavan kriittisesti. Esimerkiksi pienten
koulujen oppilaat ovat uudistuksen myötä vaarassa
joutua muita heikompaan asemaan.
Mistä rahoitus?
Tuntijakouudistuksen tavoitteina on lisätä valinnaisten aineiden määrää ja kartuttaa suomalaisten
kielivarantoa muun muassa aikaistamalla kielten
opiskelun aloittamista.
Koulujen pitäisi tulevaisuudessa tarjota kolme
vaihtoehtoa pitkäksi kieleksi. Tämä tulee olemaan
monelle kunnalle haasteellista. Miten uudistus aiotaan rahoittaa?
Lisää pakkoruotsia

Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti 31.8.2010
vastaan Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n hallituksen, jossa
Perussuomalaisten naisia
edusti hallituksen jäsenenä
naisten toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman.
Presidentin kättelyn ja
linnan kuuluisan mehutarjoilun jälkeen keskusteltiin
vakavista asioista. Esillä oli
muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen kohdistuvat mahdolliset toimet ja toimintaohjelman rahoitus. Naisjärjestöjen yhteinen huoli oli,
että kyseinen rahoitus olisi
saatava korvamerkittynä
hallituksen budjettiesitykseen. Toinen ajankohtainen aihe oli pääosiltaan
1980-luvulla suunnitellun
perhevapaajärjestelmän uudistaminen, jota sosiaali- ja
terveysministeriö parhaillaan pohtii.
Tasavallan presidentti
oli perehtynyt hyvin niin
esillä olleisiin aiheisiin kuin
myös yleisesti kansalaisten tasa-arvoa koskeviin
kysymyksiin, ja iloisesti

yllättynyt olin tasavallan
presidentin mielipiteistä
perhevapaajärjestelmän uudistusehdotuksiin. Ne ovat
samansuuntaisia Perussuomalaisten esittämien kannanottojen kanssa.
Me Perussuomalaiset
olemme puoluetta kuultaessa
hieman täydentäneet 6+6+6
hoitovapaajärjestelmäehdotusta, joka ehdotus sinänsä
on hyvä pohja uudistukselle.
Perussuomalaiset rp:n ja sen
eduskuntaryhmän kanta on,
että ei edes lailla pakottamalla voida taata lapselle hyvää
hoitajaa, vaan mahdollistamalla vaihtoehtoja, joista
perheet itse päättävät. Lapsi
ja hänen perheensä ovat aina
etusijalla!
Perussuomalaiset
rp:n ja sen
eduskuntaryhmän
kanta suunnitteilla
olevaan vanhempainvapaajärjestelmään:
Puolue ja eduskuntaryhmä
toimittivat kantansa Sosiaali- ja terveysministeriön
pyynnöstä vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista pohtivalle toimikunnalle
alkukesästä 2010. Samalla

ehdotimme muutamia parannuksia, jotka osaltaan
mielestämme parantaisivat
tasa-arvoa naisten ja miesten välillä.
Perussuomalaisten
esittämä kanta STM:n
vanhempainvapaajärjestelmän uudistamistoimikunnalle
koskien myös 6+6+6
mallia:
- Kannatamme periaatteessa
6+6+6 mallia lapselle mahdollisuutena tulla hoidetuksi kotona jommankumman
vanhemman hoitamana.
Pidämme suotavana ja
tärkeänä niin lapsen kuin
perheenkin kannalta, että
isät käyttävät heille nimetyn vapaan, mutta sen tulee
mielestämme olla mahdollisuus, ei pakote. Pidämme
tärkeänä, että perheen valintamahdollisuus säilyy,
eikä lainsäädännöllä lyhennetä lapsen oikeutta olla
oman vanhempansa hoidossa kotona. Lapsen kannalta
mahdollisuus olla kotihoidossa pitempään on olennaisempaa kuin isän oikeus
tai äidin urakehitys tässä
kohdassa. Haluamme kan-

nustaa isiä käyttämään vanhempainvapaansa, mutta
pidämme tärkeänä perheen
itsemääräämisoikeutta ja
joustavuutta isäkuukausien
määrittämisessä.
- Tulevissa hallitusneuvotteluissa tulee nostaa
yhdeksi painopistealueeksi
mahdollisuus lapsen hoitoon ja kasvattamiseen kotona siten, että tämä työ
kerryttää eläkettä. Mielestämme tämä työ on arvokasta ja vaikuttaa tuleviin
yhteiskunnan rakenteisiin.
- Pidämme tärkeänä
jo tehtyjä uudistuksia tai
suunnitelmia tasa-arvon
lisääntymiseksi ja naisen
aseman parantamista työmarkkinoilla muun muassa tasaamalla sekä naisten
että miesten työnantajille
perhevapaista aiheutuvia
kustannuksia. Edellytämme, että työhön palaaminen
vanhempainvapaan jälkeen
turvataan.
Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Naiset

Ristiriitaista uudistuksen tavoitteiden kanssa on,
että ruotsin kielen asemaan ei aiota puuttua. Sen
opiskelun aloittamista ollaan jopa varhentamassa.
Kokemukset kuitenkin osoittavat, että pakko on
huono kannustin. Etenkin poikien oppimistulokset
ovat heikkoja.
Luopumalla pakkoruotsista vapauttaisimme aikaa
muiden kielten kuten saksan, ranskan, espanjan ja ItäSuomessa tärkeän venäjän osaamiselle. Aikamme vaatii suomalaisilta suurten maailmankielten taitoa.
On yleinen väärinkäsitys, että maamme perustuslaki määräisi ruotsin kaikille pakolliseksi oppiaineeksi tästä ikuisuuteen. Tuntijakotyöryhmä teki
puhtaasti poliittisen linjauksen. Demokratiassa se
on muutettavissa, koska se ei vastaa kansan tahtoa.
Virkkunen komppaa
Opetusministeri Henna Virkkunen tosin komppaa
puolueensa (kok.) puoluekokouspäätöksen vastaisesti
tuntijakotyöryhmää: koska ruotsin kielen oppimistulokset ovat peruskoulun lisäksi lukiossa mitä ovat,
haluaa hän lisätä pakollisten ruotsin kurssien määrää.
Mahtavatko pakkoruotsin opetuksen varhentamista ja lisäämistä kouristuksenomaisesti kannattavat henkilöt itsekään sisimmässään uskoa, että näin
toimien jotain hyvää tapahtuisi?
Valinnaisuudella antaisimme niille, jotka ruotsia
elämässään tuntevat tarvitsevansa, paremmat mahdollisuudet opiskella sitä.
Kirjoittaja on Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän pääsihteeri.

PerusSuomalainen 13/2010 ilmestyy

8.10.2010
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

Kuva: Tasavallan
presidentin kanslia

keskiviikkona 29.9.2010.
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Pohjalaiset ahkerasti markkinoilla
Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset ovat kesän aikana olleet mukana lähes
kaikilla alueensa markkinoilla: Vaasassa kahdesti,
Ilmajoella, Teuvalla, Kauhavan puukkofestivaaleilla,
Laihialla, Koskenkorvalla,
Jurvassa, Alavudella, Vimpelissä, Isojoella, Kauhajoella kahdesti, Ylistarossa,
Seinäjoen tangomarkkinoilla koko viikon, Alajärven
Rokulipäivillä, Lappajärvellä, Soinissa, Kuortaneen
Kuhinoilla, Köpingin markkinoilla Vähässäkyrössä,
Peräseinäjoella, Kurikassa,
Jalasjärven Aukusti-markkinoilla ja Kortesjärvellä.
Väliin jääneet Kristiinankaupungin markkinat
pyritään paikkaamaan 1.2.10., jolloin kaupungissa

järjestetään ns. Mikkelimarkkinat. Lisäksi syksyllä
käydään vielä muutamat
muut syysmarkkinat.
Markkinoilla oli jaossa
PerusS-lehtiä, -kaasupalloja
ja -karkkeja sekä ehdokkaiden omia materiaaleja.
Tietysti myös alueen ehdokkaat olivat mukana teltoilla.
Vastaanotto oli joka paikassa parempi kuin koskaan
aikaisemmin, mikä kertoo
muutosten tuulien puhaltavan myös Pohjanmaan lakeuksilla.
Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset toteavatkin,
että tästä on hyvä jatkaa
kohti syksyä ja ensi kevään
eduskuntavaaleja.
Teksti:
Vesa-Matti Saarakkala
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Mirjam Kaartinen 90 vuotta
Mirjam Kaartinen on pohjoisen vahvoja naisia, hän
on syntynyt Rovaniemen
maalaiskunnassa ja kasvanut ja koulunsa aloittanut
Rautiosaarella. Keskikoulun Mirjam kävi Rovaniemellä ja jo nuorena tyttönä oli alakoulun opettajana
niin Sodankylän Syväjärven
alakoulussa kuin Sallan
Tuutijärven koulussakin.
Valtion palveluksessa
hän oli ensin nimismiehen
kansliassa Rovaniemellä ja
tämän jälkeen palveli konekirjoittajana Lapin lääninhallituksessa 15 vuotta. Koulussa saatu Saksan
kielen taito oli niin hyvin
muistissa että Mirjam sai
kirjoittaa myös saksankielisiä pöytäkirjoja ja asiakirjoja joita sodan aikana (Saksa
hyökkäsi Rovaniemelle) tuli.
Ilmahyökkäysten aikana
pelotti kovasti ja henkilökunta kiiruhti kellariin väestösuojiin. Vieläkin sodan
karmeat muistot tulevat
mieleen. Lääninhallituksen
valtava rakennus ja vastapäinen poliisilaitos kuitenkin säästyivät pommeilta.
Mirjam Kaartinen perusti perheen Pekka Kaartisen
kanssa, Pekka oli kotoisin
Jaakkiman Lumivaarasta,
karjalaisia siis, yritteliäs

Mirjam Kaartinen 90 vuotispäivänään 10.9.2010 Tervolassa.

mies joka aluksi ajeli taksia
ja myöhemmin meni huoltoasema-alalle ja perusti oman
yrityksen ja perhe muutti sen
myötä aina vain pohjoisemmaksi, Ivaloon saakka. Lapsia perheeseen syntyi seitsemän, kaksi poikaa ja viisi
tyttöä. Kaikki lapset ovat
oppineet tekemään työtä
pienestä pitäen, isän huoltoasemalla aloittivat työnsä

niin Paula kuin Marja-Leenakin 14 -vuotiaina.
Ivalossa Mirjam hoiti
lapset ja kodin sekä liikkeen
kirjanpidon. Harrastustoiminta on aina vienyt myös
suuren osan hänen ajastaan.
Runokirjaa on pikkuhiljaa
valmisteltu, mukana hän
on ollut niin Yrittäjänaisissa kuin Invalidinaisissakin,
kirkkokuorossa yli 40 vuot-

ta ja myöhemmin kun perhe
muutti Heinolaan myös Kynäsilta -runopiirissä. Runokokoelma Pisaroita, julkaistiin omakustanteena 1973.
Heinolaan muuton myötä
löytyi politiikka, Mirjami oli
ehdokkaana kunnallisvaaleissa, mukana Kulttuurilautakunnassa ja lisäksi SMP:n
naisjärjestön hallituksen jäsenenä useita vuosia.
Politiikkaa ja yhteisiä
asioita hän seuraa vieläkin mielenkiinnolla, lukee
puolueemme lehteä ja ottaa
kantaa. Vieläkin runosuoni
kukkii, keväällä viimeksi
on sanoitettu onnittelulaulu
nuorimmalle tyttärelle Salmelle joka täytti 50 vuotta.
Musiikki ja laulu ovat aina
kuuluneet hänen elämäänsä
ja niinpä 90-vuotispäivillä
kuultiin runon lausunnan
lisäksi paljon Mirjamille
mieluisia lauluja omien lapsien esittäminä.
Virkeä yhdeksänkymppinen laulaa nykyisin myös
karaokea omaksi ja toisten
viihdykkeeksi Tervolan vanhusten palvelutalossa, jossa
viettää eläkepäiviään.
Lappeenrannassa
13.9.2010,
Mirjam Kaartisen tytär
Marja-Leena Leppänen

Limingalla PS-pyöräbuumi. Limingan markkinoilla
nuorison valtasi PerusS-buumi. Jussi Pellikan hankkimat PerusS -tarrat, joissa kerrotaan, että eduskuntakin
tarvitsee esikuvia, täyttivät nuorten polkupyörät kelpo
malliin.
Tarroja meni 400, jotka levittävät nyt tietoutta Limingassa ja lähiympäristössä. Nuoriso on tiensä valinnut.

Eduskuntavaalien aikataulut
Laki vaalilain muuttamisesta tuli voimaan 1.6.2010.
Lailla siirretään eduskuntavaalien vaalipäivä maaliskuun 3. sunnuntaista huhtikuun 3. sunnuntaihin.
Siten vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on
sunnuntai 17.4.2011 ja muut tärkeät ajankohdat ovat
seuraavat:
- ehdokashakemusten jättöpäivä: ti 8.3.
- ennakkoäänestys kotimaassa: ke-ti 6.-12.4.
- ennakkoäänestys ulkomailla: ke-la 6.-9.4.
- vaalipäivä: su 17.4.
- tulosten vahvistaminen: ke 20.4.

Eliitin läpimurto vai paluu kansojen ikeen alle?
heti toisen maailmansodan
ratkettua, ja alkoi kylmän
sodan aikakausi idän ja lännen välillä.
Varsinaisia sotia ei Euroopassa käytykään kylmän
sodan aikana. Sittemmin
Euroopassa on sodittu vain
Balkanin niemimaalla ja Venäjällä.
Tulonjako oli
tasaisempaa
Toisen maailmansodan
jälkeinen aikakausi on ollut Euroopassa rauhan aikaa. Eurooppa sai kyllikseen kahdesta maailmansodasta, joista jälkimmäinen oli yhteiskuntamallien
välinen mittelö. Siinä kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Sodassa natsi-Saksa
hävisi kommunismin ja
ns. länsimaisten demokratioiden muodostamalle
liittoumalle. Niiden muodostama allianssi murtui

Lännessä toisen maailmansodan jälkeistä aikakautta
kuvastaa yhteistyö ja materiaalisen hyvinvoinnin
nousu. Tulonjakokin oli
tasaisempaa kuin nykyään,
ja yhteiskunnan järjestämät
palvelut paranivat vuosi
vuodelta. Äänestäjien ei
tarvinnut vahtia vallanpitäjiä, koska harjoitetulle politiikalle oli olemassa idässä
vaihtoehto, jonka äänekkäät kannattajat lännessä
pitivät huolen luokkatietoi-

suudesta. Kansalaiset olivat hyvin perillä siitä, mitä
politiikassa tapahtui, eikä
yhteiskuntakaan ollut niin
monimutkainen seurattava
kuin tänä päivänä.
Suomessa elinkeinoelämä ei keskittynyt visioimaan
koko yhteiskuntaa uudelleen, vaan sille riitti, kunhan
työrauha työpaikoilla säilyi.
Työntekijöistä huolehdittiin
nykyistä paremmin, koska
halpatyövoimaa ei ollut tarjolla. Osakkeenomistajien
voittojen maksimoinnista ei
paljon kannattanut hiiskua.
Toisaalta yhteiskunta pikku hiljaa porvarillistui, kun
työväestö vaurastui. Yhä
useampi keskittyi oman
henkilökohtaisen hyvinvointinsa kohentamiseen ja
poliitikot saivat enemmän
toimintavapauksia.
Pikku hiljaa, kun itäinen vaihtoehto alkoi osoittautua toimimattomaksi,
lännessä alettiin ajaa yhä

voimakkaammin markkinakeskeistä politiikkaa.
Markkinavoimiin uskovan
politiikan henkilöitymänä
muistetaan Iso-Britannian
pääministerinä 1979-1990
toiminut rautarouva Margaret Thatcher.
Vasemmisto joutui
ongelmiin
Monet, jotka kammoksuivat konservatiivisen Thatcherin politiikkaa, eivät
olleet kuitenkaan osanneet
odottaa, millaista yhteiskuntamallia Euroopassa
jatkossa hahmoteltaisiin.
Siinä keskiössä ovat olleet
demokratian heikentäminen byrokratiaa lisäämällä
ja samalla markkinoiden
täydellinen vapauttaminen
sekä
hyvinvointivaltion
muuntaminen erilaisia vähemmistöjä suosivammaksi. Ehkä Thatcher näki jo
aikanaan vapaamielisen

yhteiskuntapolitiikan rappion ja mahdottomuuden
ja alkoi ajaa kylmää linjaa,
jossa veroja alennettiin ja
yhteiskunnan vastuuta pienennettiin.
Toisaalta Neuvostoliiton
romahdettua krapulaa potevan vasemmiston oli tyytyminen siihen, mitä tarjolla
oli. Vasemmisto lähtikin etsimään uutta olemassaolon
tarkoitusta erilaisuuden
pönkittämisestä ja ympäristön aseman parantamisesta.
Euroopan yhteisön vahvistumisen myötä entiset haaveet ylikansallisesta internationaalista näyttivät lännen
vasemmistolaisten silmissä
käyvän toteen paremmin
kuin koskaan aiemmin.
Vaikka toisin luulisi,
on vasemmisto joutunut
todellisiin ongelmiin, kun
globaali kapitalismi ajoi
karille 2008. Yhteiskunnan rahat eivät enää riitä
keinotekoiseen erialaisuu-

den ylläpitämiseen ja
kulttuurivähemmistöjen
hyysäämiseen, verovaroilla tapahtuvasta kansainvälisestä maailmanparantamisesta puhumattakaan. Yhteiskunta
on kulminaatiopisteessä
ja aika näyttää onko kyse
vallitsevan vasemmistoporvarillisen ideologisen
suuntauksen takapakista
ennen sen lopullista läpimurtoa ja maailmanvalloitusta, vai siirrymmekö
populistiskonservatiiviseen yhteiskuntaan, jossa
eliitit palaavat kansojen
ikeen alle ja jossa eliitti
sen vastineeksi saa yksiselitteisen valtakirjan
johtaa kansaa.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja,
MEP Timo Soinin
kotimaan avustaja
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Harri Leppälä
44-vuotias
evp. keittiömestari/
stuertti Vaasasta

Kansanedustajaehdokkaiden esiinmarssi
Puolueen lehti tarjoaa kansanedustajaehdokkaille
mahdollisuuden esitellä itsensä lehden sivuilla. Kirjoitusten merkkimäärä on rajoitettu 700 merkkiin
(välilyöntien kera). Ylipitkiä kirjoituksia ei julkaista.
Toimitus päättää tekstien julkaisuajankohdasta.
Jos toivotte jaettavaksi sitä lehden numeroa, jossa
kirjoituksenne on, siitä maininta jutun lähettämisen
yhteydessä. Lehtitilauksen yhteydessä on ilmoitettava
lähetyksen saajan nimi, toimitusosoite ja puhelinnumero. Posti tai matkahuolto ottavat yhteyttä puhelimitse lähetyksen saavuttua.
Seuraavan lehden tilaukset tarvitsen viimeistään keskiviikkona 29.9.
Harri Lindell, päätoimittaja
harri.lindell@peruss.fi
puh. 040-7499362

Nurmossa 6-lapsisessa perheessä opin jo varhain saamaan ääneni kuuluville ja pitämään puoliani. Tästä opista
olen hyötynyt viiden lapsen
isänä.
Koulutukseltani olen keittiömestari/stuertti. Työhistoriaani olen tehnyt sekä maissa
että merillä.
2007 minulla todettiin dilatoiva kardiomyopatia. Sairaseläkepäätöksen sain keväällä 2008.
Valitsin uudeksi suunnaksi kunnallispolitiikan ja ensi
yrittämällä pääsin kaupunginvaltuustoon.
Ja miksi eduskuntaan? Siellä tarvitaan elämänkokemusasiantuntijoiden näkökulmaa, perheen isän perspektiiviä, sairaan tunnetta ja tietoa, kokemusta vammaisen
omaisena, velkavankeuden opettamaa uskoa huomiseen,
ihmistä suomalaiselle ihmiselle.
Tarkemmin minusta: www.perusharri.ﬁ

Anita Koivu
Rauma
Olen eläkkeellä oleva 64-vuotias matematiikan ja fysiikan
lehtori. Perhesuhteeni ovat
aviomies ja jo kaksi aikuista
lasta sekä kaksi lastenlasta.
Toimin kaupunginvaltuutettuna, maakuntavaltuutettuna
ja Satakunnan piirisihteerinä
sekä sataman, lukion ja erityiskoulun johtokunnissa.
Olen osallistunut myös ammattiyhdistystoimintaan
sekä seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Taideharrastus
on kestänyt jo pian 30 vuotta. Politiikkaan minut saatiin taivuteltua 1980-luvun alussa ja olin SMP:n varavaltuutettuna. Perhettäni kohtasi samana vuonna kolme
vastoinkäymistä, jolloin jätin kaiken ylimääräisen taideharrastusta lukuun ottamatta. Työ oli parasta lääkettä.
Vuonna 2003 liityin uudelleen politiikan kuvioihin perussuomalaisissa. Perussuomalaiset arvot ovat mielestäni
synnyinmaamme selkäranka.

Jani Mäkelä
Lappeenranta
Olen isänmaallisten arvojen
pohjalta toimiva maltillisen
konservatiivinen yleispoliitikko. Mielestäni Suomi
ja suomalaiset tulee asettaa
etusijalle muuttavassa maailmassa. Olemme itsenäisyyden ja hyvinvoinnin arvoisia
nyt ja tulevaisuudessa. Ne voidaan rakentaa vain vahvan
kotimaisen työn ja yrittäjyyden varaan.
Toimin Lappeenrannan Seudun PS:n osaston puheenjohtajana sekä Kymen piirin varapuheenjohtajistossa. Olen myös ollut mukana perustamassa nuorison
piirijärjestöä seudulle. Työskentelen tietotekniikka-alalla ja harrastan järjestötoiminnan ohella monipuolisesti
liikuntaa.
Tutustu tarkemmin ja kysy lisää – perusteellinen järkivalinta 2011.
www.janimakela.ﬁ

Pasi Mäenranta
Rauma
Asun perheineni Vermuntilan
kylässä Raumalla. Syntyjäni
olen Etelä-Pohjanmaalta, Isojoelta. Nyt kun asun Satakunnan eteläisimmässä osassa ja
olen lähtöisin pohjoisreunasta, tunnen koko Satakunnan
omakseni ja sitä kautta haluan ajaa koko Satakunnan kehittämistä johon tarvitaan
tekoja, ei tyhjiä lupauksia.
Ammattini on koneahtaaja. Olen Rauman Satamamiehet ry:n varapuheenjohtaja, myös työsuojeluvaravaltuutetun tehtävää olen hoitanut.
Luottamustoimet: kaupunginvaltuutettu, kh:n 2v. vj.
2v. jäsen, ympäristölautakunnan jäsen, sataman johtokunta vj., Satakuntaliiton maakuntavaltuuston vj.
www.pasimaenranta.ﬁ

Osmo Kokko
kuljetusyrittäjä
Joensuu
Olen Joensuun kaupunginvaltuutettu ja -hallituksen jäsen
sekä myös Pohjois-Karjalan
maakuntavaltuuston jäsen,
toimin myös PS:n P-K:n piirin
puheenjohtajana ja olen PS:n
puoluehallituksen jäsen.
Olen pitkän linjan järjestöaktiivi, niin SMP:n kuin
myös Perussuomalaisten toiminnassa. En ole kuulunut
muihin poliittisiin liikkeisiin, koska olen nähnyt, että niiden liikkeiden harjoittama politiikka ei vastaa niitä arvoja
ja asenteita joita minä edustan.
Kun olen yrittäjä taustaltani, niin yrittäjien asia on minulle tärkeä. Näen, että vain yrittäjyyttä kehittämällä ja luomalla edellytykset, että syntyy uusia työpaikkoja pystymme
turvaamaan palvelut kaikille niitä tarvitseville ihmisille.
Mielestäni juuri Perussuomalaiset ovat tässä asiassa
ainut vaihtoehto.
Perheeseeni kuuluu vaimo Pirjo ja lapset Virve ja Jarkko,
joka myös toimii yrityksessämme yhtiökumppanina. Pyrin
harrastamaan liikunta vapaa-aikana mikäli kiireiltä ehtii.

Maria Lohela
Turku
Olen 32-vuotias Turun kaupunginvaltuutettu. Olen kotoisin Nivalasta, Pohjois-Pohjanmaalta ja muutin Turkuun
saatuani opiskelupaikan Turun yliopistosta. Työskentelen
käännöstoimistossa projektipäällikkönä, mm. useiden
ulkomaalaisten asiakkaiden
kanssa. Olen myös Turun kaupungin rakennuslautakunnan jäsen, Perussuomalaisten Nuorten vpj ja Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen.
Asun Varissuolla, joka on Suomen monikulttuurisin
lähiö. Kotilähiössäni vähäosaisuus on monen arkea. Kannatan toimintaympäristöä, jossa jokaisella on mahdollisuus yrittää, onnistua ja pärjätä omilla kyvyillään.
Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa ja pelailen konsolipelejä. Jaan kotini avomieheni sekä kahden kissan kanssa.
Lue lisää sivustoltani: www.marialohela.ﬁ.

Jari Lindström, Kouvola
Olen 45-vuotias, naimisissa
oleva äijänköriläs Kouvolan
kaupungin Oravalan kylästä.
Olen Kouvolan kaupunginvaltuutettu, rakennus- ja
ympäristölautakunnan pj,
tarkastuslautakunnan jäsen ja
Kymenlaakson maakuntahallituksen jäsen. Toimin myös
PS:n Kymen piirin puheenjohtajana.
Olen entinen paperityömies. Nykyisin opiskelen uutta ammattia. Minusta on "isona" tarkoitus tulla kemian
laborantti. Valmistumisen ajankohta osuu samaan aikaan
tulevien eduskuntavaalien kanssa, joten näissä kahdessa
asiassa on yhteensovittelemista. Mutta eiköhän tuosta hässäkästä hengissä selvitä.
Koen perussuomalaisuuden ennen kaikkea pienen ihmisen puolustamiseksi. Kuntaliitoksen myötä reuna-alueiden puolustamisen koin tärkeäksi syyksi olla ehdolla
edellisissä kuntavaaleissa. Ja arki on osoittanut, että huoli
ei ole ollut turha. Kuntaliitoksissa reuna-alueet jäävät jalkoihin. Koen Kaakonkulman puolustamisen ja etujen ajamisen tärkeäksi haasteeksi tulevissa eduskuntavaaleissa.

Markus Purdy
Kuopio
Oikeudenmukaisuus, järki,
myötätunto. Siinä arvot, joilla
Suomea tulisi johtaa. Maassa
kuitenkin vallitsee hiekka-laatikon hegemonia, jossa se joka huutaa koviten saa eniten.
Epäkohdista vaietaan omaksi
ja lobbareiden eduksi.
Poliittinen tahto ei riitä saamaan vanhusten oikeuksia
samalle tasolle edes lihakarjan kanssa, eikä harmaan talouden kukistamiseksi tehdä mitään vaikka selkeät toimet
toisivat valtiolle noin 12 milj. vuodessa.
Olen 28-vuotias ylioppilas, koneistaja sekä reservin
vänrikki, jolle herran pelko ei ole viisauden vaan alistumisen alku. Toimin Pohjois-Savon PS-nuorten sihteerinä sekä Kuopion osaston hallituksessa. PS:n toiminnassa olen
ollut eurovaaleista asti.
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Energiaverosta luovuttava
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron valtion ensi
vuoden talousarvioesityksen
lähetekeskustelussa 14.9.2010 piti
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Pirkko Ruohonen-Lerner.
Useat talousennusteet povaavat talouden kääntyvän
nousuun. Hallitus kuitenkin näyttää toimivan siten,
etteivät nämä positiiviset
ennusteet toteutuisi. Valtiovarainministeri Kataisen
”historialliseksi vihreäksi
verouudistukseksi” markkinoima energiavero jää aikakirjoihin historialliseksi, ei
kuitenkaan vihreäksi vaan
virheverouudistukseksi.
Energiaveropakettia ollaan nyt opposition painostuksesta avaamassa, ministeri Kataisen mukaan varmuuden vuoksi. Paketissa
on kuitenkin kyse suuresta
kokonaisuudesta, josta kivihiilen ja maakaasun suhde on vain pieni osa. Pienet
tarkistukset eivät riitä, kun
koko paketti on lähtökohtaisesti väärää politiikkaa.
Energiapolitiikan pitää
olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Perussuomalaiset
esittävät ehdotetusta energiaverosta luopumista kokonaisuudessaan, koska se on
sosiaalisesti epäoikeudenmukainen ja heikentää teollisuutemme kilpailukykyä.
Leikkauskohteita
riittää
Ehdotamme energiaverolla
kerättävälle 750 miljoonalle eurolle vaihtoehdoksi
vastaavan kokoiset leikkaukset. Budjetin tasapainottamiseksi tehtävät leikkausesityksemme eivät heikennä
kansalaisten sosiaaliturvaa
tai palveluja eivätkä vaaranna yritysten kilpailukykyä.
Ne kohdennetaan kohteisiin, joita ilmankin suomalaiset tulevat toimeen.
Ison-Britannian puolesta
maksettavasta EU-jäsenmaksuhelpotuksesta on jo korkea aika irtautua. Kehitysavun ja Venäjän lähialueyhteistyön määrärahoja on
reilusti vähennettävä niiden
tehottomuuden ja epäiltyjen
suoranaisten väärinkäytösten vuoksi; esimerkiksi kehitysyhteistyöjärjestö Kepan
raportit ovat korutonta kertomaa näiltä osin.
Ministeri Thorsin vastuualueella olevan maahanmuuttopolitiikan järkiperäistämisellä saadaan huomattavat säästöt aikaiseksi samoin

kuin ilmastopolitiikan uudelleenarvioinnilla. Suomi ei
voi sokeasti jatkaa nykyistä
ilmastopolitiikan linjaa, kun
jatkuvasti tulee esiin YK:n
alaisen Ipcc:n tutkimustulosten vääristelyjä ja johdon
korruptioepäilyjä. Säästöjä
saataisiin aikaan myös supistamalla Suomen noin 100:aa
toimipistettä kattavaa lähetystöverkkoa. Edellä mainituista kohteista on jo löydettävissä 750 miljoonan euron
säästöt. Tulemme jättämään
tarkemmat euromääräiset
esityksemme myöhemmin.
Kunnat ja
omaishoitajat
Valtio on osaltaan ajanut
kuntia niin heikkoon taloudelliseen tilaan, että niiden
on vaikea selviytyä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä velvoitteistaan. Surullinen esimerkki on, että
hoitoonpääsy hoitotakuun
edellyttämässä ajassa ei toteudu kaikkialla. Eikö siihen, mikä lailla säädetään,
pitäisi varata riittävästi
myös resursseja eli rahaa?
Hoitotakuun toteutumiseksi hoivatyöhön tarvitaan
lisää henkilökuntaa.
Myös laitoshoidon tarvetta vähentävää omaishoitoa on tuettava nykyistä
enemmän. Omaishoitajat
tekevät arvokasta työtään
vuorokauden ympäri olemattomalla korvauksella,
joka ei mitenkään vastaa
heidän työnsä raskautta.
Lisäksi eri puolilla Suomea
asuvat omaishoitajat ovat
keskenään eriarvoisessa asemassa, sillä kunnat päättävät
itse omaishoidon tuen myöntämisestä ja sen suuruudesta
eikä kaikille hoitajille järjesty
edes lain edellyttämiä vapaapäiviä. Kun kuntien talous
on tiukoilla, eriarvoisuus
korostuu entisestään. Siksi
valtiovallan olisi saneltava
omaishoidolle yhtenäiset
pelisäännöt. Perussuomalaiset edellyttävät, että omaishoidon tuki siirretään Kelan
kontolle ja siitä tehdään subjektiivinen oikeus.
”Tuottavuusohjelma”
Perussuomalaiset ovat moneen otteeseen korostaneet,

että valtion tuottavuusohjelman tavoitteena tulisi olla
tuottavuuden ja palveluiden
aito parantaminen eikä vain
henkilöstön määrän vähentäminen. Se on kantamme
edelleen, etenkin kun epäilyksemme perusteettomasta
henkilöstön vähentämisestä
tuottavuuden lisäämisen varjolla on osoittautunut todeksi. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksessa todetaan,
kuinka henkilöstövähennyksille tulisi esittää nykyistä
pätevämmät perusteet.
Tuottavuutta pitää siis
etsiä jostain muualta kuin
henkilöstön vähentämisestä. Yksi tuottavuutta parantava keino on kieltää
poliittiset virkanimitykset.
Kun tiedetään, että jokin
virkanimitys suoritetaan
pääasiallisesti jäsenkirjan
perusteella, karsii tämä suuren joukon päteviä viranhakijoita. Kaikki verovaroin
ylläpidettävät työpaikat
tuleekin panna julkiseen
hakuun, minkä jälkeen hakijoista pitää valita osaavin
ja pätevin henkilö. Lisäksi
säästöjä saataisiin helposti
aikaan kohtuullistamalla
valtionyhtiöiden johtajien
jättipalkkoja ja -eläkkeitä.
Työtä työttömille
Maassamme on yli 300 000
työtöntä, mutta hallitus
aikoo vähentää työllisyysmäärärahoja. Se on kylmäsydämistä kamreeripolitiikkaa, jonka seurauksena
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys sekä syrjäytyminen
edelleen kasvavat.
Perussuomalaisten mielestä ensi vuoden budjetin
tulee olla työn budjetti.
Vuonna 2011 tulee työllistää
100 000 työtöntä työharjoittelu-, työpaja-, palkkatukija muita vastaavia järjestelmiä hyväksikäyttäen. Painopisteen tulee olla nuorissa
ja pitkäaikaistyöttömissä.
Myös työmarkkinatuen tarveharkinnasta tulee luopua.
Työllistämisen kustan-

nuksista valtaosa palautuu
takaisin valtiolle ja kunnille säästöinä, joita saadaan
asumistuki-, toimeentulotuki- ja muiden sosiaalikulujen sekä työttömyyskulujen
vähenemisestä,
palkasta saatavista vero- ja
sosiaaliturvamaksuista sekä
lisääntyvän kulutuksen aiheuttamasta taloudellisesta
hyödystä, kuten kasvavista
arvonlisäverotuloista. Työllistäminen kannattaa aina,
sillä nuorena syrjäytyneen,
työttömyys- ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen kustannukset yhteiskunnalle voivat olla miljoonan euron luokkaa. Tähän
meillä ei ole inhimillisesti
eikä taloudellisesti varaa.
Eriarvoisuutta
kasvatetaan
On arvioitu, että ensi vuonna Suomessa on 520 000
pienituloista kansalaista ja
400 000 ihmistä elää toimeentulotuen varassa. Meillä on yli 900 000 köyhää
kansalaista eräiden EU-mittareiden mukaan. Viimeisten
parinkymmenen vuoden aikana hallitukset ovat tietoisesti edistäneet kansalaisten
eriarvoisuutta tuloeroja kasvattamalla. Köyhien määrä
on kolminkertaistunut. Samaan aikaan kun leipäjonot
kasvavat, eliitti vaurastuu
entisestään. Hallitus pyrkii
häivyttämään tätä eriarvoistumiskehitystä muun muassa lainsäädännön muutoksilla, joilla piilotetaan
kansalaisten kuntakohtaiset
verotustiedot maakunnalliseen rekisteriin.
Esimerkiksi Ahvenanmaalla tämä ei ole ongelma,
koska siellä asuu vain 28
000 asukasta, mutta ongelma se on Uudellamaalla, jossa 1,5 miljoonan ihmisen verotustiedot kerätään yhteen
ja samaan rekisteriin jo ensi
vuonna. Sen selvittäminen,
kuinka paljon esimerkiksi
kuntien johtavat virkamiehet, kunnallisten yhtiöiden
johto, keskeiset poliitikot

tai tietyt yritysjohtajat ansaitsevat, tulee olemaan
käytännössä mahdotonta.
Tuloerojen kasvun häivyttäminen alkoi jo vuonna 2006,
jolloin varallisuusveron kumoamisen yhteydessä myös
varallisuustiedot lakkasivat
olemasta julkisia.
Kansalaisten eriarvoistumisen piilottelun sijaan
hallituksen tulee puuttua asiaan kohdistamalla verotusta
kansalaisten maksukyvyn
mukaan. Perussuomalaisten mielestä varallisuusvero
pitää palauttaa. Pääomatulojen verotusta on myös
kiristettävä. Pääomatulojen
verotuksen progressiivisuus
olisi oikeudenmukaista paitsi yksilöiden myös yritysten
tasolla, sillä se antaisi elintilaa pienille ja keskisuurille
yrityksille. Ilman että horjutettaisiin elinkeinoelämän
rakenteita, voitaisiin valtiolle kerätä lisätuloja 300-500
miljoonaa euroa.
Sotiemme veteraanit
Sotiemme veteraaneja on
elossa lähes 60 000. Heidän keski-ikänsä on noin
88 vuotta. Ikääntymisen
myötä kunniakansalaistemme kunto heikkenee ja tuen
tarve kasvaa. Perussuomalaisten mielestä etenkään
veteraanikuntoutuksen resurssit eivät ole lähelläkään
sitä tasoa, millä niiden pitäisi olla. Jokaisella veteraanilla tulisi olla mahdollisuus
vuosittaiseen kuntoutusjaksoon. Mielestämme myös
veteraanin puolisolla pitäisi
olla oikeus asua miehensä
kanssa, vaikka sitten veteraanien veljes- tai sairaskodissa. Ja eikö jo viimein olisi aika luopua veteraanien
lainmukaisia etuuksia määritettäessä työkyvyttömyysprosenteista? Myös sotaorpojen kuntoutustoiminta
olisi oikein ja kohtuullista
käynnistää.
Mummonmökkien
puhdistamopakko
Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toteuttamisessa
on otettava aikalisä, kun
hallituskaan ei ole osoittamassa uudistukseen riittävää rahoitusta. Pienten
kotitalouksien jätevesien
ympäristölle aiheuttama
kuormitus on olematonta. Voidaan hyvällä syyllä
kysyä, onko järkeä vaatia
mökinmummoilta kalliita
investointeja, kun samaan
aikaan naapurin peltoa saa
vapaasti lannoittaa suursikalan jätöksillä. Mummonmökkien puhdistamopakko

on tyypillistä kepulaista
ympäristöpolitiikkaa pahimmillaan. On otettava
siis aikalisä ja aloitettava
kunnollinen selvitys koko
asetuksen järkevyydestä.
Maatalous
Perheviljelmäpohjainen
maatalous on ollut jo pitkään vaikeuksissa. Yhä
useampi tila on joutunut
ulosottomiesten kynsiin. Jos
Suomessa halutaan myös tulevaisuudessa syödä terveellistä ja ympäristöystävällistä
lähiruokaa sekä pitää maa
kauttaaltaan asuttuna, on
maatilojen ahdinkoon saatava pikaisesti apua.
Tällä hetkellä erityisesti suuritöisillä karjatiloilla
tuottajan saama korvaus
ei ole missään suhteessa
työmäärään eikä siihen,
mitä kuluttaja tuotteesta
kaupassa maksaa. Tuottajille pitäisi jäädä enemmän
rahaa käteen tuotteistaan
ja välikäsille valuvaa rahaa
pitäisi voida vähentää. Ei
ole oikein, että kuluttaja
maksaa maitolitrasta euron
mutta tuottajan tilipussiin
tästä kilahtaa vain joitakin
kymmeniä senttejä.
Tiestö
Ongelmana on myös maanteiden huutava korjaustarve. Etenkin alempiasteisen
tiestön on annettu rapautua
riittämättömän rahoituksen
takia jo parinkymmenen
vuoden ajan, ja linja näyttää
jatkuvan. Perusväylänpidon
vuotuinen lisätarve on ainakin 150 miljoonaa euroa.
Sekin riittäisi lähinnä vain
vaurioiden paikkaamiseen.
Rahoitusta voidaan kerätä
muun muassa tiemaksuina
ulkomaisilta
kuljetusyrityksiltä. Hyvä tie- ja rataverkosto on perusedellytys
kansalaisten tasa-arvon ja
toimeentulon turvaamiseksi
sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla maassamme.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenet ottavat
tarkemmin kantaa budjettiesityksen yksityiskohtiin
tämän esillä olevan budjettiesityksen lähetekeskustelussa. Lisäksi perussuomalaiset
esittävät lopuksi toivomuksenaan, että hallituspuolueiden
eduskuntaryhmät pystyisivät, opposition tuella, valiokuntakäsittelyssä saamaan
hallituksen esitykseen kansalaisten perustuslainkin takaamia perusoikeuksia ja palveluja parantavia muutoksia
yhteisen isänmaamme ja sen
kansalaisten parhaaksi.
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Perussuomalaiset rp:n paikallisyhd
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on _______________Perussuomalaiset ry
ja sen kotikunta on ________________________________ .
Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.
Yhdistys on Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen
hyväksymä Perussuomalainen paikallisyhdistys puoluehallituksen määräämällä toimialueella, joka voi sisältää yhden
tai useamman kunnan tai kunnan osan. Puoluehallitus voi
hyväksyä samalle toimialueelle myös useamman paikallisyhdistyksen. Puoluehallitus voi halutessaan muuttaa toimialuetta.
Yhdistys on puolueen jäsenenä olevan piirijärjestönä
toimivan piiriyhdistyksen jäsen, jonka toimialueeseen kuuluu yhdistyksen toimialue.

3) toimii puolueen alaisena paikallisella tasolla vaali- ja
muuta toimintaa hoitavana kansalaisjärjestönä noudattaen
puolueen ja sen virallisten elinten päätöksiä ja antamia ohjeita
4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun materiaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä
5) järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja, neuvottelu- ja puhetilaisuuksia, juhlia
sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä
edistämiseen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1) julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä
ääni- ja kuvamateriaalia.
2) harjoittaa kustannus-, radio- ja televisiotoimintaa.
3) toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä.
4) harjoittaa bingo-, tanssilava-, ravintola- ja kioskimyyntitoimintaa.
5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
6) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Puolueen, piirin ja yhdistyksen päämääränä on kristillissosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden
etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu. Näitä kansalaisryhmiä ovat:
1) lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvointimme
rakentajia ja tärkeintä kansalaisomaisuuttamme lapsia;
2) eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään ja uhrauksillaan luoneet maamme nykyisen hyvinvoinnin ja turvanneet vapautemme, sekä maksaneet itse työllään etukäteen
oikeutetut eläkkeensä;
3) työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työvoimareservinä ilman omaa syytään joutuvat tinkimään
omasta elintasostaan;
4) pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipilareina pitävät pystyssä kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä rahoittavat samalla korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä
sosiaaliturvaamme;
5) pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työntekijät, jotka ahkeralla työllään mm. yhteiskunnan, palveluelinkeinon, hoitoalan ja tuotantotoiminnan piirissä työskennellen pyörittävät yhteiskuntaamme;
6) opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yhteiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukien
turvin;
7) maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toiminnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös kriisiaikana ja pääosaltaan huolehtivat
puunjalostusteollisuutemme raaka-aineen riittävyydestä.
Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan
rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön
ja vapaat taiteilijat.
Lisäksi puolueen, piirin ja yhdistyksen päämääränä on
edistää maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia
arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja oikeus työhön.
3 § TOIMINNAN MUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) kokoaa kansalaisia toimimaan perussuomalaisuuden
edistämiseksi
2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin puolueen ja
yhdistyksen jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin,
eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajaksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puolueen vaalitoimintaa alueellaan

4 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on oltava Perussuomalaiset rp:n jäsen ja jonka kotikuntalain (11.3.1994/201) 2 §:n
mukainen asuinpaikka on yhdistyksen toimialueella. Mikäli puolueen jäsenen kotikunnassa ei ole Perussuomalaista paikallisyhdistystä, puolueen jäsen voi hakea lähimmän
kunnan Perussuomalaisen paikallisyhdistyksen jäsenyyttä.

tai vaalilain mukaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
yleisissä vaaleissa
- jäsen on eronnut Perussuomalaisten kunnallisesta valtuustoryhmästä
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
- jäsen ei ole täyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei
enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa
varten pyytää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksellä voi olla myös kannattavina jäseninä yksityisiä henkilöitä, joiden on täytettävä Perussuomalaiset
rp:n jäsenyyden edellytykset, mutta joiden ei tarvitse olla
Perussuomalaiset rp:n jäseniä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen
kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle kirjallisena jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla
kutsu puolueen julkaisussa tai syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Jos jäsen on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, kutsu voidaan lähettää hänelle
myös sähköpostina. Muut tiedonannot toimitetaan sillä
tavalla kuin syyskokous päättää.

Henkilö voi olla vain yhden paikallisyhdistyksen varsinainen tai kannattajajäsen.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle yhdistyslainsäädännön mukaan.

Yhdistyksen jäsenenä ei voi olla henkilö, joka on toisen
puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen.

9 § PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN
KOKOUKSISSA

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan
omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen hallitukselle
osoitetulla hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan
harkintansa mukaan.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
5 § JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN
Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen syyskokouksessaan määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhdistyksen
varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Yhdistyksen
varsinaiset jäsenet maksavat lisäksi puolueen jäsenmaksun.
6 § JÄSENEN EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ
Yhdistys voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen jollakin seuraavista perusteista:
- jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä
maksamatta
- varsinainen jäsen on eronnut tai erotettu puolueen jäsenyydestä
- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä
- jäsen on toisen Suomessa toimivan puolueen jäsen tai
toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen
- jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä puhe- ja äänioikeus. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen tai varsinainen jäsen
puolueen jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä
kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen
ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa, jos
maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.
Yhdistyksen jäsen voi käyttää puhe- ja äänioikeuttaan
ainoastaan henkilökohtaisesti.
10 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen
vuoden toimintakertomus
6) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
7) Luetaan tilintarkastajan lausunto
8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville
ja/tai valituille edustajille
10) Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
11) Kokouksen päättäminen
11 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
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distyksen säännöt
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
6) Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi
7) Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten
(2-10) lukumäärästä seuraavalle kalenterivuodelle
8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
9) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi piirin kokouksiin 1-10 edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat
sen mukaan kuin yhdistyksen jäsenmäärä kokousta edeltävän vuoden päättyessä oikeuttaa
11) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
13) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
14) Päätetään kokousten koollekutsumistavasta ja muusta
tiedottamisesta
15) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville
ja/tai valituille edustajille
16) Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
17) Kokouksen päättäminen

Yhdistys huolehtii valtuustoryhmän tuloista ja menoista
sekä vastaanottaa luottamushenkilön luottamushenkilömaksut toimialueellaan. Kunnanvaltuustoon valitun yhdistyksen jäsenen on kuuluttava kunnassa olevaan Perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 2-10
muuta varsinaista jäsentä. Muilla varsinaisilla jäsenillä on
henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, muiden hallituksen varsinaisten sekä varajäsenten on oltava sekä puolueen
että yhdistyksen jäseniä.
Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä.

Sunnuntaina 19.09.2010 kello 18.00 Alajärven kaupungintalolla. Lautakuntien huone.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista.
Paikalla puoluehallituksen jäsenet, kansanedustaja
Raimo Vistbacka ja E-P:n piirin vpj, Reijo Hongisto.
Tervetuloa!
Hallitus

Teksti: Lasse Lehtinen

15 § VAALEIHIN OSALLISTUMINEN
Kunnallisvaalit hoitaa puolueen sääntöjen mukaisesti valtakirjan saanut kuntakohtainen yhdistys puolueen määräysten ja piiriyhdistyksen ohjeiden mukaan. Vaaliliitosta
kunnallisvaaleissa päättää kyseinen kuntakohtainen yhdistys. Vaaliehdokkaat kunnallisvaaleissa hyväksyy lopullisesti valtakirjan saaneen kuntakohtaisen yhdistyksen hallitus.
16 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri ja taloudenhoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.
17 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettavaksi
Perussuomalaiset rp:lle.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten
kutsutussa kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen hyväksyminen.
19 § YHDISTYS-, PUOLUE- JA VAALILAINSÄÄDÄNTÖ
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä,
noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä, puoluelainsäädäntöä
ja vaalilainsäädäntöä.
Perussuomalaiset rp:n puoluehallitus puoltaa yllä olevien sääntöjen hyväksymistä.
Helsingissä, ____/____ 20 _____

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

_____________
puheenjohtaja

____________
puoluesihteeri

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä osallistuu päätöksentekoon.

Patentti- ja rekisterihallituksen
ennakkotarkastamat ja hyväksymät

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Perussuomalaiset rp:n
paikallisyhdistyksen säännöt

Yhdistyksen puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa
hallitus itse tai valtuutettunsa kautta.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on säilytettävä pysyvästi yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen.
13 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on
pidettävä kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa.
Yhdistyksen hallituksen hyväksymät tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen kevätkokousta.
14 § KUNNANVALTUUSTORYHMÄ
Puolueella voi olla kunnassa vain yksi valtuustoryhmä.
Valtuustoryhmän mallisäännöt vahvistaa puoluehallitus.

Perussuomalaisten
sääntötoimikunnan
suositus sääntömuutoksen
toteuttamiseksi
Perussuomalaisten sääntötoimikunta päätti 8.9.2010
suosituksesta Perussuomalaisten piiri- ja paikallisyhdistysten sääntömuutoksen toteuttamiseksi. Helpoimmin
piirien ja paikallisyhdistysten sääntöjen muuttamisesta
uusien ennakkotarkastettujen sääntöjen mukaiseksi voidaan päättää vuoden 2010 syyskokousten yhteydessä.
Jos jostakin syystä asiaa ei käsiteltäisi syyskokouksissa,
piirin tai paikallisyhdistyksen on pidettävä ylimääräinen
yhdistyksen kokous sääntöjen muuttamisesta.
Piiritoimikuntien ja paikallisyhdistysten hallitusten
on pidettävä kokous hyvissä ajoin ennen syyskokousta tai erillistä sääntömuutoskokousta, jossa päätetään
esittää syyskokoukselle tai erilliselle sääntömuutoskokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista uusien
ennakkotarkastettujen sääntöjen mukaiseksi. Sääntömuutosesitys on täten hallituksen esitys yhdistyksen
kokoukselle.
Tämän jälkeen kokouksesta on pantava kokouskutsu PerusSuomalainen-lehteen sääntöjen mukaisessa kokouskutsuajassa, jolloin kokouskutsussa on
mainittava ehdottomasti, että kokouksessa päätetään
sääntöjen muuttamisesta uusien ennakkotarkastettujen
sääntöjen mukaiseksi. Uudet mallisäännöt julkaistaan
PerusSuomalaisessa, josta ne ovat kaikkien luettavissa.
Kokouskutsu on ehdottomasti julkaistava PerusSuomalaisessa, koska näin varmistetaan että kokouskutsu
on julkaistu piirien ja paikallisyhdistysten nykyisten
sääntöjen mukaisesti.
Kokousmenettelyssä sekä piirien ja paikallisyhdistysten luottamushenkilöiden valinnassa noudatetaan
vielä vanhoja sääntöjä. Uudet säännöt tulevat voimaan, kun niitä koskeva muutos on rekisteröity yhdistysrekisteriin. Piireissä jäsenyhdistysten kokousedustajien lukumäärä määräytyy vielä vanhojen sääntöjen
mukaisesti, kunnes uudet säännöt on rekisteröity.
Kokouksessa on oltava saatavilla sitä PerusSuomalaisen numeroa, jossa säänöt on julkaistu. Jos kokouksessa äänestettäisiin muutoksesta (mitä toivottavasti ei
tapahdu), äänestystulos on merkittävä pöytäkirjaan,
koska vanhojen sääntöjen mukaan sääntöjen muutos
edellyttää 2/3 enemmistöä annetuista äänistä.
Kun sääntöjen muutos on hyväksytty yhdistyksen
kokouksessa, piirin tai paikallisyhdistyksen puheenjohtajan on täytettävä kolmena kappaleena yhdistysrekisteri-ilmoituslomakkeet. Lomakkeita saa Patentti- ja
rekisterihallituksen internet-sivuilta, maistraateista tai
puoluetoimistosta. Muutosilmoituslomakkeet sekä oikeaksi todistettu jäljennös sääntömuutosta koskevan
kokouksen pöytäkirjasta lähetetään Perussuomalaisten
puoluetoimistoon. Asiakirjoja ei saa toimittaa suoraan
maistraattiin tai yhdistysrekisteriin. Puoluetoimistossa
sääntömuutokseen hankitaan puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin hyväksyminen ja tehdään sääntöjen ennakkotarkastusmerkinnät, jonka jälkeen asiakirjat lähetetään puoluetoimistosta yhdistysrekisteriin
rekisteröintiä varten. Puoluetoimisto maksaa muutoksesta perittävän rekisteröintimaksun, joten piirin tai
paikallisyhdistyksen ei pidä mennä itse maksamaan
rekisteröintimaksua.
Samassa yhteydessä piireissä ja paikallisyhdistyksissä on tarkastettava yhdistyksen nimen kirjoittajia
koskevien tietojen oikeellisuus sekä merkittävä yhdistysrekisterin muutosilmoituslomakkeisiin tarkoin voimassa olevat tiedot yhdistyksen nimenkirjoittajista ja
heidän osoitteistaan. Näin saadaan kaikissa perussuomalaisyhdistyksissä yhdistysrekisteritiedot ajan tasalle
sekä säästetään kustannuksia, koska nimenkirjoittajien
muutoksista ei mene erillistä rekisteröintimaksua.
Sääntömuutosasioissa yhdyshenkilönä puoluetoimistossa on Marjo Pihlman, jonka puoleen voi aina
kääntyä lisätietojen saamiseksi. Marjo Pihlman on yhdyshenkilönä myös sääntömuutosasiakirjojen käsittelijänä puoluetoimistossa.
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Päätös ennakkotarkastuksen suorittamisesta
14.06.2010

Malli sääntöjen mukaisesta kokouskutsusta:

Alajärven Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
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Kallista on, kallista on
5,94573

Palataan hetkeksi vanhaan. Suoraan
markoiksi muutettuina monien tuotteiden
ja palveluiden hinnat näyttävät hurjilta.
Seuraavat hinnat ovat satunnaisia
poimintoja kaupungilta:

Uutuuselokuvan
vuokraus
35,70 mk/vrk

Talouspyyhe
20,50 mk/pkt

Jalkatyössä on Maskun
menestyksen salaisuus
Varsinais-Suomen piiri järjesti perinteiset kesäpäivät
torstaina 2.9. Louhisaaren
kartanossa. Paikalle oli
saapunut eduskuntavaaliehdokkaita ja muuta puolueen aktiiviväkeä yhteensä
viitisenkymmentä henkeä.
Eva Mannerheim-Sparre
jätti jälkipolville perinnöksi
Louhisaaren kuuluisan mustaviinimarjanlehtijuoman
reseptin. Tänä päivänä juoman ohjeet ja valmistustaito ovat kartanon emännän
Kaarina Ylhäisen käsissä
ja juomaa voi ostaa paikan
matkailumyymälästä.
Pariskunta Taito ja
Kaarina Ylhäinen muuttivat kartanoon asumaan
perheensä kanssa vuonna
1988. Paikka on matkailunähtävyys, jossa käy kesällä
paljon turisteja yöpymässä
ja päiväkäynneillä.
Perussuomalaisilla
huima
kannatusprosentti

Sininen lenkki
14,80 mk/pkt

Auton
katsastus
350 mk

Kuntosalin
kuukausikortti
279 mk

Taito on ollut politiikassa
mukana jo pitkään. Alun
perin hänet houkutteli toimintaan mukaan Pentti Rusi. Taito on istunut kolme
kautta valtuustossa, joista
kaksi Askaisissa ja yhden
Maskun kunnanvaltuustossa ja –hallituksessa sen jälkeen kun Askainen liitettiin
Maskuun kuntaliitoksella.
Perussuomalaisilla on
Maskussa nyt kolme valtuutettua. Puolueemme kannatus viime kunnallisvaaleissa
oli hulppeat 26 prosenttia.
Taito luottaa vaalityössä
eniten jalkatyöhön ja ihmisten kohtaamiseen kasvoista
kasvoihin.
- Tämä työtapa on suuren kannatuksemme salaisuus, toteaa Taito Ylhäinen.
Mannerheimin
kartanossa tehtiin
politiikkaa

NIMITYKSET
Perussuomalaisten puoluetoimiston tuore vahvistus, vaalityömies Matti Putkonen, on nimitetty
9. syyskuuta myös Perussuomalaisten eduskuntaryhmän työmarkkinaasiantuntijaksi.
Matti Putkonen
Puh. 0400 904 447
matti.putkonen@
perussuomalaiset.ﬁ
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Ossi Sandvik toi terveiset
Mannerheimintieltä Helsingistä. Sanavalinta oli osuva,
vietimmehän iltaa marsalkka Mannerheimin entisessä
kodissa. Marsalkan kuvat
koristelevat nytkin matkamuistomyymälän seiniä. Ossi toppuutteli vauhtisokeutta
gallupien suhteen. Maltti on
valttia, gallupeihin ei kannata hurahtaa, vaikka korkeat
kannatusluvut lämmittävätkin meistä jokaista.
- Perussuomalaiset ovat
vaihtoehto vihreälle energiaverolle. Pidämme halli-

Kike Elomaa ja Torsti Äärelä poseerasivat sulassa sovussa.

Kaarina ja Taito Ylhäinen kertoivat Louhisaaren kartanon
historiasta.

tuksen energiaveromallia
epäoikeudenmukaisena ja
kansalaisten eriarvoisuutta
lisäävänä. Perussuomalaisten leikkaukset tulevassa
hallituksessa eivät heikentäisi kansalaisten sosiaaliturvaa tai palveluita. IsonBritannian EU-jäsenmaksuhelpotuksista on sanouduttava irti. Tehottomasta
kehitysyhteistyöstä on leikattava rajulla kädellä osa
pois. Pakolaispolitiikkaa on
järkiperäistettävä. Lopettamalla ilmastopolitiikan harharetket säästämme helposti satoja miljoonia euroja.
Piirissä uskotaan
kahteen
eduskuntapaikkaan
Torsti Äärelä Aurasta peräänkuulutti ehdokkaiden
välistä yhteistyötä. Varsinais-Suomeen on tulossa
kaksi paikkaa, joka merkit-

see 13 prosentin kannatusta. Kike Elomaa Maskusta
piti jatkuvaa näkyvyyttä
toreilla ja markkinoilla tärkeänä. Vaalityö on tehtävä
nöyryydellä. Internet on iso
osa näitä vaaleja ja on tärkeää näkyä myös siellä.
Kesken kaiken isäntä
Ylhäinen kävi poistamassa
tuulen katkaiseman oksan
kartanoon johtavalta tieltä
traktorin kanssa ja toi sen
tullessaan pihapiiriin. Oksalla näytti olevan kokoa
halkaisijaltaan peräti metrin
verran. Se oli revennyt yhdestä vanhasta tien vartta
koristavasta tammesta.
Maittavan aterian jälkeen väki siirtyi saunomaan
ja rohkeimmat kävivät
myös uimassa. Saunan kiuas itsessään oli jo pienen
saunan kokoinen. Sen lämmittämiseen menee kiviäkin
reilusti toista tuhatta kiloa,
ja lämmityksessä käytettävi-

Varsinais-Suomen piirin
puheenjohtaja Lauri Heikkilä
toivotti yleisön tervetulleeksi.

Puoluesihteeri Ossi Sandvik
toi terveiset Helsingistä.

en halkojen pituus saa olla
puolitoista metriä. Politiikan puhuminen ja tulevan
suuren eduskuntavaalivoiton puiminen jatkuivat lauteilla vielä pitkään.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell
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KIRJALLISET KYSYMYKSET

■ HISTORIAA

MS-liiton Maskun neurologisen
kuntoutuskeskuksen toimintaedellytysten
säilyttäminen
MS-liiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on
Suomen ainut yksinomaan
neurologisten sairauksien
kuntoutukseen ja sopeutumisvalmennukseen perehtynyt yksikkö. Maskussa
järjestetään sekä yksilöllistä kuntoutusta että sairasryhmäkohtaisia kursseja.
Maskuun voi hakeutua
kuntoutukseen yksilölliselle kuntoutusjaksolle Kelan
päätöksellä tai terveydenhuollon maksusitoumuksella, tällöin kuntoutus on

osallistujalle maksutonta.
Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan Kelan
maksusitoumusten vähentymisen vuoksi Maskun
kuntoutuskeskuksessa oli
edellisvuonna sen historian
ensimmäiset yt-neuvottelut.
Tuolloin kahdeksan henkilöä irtisanottiin.
Nyt kuntoutuskeskuksessa, täysin aiheellisesti,
pelätään vaikeavammaisten kuntoutuksen puolesta. MS-liiton kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiaisen

mukaan
viranomaisen
puolelta näyttää olevan
vallalla uusajattelu, jossa
laitoskuntoutuksen maksusitoumukset koko ajan
vähenevät, mutta samalla
avohoitopuolellekaan ei
lisätä tehoa. Jotta Maskun
neurologinen kuntoutuskeskus voisi säästyä Heinolan sairaalan konkurssin
tapaiselta kohtalolta, tulisi
hallituksen esimerkiksi Kelaa ohjeistamalla varmistaa
se, ettei maksusitoumuksien vähentämisellä aiheute-

ta lisää peruuttamatonta
vahinkoa kuntoutusta tarvitseville sekä kuntoutusta
ja hoitoa järjestäville hoitolaitoksille.
Miten hallitus aikoo esimerkiksi Kelaa ohjeistamalla huolehtia siitä, että MSliiton Maskun neurologisen
kuntoutuskeskuksen toimintaedellytykset säilyvät
ja kuntoutusta tarvitsevien
tasokas hoito taataan?

Helsingissä 7.9.2010
Raimo Vistbacka

Poliisin henkilöstöresurssien turvaaminen
Poliisihallitus on hiljattain
määrännyt täyttökiellon poliisivirkoihin. Syyksi tähän
tarjotaan taloudellista tilannetta. Käytännössä täyttökielto merkitsee sitä, että
virkoja jätetään avoimiksi ja
sijaisuuksia täyttämättä. Samaan aikaan poliisiasemien
henkilökunnan vähentyessä
pyritään säästämään myös
tehtävien ylitöiden määrässä. Samoin työaikakorvauksia vähennetään, mikä

tarkoittaa käytännössä viikonloppu- ja yövuorojen
leikkaamista. Tästä on vääjäämättömänä seurauksena
se, että esimerkiksi poliisiasemilla on henkilöstövajetta eikä töitä millään saada
yhtä hyvin tehtyä kuin saataisiin, jos henkilöstön määrä säilyisi edes ennallaan.
Jotta poliisin sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen
liittyvät tehtävät saadaan
kunnialla hoidettua, tulee

käytettävissä olla riittävästi
henkilöstöä. Ilman kunnollisia taloudellisia resursseja
näin ei ole. Hallituksen tuleekin nyt pikimmiten ryhtyä toimiin, jotta poliisin
henkilöstöresurssit pysyvät
vähintään nykyisellä tasollaan tai mieluummin nousevat ja jotta poliisihallituksen
määräämä virkojen täyttökielto perutaan sekä avoinna
olevat poliisivirat täytetään,
jotta poliisi voi tehokkaasti

toteuttaa sille laissa määrättyjä tehtäviä.
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että poliisin henkilöstöresurssit pysyvät vähintään nykyisellä tasollaan
tai mieluummin nousevat ja
poliisihallituksen määräämä
virkojen täyttökielto peruutetaan sekä avoinna olevat
poliisivirat täytetään?

Helsingissä 7.9.2010
Raimo Vistbacka

Perussuomalainen
5/2003

Eurokolikoista irtoaa
liikaa nikkeliä
Tuoreen tutkimuksen mukaan yhden ja kahden euron kolikoista irtoaa käsiin nikkeliä
huimasti yli sallitun määrän. Zürichin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta kertoi brittiläinen Nature-lehti. Kolikoista irtosi tutkimuksessa peräti 240-320 kertaa enemmän nikkeliä kuin EU:n määräykset sallivat metallisille
käyttöesineille.
Ryhmäpuheenvuoro:

Sairaat eläkkeelle ja
työttömille töitä
Perussuomalaisten mielestä on tärkeää, että
työkykynsä menettäneitä ihmisiä ei pompoteta ja nöyryytetä vuosikausia toimentulon
rajamailla eri viranomaisten välillä. Sairaat
kuuluvat eläkkeelle ja työttömille on tarjottava töitä. Vanhojen puolueiden saamattomuus
ja kylmyys tässä asiassa on hämmästyttävää
ja häpeällistä.

■ LEIVÄNJAKAJA

Kallis vapautemme
Koko kansan syvästi kunnioittama kenraali Adolf Ehrnrooth lausui syvän elämänkokemuksen tuomalla viisaudella nähneensä kansan kahtiajaon ja sitten yhteenliittymisen itsenäisyyden ja vapauden puolesta raskaiden
sotiemme aikana. Niinpä hän toivoi myös nuoremman
sukupolven jatkavan vanhempien viitoittamalla tiellä
Suomen puolesta, vaikka ei vierastakaan vastaan.
Maallinen vapautemme on kalliisti lunastettu ja kansallinen aarteemme, jota toivottavasti ei mikään edes EU
ole viemässä. Mutta ja ennen kaikkea Jeesus Vapahtajamme puhuu siitä ensiarvoisesta vapaudesta, jonka vain
Hän voi lahjoittaa, sillä silloin olemme todella vapaita.
Näin uskossa olemme vapaita kaikesta, kaikkien asioiden herroja ja täysin riippumattomia teoista tullaksemme pelastetuiksi, koska yksin usko lahjoittaa sen meille
yltäkylläisesti. Jos olisimmekin niin mielettömiä, että kuvittelisimme tulevamme autuaiksi jollain hyvillä teoillamme, kadottaisimme heti uskon ja sen mukana kaiken sen
hyvän, mitä uskoon kuuluu. Tätä mielettömyyttä Martti
Luther on kuvannut tarinalla koirasta, joka juoksee veteen
lihanpala suussaan. Nähtyään vedessä lihan peilikuvan,
koira avaa kitansa ja haukkaa kuvaa, mutta menettääkin
samalla sekä todellisen lihapalan että sen peilikuvan.

Kristillisen vapauden lahjoittaa meille lahjaksi annettu uskomme, joka puolestaan saa aikaan sen, ettemme ole riippuvaisia laista emmekä teoista tullaksemme
autuaiksi, koska Jeesus Vapahtajamme on täynnä armoa, elämää ja autuutta, me pelkkää syntiä, kuolemaa
ja tuomiota. Mutta uskossa tulevat synnit ja kuolema
Jeesuksen omiksi, kun taas armo, elämä ja autuus jäävät meille.
Mutta ei kristillinen vapaus suinkaan ole sitä, että
elämme mitään tekemättä vain omaksi hyväksemme.
Rakkaudessa olemme näet kaikkien orjia ja palvelijoita.
Ja juuri tähän Jeesuskin meitä opastaa: Jos te pysytte minussa, te olette todella minun opetuslapsiani ja te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi.
Näin Jeesus murtaa valheen vallan eli synnin orjuuden
antamalla meille synnit anteeksi. Ja tämän rakkauden
kautta ja sen voittaminen me saamme tehdä rakkauden
tekoja palvellen lähimmäisiämme lähellä ja lähetystyön
kautta kaukana.
Rovasti Anssi Joutsenlahti
Kankaanpää
(hartauskirjoitus puolueneuvoston hartauden mukaan)
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Yli puoli miljoonaa kanaa
kuoli metsäpalojen uhrina
Kesän metsäpaloissa Pietarin alueella kuoli yli
500 000 tuotantokanaa. Pietarin ja Kannaksen
alueella on kaikkiaan 19 jättikanalaa, joissa suurimmassa on yli kolme miljoonaa kanaa. Venäjän
viranomaisten mukaan kanakuolemat aiheutuivat
metsäpalojen sähkökatkoksista ja poikkeuksellisen kuumuuden seurauksena.
Tuotannon palauttaminen ennalleen kestää
jopa yli puoli vuotta. Kanakuolemien ei odoteta
vaikuttavan kuitenkaan merkittävästi tuotteiden
hintoihin, koska Pietarin ympäristön kanaloissa
on kaikkiaan noin 20 miljoonaa kanaa, joten taloudellisesti menetykset on korvattavissa.
Venäjän viranomaiset eivät ole tiedottaneet,
millaisia eläinsuojelullisia toimia kanaloiden osalta on mahdollisesti tehty suurten metsäpalojen
aikana. Suomi tukee Luoteis-Venäjän kanatuotannon jätevesipäästöjen hoitoa.

Laittomat jätevesipäästöt
Neva-joen ongelma
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Suomi rahoittaa Viipurin ja muiden Kannaksen kaupunkien jätevesien se

Laitosten kunto ja toiminnan
Suomen ympäristöministeriö hoitaa Karjalan kannaksen alueen kaupunkien
kanssa kahdenvälisiä vesihuoltohankkeita. Hankkeet
ovat osa pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston Leningradin
alueen ohjelmaa, joka alkoi
vuonna 2005 ja jatkuu yhä.
Siihen Suomi on käyttänyt
tämän mennessä runsaat
955 000 euroa.
Leningradin alueen kunnallisessa vesihuoltohankkeessa rahoittajina ovat
rahastot NIB ja NDEP sekä
Suomen, Ruotsin ja Tanskan valtiot sekä paikallisia
rahoittajia. Hanketta johtaa
Pietarin kunnallisalue. Suomen apu kohdistuu Pikalevon ja Kirovskin kaupunkien jätevedenpuhdistamojen
kunnostamiseen.

Viipurissa jätevesien
ohivirtausta mereen
NIB-konsulttirahasto selvitytti keväällä 2009 Viipurin
kaupungin vesihuollon kiireisimmät avustuskohteet.
Osa Viipurin kaupungin
jätevesistä johdetaan käsittelemättöminä Viipurinlahteen. Kaupungin jätevedenpuhdistamon kunto on erittäin heikko. Ravinteiden
puhdistaminen jätevesistä
on lähes olematonta.
Tänä vuonna Suomen
ympäristöministeriö pyrkii
käynnistämään Viipurin
jätevesien puhdistamista
ja rahoittaa sen ja kolmen
muun Kannaksen kaupungin vesilaitosten hankekonsultoinnit.
Ympäristöministeriö
varautuu rahoittamaan

myös esiselvitykset Kingiseppin ja Pähkinälinnan
jätevesitilanteesta. Fosforinpoisto-ohjelma käynnistetään Inkerinmaan Hatsinassa. Nämä ohjelmat
käynnistyivät vuoden 2003
loppupuolella ja niiden rahoittaminen on tarkoitus
päättää vuoden 2011 lopussa. Tähän mennessä
Suomen ympäristöministeriö ja ulkoministeriö ovat
rahoittaneet hanketta yli
2,1 miljoonan euron summalla.
Sosnovyi Borissa
miljoona jäteveteen
Leningradin alueen Sosnovyi Borissa Suomen
ympäristöministeriö toteutti paikallisen jätevesipumppaamon peruskor-

Nevan sivujoen varrella on havaittu laittomia jätevesipäästöjä. Heinäkuun loppupuolella Slavjanka-jokeen pääsi suuria määriä lakkaa ja maaleja.
Päästö paikallistettiin Rybatskojen teollisuusalueelle. Kahdesta muustakin vastaavanlaisesta päästöstä on havaintoja. Suurin osa laittomista päästöistä tapahtuu yöaikaan.
Rybatskojen kaupungin johtajien mukaan 375
viemäriä kuljettaa puhdistamattomia teollisuuden
päästöjä suoraan vesistöön ja kaupungin ympäristössä on tuhat muuta viemäriputkistoa, joihin
jätteitä lasketaan vesistöihin. Suurin osa näistä jätteistä valuu Nevan sivujokiin ja sitä kautta Suomenlahteen. Ohta-joki on hyvin saastunut.
Vuodot tutkitaan parin viikon aikataululla, joten nopeasti virtaavasta Nevasta ja sen sivujoista
laittomien jätepäästöjen todentaminen viranomaisille on vaikeaa. Joitakin laittomien jätepäästöjen
laskijoita on saatu kiinni ja oikeusjuttuja on vireillä Pietarin alueella.
Lasse Koskinen
Viipurin Ristimäen puutarhakylä ei ole jätevesiongelma. Sen poistovedet imeytetään
maahan. Suurimmat ongelman muodostaa kaupunkialueen viemärivesien ohijuoksutus
Suomenlahteen.

Perussuomalaisten Nuorten
syyskokous 9.10. Helsingissä

Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 9.10 klo 15.00 alkaen Helsingissä Hotel Arthurin Mäensalissa, osoitteessa Vuorikatu 19,
Helsinki.
Hotelli kokoustiloineen sijaitsee kävelymatkan päässä
Helsingin juna- ja linja-autoasemilta.
Järjestö kustantaa majoituksen Hotel Arthurissa 40:lle
ensimmäiselle ilmoittautuneelle. Hotellimajoitus on pääasiassa varattu muualta matkustaville.

Sitovat varaukset sähköpostitse toiminnanjohtaja Heikki Tammiselle keskiviikkoon 22.9. mennessä, jotta yöpyjälista saadaan ajoissa hotellille.
Syyskokouksen asialistalla on mm. uuden puheenjohtajan valinta, koska järjestöä vuoden 2003 syksystä asti johtanut Vesa-Matti Saarakkala ei enää aio pyrkiä jatkamaan
puheenjohtajana. Kokouksessa valitaan myös nuorisojärjestölle uusi hallitus vuodelle 2011.
Nuorisojärjestöllä on tällä hetkellä lähes 600 jäsentä,
ja toivommekin, että mahdollisimman moni pääsisi paikalle valitsemaan uutta puheenjohtajaa. Puheenjohtajistoon
mielivien on luonnollisesti hyvä kertoa aikeistaan jo hyvissä ajoin ennen kokousta.
Myös kokousta seuraavana päivänä eli sunnuntaina
10.10. klo 11 alkaen järjestetään poliittista ohjelmaa esitelmien ja keskustelujen muodossa paikalla oleville nuori-

sojärjestön jäsenille, mutta varsinaiset kokousasiat käsitellään jo lauantaina 9.10.
Jos puheenjohtajiston tehtävät kiinnostavat, voi mahdollisia kysymyksiä aiheesta esittää esimerkiksi väistyvälle
puheenjohtajalle.

Heikki Tamminen
Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@ps-nuoret.net

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala@perussuomalaiset.fi
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elvitysohjelmia ja puhdistamojen saneerauksia

■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

teho huolestuttavan heikkoja
jauksen, joka valmistui
vuonna 2008. Hankkeita
kuitenkin riittää. Suomen
ympäristöministeriö rahoittaa tänä vuonna tarjouspyyntömenettelyn,
rakennusvalvonnan sekä
lietteenkuivatuksen ja fosforinpoistolaitteiston investoinnit. Tämä ohjelma
käynnistyi vuonna 2006 ja
aiotaan saada päätökseen
ensi vuoden lopussa. Suomen ulkoministeriö on rahoittanut näitä hankkeita
941 000 euron summalla.
Leningradin
alueen
maatalouspäästöt
ovat
myös Suomen päänsärkynä. Suomi pyrkii vähentämään alueen maatalousyhteisöjen ravinnepäästöjä
Suomenlahteen. Suomi on
päätynyt alustavissa tutkimuksissa siihen, että alueen hallinnossa ja maatalouden yritystukiohjelmissa ei paneuduta riittävästi
ympäristönsuojeluun.
Tällä hetkellä Suomi
häärii neuvojana Leningradin alueen maatalousalalla. Suomi tarjoaa tässä vaiheessa koulutusta,
opastusta ja konsulttipalveluja.
Varsinaiset toimenpiteet
ovat vasta edessä. Kahden
vuoden aikana opastusohjelma haukkaa Suomen
ulkoministeriön budjetista
670 000 euroa.

Viipurin jätevesiputkisto on pitkälti sotaa
edeltäneeltä Suomen ajalta.
Suomi huolehtii edelleen alueen
jätevesiongelmista, vaikka kaupunki on
nyt rajojemme ulkopuolella.

Teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen
Lahti

Saaristomarkkinat Pyhtäällä
Saaristomarkkinat vietettiin
20-21.8. Pyhtäällä. Kävijöitä oli jälleen yli 11 000. Saaristomarkkinat ovat muodostuneet laajaksi ja suosituksi perinteeksi monella
perheellä kesän viimeisenä
"festivaalina" rannikolla.
Perussuomalaiset olivat
perjantaina 20.8 tavattavissa
kahvin, pullan ja kovien kysymysten merkeissä. Teltalla oli
paljon kiinnostuneita kävijöitä niiden tuntien aikana kun
paikalla oltiin. Palaute oli positiivista ja monella ihmisellä
oli huoli palveluista ja etenkin
puolueiden moraalista vaalirahoitussotkun jatkuessa.
Pyhtään Perussuomalaiset kiittävät kaikkia ja eten-

kin Kotkan PS naisia avusta
tapahtuman järjestämisessä!
Tavataan taas ensi kesänä.
Raul Lehto
PS kymenpiirin varapj.

Vasemmalta:
Eduskuntavaaliehdokas
Hannu Järvinen (Hamina),
Kotkan PS-naiset Soile
Suursoho. Eduskuntavaaliehdokkaat: Fredy van Wonterghem (Kotka), alhaalla
Juho Eerola (Kotka), Raul
Lehto ja Ukko Lehto, Jyrki
Malinen Pyhtään
kunnanvaltuutettu ja
ehdokas Reijo Tossavainen
(Kouvola).

Puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi

1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 050-342 5325
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
Lemi
puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman
Espoo
puh. 020 7430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi

Jäsenet:

Varajäsenet:

Kike Elomaa
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@kikeelomaa.com

Mirva Hyttinen
Kontiolahti
puh. 040 592 4892
psmirva.hyttinen@gmail.com

Mervi Karinkanta
Tampere
puh. 041-546 7428
mervi.karinkanta@elisanet.fi

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com
Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com
Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com
Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi
Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171
Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132
Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com
Satu Virtala
Lappeenranta
puh. 045-135 4410
satu.virtala@hotmail.com

Kunniajäsen:
Annikki Jalava
Tampere

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903
Jaana Sankilampi
Kajaani
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Perussuomalaiset –
aikaansa edellä

Suomi tuomiolla
EU-jäsenyytensä aikana Suomea
vastaan on nostettu yli tuhat virallista
huomautusta, joista kanteisiin asti
on tähän mennessä johtanut puolisen
sataa. Tällä palstalla käsittelemme
joitain niistä rikoksista, joilla
Suomi-neito on Brysselin herroja
vastaan rikkonut.
Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteessaan
yhteisöjen tuomioistuinta vahvistamaan, että
Suomen tasavalta asettaessaan maahan sijoittautumattomille verovelvollisille, jotka suorittavat
Suomessa verollisia liiketoimia ja jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon tai sellaisen
kolmannen maan alueelle, jonka kanssa on tehty
sopimus, joka koskee keskinäistä avunantoa ja jonka soveltamisala vastaa keskinäisestä avunannosta
tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin
toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15
päivänä maaliskuuta 1976 annetussa neuvoston
direktiivissä 76/308/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna 15.6.2001 annetulla neuvoston direktiivillä 2001/44/EY, ja hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY)
N:o 218/92 kumoamisesta 7 päivänä lokakuuta
2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1798/2003 säädettyä soveltamisalaa, veroedustajan nimeämistä koskevan velvoitteen on jättänyt
täyttämättä sille jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen
arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17 päivänä toukokuuta 1977
annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/
ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.12.2001
annetulla neuvoston direktiivillä 2001/115/EY, 21
ja 22 artiklan sekä EY 28 ja EY 49 artiklan mukaan
kuuluvat velvollisuudet.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

■ MERKKIPÄIVÄT

Hannu Hautamäki vietti 50-vuotispäiväänsä Siikaisten
Sammissa 23.7.2010. Hannua
onnittelemassa kävivät myös Timo Soini, Pauli Saarinen
ja Anssi Joutsenlahti.

Vanhat puolueet vähättelevät Perussuomalaisia. Tämän tien tulokset näkyvät
tuoreissa gallupeissa. Ylimielisyys ei vie eteenpäin.
Perussuomalaisten ideat
ja keskustelunavaukset kuitenkin kelpaavat. Maahanmuutosta, sen haasteista,
mahdollisuuksista ja ongelmista puhuvat kaikki.
Hallituksen ”vihreä verouudistus” saa kasvavaa
kritiikkiä. Ei ole olemassa
vihreitä, sinisiä tai punaisia
veroja. On vain veroja, jotka kansa maksaa. Perussuomalaiset ovat kritisoineet
vihreydellä ratsastamista.
Veikkaukseni on, että Kokoomus ei enää julkaise
ilmoituksia vihreytensä eri
sävyistä.
Veroista puhuttaessa
kyse on usein mielikuvista.
Puhutaan kauniisti kulutuksen tai saastuttamisen
verottamisesta, kun tosiasiassa halutaan verottaa
eläkeläisiä, tukien varassa
eläviä, pienyrittäjiä ja syrjäseudulla asuvia.
Palkansaajia Suomessa on noin 2,2 miljoonaa,
mutta kulutusverojen maksajia on koko väestö eli n
5,3 miljoonaa. Kulutusveroilla päästään kiinni koko
väestöön ja seurauksena tuloerot kasvavat. Vihreyden
varjolla päästään verottamaan kaikkia!

Kuva: Jukka Jusula

Perussuomalaiset vastustavat pakkoruotsia. Meitä
on väitetty jopa vihaavan
ruotsinkielisiä suomalaisia.
Se ei ole totta. Emme vaan
hyväksy pakkoruotsia Suomessa. Kritiikki pakkoruotsia kohtaan on voimistunut.
Viimeinen sysäys tähän
suuntaan tuli ilmi KeskiPohjanmaan suuntatumisvalinnassa Etelä-Pohjanmaan
ja Pohjois-Pohjanmaan välillä. Kepukin horahti hereille.
Perussuomalaiset ovat
puolustaneet Tasavallan
Presidentin valtaoikeuksien
säilyttämistä. Tätä mieltä
ovat myös Sauli Niinistö ja
Tarja Halonen.
Tosiasia on, että vain
Perussuomalaisten Raimo

Vistbacka vastusti Tasavallan Presidentin valtaoikeuksien leikkaamista ns. Taxellin komiteassa, jossa kaikki
muut puolueet olivat valmiita silpomaan Tasavallan
Presidentin valtaoikeudet.
Tämän komitean valmistelun perusteella hallitus nyt
ajaa valtaoikeuksien leikkaamista.
SDP, Eero Heinäluoman
johdolla mellehtii valtaoikeuksista. Taxellin komiteassa
SDP:n edustajat Johannes
Koskinen ja Heli Paasio
hyväksyivät
hallituksen
nyt ajaman linjan. Mikä on
SDP:n linja?
Perussuomalaiset sanoivat jo Kreikan avustuspakettia sorvattaessa, että

emme saa lainaamiamme
rahoja takaisin. ”Perussuomalaisten populismi rehottaa”, sanottiin. Nyt tuskin
Suomesta löytyy henkilöä
, joka uskoo, että lainaamamme rahat saadaan takaisin.
Perussuomalaisten aloitteita kommentoidaan keskustelupalstoilla ahkerasti.
Puolesta ja vastaan. Hyvä
niin. Kun itse vedämme
vaalivankkureita ja kilpailijamme työntävät niitä, ne
liikkuvat.
Politiikassa ei pidä hermostua. Voitat naurun, voitat asian. Menetät malttisi,
häviät asian.
Timo Soini 9.9.2010.

VALKEAKOSKI

Valmarin niemi, valio niemi
Valkeakosken Perussuomalaisten valtuustoryhmä
kutsui Pirkanmaan Perussuomalaisia
elokuiseen
saunailtaan Valmarinniemeen. Valitettavan vähän
kutsua noudatettiin, mutta
esimerkiksi ehdokkaat ja
aktiiviväki laittavat asiat
tärkeysjärjestykseen. Tämä
tilaisuus ei kai siihen järjestykseen sopinut.
Se ei ollut järjestäjistä
kiinni. Puitteet olivat komeat, sauna lämmin ja järvikin vielä sopiva uimiseen.
Paikalla olleet nauttivat
talon antimista ja vieraanvaraisuudesta täysin siemauksin.
Valkeakosken
kaupunginvaltuutettu
Mikko Nurmo toivotti vieraat
tervetulleeksi kertomalla
Valmarinniemen historiaa.
Voipaalan kartanon, jonka
tiluksiin myöskin Valmarin-

Larin-Kyösti, Teuvo Pakkala, ja Alma Söderhjelm. Eino Leino kiitti vierailustaan
Koskimiestä runolla, jonka
Mikko meille ansiokkaasti
esitti:

niemi kuuluu, on aikoinaan
omistanut Eversti Robert
Costiander.
Omistajana on ollut
myöskin suomen kielen ja
kirjallisuuden tutkija A.V.
Koskimies. Koskimiehen
käsialaa on vieraskirjassa
toivomus:
Anna Luoja vierahia,
anna vierahan varoja.

Tällä hetkellä omistajana on Valkeakosken kaupunki, joka käyttää sitä
omiin tarpeisiinsa ja järjestöille vuokrattuna lähinnä
kesäaikana.
Perussuomalaisten lisäksi Valmarinniemessä on
vieraillut muitakin kuuluisuuksia, mm. Eino Leino,
Paavo Cajander, Toivo Lyy,

Valmarin niemi, valio niemi
Valmarin valtanokka,
Valmarin liemi, valio liemi
Marjamaito ja rokka.
Hyvä oli olo ja hyvä oli elo
ja hyvä isäntäväkiEikä se niemi mielestä mene, kun sen kerran näki.
Kaikesta kiittäen,
nimensä liittäen.
Eino Leino
Näillä samoilla runosäkeillä mukana olleet kiittävät Valkeakosken joukkuetta mukavasta illasta.

Vieraiden puolesta,
Reijo Ojennus
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Naisyrittäjällä ei ole helppoa

Kuva Porin puolueneuvoston kokoukseksesta. Kuvassa mm. puolueneuvoston kokouksen puheenjohtaja
Auli Kangasmäki, Lauri Heikkilä, Iiris Peltomaa sekä Vesa-Matti Saarakkala.

Tämän päivän Suomessa
ei ole helppoa olla pienyrittäjä, erityisesti jos sattuu olemaan vielä nainen.
Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajalla Auli
Kangasmäellä on takanaan
pitkä työkokemus niin
palkkatyöläisenä kuin yrittäjänäkin, joten hän tietää
mistä puhuu.
- Jokinhan tässä mättää.
Jos olisin nuorempi, miten
tästä voisi jäädä äitiyslomalle? Kuka tekee pienessä
ﬁrmassa oman alan työt?
Äitiyslomasta aiheutuvat
kulut tulisi näin ollen puolittaa vanhempien työnantajien kesken.
Auli Kangasmäellä on
nyt menossa seitsemäs
vuosi yrittäjänä. Kou-

lutustaustaltaan hän on
yo-merkonomi Kouvolan
Kauppaoppilaitoksen laskentalinjalta. Hän toimi 28
vuotta yksityisen yrityksen
palveluksessa
toimistotyössä, osan ajasta konttoripäällikkönä metallialan
yrityksessä. Viimeiset kaksikymmentä vuotta hän oli
toimistonhoitajana rakennusliikkeessä.
- Kun rakennusliike teki
konkurssin, aloitin saman
tien tilitoimiston pidon.
Viime vuonna suoritin
isännöitsijän ammattitutkinnon työn ohella, koska
olen tehnyt isännöintitöitä
kolmisenkymmentä vuotta, nykyään päätoimisesti.
Palveluksessani on kolme
kirjanpitäjää.

Mahdoton tietotulva
Viimeisten vuosikymmenten
aikana työelämä on muuttunut peruuttamattomasti.
Tietotekniikka ja viestintäteknologia ovat tulleet jäädäkseen.
- Voin hoitaa töitäni periaatteessa mistä vain, vaikka toki kiinteä työpaikka
on oltava myös. Saapuvan
tiedon tulva on melko mahdoton. Milloin aivoilla on
aikaa levätä?
Puolueen toiminnassa
Auli Kangasmäki on ollut
mukana aivan alusta lähtien. Ennen Perussuomalaisia
oli SMP ja Urpo Leppänen.
- Vuonna 1979 seisoskelin työpaikkani lähellä olevalla bussipysäkillä, ja siinä

puhelintolpassa oli Urpon
kuva. Sitä kun joka päivä
katselin, niin vähitellen mielenkiinto heräsi. Mitä enemmän otin selvää puolueesta
ja aatteesta, sitä enemmän
usko lujittui. Kotona näitä johtajia pidettiin tietyllä tavalla riistäjinä, mutta
kun siinä toimitusjohtajan
alaisena seurailin häntä, en
millään voinut pitää häntä
riistäjänä.
Tasapuolisuutta
yhteiskuntaan
Auli Kangasmäelle tärkeitä asioita ovat kakun
tasapuolinen jakaminen,
heikomman auttaminen,
ihmisarvoisen elämän mahdollistaminen ja tasa-arvo.

Nuorena tyttönä kotonaan
Anjalankoskella Kangasmäki aina ihmetteli, miten hänen paperitehtaassa
työskennellyt isänsä joutui
maksamaan enemmän veroja kuin naapurin suurtilallinen.
- Meillä kotona laskettiin lihanpalatkin ruoassa,
että kaikki saivat saman
verran. Ja kun sain joululahjaksi puujunan, oli
luonnollista että muutkin
sillä leikkivät. Tämä kodin
perintönä tullut solidaarisuus on auttanut paljon politiikassa. Voi myös väistyä
tarvittaessa ilman että tekee
kipeää.
Auli Kangasmäki on
ollut Perussuomalaisten 2.
varapuheenjohtaja jo kuudetta vuotta sekä puolueen
naisjärjestön hallituksen
jäsen ja taloudenhoitaja järjestön perustamisesta lähtien. Hän on ollut naisten
puheenjohtajanakin vuoden
verran.
Lemin kunnanvaltuutettuna hänellä on menossa jo
27. vuosi. Kangasmäki on
ollut Lemin kunnanvaltuuston puheenjohtajana kaksi
vuotta ollen näin ensimmäinen naispuheenjohtaja niin
Lemillä kuin puolueessammekin. Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa hän on
ollut pitkään, samoin kuntainliitossa ynnä muissa ylikunnallisissa luottamustoimissa. Hän on ollut yhden
kauden myös kirkkovaltuutettuna ja toimii muun
muassa kyläyhdistyksen
sihteerinä.

näkemyksiä samaa sukupuolta olevien henkilöiden
kirkollisesta vihkimisestä. Se
on kuin antaisi pirulle pikkusormen. Lopputuloksena
on koko käden menetys.
Nämä kirkonmiehet ovat
mielestäni lähteneet liian vapaamieliselle linjalle. Nykyään kirkon sisäistä myllerrystä katsoessa näyttää siltä,
että kirkkomme suorastaan
vainoaa vakaumustaan noudattavia, virkaansa vihittyjä
pappeja sekä seurakuntalaisia. Linja on: "Jos et tee
niin kuin me haluamme, ole
hyvä ja poistu". Mielestäni
Raamatusta ja kirkon linjauksesta irtisanoutuvien
piispojen ja pappien tulisi

ennemminkin olla niitä jotka eroavat kirkosta.
KD:n kansanedustaja
Bjarne Kallis esitti kirkollisesta vihkimisoikeudesta
luopumista, jos laki sukupuolineutraalista avioliittoon vihkimisestä joskus
toteutuu. Perussuomalaiset
eivät tässä vaiheessa tue
Kalliksen esitystä. Mielestämme asiasta ei kannata
edes keskustella, vaan kirkollinen vihkiminen tulee
säilyttää. Jos homot ja lesbot haluavat avioon, he
voivat ihan hyvin tehdä sen
maistraateissa. Kirkkoa ei
siihen pidä sotkea.
Lopuksi haluan tuomita
kesällä Helsingissä järjes-

tettyä samaa sukupuolta
olevien parien ja heidän
kannattajiensa
Pridekulkuetta vastaan tehdyn
iskun. Perussuomalaiset
irtisanoutuvat ehdottomasti kaikenlaisen väkivallan
käyttämisestä aseena omien
näkemysten edistämiseen
vähemmistöryhmiä vastaan. On pakko ihmetellä
Tasavaltamme presidentin
Tarja Halosen ulostuloa tässä asiassa. Hänhän tuomitsi
iskun välittömästi peläten
kansainvälisen maineemme
menetystä, mutta eikö hän
muistanut, että maineemme
on kokenut jo vuosia kovia
kolauksia pitkien ruokajonojen ja lisääntyvän köy-

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

Vastaava päätoimittaja:
Harri Lindell
Puh. 0207 920 362, 040 749 9362
harri.lindell@peruss.fi

Vaalityömies:
Matti Putkonen
Puh. 0207 430 809, 0400 904 447
matti.putkonen@
perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö, taloudenhoitaja, jäsenmaksulaskutus:
Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
tiina.sivonen@
perussuomalaiset.fi

Jäsen- ja järjestöasiat:
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

Toimistoharjoittelija:
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Minne menee kirkkomme?
Viime viikkoina on keskusteltu samaa sukupuolta
olevien kirkollisesta vihkimisestä, jota eritoten Vihreät ajavat ja jota Kokoomus
puheenjohtajansa Kataisen
johdolla tukee. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että
vain mies ja nainen voidaan
vihkiä kirkossa, ja piste.
Kirkkoon kuuluvana seurakunnan jäsenenä näen, että
luterilaisen kirkon linjaus
siitä, että avioliitto on vain
miehen ja naisen välinen
liitto, on oikea ja tätä myös
kirkkomme tulee noudattaa
En voi millään muotoa tukea luterilaisen kirkon piiristä joidenkin piispojen ja
pappien esittämiä puoltavia

■ PUOLUETOIMISTO

hyyden ja työttömyyden
myötä? Missä on presidentin huoli heistä?
Yhteiskunnalliset arvot
ja keskustelunaiheet ovatkin heittäneet häränpyllyä. Presidentin ja kirkonmiesten sekä poliitikkojen
tulisi mielestäni keskittyä
ennemmin työttömien ja
vähäosaisten ihmisten jokapäiväisen leivän saannin
turvaamiseen, kuin toimia
jonkin pienen äänekkään
ja kirkon perusarvojen vastaisen ryhmän näkemysten
puolesta.
Pentti Oinonen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60100 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi
www.saarakkala.fi

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
mika.mannisto@peruss.fi

Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
peruss@perussuomalaiset.fi
www.perussuomalaiset.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PIIRIYHDISTYSTEN SYYSKOKOUKSET

PIRKANMAA

Pirkanmaan piirin syyskokous

Oulun piirin syyskokous

Perussuomalaisten Pirkanmaan maakuntavaltuutettujen julkilausuma 2.9.2010:

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin syyskokous pidetään 28.9. klo 18.30 alkaen Sampolassa Tampereella
(Sammonkatu 2, luokkahuone 222).
Esillä mm. sääntömääräiset syyskokousasiat sekä
uusien piiriyhdistyksen sääntöjen hyväksyminen.
Klo 17.30 samassa paikassa piiritoimikunnan kokous. Esillä mm. edellä mainittujen piirisääntöjen käsittely, sekä mahdollisia eduskuntavaaliehdokasvalintoja.
Kaikki jäsenet tervetulleita. Myöskin eduskuntavaaliehdokkaat toivotaan mukaan!

Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 2.10.2010 alkaen klo 12.00 Muhoksen Päiväkeskuksessa (Töllintie
1, Muhos).
Käsiteltävänä syyskokousasiat, lisäksi eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät. Vierailijana Perussuomalainen
Espoon kaupunginvaltuutettu Seppo Huhta. Tervetuloa!

Tampere-Orivesi
tieliikennehanke kiireelliseksi

Oulun piiritoimikunnan kokous
Piiritoimikunnan kokous sunnuntaina 19.9.2010 alkaen
klo 14.00 piiritoimistolla (Koskitie 39, Oulu).

Keski-Suomen piirin syyskokous
Perussuomalaisten Keski-Suomen Piiri ry sääntömääräinen syyskokous 10.10. klo 13- Saarijärven valtuustosalissa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (piirien uudet mallisäännöt).
Tervetuloa.
Lisätietoja: piirisihteeri Jorma Uski , 040-589 2565
ja piirin nettisivut http://keski-suomi.perussuomalaiset.
ﬁ/tapahtumat

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Alajärven Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 19.10.2010 kello 18.00 Alajärven kaupungintalolla. Lautakuntien huone.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi
keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista.
Paikalla puoluehallituksen jäsenet, kansanedustaja Raimo Vistbacka ja E-P:n piirin vpj, Reijo Hongisto.

Vaasan Perussuomalaiset
Vaasan Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään 26.9.2010 Vaasan hallintotalolla (Vaasanpuistikko
10). Toinen kerros, kaupunginvaltuuston istuntosali. Kokous alkaa klo 14.00. Kaupunki tarjoaa kahvit ja pullat!
Toivotan kaikki tervetulleiksi! Älkääkä unohtako ottaa
Perussuomalaisista kiinostuneita ystäviänne mukaan!!
Satoisin syysterveisin,
Harri Leppälä, Vaasan Perussuomalaisten puheenjohtaja

Järvenpään Perussuomalaiset
Järvenpään Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään
Järvenpää-talolla to 7.10.2010 klo 18.30. Normaalit
syyskokousasiat. Tervetuloa!

Tervetuloa!
Hallitus

Mustasaaren Perussuomalaiset
Mustasaaren Perussuomalaiset kokoustavat 18.9.2010
klo. 16.00. Kokouspaikka: Sommarösundv. 408 S-Vallgrund 65930.
Kokoukseen kutsuja: Harry Reini, puh. 0400-264
668, harry.reini@netikka.ﬁ.

Karkkilan Perussuomalaiset
Karkkilan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous 21.9.2010 klo 19.00, Asuntomania Oy:n kokoustilat, Valtatie 1, 03600 Karkkila.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on selonteossaan valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014 todennut, että
erityisesti perusväylänpitoon kehyksessä varattu rahoitus
on tarpeeseen verrattuna riittämätön. Siitä huolimatta hallitus on ensi vuoden talousarvioesityksessään leikkaamassa
tuntuvasti liikennehankkeiden rahoitusta. Rahoitusvajeen
jatkuttua jo pitkään on viitteitä siitä, että ajaudutaan merkittäviin liikenneturvallisuusongelmiin.
Edellisessä selonteossa on listattu vaalikaudelle 2007–
2011 alkavat väylähankkeet, eli niin sanotut ykköskorin
hankkeet, jotka on toteutettu tai toteutetaan selonteon
mukaisesti. Vaalikauden ainoa tieliikenneinvestointi Pirkanmaalla on VT 12 Rantaväylä. Vuoden 2011 jälkeen
aloitettava hanke on VT 3 Tampere-Vaasa. Näin on siitäkin huolimatta, että liikenne- ja viestintävaliokunnassa
ratkaisevaan käsittelyyn ottivat osaa jopa viisi pirkanmaalaista kansanedustajaa, Alatalo, Asell, Karhu, Rönni ja Salovaara, eli lähes 1/3 koko valiokunnasta.
VT 9 Tampere-Orivesi-väli on vaatinut tällä vuosikymmenellä kymmeniä liikenneonnettomuudessa loukkaantuneita ja jopa kymmenen kuolonuhria, suurin osa kolareista
on sattunut Olkahistenlahden ylikulkevien siltojen kohdalla. Väylää käyttää Alasjärven ja Aitovuoren välillä n.
20 000 autoilijaa vuorokaudessa. Tie on hyvin kapea ja
ruuhkainen, ja ensiavuksi suunniteltu keskikaide vaikuttaisi negatiivisesti liikenteen sujuvuuteen. Tulevaisuudessa
tien käyttö lisääntyy Nurmi-Sorilan myötä entisestään.
Pirkanmaan maakuntahallitus on tehnyt päätösehdotuksen antaa liikenneministeriölle selonteon, jossa investointiohjelmaan tulee edelleen kirjata mittavimpina tieliikennehankkeina VT 12:lla Tampereen Rantaväylän kehittäminen
ja VT 3 Hämeenkyrön ohikulkutien rakentaminen.
Syksyllä Pirkanmaan maakuntavaltuuston kokoontuessa me pirkanmaalaiset Perussuomalaisten maakuntavaltuutetut tulemme esittämään, että väylähankkeista nostetaan
kiireelliseksi myös VT 9 Tampere-Orivesi välin moottoritie
Alasjärven ja Ruutanan välille sekä keskikaiteellinen nelikaistainen tie välille Ruutana-Orivesi.
Hämeenkyrön ohikulkutie on varmasti yhtä tarpeellinen, mutta VT 12 Rantaväylän kehittämiseen on syytä harkita jo esitettyjä halvempia ja toimivia vaihtoehtoja pitkän
tunneliratkaisun rinnalle.
Maakuntavaltuuston
Perussuomalaisten ryhmä: Laila Koskela (Tampere),
Tuomo Isokangas (Nokia), Minna Yli-Kujala (Kihniö)

OULUN PIIRI
dittiin nuorisotyöttömyyttä,
vanhusten heitteillejättöä,
verouudistusta ja yllättävän
paljon yrittäjien ahdinkoa,
joka onkin nousemassa yhdeksi merkittävimmistä puheenaiheista.

Oulun piirissä tapahtuu
Lämpimän kesän jälkeen on
syksy ottamassa otteen ja
ulkotapahtumiin täytyy varustautua pukemalla päälle
muutakin kuin verkkopaita.
Tämä huomattiin selkeästi
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa, kun
Oulun piiri ry:n perussuomalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ja piirin aktiivit
ottivat osaa Oulun päiville.
Perjantaina sää oli todella kolea ja tuuli pyöritteli
jakausta päälaella opettajan
ottein, mutta väkeä oli kuitenkin liikkeellä säähän nähden yllättävän runsaasti.
Lauantaina oli jo hieman lämpimämpää ja se näkyi selvästi kävijämäärissä,

Pidetään vauhti päällä

Kuvassa etualalla ehdokkaistamme Ahti Moilanen, Olli Immonen ja Seppo Leskinen.

sillä teltallamme oli välillä
jopa tungosta, kun ihmiset

halusivat tentata paikalla olleita ehdokkaitamme

kipeimmiksi kokemistaan
asioista. Keskusteluissa ruo-

Samana päivänä oli myös
markkinatapahtumia mm.
Paavolassa, Iissä ja Kajaanissa, joten ehdokkaamme
jakaantuivat tasaisesti näille
paikkakunnille. Myös näillä paikkakunnilla oli perussuomalaiset otettu höylisti
vastaan, joten materiaalin
menekki oli melkoista koko
viikonvaihteen ajan. Sunnuntaina tarkeni jo ilman
raappahousuja ja mielenkiintoiset porinat jatkuivat
pitkälle iltapäivään.

Oulun piirissä edetään
tällä hetkellä reipasta vauhtia, sillä tapahtumia riittää
pitkälle syksyyn ja valmistelun alla on myös piirin syyskokous, joka pidetään heti
lokakuun alussa. Nyt kun
vaalityössä on päästy mukavaan alkuun, ei syksystä saa
masentua, vaan vauhti on
pidettävä tasaisena vuoden
loppuun saakka, ja siitä sitten pikkuhiljaa kiristetään
kevättä kohti mentäessä.
Vaikka elämä onkin joskus niin turkasen tuskasta,
niin nyt on aika nauttia ruskasta. Rempsakkaa syksyn
jatkoa kaikille perussuomalaisille ja sellaisiksi aikoville
toivottelee Oulun piiri ry.
Teksti ja kuva:
Jari Pirinen
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■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ulkomailla Uuraisilla
Käväisin maanantaina 6.9.
seuraamassa
Uuraisten
kunnanvaltuuston kokousta ja tutustuin samalla 142
-vuotiaan itsenäisen, vireän pienkunnan (noin 3450
asukasta) valtuuston kokoustoimintaan. Kokous
sujuikin mallikkaasti, sillä
nuijan varressa oli kokenut
kunnallis- ja valtiomies,
kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (kd). Kokouksen
sihteerinä toimi Suomen
ensimmäiseksi
naiskunnanjohtajaksi joulukuussa
1975 valittu Sirpa Rautio.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän muodostavat jo seitsemättä kauttaan
valtuutettuna oleva Reijo
Rokkamäki, toista kautta
toimiva, kunnan ääniharava Erkki Sivula, ensimmäistä kauttaan istuva Juha
Övermark ja Riitta Linnan
varajäsenenä kokoukseen
osallistunut Anita Kangas.
Reijo Rokkamäki toimii
kunnanvaltuuston toisena
varapuheenjohtajana, Erkki Sivula kunnanhallituksen
jäsenenä, Juha Övermark
ympäristölautakunnan jä-
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ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 045-209 4905

Timo Soini
puheenjohtaja
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu

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

HELSINKI
Pj Arto Välikangas
Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Perussuomalaisten Uuraisten valtuustoryhmä
valtuuston kokouksessa 6.9. Edessä Anita Kangas ja
Reijo Rokkamäki. Takavasemmalla Erkki Sivula, vierellä
Juha Övermark.

senenä ja Anita Kangas sosiaalilautakunnan jäsenenä.
Yhteistyö kunnan muiden valtuustoryhmien ja
kunnan johtavien virkamiesten kanssa on sujunut
Reijo Rokkamäen mielestä erinomaisesti. Samaa
mieltä oli myös valtuuston puheenjohtaja Toimi
Kankaanniemi. Asiat ovat
kunnassa kohdallaan myös
kuntatalouden osalta. Perussuomalaisten mielestä
tulevia panostuskohteita

tulisi olla lapsiperheet.
Myös nuorison entistä
parempi huomioiminen
olisi paikallaan. Kaikkia
maaseudun kuntia rasittavat vesi- ja jätevesiongelmat ovat ajankohtaisia myös Uuraisilla,
mutta eiköhän ne tule
hyvällä yhteistyöllä kuntoon myös meillä, arvelee
Juha Övermark.
Teksti ja kuva:
Kauko Tuupainen

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

HÄME
Pj Seppo Venesjärvi
Pääskyntie 9, 16300 Orimattila
Puh: 040-507 3305
seppo.venesjarvi@pp1.inet.fi

KAINUU
Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Pj Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kajaani.net

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi

KESKI-SUOMI
Vesa-Matti Saarakkala

Pj Marke Tuominen

3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi
www.saarakkala.fi

Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

KYMI
Pj Jari Lindström
Myllysillantie 77, 45940 Oravala
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi

LAPPI

KONTULA
Ossi Sandvik

KPS aloitti menestyksekkäästi

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

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

OULU
Pj Ahti Moilanen
Lauri Heikkilä
Puh. 02-484 5773,
050-514 6764
lauri.heikkila@marttila.fi

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

Seppo Huhta
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi
www.seppohuhta.fi

Pekka Leskinen
Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

Osmo Kokko

Kuvassa Kontulan oma ehdokas Pekka Tiusanen kättelee rouva pääministeriä.

Kontufestarit 21.8 oli menestys vaihtoehtopuolueille. "Aatteiden teltta" keräsi
paikalle monia kiinnostuneita. Kontulan PerusSuomalaisten pöydän luona kuhisi väkeä. Murorinkelit ja
asiamme kävivät kaupaksi
festariväelle.

Paikalla Helsingin ehdokkaistamme olivat Pekka
Tiusanen, Jussi Halla-aho,
Nina Huru, Antti Valpas ja
Pertti Villo. Edes pääministeri Mari Kiviniemen vierailu
ei aiheuttanut suuremmalti
ruuhkaa Keskustan pöytään.
Tästä on hyvä jatkaa.

PS. Lahjomattomat
Helsinki Road shown
kiertueaikataulu osoitteessa www.kps.ﬁ.
Petri Haapanen
puheenjohtaja
Kontulan
PerusSuomalaiset

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 8, 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

Puh. 0400-375 472,
013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi

SATAKUNTA

Maria Lohela

Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Puh. 041 544 6443
maria@marialohela.fi
www.marialohela.fi

Pj Seppo Toriseva

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen

Pirkko Mattila
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi

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

Raimo Vistbacka

VARSINAIS-SUOMI

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

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

Sastamalan Perussuomalaisten
syyskokouksessa riitti sykettä
Vaikutusvaltaa kokoukseen toivat puolueen puheenjohtaja
Timo Soini sekä Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo
Ojennus.
Syyskokous valitsi uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Aatto Liukko-Sipin. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Kalevi Heiskala, Juha Juvela, Juhani Mäkipää, Kari Suhonen, Juhani Syren, Matti Tala sekä Eerika Viander.
Sastamalan Perussuomalaiset voivat lähteä tuleviin
eduskuntavaaleihin perussydämin, sillä Juhani "Jussi" Syren valittiin ehdolle Pirkanmaan edustajaksi eduskuntavaaleihin. Juhanin ehdokkuus ratkeaa 28.9 pidettävässä
piirikokouksessa. Syrenin läpimeno toisi uutta raikasta
tuulta tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen Sastamalankin seudulle.

TAMPERE

Laukontorin kalamarkkinat
Tampereella 1.-3.10.
Tampereen Perussuomalaiset Laukontorin perinteisillä
kalamarkkinoilla pe-su 1. 3.10.2010 klo 10-15.
Tervetuloa tapaamaan valtuutettuja ja eduskuntavaaliehdokkaita!

POHJOIS-SAVO

Pohjois-Savon ehdokasvalinnat loppusuoralla
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry päätti piiritoimikunnan
kokouksessaan 5.9. jatkaa eduskuntavaalien ehdokashakemuksien jättämisaikaa syyskuun loppuun. Mikäli paikallisosastoista löytyy vielä vaaleista kiinnostuneita ehdokaskandidaatteja, ennättää hakemuksen ja sitoumuksen
toimittaa piiritoimistolle.
Seuraavat viisi ehdokasta valitsee piiritoimikunta kokouksessaan 3.10. ja kaksi viimeistä paikkaa täytetään
vuoden lopulla.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry kiittää kesätapahtumissa vierailleita kansalaisia. Saimme paljon voimaa ja
eväitä tulevaan eduskuntavaalikoitokseen.
Kiitokset myös paikallisosastojen aktiiviväelle sekä teltalla avustaneille piiriaktiiveille ja ehdokkaille. Yhteistyöllä
vyörytämme maata ravisuttavan vaalivoiton.

Perussuomalaisten uusi vaalijuliste on ladattavissa
puolueen internetsivuilta:
www.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit2011

Kiviniemi haluaa jatkaa hyväosaisten hallituksella
Pääministeri Kiviniemen
tärkein anti ja uutinen taannoisessa television ykkösaamussa oli muutto Kesärantaan. Pääministerillä on
ihan oma huone jossa hän
voi rauhoittua lasten hoidosta ja keskittyä suuriin
poliittisiin linjauksiin. Kyllä
niitä olisi jo hyvä kuullakin.
Pääministeri tekisi Suomesta kertaheitolla rauhantekijöiden mallimaan. Komeita
tavoitteita, joita tosin presidentti Halonen hieman
ampui alas.
Eiköhän noita tavoitteita olisi pääministerille lähempänäkin. Työttömyys,
varsinkin nuorisotyöttö-

myys on edelleen huolestuttavissa mittasuhteissa.
Tämä ei aiheuta Kiviniemelle minkäänlaisia sielun
väristyksiä. Valtion velan
kasvu 10 miljardin vuosivauhdilla saa korkeintaan
viittauksen seuraavan hallituksen suuntaan.
Ennen kevään eduskuntavaaleja ei uskalleta
katsoa totuutta silmiin.
Nykyisillä eväillä ei kovin
pitkälle pötkitä. Viimeiset
kolme vuotta on käyty seuraavia eduskuntavaaleja,
eikä tarpeellisiin toimenpiteisiin ole ryhdytty. Hyvä
esimerkki on kuukausi ennen vaaleja voimaan tuleva

ns. takuueläke. Sinänsä toki hyvä päätös, mutta kuinka paljon jää eläkkeensaajalle tuosta korotuksesta,
se selviää todennäköisesti
vasta vaalien jälkeen. Pienet eläkkeen korotukset
syövät asumistukia, toimeentulotukia ym. Toivottavasti edes pieni summa
jää ylimääräistä käteen.
Nykyinen hallitus on
tehnyt kokoomuslaisinta hyvätuloisia suosivinta
politiikkaa kautta aikojen.
Pääministeri Kiviniemi on
sitä mieltä, että nykyinen
linja on oikea ja sitä tulee
jatkaa. Huvittavinta oli
lausunto, jossa hän suomii

Timo Soinia vallanhimosta,
kun hän ilmoittaa halunsa
vastuullisille paikoille mikäli kansa antaa riittävän
tuen. Jos hallitukseen meno ei kiinnostaisi, sitten
moitittaisiin vastuunpakoilusta.
Kiviniemen on turha pelätä etteikö Perussuomalaiset tekemistä löydä myöskin
ministeripaikoilla. Varmasti
myöskin kansalaisille tasapuolisempaa päätöksentekoa, kuin koko-kepu sateenkaarihallitus.

Reijo Ojennus
Parkano
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VAPAA SANA

Tehdään työtä, jolla on tarkoitus

Opiskelu alku velkavankeudelle

Vihreä puolue on intoutunut järjestämään Suomen
puolustuksen uudelle tolalle. Näin ainakin esityksissä,
jotka ovat lehtien palstoilla
olleet.
Vihreä johtoajatus lähtee valikoivasta sukupuolineutraalista asevelvollisuudesta, joka perustuu
vapaaehtoisuuteen. Puhe
on minusta kukkahattujen
utopiaa. Reservin määrää
sekä sotilaallista koulutusta halutaan supistaa todella
raa`alla kädellä. Tämän kehityksen luonnollinen seuraamus on palkka-armeija
sekä Nato-jäsenyys.
Ensin halutaan ajaa
yleinen asevelvollisuus alas
ja sitten esitetään Nato-jäsenyyttä, kun omat joukot
ovat muka liian pienet.
Mielestäni ei voi enää
puhua supistamisesta, vaan
Suomen puolustuskyvyn
alasajosta ja romuttamisesta. Pohjois-Suomeen halutaan muodostaa sotilaallinen tyhjiö lakkauttamalla
varuskunnat. Cityvihreiden
esityksessä halutaan siis
keskittyä Etelä Suomen

Nykyään on elämän varrella opiskeltava jopa kolmeen eri
ammattiin. Opiskelkaa, opiskelkaa! Mikäs siinä, eihän oppi koskaan ojaan kaada. Mutta kun opiskelu kestää useita
vuosia, on se toimeentulollisesti rankkaa aikaa. Vähäisinä
vapaa-aikoina pitää hakeutua johonkin työhön saadakseen elämis- ja opiskelukustannukset pidettyä kurissa.
Kaikki eivät ole syntyneet kultainen lusikka suussa,
eivätkä omaa varakkaita vanhempia, jotka auttaisivat
opintojen rahoittamisessa. Kun peikkona kovan opiskelutahdin takana väijyy ainaiset taloudelliset huolet,
opiskelijoilla on vaarana yliväsyminen. Joskus jopa
pyyhkeen heittäminen kehään lopullisesti.
Kummallisinta lienee kuitenkin, että jos opiskelija
menee sossuun apua saadakseen, kehoitetaan häntä välittömästi hakemaan opintolainaa ja se mahdollisuus kirjataan heti opiskelijan tulopuoleksi. Ja mikä vielä kummallisempaa: opiskelija ei saa asuntotukea, kuten joku muu
pienituloinen kesäkuukausilta! Opiskelijan kesäansiot kuluvat siten asunnon maksamiseen ja ikuinen kierre jatkuu.
Kun/jos sitten valmistutaankin johonkin ammattiin,
on sievoinen summa opintolainaa odottamassa. Entäpä
jos ei vielä tulekaan työllistetyksi? Useimmiten opiskelujen päätyttyä olisi jo perheen perustamisen aika. Taasko
uusi laina? Lainoja, lainoja, korkoja, korkoja...
Tilannetta helpottaisi ainakin välillisesti se, että opiskelijat saisivat kesäkuukausilta asuntotukea, jolloin uudelle lukukaudelle lähteminen olisi hieman helpompaa.
Vielä on siis parannettavaa opiskelijoiden velkavankeuden minimoinnissa. Parempi olisi tukea ajoissa, ennenkuin maksaa jälkikäteen erilaisia seuraamusmaksuja
ja lieveilmiöitä.

puolustamiseen mahdollisen uhan kohdatessa ja
asettaa siis ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta
riippuen, puistattava ajatus.
Kuitenkin esimerkiksi
Sodankylän jääkäriprikaati
on Suomessa ainut yksikkö,
missä annetaan arktista erikoiskoulutusta joukoille. Lisäksi uusien varusteiden tes-

taus tapahtuu siellä. Lapin
lennostolla on myös puolet
Suomesta vastuualueenaan.
Koko maata on puolustettava tarpeen tullen. On vaarallista ajatusleikkiä lähteä
esittämään jotain muuta.
Siihen tarvitsemme riittävän kokoisen reservin.
Laajamittaisen sodan uhka on tällä hetkellä pieni,

mutta jos tilanne yllättäen
kiristyy niin riittävän reservin kouluttamiseen menee
vuosia. Puolustusvoimien
tärkein tehtävä on sotilaallinen maanpuolustus ja
Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaaminen.
Yhdestä asiasta olen
kuitenkin vihreiden kanssa
samaa mieltä: armeijalle on
taattava tehokas ja ajanmukainen varustus sekä koulutus olipa sen koko sitten
mikä tahansa.
Suomessa on maanpuolustustahto erittäin korkealla ja historiasta löytyy varmaan omat syynsä siihen.
Lainatakseni arvostetun
edesmenneen kenraalimme
Adolf Ehrnroothin sanoja:
”Suomi on hyvä maa, se
on paras meille suomalaisille, se on puolustamisen
arvoinen maa ja sen ainoa
puolustaja on Suomen oma
kansa”. Näin se on ollut ja
näin se tulee aina olemaan.

Harri Tauriainen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Lapin piiri

Liisa Salmi
Pielavesi

Islam ei hyväksy monikulttuurisuutta

Herrat ne taksilla ajelee

Liiallisen leppoisasti keskustellaan suomalaisen kulttuurin kyvystä kehittyä uudessa
ajassa uusilla haasteilla ja
mahdollisuuksilla. Minä en
näe maahanmuuttopolitiikkaa niin huolettomana asiana, joten näen aiheelliseksi
yhtyä nykyiseen politiikkaan
suunnattuun kritiikkiin. Tosin kritiikin krisoimiseen on
moni käyttänyt enemmän
energiaa, kuin itse maahanmuuttopolitiikan seurannaisilmiöiden pohtimiseen,
mutta kääntyilevät ne sukset nyt monissakin puolueissa PS-laduille, kun on latu
avoimeksi hiihdetty.
Islam ei ole mikään rauhanuskonto, eikä se levitessään sopeudu kulttuuriin,
jonka sisälle se asettuu. Islam
vaatii tilansa, se ei jousta, ei
kunnioita muunlaista uskonkulttuuria. Mikään uskonto
ei ole täydellinen rauhanuskonto, joten miksi haluttaisiin uskontojen ja tapojen
sekasortoa keskuuteemme.
Todellisuudessa pohjoismaistakin lähtee tänne "kotoutettuja" taistelemaan
omia uskonsotiaan, mahdollisesti siis osallistumaan
erinäisiin terrorismiin liittyviin tekoihin. Miksi siis me
emme voi puolustaa omaa
uskontoamme rauhanomai-

Iltalehti (23.8) kysyi, että "Mitä uskottavuutta vihreillä
on joukkoliikenteen puolestapuhujina, kun omat kansanedustajat hallitsevat taksitilastoa?"
Perinteisesti on jo totuttu siihen, että eniten taksia
käyttävä kansanedustaja kuuluu vihreiden ryhmään.
Tänä vuonna Pekka Haavisto (vihr.) nousi ykköseksi
laskuttaessaan eduskuntaa taksiajeluistaan tammi-heinäkuun ajalta lähes 5 000 euroa.
Vastaavana aikana viime vuonna ykköseksi ylsi vihreiden Jyrki Kasvi laskuttaessaan eduskuntaa yli 5600
eurolla. - Summat ylittävät lukuisten kansalaisten kokonaistulot vastaavana aikana.
Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö vetoaa siihen, että "Pekalla on minuuttiaikataulu,
jonka takia hän joutuu välillä (!) käyttämään taksia."
- Myös useilla "tavallisilla" ihmisillä on minuuttiaikataulu, vaikkapa lapsia tarhaan vietäessä.
Ville Niinistö painotti miten "Tavoitteenamme on
muuttaa maailmaa." Edelleen hän esitti, miten vihreitä
tarvitaan opastamaan ihmisiä supistamaan kulutustottumuksiaan.
Edistääkseen maailman pelastumista joutuvat vihreät nyt siis rahvasta valistaessaan, itse ajelemaan taksilla
ympäri maata.

sin keinoin jo ennen, kuin se
on liian myöhäistä.
Suvaitsevaisuus on yksipuolista, miksi yleensäkään
puhutaan suomalaisten suvaisevaisuudesta tai suvaitsemattomuudesta? Aivan
yhtä hyvin voitaisiin vaatia
Suomeen muuttavilta suvaitsevaisuutta omia tapojamme kohtaan. Maassa
maan tavalla olisi ihan normaali käytäntö, eikä mitään
muita järjestelyjä.
Pistää miettimään, miksi meidän pitäisi hyväksyä
monikulttuurisuutta sokeasti, ilman minkäänlaista
asennetta? Meidän odotetaan tinkivän omista tavoistamme, jotta vieraamme viihtyisivät ja tuntisivat
olonsa kotoisaksi. Miksi?
Ajatuskin tänne tulvivaa
vierasta kulttuuria kohtaan
tulkitaan lähestulkoon rikokseksi, mikäli siihen sisältyy arvostelua, oman
kulttuurin puolustelua sen
turvaamiseksi. Siis onko
mahdollista, että jokin tiedostettu pelko maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisesta ohjaa suvaitsevaistoa vaientamaan maan
oman kansan mielipiteiden
ilmaisua? Siis epäonnistuminen on jo tapahtunut
tosiasia, mutta nyt olisi vii-

meinen hetki muuttaa politiikan suuntaa.
Emme saisi rikkoa
omia tapojamme
Me emme tarvitse maahamme vierasta kulttuuria siinä
määrin, kuin yritetään antaa ymmärtää. Kyseessä ei
ole Suomen kansan etu, ehkä hyvin harvojen etu, mutta sen eteen ei kannattaisi
luopua omasta kulttuuristamme.
Me emme riittävästi
puolusta uskontoamme, sitä mikä kuuluu arkeemme,
historiaamme. Olemmeko
siis niin täydellisesti erkaantuneet omasta uskonnostamme, ettemme näe sitä tarpeelliseksi puolustaa? Jos emme
tunne omaa uskontoamme
tärkeäksi, miksi päästämme
vieraan, väkivaltaisen uskonnon keskuuteemme, vieläpä
teemme sille tilaa? Entä, kun
meille tulee ylivoimainen
hätä, kohtaamme vaaroja,
jotka uhkaavat rakkaitamme, läheisiämme, itseämme?
Jumalaako silloin avuksi
huudamme, kun tänne levittäytynyt vieras uskonto alkaa
sanelemaan, miten elämme ja
minkä arvojen mukaisesti?
Toisaalta, osa suomalaisista kun elää ilman min-

käänlaista uskonnollista
suuntautuneisuutta, on eroakirkosta-liike, jos niin voi
asian ilmaista, niin miksiköhän ei ole islamin leviämisen
vastustamista samassa hengessä? Islamin alaisuuteen
kun lisäksi kuuluu omat lakinsa, tapansa ja käsitykset,
jotka eivät sovi länsimaiseen
kulttuuriin. Suvaitsevaisuuden nimissä, siihen vedoten,
ei meidän pitäisi hyväksyä
mitään omaan kulttuuriimme kuulumatonta, mikä
rikkoo omia tapojamme ja
lakejamme.
Uskonsotia on ollut
maailmassa kautta aikojen,
eikä niiden aika taida olla
ohitse, pikemminkin niitä
on odotettavissa. Niitä meidän ei kannattaisi odotella,
ei ottaa riskiä niiden ilmenemisestä. Kiellämmekö oman
uskontomme ja kaikki uskonnot, vai puolustammeko omaa uskontoamme ja
kulttuuriamme? Käsitämmekö sen, että islam ei ole
mikään sopeutuva uskonto?
Ennemminkin se on leviävä
uskonto, joka valtaa paikkansa sellaisena kuin se on,
ilman mitään kompromisseja.

Anne Lempinen
Lohja

Yrjö Saraste

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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Perussuomalaisten
näkemys ruotsin kielestä
Julkisuudessa esiintyy ajoittain arveluja ja pohdintoja
siitä, mitkä ovat Perussuomalaisten tavoitteet ruotsin
kielen suhteen Suomessa.
Eräiden mielestä kyse olisi
niin sanotun pakkoruotsin
poistamisesta kouluista, toisten mielestä tavoitteenamme
olisi koko ruotsin kielen ja
sen puhujien suoranaisesta
hävittämisestä Suomesta.
Kerron mistä on kyse.
Perussuomalaiset eivät syrji
suomenruotsalaisia. Tavoitteenamme on vain yksinkertaisesti poistaa pakkoruotsi kouluista ja tehdä
ruotsin kielen opiskelusta
vapaaehtoista.
Peruskoulu-uudistuksen
aikoihin 1970-luvulla, lähes 40 vuotta sitten, Ruotsi
maana ja ruotsin kieli olivat Suomelle huomattavasti
merkittävämpiä kuin ne nykyään ovat. Ruotsi oli monille suomenkielisille ainut
ulkomaa, jossa he pääsivät
koskaan käymään turisteina tai liikemiehinä. Nykyään suomalaiset matkustavat kaikkialla maailmassa
samoilla asioilla.
Nykymaailma vaatii jokaista kansakuntaa mukautumaan, myös opiskeltavien
kielten osalta. Ruotsin kielen opiskelun pakollisuus
ei ole näkemyksemme mukaan nykyaikaa. Itse asiassa
ruotsin kielen pakollisuus
tekee vain vahinkoa ruotsin
kielelle sekä luo kielipoliittisia ristiriitoja suomenruotsalaisten ja suomenkielisen
enemmistön välille.
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Yhä useampi suomalainen käyttää Ruotsissa englantia. Eivät ruotsalaiset
näytä asiasta pahastuvan.
Nuortemme mukaan on
yhä yleisempää, että ruotsalainen nuori yllättyy kuullessaan, että suomalaisissa
kouluissa on pakko opiskella ruotsin kieltä. Ruotsalaisnuorten on vaikea ymmärtää miksi itsenäinen Suomi,
joka ei ole ollut osa Ruotsin
valtakuntaa 200 vuoteen
ja jossa puhutaan suomea,
ikään kuin takertuu menneeseen kielipolitiikassaan.
Myöskään Perussuomalaiset ja suurin osa Suomen
kansalaisista ei voi tätä ymmärtää.
Erityisesti haluan tuoda esille käsitykseni siitä,
miksi yleinen mielipide on
kääntynyt yhä suuremmas-

sa määrin RKP:tä ja ruotsin
kieltä vastaan. Yksinkertainen selitys ja syy siihen
on kehnosti hoidettu maahanmuuttopolitiikka, josta
on yksinomaan vastuussa
RKP:n ministeri Astrid
Thors. Saamieni lukuisten
yhteydenottojen perusteella
myöskään RKP:n kannattajakunnassa ei olla kovinkaan tyytyväisiä oman
ministerin toimintaan. Yhä
useampi on alkanut ymmärtää, mitä vahinkoa ministerin toiminta on myös
kielikysymyksessä saanut
aikaan. Nämä asiat nimittäin kulkevat käsi kädessä.
Niitä yhdistää RKP.
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1. varapuheenjohtaja,
kansanedustaja
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Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

■ LYHYET
Sotaveteraanit ja -invalidit on unohdettu. Rahaa
annetaan ulkomaalaisille ja oman maan sankarit
ja itsenäisyyden pelastajat kärsivät.
Veteraani

Arvonlisäveron nosto 23 prosenttiin kohdistui kipeimmin köyhiin ihmisiin.
Leivästä elävä ihminen

Syksyyn voi varautua positiivisella mielellä ja naurulla. Muuten iltojen pimeys voi masentaa!
Valoa!

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,
muistathan allekirjoittaa viestisi.
Viestit numeroon 0207 920 362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.
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