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Valta ja vastuu
eivät kohtaa

Laila Koskela
vanhusten asialla

Auli Kangasmäki arvioi
Kuntamarkkinoilla, että poliittinen
eliitti on kaventanut kansanvaltaa
kunnissa merkittävästi.

Seuraavissa vaaleissa Perussuomalaisten ehdokkaana oleva Laila Koskela muistetaan pyrkimyksistään
parantaa hoidon tasoa Koukkuniemen vanhainkodissa.
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Perussuomalainen vaihtoehto
nykypolitiikalle
Eduskuntavaalit lähestyvät ja ennakkoäänestyksen
alkaminen on lähempänä
päivä päivältä. Perussuomalaisten kannatus jatkaa
rajua nousuaan. Valtapuolueet Tupu, Hupu ja Lupu
alkavat nähdä totuudenpuhujien (Perussuomalaisten)
lähestyvän huolestuttavasti
kantapäillään horjuttaen
valtarakenteita, joiden suojissa on tehty vuoronperään
milloin hallituspolitiikkaa,
milloin oppositiopolitiikkaa. Mikään ei ole muuttunut, vain turhia lupauksia
ja puheita on pidetty pilvin
pimein vaalien alla.
Vuoron perään hallituksessa ollessaan on näillä
kolmella suurella puolueella ollut mahdollisuus toteuttaa vaalilupauksensa,
mutta toisin on aina tehty. Vaalilauseeksi Sdp:n,
Kokoomuksen ja Keskus-

tapuolueen olisi pitänyt
laittaa: Toteutinko mitään
siitä mitä lupasin? He ovat
luvanneet kansalle suuria,
herjanneet demokratiaa ja
riistäneet kansalta sen oikeuksia. Aika on muuttumassa, on koittanut hetki
luoda todellinen vaihtoehto
nykypolitiikalle.
Perussuomalaiset ovat
vaihtoehto, johon kansa
uskoo. Olemme todellinen
vastavoima, joka valtaan
päästyään muuttaa suomalaisen mädänneen poliittisen kähminnän suoraselkäiseksi ja isänmaalliseksi,
kansalaisten perusarvoja
puolustavaksi, lähellä ihmistä olevaksi politiikaksi.
Laillistettu rosvous ja rakenteellinen korruptio, joka
ylittää kohta Italiankin tason, tullaan laittamaan kuriin perussuomalaisten toimesta. Rötösherrat kiikkiin

■ PUOLUESIHTEERI

on vanha hyvä sanonta, joka pätee nyky-Suomessakin.
Ylilyöntejä satelee
Perussuomalaisia pyritään
leimaamaan mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Milloin ruotsinkielisen taustan
omaava KD:n puoluesihteeri
haukkuu meitä rasistiseksi
puolueeksi, milloin meitä
ollaan laittamassa jopa käyttäytymiskoulutukseen. Ruotsinkielisiä täällä Suomessa
ei saa arvostella (vanhoja ei
saa muistella, kun karjalaisia
siirtolaisia ei saanut asuttaa
ruotsinkielisten alueelle).
Viimeisin ylilyönti tuli kokoomuksen taholta
eduskuntakeskustelussa
29.9.2010. Suora lainaus
kokoomuksen Hanna-Leena Hemmingiltä:
”Arvoisa
puhemies!
Atalanta-operaatioon osal-

listuminen vaikuttaa hyvin
ongelmattomalta tämän keskustelun perusteella, mitä
täällä on käyty. Kuitenkin se
ristiintaulukointi, millä tätä
panos-tuotos-suhdetta on arvioitu, ja mitkä muut tekijät
ovat vaikuttaneet siihen, että lähdetään juuri Atalantaoperaatioon eikä esimerkiksi
osallistuta Uniﬁl-operaatioon, olisi syytä ehkä tuoda
vielä selvemmin käsittelyyn
ihan senkin takia, että perussuomalaisten nyt harrastama
ymmärtämättömyys ja sen
perusteella kansankiihotus ei
leviäisi laajemmin suomalaisten keskuuteen - paino sanalla ”ymmärtämättömyys” asioiden syy-seuraus-suhteista.”
Reumasairaalalle ei,
miinalaivalle kyllä
Kansankiihotus ja ymmärtämättömyys siis lukee lei-

massa tällä kertaa. Sanan
ja mielipiteen vapautta
kansanedustaja Oinonen
puheessaan toteutti. Emme olisi halunneet viedä
miinalaiva Pohjanmaata
kymmeniä miljoonia euroja
maksavaan rosvo ja poliisi
-leikkiin Somalian rannikolle. Heinolan reumasairaalan jatkuminen olisi vaatinut valtiolta vain noin viisi miljoonaa euroa, jolloin
reumapotilaat olisi voitu
hoitaa kotimaassa. Tähän
ei löytynyt rahaa, vaikka
kaksin verroin kalliimpaan
merirosvojahtiin löytyikin.
Vanha sanonta ”Se huutaa joka pelkää” pitää paikkansa näissä ylilyönneissä ja
hyökkäyksissä. Kokoomuksesta, kepusta ja demareista
vuotaa meille äänestäjiä koko ajan. Muiden puolueiden
aktiivisia toimijoita siirtyy
Perussuomalaisiin koko ajan

lisää. Matti Putkonen on hyvä esimerkki. Vihreiden entinen kansanedustaja pyrki
Pirkanmaan piirin kansanedustajaehdokkaaksi, joten
alkavat vihreätkin jo löytää
järjen valon ja siirtyä puolueemme linjoille, vaikka
huopatossut lämmittävätkin
jalkoja kesät talvet.
Kristilliset ovat jakautuneet kahtia, mutta yhteinen
pelko puolueen selviämisestä
yhdistää näitä piskuisia hengenmiehiä, jotka pyrkivät
säilyttämään hovikelpoisuutensa keinolla millä hyvänsä.
Jospa se kepu ottaisi hallitukseen ja saataisiin edes yksi
ministeripaikka, kuuluu huokaus heidän pihaseuroistaan.
Tuntuu hyvältä kun lyödään. Silloin tiedämme vaalivoittomme todeksi kun sen
muutkin ovat tunnistaneet
suureksi uhaksi itselleen ja
edustamalleen puolueelle.

maakunnista on kadonnut
kymmeniätuhansia valtionhallinnon työpaikkoja. Verotoimisto, poliisi, työvoimapalvelut. Seuraavana listalla Kelan palvelupisteet
ja ilmeisesti postinjakelu. Jäljelle jäävät tyhjentyneet virastotalot.
Yhdistämällä toimintoja
ja keskittämällä ne muutamaan toimipisteeseen, on
saatu palvelut loitonnettua
vähintään kymmenien kilometrien päähän, tai pelkäksi
verkkopalveluksi. Taustalla
on ajatus suuresta keskittämiskehityksestä, suuremmas-

ta kustannustehokkuudesta
ja vähemmästä palvelusta.
Fantastista! Pian ei
kuntalainen enää yllä karanneita palveluja käyttämäänkään, jolloin voidaan
osoittaa, että palvelutarve
on vähentynyt, ja taas säästyy rahaa...

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Kuntarulettia
Kuntien lukumäärää on
viime aikojen keskustelussa arvailtu kuin ruletissa
voittavaa numeroa. Pyöräytetään vielä kierros, sekoitetaan hallinto, tehdään
uudelleenjärjestelyjä, kyllä
se oikea numero lopulta tulee... No ei vielä tällä kierroksella, uudet panokset,
olkaa hyvä!
Kaikesta tästä hämmentämisestä kärsii tavallinen
kuntalainen, joka ei pysy
kärryillä, miltä luukulta
hänen pitäisi palvelujaan
pyytää, saati että hän saisi
niitä sujuvasti ja edullisesti.

Kustannussäästöjä tällaiselle toimintatavalle ei kukaan
ole kyennyt luotettavasti
laskemaan, varsinkaan jos
yhtälöön otetaan mukaan
palveluiden saatavuus jokaiselle kuntalaiselle.
Useammankin tutkijan
suulla on jo todettu, että
kunnan taloudellisuus ei
ole suoraan riippuvainen
koosta. Suomessa on maantieteellisesti hyvin erilaisia
alueita, joiden kohtelu samalla kaavalla ja hallintomallilla ei käytännössä toimi. Demokratian kannalta
on lyhytnäköistä ohentaa
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timo.soini@europarl.europa.eu

Itsenäiseltä pohjalta
vaaleihin
Perussuomalaiset lähtevät
vaaleihin omilla täysillä
listoilla ilman vaaliliittoja.
Tungos ehdokkaaksi on
ollut ennennäkemätön ja
-kokematon. Tämä asetelma tuo myös pettymyksiä;
kaikki halukkaat eivät pääse listoille. Tässä tilanteessa
mitataan sekä piirin päättäjien että ehdokkaiden kykyä
ja kestävyyttä.
Vallan mukana tulee vastuu. Moni luulee, että politiikan voi aloittaa huipulta.
Kokemuksesta, karvaastakin, tiedän, että se ei ole
mahdollista. Tarvitaan perustyötä, oman jäsenkunnan
kunnioitus ja luottamus, kyky, halu ja mahdollisuudet.
Puoluehallituksen puheenjohtajana tiedän, että
puoluehallituksella on oikeus harkintansa mukaan
puuttua ehdokasasetteluun.
Toivon, että sitä ei tarvitse
käyttää. Mahdollisuus muutoksiin on niin kauan kunnes lista viedään sisään. Jos
ihmisen aate on riippuvainen
paikoista tai ehdokkuuksista, niin heikko on sitoutuminen. Aatteen etulinjassa on
piuhan pidettävä ja ihmisen
myös kestettävä vastatuulta.
Tiedän tämän omasta kokemuksesta. Tämä puolue on
aloitettu nollilta ja nostettu
kovalla yhteisellä työllä. Oikotietä ei ollut.
Perussuomalaiset on ryvettymätön ja velaton puolue. Meitä ei ole hämärärahalla marinoitu. Otamme
kantaa yhteiskunnallisiin
asioihin itsenäiseltä ja riippumattomalta pohjalta. Esitän tulevana viikonloppuna
puoluehallitukselle, että
Perussuomalaiset eivät ota
vaalivelkaa vaan menevät
vaaleihin niillä resursseilla
ja rahoilla, jotka olemme
kovalla työllä ja tarkalla
taloudenpidolla saaneet
kerätyksi. Idea ja linja ratkaisevat, raha on avuksi.
Luonnollisesti puolueena
otamme vastaan lahjoituksia työmme tukemiseksi.
Vanhat puolueet ovat
hermostuneet Perussuomalaisten kannatuksen noususta. Vihreät ovat ottaneet
meidät jopa ”päävastustajaksi”. Se huutaa, joka pelkää. Perussuomalaisten on
koko ajan pidettävä kirkkaana oma linja ja käytävä
oma vaalitaistelu itsenäisel-

SSuomalainen
uomalainen

Eduskunnassa sanottua
”Perussuomalaiset ovat tehneet lakialoitteen
omaishoidon tuen nostamiseksi. Meidän
mielestämme yhteiskunnan on järkevää panostaa omaishoitoon, joka on ylivoimaisesti
edullisin hoitomuoto ja mahdollistaa sairaalle perheenjäsenelle ihmisarvoisen ja turvallisen elämän omassa kodissaan. Tämä hallitus
ei ole tehnyt mitään omaishoitajien aseman
parantamiseksi. Kunnat ovat puolestaan
edesvastuuttomasti laskeneet omaishoidon
tuen määrää lakisääteiselle minimitasolle ja
kiristäneet tuensaannin kriteerejä.”
Pietari Jääskeläinen 29.9.2010

”Jokin aika sitten oli julkisuudessa tieto, että
merirosvot olisivat yrittäneet vallata ilmeisesti erehdyksessä alueella operoivan sotalaivan. Kysyisin ministeri Häkämieheltä,
aiotaanko miinalaiva Pohjanmaan tulevalle
miehistölle opettaa oman aluksen valtauksen
torjuntaa. Ja toiseksi kysyisin: Miten olette
valmistautuneet siihen mahdollisuuteen, että
laivastomme lippulaiva, miinalaiva Pohjanmaa, joutuu merirosvojen haltuun ja miehistön eväskarjalanpiirakat menevät merirosvojen poskeen?”
Pentti Oinonen 29.9.2010

tä pohjalta. Se tuo tulosta.
Sinulla on joko oma suunnitelma tai olet osa toisten
suunnitelmaa. Aloite on pidettävä omissa käsissä. Koko kentän ja jäsenistön on
oltava vaalitöissä. Kaikki
mahtuvat mukaan, Perussuomalaisten vaalityön tekemiseen ei tarvita viisumia
- ei omilta, eikä muilta.
Sinulle ehdokas annan
yhden hyvän neuvon. Kokoa
tukiryhmä, tarvitset muita
ihmisiä. Kanssataistelijoita.
Se on menestyksen siemen.
Kyllä kansa tietää!
Kansa antaa Perussuomalaisille kasvavaa tukea ja
kannustusta. Gallupit eivät
äänestä, ne mittaavat mielialoja ja mahdollisuuksia.
Perussuomalaiset voittavat
vaalit, kun emme itse tyri.
Sinulla on vastuu! Vanhat puolueet ja osa kyydistä pudonnutta mediaa
jankuttavat, etteivät tiedä
Perussuomalaisten linjaa.
Happihyppely ulkoilmassa
auttaa, kysykää kansalta.
Kyllä kansa tietää Perussuomalaisten linjan ja antaa

sille kasvavaa kannatusta!
Lisävinkkinä suosittelen
puolueemme ohjelmien lukemista ja tutustumista Perussuomalaisiin.
Perussuomalaiset on itsenäisten ja itsepäisten(kin)
ihmisten puolue. Minulla
on puolueen johtamisesta
13. vuoden käytännön kokemus. Olen oman jäsenistömme tuesta kiitollinen ja
ylpeä. Teidän tukenne varassa olen työni tehnyt ja
jaksanut sen tehdä. Tämän
tuen varassa vien myös
puolueemme vaaleihin. Perussuomalaiset vaativat puheenjohtajaltaan johtajuutta, samaten kansa. Esimerkin voimaa. Kaikesta emme
ole samaa mieltä. Noudatan
puolueemme päätöksiä, silloinkin kun itse olen toista
mieltä (näin ei usein ole
käynyt, mutta kuitenkin on
käynyt). Porukka päättää,
puheenjohtaja johtaa.
Puoluetoiminta on järjestäytynyttä toimintaa, jossa
mennään enemmistön päätösten mukaan. Puolueen ja
piirien johtopaikoilla joutuu
tekemään myös epäsuosittuja päätöksiä. Pitää olla luja

ja lempeä samanaikaisesti ja
katsottava kokonaisetua.
Kyllä kansa tietää! Hyvin tehtävänsä hoitaneet ja
luottamuksen saaneet kansanedustajat ja valtuutetut
valitaan uudestaan. Samaten jatkokausi tulee niille
puolueiden ja piirien johtajille , joiden työt on hyvin
tehty ja joilla on oman väen
luottamus. Luottamus on se
pääoma ja selkänoja, jonka
varaan tuloksellinen vaalityö rakennetaan.
Poliittinen johtajuus
Naiskannattajani laittoi minut tiukoille. Hän kysyi mitä menestyksellinen poliittinen johtajuus vaatii. Mietin
ja vastasin näin.
1) Täydellistä uskollisuutta
ja täyttä sitoutumista.
2) Äärimmäistä kärsivällisyyttä.
3) Kykyä luoda ideologia.
4) Muut mahdolliset
pienemmät asiat.
Sain hymyn ja vastauksen: ”Hyvä, johda noin ja
me kaikki teemme työtä!”

”Kysyn ministeri Vehviläiseltä sitä, kuinka
suhtaudutte siihen, että kunnat jatkuvasti vääristelevät laskelmia valtionrahoitusta
saadakseen ja kun valtio tulee mukaan, niin
kuntalaisia ja äänestäjiä hämätään hinnan lisäksi sillä, että saadun rahoituksen prosenttia korostetaan. Näin on käynyt esimerkiksi
Tampereella surullisen kuuluisan tunneliprojektin yhteydessä. Kun laskelmat esimerkiksi Ruotsissa antavat samanlaisen tunnelin
hinnaksi yli 300 miljoonaa, niin Tampereen
kaupunkihallitus viisaudessaan laskelmoi
tunnelin maksavan vain 140 miljoonaa.”
Pertti Virtanen 23.9.2010

”On itsestäänselvää, että demokratiassa
päätösvallan pitäisi olla kansan valitsemilla
edustajilla. Monesti tilanne on kuitenkin se,
että vaaleilla valittujen kunnanvaltuutettujen
ja kansanedustajien todellista päätösvaltaa
käyttää heidän sijastaan pieni eliitti. Tämän
pienen eliitin jäsenet ovat usein hyviä tuttuja
keskenään. Olivatpa he sitten puoluetovereita tai eivät, he sopivat keskenään siitä, miten
asiat päätetään, jo ennen kuin esimerkiksi
valtuuston esityslista on edes kirjoitettu.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 22.9.2010

”Vielä kunnioitus ministeri Lehtomäkeä
kohtaan senkin johdosta, että jos – kun käsitykseni mukaan valtioneuvostolla on Talvivaaran uraanilupahakemus – tätä keskustelua ei olisi käyty, niin voi olla, että se myöhemmin olisi pulpahtanut sitten esiin. En tiedä, miten ministeri tekee, katsooko, että hän
mahdollisesti on siinä käsittelyssä jäävi, kun
hän on tällaisen merkittävän omaisuusmassan ilmoittanut perhepirillään olevan. Mutta
minun mielestäni tämä on ollut puhdistava ja
asiallinen keskustelu.”
Raimo Vistbacka 22.9.2010
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Kannatus jatkaa nousuaan uusiin lukemiin
Perussuomalaisten kannatus jatkaa nousuaan. Ylen
uutisten uusimmassa kyselyssä perussuomalaiset
saivat jo 12,5 prosentin kannatuksen.
Perussuomalaisille on jo heinäkuusta lähtien
mitattu yli 10 prosentin tuloksia. Ensimmäinen
tuli Ylen vastaavasta kyselystä. Elokuussa se tuotti
10,7 prosentin suosion.

Perussuomalaiset jättivät
162 talousarvioaloitetta
Puolueen kansanedustajien määrä ei ole suoraan
verrannollinen tehtyjen aloitteiden määrään. Tämän huomaa vuoden 2009 talousarvioaloitteista,
Perussuomalaisten kansanedustajat jättivät kolmanneksi eniten talousarvioaloitteita.
Eniten talousarvioaloitteita jätti sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, vähiten vihreä eduskuntaryhmä.
Talousarvioaloitteiden jättöaika päättyi eduskunnassa maanantaina 20. syyskuuta 2010. Luku
on alustava, sillä kokonaismäärä voi tarkistusten
jälkeen vielä tarkentua.

Korvaus hoidosta
myös ulkomailla
Kun Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluva
hakeutuu omatoimisesti lääkäriin tai hammaslääkäriin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin, hän voi saada lääkärinpalkkiosta sekä tutkimuksen ja hoidon
kustannuksista Kela-korvauksen.
Omatoimisesti hoitoon hakeutuvan täytyy ensin maksaa kaikki hoitoon liittyvät kustannukset
itse ja hakea jälkikäteen korvausta Kelasta. Matkakustannuksista tai lääkkeistä korvausta ei makseta.
Toukokuun alussa voimaan tulleen uuden EUasetuksen mukaan hoitoon hakeutumiseen voidaan
lähtömaasta myöntää myös lupa ennakkoon. Ennakkoluvan myöntäjä, Suomessa Kela, maksaa
hoitokustannukset, eikä hoitoa saaneen tarvitse itse
niitä maksaa. Matkojen ja oleskelun kustannuksista
asiakas hakee Kelalta korvausta jälkikäteen. Tällöin
myös lääkekustannuksista maksetaan korvaus.

Kyselyjen perusteella perussuomalaiset ovat
vakiinnuttamassa paikkansa Suomen neljänneksi
suurimpana puolueena.
Puolueen puheenjohtaja Timo Soini kommentoi
asiaa Ylen internetsivuilla todeten, että kannatusluvuissa ovat nyt näkyvillä puolueen pitkäjänteisen
työn tulokset.

Perussuomalaisille
kansanedustajaa P
Pirkanmaan Perussuomalaisten syyskokouksessa
tunnelma oli tiivis. Väkeä
oli enemmän kuin koskaan,
runsaat neljäkymmentä henkilöä. Vaikka väkeä oli runsaasti ja vilkasta keskustelua
syntyi, saatiin kokousasiat
vietyä mallikkaasti läpi.
Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki edesmenneiden perussuomalaisten toimijoiden Tapani YliHarjun ja Kalevi Suoniemen
muistoksi.
Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Reijo
Ojennus ja sihteeriksi Terhi
Kiemunki. Pöytäkirjan tarkistajina toimivat Marita
Markkula ja Heikki Luoto.
Piirin
puheenjohtaja
Reijo Ojennus ei saanut vastaehdokasta, joten valinta
uudelle kaudelle oli yksimielinen. Samoin yksimielisesti
valittiin, poikkeuksellisesti
syyskokouksessa, piirille
sihteeri/taloudenhoitajaksi
Terhi Kiemunki. Toimiaika
tällä valinnalla on syyskokouksesta piiritoimikunnan

järjestäytymiskokoukseen,
eli tammikuulle 2011.
Piiritoimikunta oli tehnyt
asioiden käsittelyn pohjaksi
esityksiä eri asiakohtiin. Näin
saatiin kokouksen kulkua
nopeutettua. Siitä huolimatta uuden piiritoimikunnan
(tulevaisuudessa piirihallitus)
valinta kuitenkin herätti sen
verran intohimoja, että aikaa
valintoihin tärvääntyi.
Piiritoimikunnan jäsenmäärääkin nostettiin aikaisemmasta kahdeksastatoista kahteenkymmeneenkuuteen, silti taisi vielä joku ehdotettu jäädä ulkopuolelle.
Piirikokous hyväksyi
uudet piirisäännöt esitetyssä
muodossa. Myös talousarvio ja toimintasuunnitelma
vaalivuodelle 2011 hyväksyttiin. Kummassakin on
kevään eduskuntavaaleilla
merkittävä osuus.
Jätevesiasetus
kumottava
Puolueen edustajana kokouksessa oli mukana puolue-

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin julkilausuma:

Vainajien säilytyksessä
ja käsittelyssä puutteita
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen
on seurattava kylmätiloissaan olevien vainajien
säilytysaikoja ja perusteita, jotta vainajia ei pääse
unohtumaan niihin, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Oikeusasiamies ei pidä
riittävänä eikä asianmukaisena sitä, että kylmäsäilytystilat tarkastetaan esimerkiksi vain siivousten
yhteydessä, vaan seurannan tulee olla säännöllistä
ja suunnitelmallista.
Oikeuslääketieteen laitoksen kylmäsäilytystiloista löytyi kesällä 2008 tarkastuksen yhteydessä
vainaja, joka oli tuotu laitokselle yli neljä kuukautta aikaisemmin. Vainajan unohtumisen säilytykseen teki mahdolliseksi se, että häntä ei ollut
kirjattu oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen
määrättyjen vainajien tietojärjestelmään. Poliisi ei
ollut katsonut ruumiinavausta tarpeelliseksi, kun
se oli selvittänyt kuolinolosuhteet vainajan kotona.

Koulutus suunnattava
työvoimapulan uhkaamille aloille
Tämänkin päivän suuria ongelmia ovat syrjäytymisestä
ja köyhyydestä johtuvat eritasoiset vaikeudet. Suurimpia ongelmat ovat lasten ja
nuorten keskuudessa. Kun
heti peruskoulun jälkeen
yhteiskunnan ulkopuolelle
tipahtaa lähes 5000 nuorta,
voidaan puhua erittäin vakavista asioista.
Nuorisotyöttömyyden
kasvu on edessä, mikäli
jotain ratkaisevaa ei tehdä
hyvin nopeasti.
Ei auta vaikka meillä
puhutaan työvoiman loppumisesta ja tarpeesta sen

paikkaamiseen työperäisellä
maahanmuutolla.
Työurien pidentäminen
alkupäästä koulutusta ja
koulutuspaikkoja lisäämällä sekä koulutuksen suuntaaminen niille aloille, joilla
tulevaisuudessa on työvoimapulaa odotettavissa ovat
lääkkeitä mahdollisen työvoimavajeen täyttämiseen.
Palkkapolitiikan tulee
olla kannustavaa. Kaikilla
aloilla ylin johtoporras pitää
huolen palkkatasonsa nostamisesta sille tasolle, että
hakijoita hyvin palkattuihin
virkoihin ja toimiin riittää.

Monilla aloilla alhainen
palkkataso aiheuttaa alan
vaihtoa, muuttoa ulkomaille parempien palkkojen toivossa, jopa ennenaikaista
eläköitymistä. Esimerkiksi
hoitoala, joka ennusteiden
mukaan on ensimmäisenä
potemassa työvoimapulaa,
on työn vaativuuteen nähden selkeästi alipalkattu.
Yleensä palvelualoilla ongelma on todellinen. Mikäli
resurssit eivät riitä palkankorotuksiin, tulisi korjaus
tehdä verotuksen kautta.
Tähänastiset palkkaverotuksen alennukset ovat en-

nen kaikkea suosineet ylempiä palkkaluokkia.
Kiinnostavuutta palvelualoille kouluttautumiseen
lisäisivät selkeästi palkkatasoon tehdyt korjaukset.
Jotkut ovat vaatineet
alle 30-vuotiaille jonkinlaista yhteiskuntatakuuta,
joka antaisi vähintään työharjoittelu- tai koulutuspaikan kolmen kuukauden
kuluessa työttömyyden alkamisesta.
Pirkanmaan Perussuomalaisten mielestä tällaisen
takuun tulee lähteä heti peruskoulun jälkeen.
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Välikysymys jätevesiasetuksen kumoamiseksi
Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto lähtivät mukaan torstaina julkistettuun Kristillisdemokraattien tekemään välikysymykseen kiisteltyä jätevesiasetusta vastaan. Suurin oppositioryhmä SDP jäi
tällä kertaa pois yhteisrintamasta. Demarien ryhmäpuheenjohtaja Eero Heinäluoma on perustellut
poisjäämistä muun muassa sillä, että hallituksen

korjausesityksen eduskuntakäsittely on parempi
paikka vaikuttaa.
Välikysymykseen mukaan lähteneet puolueet ovat
yhtä mieltä siitä, etteivät hallituksen esittämät korjaustoimet riitä, vaan jätevesiasetus on kumottava.
Asetus olisi ollut hyväksyttävissä vain siinä tapauksessa, jos se olisi rajattu vesistöön rajoittuviin tontteihin.

jopa kolme
Pirkanmaalta
sihteeri Ossi Sandvik. Sandvik käsitteli puheessaan joitakin ajankohtaisia aiheita.
Vilkasta keskustelua herätti
jätevesilain valmistelu. Perussuomalaisten kannanotossa on vaadittu jätevesiasetuksen kumoamista ja
aiheutettujen kustannusten
kompensoimista niille, jotka ovat kuuliaisesti jo tehneet vaaditut muutostyöt.
Keskustelun
aikana
mm. Ikaalisten Ari Heiska
ja Mänttä-Vilppulan Timo

Timo Soini 020202
Palvelun kysytyin poliitikko

Tukia ottivat voimakkaasti
kantaa sen puolesta, ettei
maatalouden
harjoittajia saa syyllistää Itämeren
saastuttamisesta. Suomessa
maatalouden harjoittamisesta syntyvät päästöt ovat
tänä päivänä erittäin tiukan
valvonnan alla. Tosiasiahan
on, että kaikkien muiden
Itämeren rantavaltioiden
maat voisivat ottaa oppia
Suomesta niin jätevesien käsittelyn kuin hajakuormituksen käsittelynkin suhteen.

Ossi Sandvik ja Harry Hanwing seurasivat kokouksen
kulkua. Sandvik kehoitti kaikkia ehdokkaita tutustumaan
Tarastin kirjaan vaalirahoituksesta.

Perussuomalaisten
Pirkanmaan piiritoimikunta
Piiritoimikuntaan valittiin: Marita Markkula
(Akaa), Rauno Mäki (Hämeenkyrö), Ari Heiska (Ikaalinen), Timo Tukia (Mänttä-Vilppula), Harri Hanweg
(Kangasala), Markku Mäkinen (Kihniö), Kirsi Kallio
(Lempäälä), Tuomo Isokangas (Nokia), Timo Lappi
(Orivesi), Armi Kärki (Pirkkala), Martti Mölsä (Punkalaidun), Aatto Liukko-Sipi (Sastamala), Mervi Karinkanta (Tampere), Heikki Luoto (Tampere), Tomi Antila (Tampere), Pertti Nuutinen (Urjala), Mikko Nurmo
(Valkeakoski), Kalervo Suomela (Virrat), Sami Savio
(Ylöjärvi), Ari Perämaa (Vesilahti), Erkki Vilppo (Ikaalinen), Kari Rönkä (Ylöjärvi), Jani Viinikainen (Kangasala), Marko Salomäki (Tampere), Minna Kamppari
(Valkeakoski) ja Jaana Ristimäki-Anttila (Pirkkala).
Varajäseniksi valittiin: Kalevi Heiskala (Sastamala), Tero Mäki (Akaa), Helena Ojennus (Parkano), Lea
Mäkipää (Kihniö), Mika Laakso (Nokia), Tiina Elovaara (Tampere), Arja Elovaara (Kangasala), Anne Palokangas (Pirkkala), Jouni Viitanen (Tampere), Heleena Pekkala (Ylöjärvi) ja Matti Koskinen (Lempäälä).

Fonectan 020202 Palvelu tiedottaa, että päivän puhuttavat aiheet näkyvät nopeasti kyselyjen määrässä.
- Kun joku poliitikko esittää kärkevän kommentin mediassa, niin muutaman päivän ajan
häntä kysellään lukuisia kertoja. Tämän palvelun
tiedustelujen perusteella poliitikoista suosituin on
perussuomalaisten puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Timo Soini. Häntä kysellään melko
tasaisesti ja erityisesti Soinin esiinnyttyä mediassa.

Pre paid -liittymä voi
tuottaa matkailijalle
yllätyksiä
Pre paid -liittymien ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi maittain, selviää Euroopan kuluttajakeskusten verkoston selvityksestä. Ulkomailta hankittua liittymää ei välttämättä pysty käyttämään
enää kotimaassa.
Verkoston selvityksen mukaan pre paid -liittymistä annetut tiedot ja sopimusehdot ovat usein
niin monimutkaisia, että kuluttajien on vaikea saada niistä selkoa. Sekavuutta lisää se, että kunkin
operaattorin liittymällä on omat ominaisuutensa,
jotka saattavat vielä olla erilaisia kotimaassa ja
ulkomailla.
Matkailijan on myös hyvä muistaa, että pre paid
-liittymään ladattua puheaikaa ei yleensä voi käyttää toisessa maassa. Jäljelle jääneestä puheajasta ei
myöskään saa kotimaahan palattua rahaa takaisin
eikä sitä voi siirtää uudelle sim-kortille.

Kansanedustajaehdokkaita
Pirkanmaalta
Pirkanmaan Perussuomalaiset nimesivät lisää kansanedustajaehdokkaita. Piirin kokouksessa nimettiin kansanedustaja Pertti Virtanen, myyntiassistentti Mervi Karinkanta, yrittäjä Tomi Antila sekä
myyntineuvottelija/muusikko Juhani Syren.

Kokouksen sihteerinä toimi Terhi Kiemunki ja puheenjohtajana Reijo Ojennus.

Hiljainen hetki edesmenneiden Tapani Yliharjun ja Kalevi
Suomisen muistoksi, molemmat Tampereelta.

Pankkien internet-laskurit
aliarvioivat eläketurvaa
Pankkien internet-sivuilla olevat eläkelaskurit antavat virheellisen kuvan lakisääteisestä työeläkkeestä.
Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ja pitkäaikaissäästötilejä markkinoivat pankit käyttävät nettisivuillaan
kaavamaisia laskutapoja, joiden perusteella käsitys tulevasta työeläkkeensä jää yleensä liian pessimistiseksi.
Eläketurvakeskuksen Internet-sivuilla, osoitteessa www.etk.ﬁ, on työeläkelaskuri, jossa työeläkkeen kertymä lasketaan yksityiskohtaisemmin
kuin pankkien laskureissa.
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■ EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT

Ponkaisu politiikan tähtitaivaalle
Perussuomalaisten kannatus on puolueen perustamisen jälkeen kivisestä
alkutaipaleesta huolimatta
ponkaissut raketin lailla
nousukiitoon ja Ylen uutisten tuoreimman mittauksen
mukaan on jo ennätysmäisen korkeat 12,5 prosenttia. Tutkimusten mukaan
Perussuomalaiset on jo vakiinnuttamassa paikkansa
maamme neljänneksi suurimpana puolueena.
Tätä asemaa ei ole saavutettu helposti. SMP:n vararikon ja Perussuomaisten
perustamisen jälkeen puolueemme sai vuoden 1995
eduskuntavaaleissa vain 1,3
prosentin kannatuksen, joka riitti yhteen kansanedustajapaikkaan. Seuraavissa
vaaleissa 1999 kannatus jäi
vieläkin alhaisemmaksi, 1,0
prosenttiin. Nämä pitkät
vuodet Raimo Vistbacka
taisteli eduskunnassa yksin
ja voimiaan säästämättä,
ainoana perussuomalaisena
kansanedustajana.
Käänne parempaan tapahtui vuoden 2003 eduskuntavaaleissa, kun puolueen
kantoraketiksikin
mainittu Tony Halme nosti
puolueen julkisuuden valokeilaan suoralla ja kumartelemattomalla asenteellaan ja
herätti lähiöiden nukkuvat.
1,6 prosentin kannatus riitti
jo kolmeen edustajapaikkaan, ja Raimo Vistbacka sai
Halmeen lisäksi eduskunnan
lehtereille seurakseen legendaarisen puheenjohtajamme
Timo Soinin.

Vuoden 2005 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisille lohkesi jo viisi paikkaa. Kuvassa edustajat Pentti Oinonen, Raimo Vistbacka, Pirkko RuohonenLerner, Pertti Virtanen sekä europarlamenttiin siirtyneen Timo Soinin tilalle eduskuntaan noussut Pietari Jääskeläinen.

Kasvu vain kiihtyy

Vuonna 2003 tapahtui käänne parempaan: Perussuomalaisten ainoaa kansanedustajan
paikkaa ansiokkaasti pitänyt Raimo Vistbacka sai seurakseen Timo Soinin ja Tony Halmeen.

Sen jälkeen puolueemme
kannatus onkin ollut koko ajan kiihtyvässä kasvusuunnassa, eikä loppua tälle kehitykselle näy. Vuoden
2007 eduskuntavaaleissa
saamamme 4,1 prosentin
kannatus nosti kansanedustajamäärän viiteen. Eduskuntaan Raimo Vistbackan
ja Timo Soinin rinnalle
nousivat Pentti Oinonen,
Pirkko Ruohonen-Lerner ja
Pertti Virtanen. Timo Soinin
tultua valituksi europarlamenttiin hänen varamiehenään on jatkanut Pietari
Jääskeläinen.
Nyt siis kannatusluvut
näyttävät jo käsittämättömän suuria lukemia. Jos
puolueemme kannatusprosentti kevään 2011 eduskuntavaaleissa olisi tuo
viimeksi mitattu 12,5 pro-

senttia, tarkoittaisi se, että
perussuomalaisten kansanedustajien määrä nousisi peräti kahteenkymmeneenviiteen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että edes SMP:n
suurimman loiston päivinä
70-luvun alkupuoliskolla ei
puolueemme kansanedustajamäärä ylittänyt kahdeksaatoista.

Nyt ei perussuomalaisten
otteen pidä herpaantua. Jättikannatuksen saavuttaminen vaaleissa vaikuttaa nyt
yhä todennäköisemmältä,
mutta gallupit eivät äänestä,
eikä kannatusta säilytetä ilman kovaa työtä ja periksiantamatonta asennetta.
Teksti: Mika Männistö

Eduskuntavaalien aikataulut
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.
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Valta ja vastuu eivät
enää kohtaa

Kuntatalolla pidettiin kuntamarkkinat 15.-16.9.2010.
Kävijöitä oli yhteensä noin
6 600 ja näytteilleasettajia
ennätykselliset 181 yritystä,
yhteisöä ja yhdistystä. Päivien aikana järjestettiin yli 250
erilaista seminaaria tai tietoiskua yleisölle. Ylivoimaisesti suosituin tilaisuus oli
puolueiden paneelikeskustelu, johon eri puolueiden puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat osallistuivat. Perussuomalaisia edusti puolueen
toinen varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki Lemiltä.
Palveluja kaikille
kuntalaisille
Kangasmäki arvioi poliittisen eliitin kaventaneen kansanvaltaa kunnissa merkittävästi. Kunnat ovat menos-

Vähävaraisten perusturvaan pitäisi saada parannuksia. Autoverotus
asettaa kaukana kunnan
keskustasta asuvat eriarvoiseen asemaan kuin keskustassa asuvat. Perheessä
pitää olla monta autoröttelöä, jotta kaikki perheenjäsenet pääsisivät palvelujen
luo keskustaan.
Kunnat ovat innostuneet
säästämään huomaamatta
lainkaan, onko todellisia
säästöjä syntynyt. Palveluja tuotettaessa pitää ottaa
huomioon myös esteettömyys. Myös rollaattorikuntalainen tarvitsee palveluja
ja on niihin oikeutettu.
Palvelut pitää turvata koko
kunnan alueella, myös hajaasutusalueella.
Kangasmäki ymmärtää
toki hyvin itsekin yrittä-

sa yhä kiihtyvällä vauhdilla
kohti harvainvaltaa, joka
syö hyvinvointia. Nykytilanteessa valta ja vastuu eivät kohtaa toisiaan. Äänestäjien on vaikeaa tai lähes
mahdotonta seurata ylikansallista päätöksentekoa.

jänä, että kuntapalveluja
tuottavien yritysten on tilinpäätöstä tehdessään oltava plussalla, se on yrittämisen peruspilareita. Tätä
Suomen vasen poliittinen
siipi ei aina oikein tahdo
ymmärtää.
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OULUN PIIRI
Perussuomalaisten Oulun piiri:

Suomen armeijan alasajo
lopetettava
- Suomen armeijan alasajo on lopetettava. Meillä on
hyvä armeija ja sillä hyvät reservit, eikä meillä ole nykynäkymin tarvetta liittyä mihinkään puolustusliittoon.
Suomalaisten korkea puolustustahto edellyttää, että
armeija reserveineen pidetään kunnossa. Kun kansalla
on vankka puolustustahto ja uskottava armeija, joiltakin
osin ehkä hieman vanhemmillakin aseilla voi puolustustahtoinen armeija pärjätä, kuten viime sodat osoittivat.
Armeijan rahojen riittävyys turvataan sillä, että ylisuureksi paisunutta ja kustannuksiltaan kallista
kansainvälistä toimintaa supistetaan. Oman armeijan
kehittämisen on oltava etusijalla, kun puolustukseen varattuja varoja käytetään.
Näin sanoi Perussuomalaisten Oulun piiri piirikokouksen kannanotossaan Muhoksella lauantaina 2.10.
Piirikokous vastustaa varusmiespalveluksen lyhentämistä. Neljässä kuukaudessa ei ehditä antamaan sellaisia
perusvalmiuksia, joita maanpuolustus ja sodankäynti
edellyttävät. Kokous tuomitsee kaikki pyrkimykset heikentää armeijaa ja lyhentää palvelusaikoja.
Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että armeijan kasarmit ja laitokset säilytetään etenkin rajaseudulla ja koko Pohjois-Suomen alueella ja puolustusvoimain henkilökunnan työpaikat säilytetään, sillä armeijan, samoin kuin
poliisikin läsnäolo paikkakunnilla, ovat omiaan luomaan
kansalaisille rauhan aikanakin turvallisuuden tunnetta.
Perussuomalaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti Suomen alati kasvavaan osallistumiseen kansallisten ja
kansainvälisten kriisien torjuntaan esim. Lähi-idässä,
Afrikassa ja Afganistanissa. Emme saa antaa sellaista
kuvaa, että olemme tahdottomia suurvaltojen ja EU:n
käskyläisiä. - Vaikuttaa siltä, että kenraaleihimmekin on
iskenyt kansainvälisyysvouhotus, jonka uusin ilmentymä on nostaa Suomi “rauhanturvaamisen suurvallaksi“.
Omassakin yhteiskuntarauhassamme on riittävästi turvaamista, jos kansan kahtiajako nykyvauhdilla jatkuu.
Valintoja
Piirikokous valitsi Ahti Moilasen Utajärveltä edelleen
piirin puheenjohtajaksi. Piirihallitukseen valittiin Lassi
Mikkola Vihannista, Esko Sikkilä Siikajoelta, Vaili Jämsä-Uusitalo Oulusta, Jari Pirinen Oulusta, Pirkko Mattila Muhokselta, Jussi Pellikka Kempeleestä, Seppo Leskinen Haukiputaalta, Antero Pitkänen Taivalkoskelta,
Vesa Jaakola Nivalasta ja Matti Tervonen Siikalatvasta.

Perussuomalaisten Nuorten
syyskokous 9.10. Helsingissä
Auli Kangasmäki oli aktviivinen panelistina.

Himmeleitä ja puutöitä

Miksi esimerkiksi kunnanjohtaja saa
valtavasti enemmän palkkaa kuin
psykiatri, joka auttaa ihmisiä heidän
sairauksissaan?
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Perussuomalaiset vastustavat tulevaisuudessakin suuria kuntakokoja. Mikäli Perussuomalaiset saavat seuraavissa eduskuntavaaleissa
riittävän suuren vaalivoiton, pyrimme vastustamaan
kuntaliitoksia. Myös kuntien viranomaisten palkkaukseen tullaan puuttumaan.
Miksi esimerkiksi kunnanjohtaja saa valtavasti enemmän palkkaa kuin psykiatri,
joka auttaa ihmisiä heidän
sairauksissaan?
Toiset panelistit kertoilivat himmeleistä ja arvuut-

telivat, minkälainen entinen
pääministeri Matti Vanhanen mahtoi olla puutöissä ja
taloa rakentaessaan. Vanhanen arvioitiin varmasti päteväksi käsityöläiseksi, olihan
hän itse omin käsin tehnyt
puusta lintupöntönkin, joka
oli saatu lahjaksi Perussuomalaisten puoluetoimistolle
tunnelmaa luomaan.
Seuraavat Kuntamarkkinat pidetään 14.-15.9.2011
Kuntatalolla. Nähtäväksi
jää, mitkä silloin mahtavat
olla puheenaiheet poliittisessa paneelissa.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 9.10. klo 15 alkaen Helsingissä Hotel Arthurin Mäensalissa, osoitteessa Vuorikatu
19, Helsinki.
Hotelli kokoustiloineen sijaitsee kävelymatkan päässä Helsingin juna- ja linja-autoasemilta.
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. Tiedotusvälineille myönnetään kokouksessa läsnäolo-oikeus.

PerusSuomalainen 14/2010 ilmestyy

29.10.2010
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 20.10.2010.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

8

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

KIRJALLISET KYSYMYKSET

Yleiseurooppalainen
SEPA-maksujärjestelmä
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Kuvia maailmalta

Eurooppalaisen suoraveloitusjärjestelmä SEPAn on tarkoitus yhtenäistää eurooppalaista suoraveloitusjärjestelmää.
Tämän myötä suomalaiset pankit joutuvat luopumaan kotimaisesta ja hyvin toimivaksi havaitusta suoraveloitussysteemistä, jossa pankkien tilinumerot ovat kohtuullisen helposti
muistettavassa muodossa. Tilalle tulee erittäin pitkien numerosarjojen varaan rakennettu korvaava yleiseurooppalainen
järjestelmä, jossa tilinumeron pituus kasvaa nykyisestä kaksinkertaiseksi, kun oikeaoppiseen tilinumeron ilmoittamiseen sisällytetään myös maa- ja pankkitunnus. Muutos tulee
näillä näkymin voimaan vuoden 2013 tai 2014 lopussa.
Tämän uuden järjestelmän on erityisesti pelätty vaikeuttavan vanhusväestön pankkiasiointia. Pitkää kirjain- ja
numerosarjaa on vaikea muistaa. Uudistusta on perusteltu
muun muassa tarpeella liikuttaa rahaa nykyistä nopeammin. Kuitenkin tiedetään että nykyisin maailmalla lähes
kaikki, joskaan eivät kaikki pankit, viivyttävät rahojen siirtoa pankkien välillä parilla päivällä korkotulojen toivossa.
SEPAn rinnalle on esitetty myös e-maksatukseen perustuvaa laveampaa järjestelmää.
Kuinka pankkien uuden maksujärjestelmän voimaantulon yhteydessä on huomioitu vanhusten, dementoituneiden
sekä huononäköisten turvattu asiointi niin verkossa kuin
pankissakin uuden pitkän tilinumeron kanssa ja luopuvatko pankit nykyisestä rahojen siirron yhteydessä esiintyvästä viivyttelystä niin, että siirto tapahtuu jatkossa pankista
toiseen heti suorituksen jälkeen?
Helsingissä 29.9.2010, Pentti Oinonen
Marjo Philman ja taiteilija Tuula Kuusinen iloitsevat taiteesta.

LAKIALOITE

Laki omaishoidon tuesta
annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Aloitteen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan, että omaishoidon tuesta annetun lain
(937/2005 ) 5 §:n 1 momenttia muutetaan niin, että hoitopalkkio on vähintään 450 euroa kuukaudessa, ja 2 momenttia niin, että palkkio on vähintään 850 euroa kuukaudessa.
Perustelut
Yhteiskunnan on järkevää panostaa omaishoitoon, joka
on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto ja mahdollistaa sairaalle perheenjäsenelle ihmisarvoisen ja turvallisen elämän
omassa kodissaan. Omaishoitaja tekee viiden ihmisen työt.
Jos sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä tekevän tilalle jouduttaisiin palkkaamaan kotiin henkilökuntaa, siihen tarvittaisiin viisi hoitajaa. Yksi aamuvuoroon, toinen iltavuoroon, kolmas yötyöhön ja kaksi hoitamaan viikonloppuja
ja sijaisuuksia.
Kunnat ovat alkaneet laskea omaishoidon tuen määrää lakisääteiselle minimitasolle, ja samalla on nostettu
tuen saannin kriteereitä. Tämä on johtanut sopimusten
irtisanomisiin. Omaishoitajat ovat edullisin, inhimillisin ja
laajin olemassa oleva kodinhoidon resurssi, jota tullaan
tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän väestön ikääntymisen vuoksi. Omaishoitajien työvolyymi on sama kuin
koko sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan tekemä
työ. Yksi omaishoidossa hoidettava tuo kunnille säästöä
30 000-50 000 euroa vuodessa, mutta keskimääräinen
omaishoidon tuki on vain toimeentulotuen perusosan suuruusluokkaa.
Jos esimerkiksi seuraavan kahden vuoden aikana 1 000
omaishoitajaa ei enää jaksa hoitaa läheistään seurauksella,
että omaishoidettavat joutuvat laitoshoitoon, se maksaa
yhteiskunnalle 72 miljoonaa euroa. Yhdellä miljoonalla
eurolla saataisiin siis jopa 200 omaishoitajaa tuomaan
kunnille lisää säästöjä. Kaikilla puolueilla on ollut yhteisymmärrys omaishoitajien työn tärkeydestä. Nyt tarvitaan
tekoja omaishoitajien puolesta.
Helsingissä 17.9.2010:
Pertti Virtanen
Pirkko Ruohonen-Lerner

Pietari Jääskeläinen
Pentti Oinonen
Raimo Vistbacka

Tuula Kuusisen Kuvia
maailmalta -taidenäyttely Vihergalleriassa oli
suuri menestys. Näyttely
oli kahden naisen järjestämä yhteisnäyttely. Seija
Mäkelä ja Tuula Kuusinen olivat laittaneet esille 26 erilaista työtään.
Tauluja myytiin runsain
mitoin ja kiinnostusta
tauluja kohtaan riitti.
Näyttely toteutettiin Espoon Kehys ja Lasi Oy:n
tiloissa Kievarinpolulla.
Kuusisen taulujen tekemisessä on käytetty
pensseliä ja palettiveistä.
Ne on tehty akryyli- ja
akryyli/öljy -tekniikoilla.
Tuula ei osaa tarkkaan sanoa, milloin hänen taiteilijauransa al-

koi. Jo pienenä tyttönä hän
kulki kynä kädessä ja piirteli ihmisiä työnsä äärellä.
Kalevala-aiheisia piirroksia
syntyi koulun juhlasalin
seinille koristamaan kevätjuhlaa opettajan pyynnöstä. Vuonna 1972 Espoon
taidekoulu innoitti taiteilijaa maalaamaan omista
lapsistaan tauluja, tulipa
tehtäväksi joitain ihan virallisiakin
muotokuvia.
Taiteilija ei Suomessa tahdo
elää taloudellisesti kovinkaan leveästi, joten veri veti
varmemman toimeentulon
takaavaksi kauneusalan
yrittäjäksi. Kuusisen kauneusalan yrityksessä tehdään
muun muassa Restylanehoitoja, joka helppo tapa
lisätä ihon ja kudosten ti-

lavuutta ja kiinteyttä. Näitä
hoitoja tekee vain viisi kosmetologia Suomessa. Hoitomuoto on rantautunut Suomeen Ruotsista.
Näyttelyitä Kuusisella
on ollut Tukholman yhteisnäyttely 1995, Nyköpingin
yhteisnäyttely 1998, Arin
gallerian
yhteisnäyttely
2005 ja 2006 sekä Taiteiden
yö vuosina 2007-2010.
- Maalatessa rentoutuu
ja uppoutuu työhönsä. Taiteen kautta pystyy työstämään muita asioita, tiivistää
Tuula harrastustaan.
Aktiivinen
perussuomalainen
Perussuomalaisten Naisten
toisena varapuheenjohtaja-

na Tuula on löytänyt poliittisen kotinsa. Perussuomalaisuus on luonnollinen asia.
Hänen sydäntään lähellä on
muun muassa ikäihmisten
hyvä hoito. Ikäihmisten pitää saada elää elämänsä täysillä loppuun saakka.
Miksi ihmeessä ikäihmiseltä kielletään pieni konjakkipaukkukin laitoksessa? Vanhat ihmiset pysyvät
paljon virkeämpinä, kun
heillä on elämää ympärillään. Rakkaussuhteitakin
voi syntyä laitoksessa. Se
olisi täyttä elämää. Kodinomainen hyvä hoito vähentää lääkkeiden tarvetta ja
saa ikäihmisen voimaan hyvin. Pienet kolotukset unohtuvat, kun mieli on virkeä ja
ympäristössä virikkeitä. Yhteiskuntakin säästää kodikkuuteen sijoitetun pääoman
nopeasti takaisin, kun hoitoja ei tarvita niin paljon
kuin nykymenetelmillä.
Liikennekulttuuri on
huonontunut. Esimerkiksi
Helsingissä Tuulan kodin
lähettyvillä hidastetöyssyn
kohdalla suojatien eteen
pysähtyneen auton ohittaminen kovalla vauhdilla
ilman pysähtymistä luo todella vaarallisen tilanteen.
Vakavia onnettomuuksia
on syntynyt useita eikä kuolonuhreiltakaan ole vältytty.
Kuusinen on osallistunut
myös vuoden 2008 kunnallisvaaleihin Helsingin
Länsi-Pakilasta käsin.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell
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Oinonen: Ei Atalanta-operaatiolle
kaan miettineet, mitä tällä
summalla olisi saatu kotimaassa aikaan?
Kansalaisemme ainakin
ovat.
Minäpä kerron teille
pari esimerkkiä: tuolla summalla voisi korottaa lapsiaan kotona hoitavien äitien
ja isien saama kotihoidon
tuki lähes samalle kuukausitasolle kuin mitä työttömyyspäiväraha on. Julkisen
liikenteen tukeen olisi voitu
tehdä ensi vuoden budjetissa
peräti neljänneksen korotus,
asia joka on erityisen tärkeä
maaseudulla asuville. Tällä
liki 12 miljoonalla eurolla
olisi enemmän kuin tuplattu kansakunnan terveyden
edistämiseen ensi vuodeksi
ehdotettu sosiaali- ja terveysministeriön määräraha.

Eduskunnassa keskusteltiin 29.9.
valtioneuvoston selonteosta koskien
Suomen osallistumisesta EU:n
sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan.
Perussuomalaisten ryhmäpuheen
piti puolueen 1. varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Pentti Oinonen.

Valtioneuvoston selonteko
Suomen osallistumisesta
EU:n kriisinhallintaoperaatioon on mielenkiintoinen
selonteko. Erikoista siinä
on sen asenne oikeudenkäynteihin. Julkisuudessa
olleiden tietojen pohjalta kukaan ei ole halunnut
mahdollistaa tilannetta,
jossa Suomi voisi joutua
järjestämään merirosvojen
oikeudenkäyntejä omalla
maaperällään.
Hallitus on silti tuonut muutama viikko sitten
eduskunnalle käsittelyyn
lain HE 117/2010, joka
nimenomaan mahdollistaa
merirosvo-oikeudenkäynnit Suomessa. Tähän on
mielestämme vain yksi syy:
halu mielistellä EU:ta ja
Natoa.
Toki näille oikeudenkäynneille on nyt sitten asetettu selonteon mukaan tiukat ehdot. Oikeudenkäynti
voi toteutua lähinnä vain
tilanteessa, jossa merirosvojen hyökkäyksen kohteena

on ollut suomalainen alus
tai Suomen kansalainen. Se
mihin selonteko ei vastaa on
tilanne, jossa kiinni jääneistä Rosvo-Roopeista yksi tai
useampi paljastuisikin Suomen kansalaisiksi.
Veijarit Suomeen?
Suomen rikoslain 34 Aluvun sekä julkisuudessa
esillä olleiden, merirosvojen
itsensä kertomien motiivitietojen pohjalta Somalian
rannikon merirosvouksen
voisi ajatella täyttävän terroristisessa tarkoituksessa
tehdyn kaappausrikoksen
tuntomerkistön. Rikoksesta
epäiltyyn pitää tällöin soveltaa Suomen lakia riippumatta siitä kuka tekee ja missä.
Kysynkin, tarkoittaako
tämä tässä tapauksessa sitä,
että nämä suomalaisia aluksia tai kansalaisia vastaan
toimineet veijarit tuodaan
automaattisesti Suomeen
käräjille? Jos näin ei tehdä,
mihin maihin heidät sitten

Ei Atalanta-operaatiolle
viedään, Keniahan ei enää
heitä vastaanota?
Mikä on hinta?
Jos ja kun merirosvoja päätettäisiin tuoda Suomeen
tuomittavaksi, törmätään
kustannuksiin. Ruandalaisen
kansanmurhasta
epäillyn henkilön oikeudenkäynti on tullut maksamaan
veronmaksajille kolme miljoonaa euroa jo ensimmäisessä oikeusasteessa.
Paljonko mahtaisi tusinan merirosvon oikeudenkäynneille tulla hintaa?
Varsinkin jos asiaa puitaisiin lopulta kenties jopa

korkeimmassa oikeusasteessamme, mikä olisi varsin todennäköistä?
Toivottavasti ministeri
Brax ei keksi, että kaikki
Somalian rannikolta kiinni
otetut merirosvot tuotaisiin
oikeudenkäyntiin Suomeen
suomalaisten veronmaksajien kustannuksella, jonka
jälkeen maahanmuuttoministeri Thors suosittelisi
heille automaattista turvapaikkaa.
Oman maan
puolustaminen
Eräänä perusteluna Suomen
osallistumiseksi sotilasope-

raatioihin on käytetty Suomen turvallisuustilanteen
vakaana pitämistä eli kriisien pitämistä poissa Euroopasta. Ministerit Stubb
ja Häkämies, ovatko nämä
merirosvot nyt sitten niin
suuri uhka Suomelle, että
heidän jahtaamiseensa halutaan käyttää miljoonatolkulla rahaa? Tämä raha on
mielestämme pois oman
maan puolustamisesta.
Voi pyhä sylvi sentään,
tämä rosvo- ja poliisileikki
tulee maksamaan kansalaisille ainakin 11,6 miljoonaa
euroa!
Oletteko
ministerit
Stubb ja Häkämies olleen-

Perussuomalaiset kannattavat Suomen osallistumista
YK:n siviilioperaatioihin,
mutta emme kannata kallista Atalanta-operaatiota
ja miinalaiva Pohjanmaan
lähettämistä Somalian rannikolle rosvo- ja poliisileikkeihin.
Valtiomme joutuu ottamaan tällä hetkellä velkaa
miljarditolkulla. Kysymys
kuuluu, haluammeko käyttää osan siitä kalliiseen sotaleikkiin toisella puolella
maailmaa vai omien kansalaistemme hyväksi?
Kyse onkin pitkälti arvovalinnoista. Perussuomalaiset valitsevat kotimaan.

Ajoneuvokatsastus - ulkomaalaisten
omistama rahastusautomaatti
Esko Ahon hallituksen
tavoitteena oli avata hintakilpailua ajoneuvokatsastukseen. Uusi laki tuli
voimaan vuoden 1994
alussa, jolloin katsastusasemia oli 77 ja henkilöauton katsastus maksoi
15 - 25 euroa. Nyt niitä
on noin 320 ja hinta jopa
viisinkertainen.
Valtio myi katsastustoimen vajaan 60 miljoonan pilahinnalla. Poliittisen tavan mukaan Kimmo Sasi rauhoitti tv:ssä
kauppaa arvostelleita ja

kehui hintaa hyväksi. Liikenneturvallisuutta ylläpitävä pakollinen ajoneuvokatsastus muuttui suojatuksi, kansaa rahastavaksi
automaatiksi.
Nykyisellään katsastus
onkin jättibisnes kahdelle
ulkomaalaiselle yritykselle,
sillä A-katsastuksen katsastushinta on jopa viisinkertainen aikaisempaan
nähden kirjoittaa Klaus
Bremer Autotekniikka ja
kuljetus-lehdessä. Laman
kaataessa suomalaisia pkyrityksiä katsastusyrittäjien

voitto on ollut 27 % liikevaihdosta. A-katsastuksen
viidellä johtajalla on noin
2,7 miljoonaa euron vuositulot yrityksestään, joka
tekee vuosittain melkein
100 miljoonaa euroa voittoa. Eivätkä suomalaispolot tiedä, että kun he vievät
autonsa A-katsastukseen
tai K-1-katsastajille, että
heidän rahansa menevät
hirmuvoittoina ulkomaille.
– Tällaista jälkeä syntyi kun
Ahon hallitus aikoi lisätä
kilpailua. Englantilaisten
ja espanjalaisten sijoittajien

hallussa on 80 % Suomen
katsastustoimesta.
A-katsastuksen konsernijohtaja Juha Tukiainen on
huolissaan liikenneturvallisuuden heikkenemisestä, jos
korjaamot saavat luvan ajoneuvokatsastukseen. Hän
sanoo
kuluttajansuojan
heikkenevän ja työn laadun
kärsiessä luottamus katsastukseen hupenee. – Tukiainen unohtaa, että heidän
katsastuksissaan korjausmääräyksen saaneet autot
kunnostetaan lähes aina
korjaamoissa.

Puoluekannatuksen gallupluvuista päätellen kansa
näyttänee kevään vaaleissa, että sen arviointikykyä
on aliarvioitu ja tunteita
loukattu. Ihmiset ymmärtävät, että hallinto on hävittänyt valtion omaisuutta
pilahintaan. Pakollisesta
ajoneuvokatsastuksesta tuli
ulkomaalaisille ”ryöstörahastustilaisuus”. Muutos
kaventaisi heidän lakisääteistä miljoonabisnestään.
Konsernijohtaja Tukiainen
voi olla levollinen, ettei liikenneturvallisuus vaaran-

nu, vaikka korjaamot saisivat katsastusoikeuden.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
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 20.10.
Harri Lindell, päätoimittaja
harri.lindell@peruss.fi
puh. 040-7499362

Juho Eerola
Kotka
Olen 35-vuotias kaupunginvaltuutettu Kotkasta. Työuraa
olen tehnyt vuodesta 1999
lähtien Kotkan maahanmuuttopalveluissa. Vuodesta 2007
olen toiminut myös yrittäjänä
ravintola-alalla.
Tärkeimmät tavoitteeni
politiikassa liittyvätkin juuri
ehkä työelämän kokemuksista johtuen, maahanmuuttopolitiikkaan ja pk-sektorin yritysmaailmaan. Erityinen
huolenaihe minulla on ulkomaalaisen omistuksen lisääntyminen sekä kansallisesti elintärkeissä yrityksissä, kuin
myös maa-alueillamme rajan pinnassa.
Tänä syksynä käydään kirkollisvaalit. Niiden jälkeen
alkaa täysi tohina kohti eduskuntavaaleja 2011.

Hannu Järvinen
Kauppateknikko, metsätaloudenharjoittaja
Hamina
Olen Haminan kaupunginvaltuuston Perussuomalaisten
valtuutettu. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut
markkinointilinjan kauppateknikko. Lisäksi mm. maataloudellinen peruskoulutus,
turvallisuusalan koulutusta. Opintoja avoimessa yliopistossa. Entinen SMP:läinen nuorisopoliitikko.
Työhistoriaa mm. mekaaninen metsäteollisuus, turvallisuusala, viihderavintolan vastaava hoitaja. Metsätaloutta Haminassa ja Pohjanmaalla. Pitkään reserviläistoiminnassa mukana. Perussuomalainen ehdokas Isänmaan
asialla.

http://juhoeerola.wordpress.com

37-vuotias metsätalousinsinööri ja ay-aktiivi Kymestä,
työsuojeluvaltuutettu ja varaluottamusmies.
Olen tehnyt työtä elääkseni, en politiikkaa työkseni,
siksi omaan selkeän näkemyksen, miten ylimmän huipun päätökset vaikuttavat tavallisen ihmisen arkeen. Politiikassa tärkeää on kuunnella
ihmisiä ja säilyttää avoimuus. On keskityttävä ympäristön, työelämän ja talouden erityiskysymyksiin. Vain työ
luo hyvinvointia, ketään ei saa jättää yksin. Työelämä ei
saa olla vankila, epäkohtiin puuttumalla ja joustavuudella ikääntyvien työssäoloa pidennetään ilman raippaa.
Veronkorotuksia emme tarvitse, ammattimainen ja kansainvälinen harmaatalous juo veronmaksajien verta. Siihen on puututtava heti.

Anssi Tähtinen
Koneenhoitaja, Kouvola

Van Wonterghem Freddy
Kotka

Raul Lehto
Pyhtää

Kunnanvaltuutettu, lukuisia
luottamustehtäviä.
Olen 55-vuotias tuontiperussuomalainen Belgiasta.
Suomessa vuodesta 1973.
Reservin tykkimies. Lapsia 6,
lapsenlapsia 4.
Liityin puolueeseen vuonna 2003. Olen ollut aktiivisesti kasvattamassa puolueemme suosiota Kymessä.
EU-vaaleissa jäin Kymessä kakkoseksi. Timo Soini oli
ykkönen.
Puolustan pientä ihmistä, mielessäni erityisesti inhimillisesti arvokas elämän ehtoo, itsemääräämisoikeutta
ja jo suomessa olevien maahanmuuttajien sulautumista
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Vastustan EU:n sanelupolitiikkaa, monikultturismia ja
maan myymistä EU:n ulkopuolisille.
Arvostan suorapuheisuutta ja rehellisyyttä.

www.raullehto.ehdolla.ﬁ
Lisätietoja: www.freddy.ﬁ

Olen syntynyt ja asunut Kuusankoskella melkein koko
ikäni, lukuun ottamatta muutamaa Australiassa vietettyä
vuotta. Kuusankoski on nyt
osana uutta Kouvolan kaupunkia, jonka valtuutettuna,
kaupunginhallituksen jäsenenä
ja käräjäoikeuden lautamiehenä olen saanut jatkaa Kuusankoskella alkaneita kunnallisia
luottamustehtäviä. Kuluvan vaalikauden jälkeen olen yhtäjaksoisesti toiminut kaupunginvaltuutettuna 32 vuotta ja
kaupunginhallituksessa 16 vuotta. Puheenjohtajana olen
toiminut rakennus ja ympäristölautakunnassa, tarkastuslautakunnassa, lämpöyhtiön hallituksessa ja varapuheenjohtajana kaupunginhallituksessa ja kuntayhtymän valtuustossa.
Uskon, että kunnallisista luottamustehtävistä saatu vankka kokemus hyödyttää myös eduskunnassa tehtävää työtä ja
auttaa näkemään ne epäkohdat mitkä lainsäädännössä vaikuttavat meidän jokaisen asemaan. Olemme kuitenkin kaikki samassa Suomi-nimisessä laivassa, jonka komentosillalle
tarvitaan nyt Perussuomalaista näkemystä ja kokemusta.

Vesistöjen kunto näkyy ruokapöydässä
Lestijärvellä Keski-Pohjanmaalla pidettiin elo-syyskuun vaihteessa perinteiset
muikkumarkkinat. Vaikeasti arvioitavissa oleva väkimäärä tekee markkinoista
vuosittain kunnan merkittävimmän tapahtuman. Se
kerää alle tuhannen hengen
pitäjään lähes neljätuhatta
vierasta. Niin kävi tänäkin
vuonna. Runsas väkimäärä
tuo paljon kauppiaita ja elämää kylälle.
Parisen vuotta sitten perussuomalaiset jättivät kirjallisen kysymyksen kalan
ja kalastajien loppumisesta
Suomessa. Ministeri Anttilan vastauksessa ongelma
myönnetään, mutta ollaan

neuvottomia, miten tilanne
korjataan. Kotimaisen ruokakalan osuuden todetaan
pudonneen alle 30 prosentin. Valtiovalta aloitti kalastusmestarikoulutuksen olettaen, että se toisi alalle uusia
toimijoita. Toiveet jäivät
toteutumatta ja tilanteen
korjaamiseksi on tehty uusi
epätoivoa kielivä yritys.
Markkina-aikaan kuultiin uutinen hallituksen
suunnitelmasta alistaa yksityiset vesialueet ammattikalastajien käyttöön. Kalastajien määrä on pudonnut todellisuudessa jo alle kuudensadan, vaikka tilastoja on
kaunisteltu statusta muuttaen. Tällä uskotaan lisättävän

ammattikalastajien määrää.
Tapahtumia kiertävän kerimäkeläisen muikunpaistajan
mukaan ammatinharjoittajien määrän supistumiselle ei

ole näkyvissä loppua. Hänen
mukaansa Suomesta pyydetyn ruokakalan osuus on
laskenut jo alle 20 prosentin.
Kalaravinnon ystäviä ei ole

vakuuttanut, miten kalastajien määrä lisääntyisi, elleivät saaliit ja ansiotaso parane. Kotimaisen kalan puute
on nostanut hinnat monen
tavoittamattomiin. Tarjouksissa savusilakka maksaa
6,95, pyöreä merimuikku
4,99 ja kuhaﬁle 19,95 euroa
kilolta. - Kalastusoikeuksien
muutos ei lisää kalan määrää.
Markkinoista toisiin
kalanpaistajien määrä lisääntyy, mutta kalastajia ei
enää näy. Lestijärvellä ulkopaikkakuntalainen muikunpaistaja tarjosi Puruvedeltä
saakka pyydettyä kalaa.
1980-luvun loppuvuosina alkanut luontohys-

teerikkojen vallankaappaus jatkuu. - Vedenpinnan
yläpuolella olevaa luontoa
suojellaan keinoja kaihtamatta, mutta vesistöjen
kunto ja kalakantojen häviäminen ei huoleta ketään,
totesi kaikenlaisesta kalaruuasta pitävä karkkikauppias. Vanhat valtapuolueet
ovat tanssineet vihreiden
pillin mukaan, jotteivät leimautuisi luonnonsuojelun
vastaisiksi. Pohjoisen jokien
patoaminen, kalan nousumahdollisuuksien puute ja
surkea vesistöjen kunto näkyvät jo ruokapöydässäkin.
Alpo Ylitalo
Kokkola
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Kainuun Perussuomalaiset kesän 2010
messuilla ja markkinoilla
Kainuun Perussuomalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ovat kulkeneet ahkerasti eri
tapahtumissa kesän
ja syksyn mittaan.
Kajaanin markkinakatu
avasi menot 7-10.7., kesäinen helle oli vallitseva ilmapiiri. Ihmiset olivat rentoja,
teltallamme riitti kulkijoita
jokaisena päivänä. Kajaanin vakituisella väestöllä
suurimpana huolena olivat
heikentyneet terveydenhuollon palvelut. Erityisesti heitä kiusasivat erittäin
huonot yhteydet palveluihin, puheluihin ei vastata.
Kun lopulta saa yhteyden, ei
löydy lääkäriä vastaamaan
asiakkaan tarpeisiin. Toinen kajaanilaisia vaivannut
asia oli maahanmuuttajat,
töihin tulevia ei vastustanut
kukaan. Kajaani on ottanut
vuosittain pakolaisia vastaan useista kohdemaista
ja se näkyy katukuvassa.
Kansalaiset toivoivat perussuomalaisten tuovan lopultakin järkeä holtittomaan
maahanmuuttoon.
17.7. oli vuorossa Kuhmo ja rompetori. Muita
puolueita ei paikalla näkynyt ja saimme yleisöltä erittäin lämpimän vastaanoton.
Kuhmossa toivottiin puolueeltamme lisää näkyvyyttä ja usea paikalla käynyt
kertoi haluavansa äänestää
perussuomalaisia. Lehti ja
esitteet tekivät erittäin hyvin kauppansa.
4-8.8. Pohjois-Suomen
messut Oulussa. Helteinen kesä oli päättymässä ja
ensimmäinen päivä meni vesitulvassa. Toisena päivänä
vuorossa oli sitten todella
kova tuuli ja teltan liepeissä
piti välillä olla itsekin painona. Säätilasta huolimatta
saimme kontaktin erittäin
suureen yleisömäärään. Siitäkin huolimatta, että messut kärsivät kävijäpulasta.
Vaalirahoitus ja sukupuolineutraali avioliittolaki puhuttivat messuväkeä.
28.8. kutsuivat Taivalkosken elomarkkinat.
Taivalkoski oli todellinen
yllättäjä. Taivalkoskiset
vastaanottivat meidät todella ystävällisesti ja saimme
sanomallemme todella hyvän kaikupohjan. Vaalirahoitukseen liittyvät uutiset
olivat monelle olleet liikaa

Hyrynsalmen markkinoilla maankuulu sammakkoprofessori Taisto Heikkinen esitteli uuden sammakonsa, taustalla eduskuntavaaliehdokas Eija Hakkarainen. Leikkimielellä povasimme perussuomalaisten kannatukseksi Kainuussa 18%.

ja he halusivat vaikuttaa
muutokseen. Erityisesti puhutti sukupuolineutraali
avioliittolaki.
3-4.9. olivat vuorossa
Kajaanin syysmarkkinat. Perussuomalaiset saivat yksin tuoda ilosanomaa,
muut puolueet olivat suosiolla luovuttaneet kentän
meille. Kajaanin väki tuli
sankoin joukoin juttusillemme ja ajoittain teltallamme käytiin hyvää poliittista
keskustelua. Syksyn viileys
ei ollut hiljentänyt poliittista aktiivisuutta ja keskustelut antoivat lisää uskoa
työllemme.
6-7.9. Puolangan syysmarkkinat. Puolangalla
oli kansalaisten tunnoilla samoja asioita kuin muuallakin. Kansalaisten usko koko
poliittiseen järjestelmään on
horjumassa. Poliitikot koetaan täysin oman edun tavoittelijoiksi ja he unohtavat
valinnan jälkeen äänestäjänsä. Vaikuttaminen koettiin
todella heikoksi ja äänestämisellä ei uskottu olevan
enää mitään vaikutusta.

10.9. Hyrynsalmen syysmarkkinat, meno torilla
oli todella hyvä. Ihmiset

17-18.9.
Kuusamon
syysmarkkinat, saimme
jälleen olla ainut puolue.

Kajaanin syysmarkkinoilla puheillani kävi myös entinen
virkamiesliiton järjestöaktiivi, 80-vuotias Olavi Mustalahti.

olivat todella ystävällisiä ja
jokainen kävijä todella toivoi puolueemme menestystä. Kerroin heille sen olevan
heidän käsissään ja huhtikuun 17. päivä on ratkaisun
päivä. Koska kyse oli naapurikunnasta, sain itse henkilökohtaisesti hyvin paljon
palautetta ja tukea työlleni.
Hyrynsalmelta oli todella
mukava lähteä viikonlopun
viettoon.

Toriyleisöä se ei haitannut
ja usea totesi, että parempi
kuin muut pysyvätkin poissa. Vaalirahoitukseen liittyvät asiat olivat täälläkin
puheenaiheina ja entisen
pääministerin syytepino.
Paikallinen väki tutustui
innolla ehdokaslistaamme
ja saimme vastata useisiin
kysymyksiin julisteen luona. Kuusamossa toivottiin
myös jatkoa puolueen ta-

pahtumille ja sain kerrottua heille, että kierros tulee
rantautumaan myös Kuusamoon ensivuoden puolella
useamman kerran.
25.9. oli perinteisten Tyrnävän perunamarkkinoiden aika. Sää oli todella sateinen ja se vaikutti väkimäärään. Perussuomalaisten teltalla sitä ei huomattu,
väkeä kävi jatkuvasti.
Kannatustulosten julkistaminen juuri perunamarkkinoiden alla toi todella säpinää teltallemme.
Perussuomalaisten kannattajista ei tällä hetkellä voi
vetää mitään stereotypiaa,
kannattajia tulee kaikista
yhteiskuntaluokista ja he
haluavat tutustua meidän
ehdokkaisiimme. Paikalla
olleet ehdokkaat saivat todella hyvän vastaanoton ja
keskustelun aiheita riitti laidasta laitaan. Maaseudun
ihmisiä kurittava jätevesilaki oli yksi eniten kommentteja saanut. Kaikista eniten
väkeä puhutti puolueemme
suuri kannatuksen kasvu
ja sen toivottiin säilyvän
vaaleihin asti. Aika moni

paikalla käyneistä kertoi jo
tehneensä henkilövalinnan
ja nyt puolueen vaaliohjelmaa todella odotetaan.
Kesän ja syksyn jälkeen
voi ennustella, että "roknoosi" puolueen kannatuksesta
on maakunnissa huomattavasti korkeampi kuin valtakunnallinen kannatus. Nyt
on ehdokkaiden pidettävä
jalat maassa ja jatkettava
jalkatyötä. Media ja netti
eivät ole vielä lyöneet perinteistä vaalityötä, ihmisten
kohtaamista silmästä silmään. Toisten ehdokkaiden
ja piirien luottamushenkilöiden tukeminen on jokaisen
ehdokkaan tärkeä tehtävä.
Myrkynkylväjille
omien
joukosta ei ole enää mitään
tilausta, ja se on ehdokkaiden päättäväisesti torjuttava. Yksituumaisesti ja yhteistyöllä voimme saavuttaa
puolueellemme tuloksen,
joka on nyt näköpiirissä.
Perussuomalaisten Kainuun piiri jatkaa kierrostaan
eri tapahtumissa yhteistyössä Oulun piirin kanssa. Tästä on hyvä jatkaa.
Yrjö Puurunen
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Perussuomalaiset rp:n piiriyh
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

3 § TOIMINNAN MUODOT

Yhdistyksen nimi on Perussuomalaisten _____ piiri ry ja
sen kotikunta on __________.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
1) kokoaa kansalaisia toimimaan perussuomalaisuuden
edistämiseksi
2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin puolueen ja
yhdistysten jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin,
eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajiksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puolueen vaalitoimintaa alueellaan
3) toimii puolueen alaisena piiritason vaali- ja muuta toimintaa hoitavana kansalaisjärjestönä noudattaen puolueen
ja sen virallisten elinten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita.
4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun materiaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä alueellaan
5) järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja, neuvottelu- ja puhetilaisuuksia sekä juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä
edistämiseen
6) toimii toiminta-alueensa perussuomalaisten yhdistysten
yhdyssiteenä

Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan näissä säännöissä
puolueeksi.
Piiriyhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.
Piiriyhdistys on Perussuomalaiset rp:n yhteisöjäsen ja
Perussuomalaiset rp:n sääntöjen 5 §:n sekä puolue- ja vaalilainsäädännön mukainen piirijärjestö.
Piiriyhdistyksen jäsenenä olevaa Perussuomalaista paikallisyhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi.
Puoluehallitus määrää piiriyhdistyksen toimialueen, joka voi sisältää yhden tai useamman vaalilain
(2.10.1998/714) 5 §:n mukaisen eduskuntavaalien vaalipiirien tai vaalipiirin osan.
Puoluehallitus voi halutessaan muuttaa piiriyhdistyksen
toimialuetta.
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Puolueen, piirien ja yhdistysten 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:

Toimintansa tukemiseksi piiri:
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.
4 § JÄSENET

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.

Piirin jäseninä voivat olla kaikki puoluehallituksen hyväksymät rekisteröidyt Perussuomalaiset paikallisyhdistykset,
joiden toimialue on piirin toimialueella. Jäsenhakemukset
hyväksyy piirihallitus.

Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan
rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön
ja vapaat taiteilijat.

Piirihallituksella on oikeus erottaa piirin jäsenyydestä jäsenyhdistys, joka on toiminnallaan vahingoittanut puoluetta, piiriä, toista paikallisyhdistystä tai jättänyt 6 §:ssä
mainitun piirin jäsenmaksun määräaikana suorittamatta.
Jäsenyhdistyksen erottamiseen on saatava puoluehallituksen lausunto.

Lisäksi puolueen, piirien ja yhdistysten 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.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle, puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisestaan piirin kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Piirin on ilmoitettava jäsenyhdistyksen
eroamisesta puoluehallitukselle.
Piiri ei saa vastaanottaa lahjoitusta tai rahalainaa jäsenyhdistykseltään.
5 § ERITYISTOIMINTA
Piirillä voi olla naisten, nuorten, eläkeläisten, yrittäjien,
ympäristöasiain, piirin sisäistä alueellista toimintaa tai
muuta erityistoimintaa varten rekisteröimättömiä toimintaverkostoja tai alaosastoja.
6 § JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN
Piirin jäsenyhdistykset maksavat vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä piirin syyskokouksessaan määräämän
jäsenmaksun.
Piirihallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa.
7 § JÄSENEN EROTTAMINEN PIIRISTÄ

8 § PIIRIKOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään tammi-huhtikuun aikana ja
syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pi-

detään piirihallituksen päätöksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 piirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä piirihallitukselta kirjallisesti
erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa.
9 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen
kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin
jäsenelle tai julkaisemalla kutsu puolueen julkaisussa
tai syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Muut
tiedonannot toimitetaan sillä tavalla kuin syyskokous
päättää.
10 § PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS
Piirin kokoukseen on jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus
lähettää yksi (1) puhe- ja äänioikeutettu edustaja jokaista jäsenyhdistyksensä alkavaa viittä (5) varsinaista jäsentä
kohden kuitenkin niin, että jäsenyhdistys voi lähettää enintään kymmenen (10) edustajaa.
Jokaisella edustajalla tai hänen estyneenä ollessaan,
hänelle valitulla henkilökohtaisella varaedustajalla on kokouksessa yksi (1) ääni.
Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen varaedustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote.
Jäsenyhdistyksen on tarvittaessa esitettävä piirikokoukselle varsinaisten jäsentensä lukumäärä.
11 § KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenyhdistysten edustajat sekä muut läsnäolijat
5) Esitetään vahvistettavaksi piirihallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
6) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
7) Luetaan tilintarkastajien lausunto
8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille
9) Annetaan evästyksiä piirin eri elimissä toimiville ja/tai
valituille edustajille
10) Käsitellään piirihallituksen valmistelemat muut asiat
11) Kokouksen päättäminen
12 § SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenyhdistysten edustajat sekä muut läsnäolijat
5) Päätetään piirihallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
6) Piirihallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi
7) Päätetään piirihallituksen muiden jäsenten (6-40) lukumäärästä seuraavaksi kalenterivuodeksi
8) Valitaan piirihallituksen muut varsinaiset jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
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distyksen säännöt
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
10) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
11) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
13) Päätetään piirin kokousten koollekutsumistavasta ja
muusta tiedottamisesta
14) Annetaan evästyksiä eri elimissä toimiville ja/tai valituille piirin edustajille
15) Käsitellään piirihallituksen valmistelemat muut asiat
16) Kokouksen päättäminen
13 § PIIRIHALLITUS
Piirihallitus on yhdistyslain mukainen hallitus piiriyhdistyksessä.
Piirihallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään
kuusi (6) ja enintään neljäkymmentä (40) muuta varsinaista jäsentä. Piirihallituksen muilla varsinaisilla jäsenillä on
henkilökohtainen varajäsen.
Piirihallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan piirikokouksessa enemmistövaalitapaa noudattaen yhdellä
kertaa toimitettavassa vaalissa, jossa piirikokouksessa
äänioikeutettu henkilö voi antaa yhden (1) äänen jokaiselle kolmelle (3) valitsemalleen ehdokkaalle sekä heidän
henkilökohtaisille varajäsenilleen, jolloin valituksi tulee
piirihallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen eniten ääniä saaneet,
kuitenkin enintään niin monta kuin piirikokous on päättänyt piirihallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumääräksi.
Piirihallituksen puheenjohtajan, muiden varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten sekä piirisihteerin on oltava sekä puolueen jäseniä että piirin jäsenyhdistysten varsinaisia
jäseniä.
Piirihallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1)
varapuheenjohtajan ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa sekä ottaa piirisihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
Piirihallitus voi tarpeen vaatiessa perustaa alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), piirisihteeri, taloudenhoitaja
sekä vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) piirihallituksen
muuta varsinaista jäsentä.
Piirihallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä.
Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään viisi (5) piirihallituksen jäsentä sitä kirjallisesti
vaatii.
Kutsu piirihallituksen kokoukseen on lähetettävä piirihallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla, jos
piirihallituksen jäsen on ilmoittanut piirihallitukselle sähköpostiosoitteensa tai julkaistava puolueen julkaisussa vähintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava piirihallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.
Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
jäsenistä osallistuu päätöksen tekoon.
Piirihallitus päättää piirin omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Piirihallituksen on säilytettävä piirikokousten ja piirihallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen pysyvästi.

14 § TILIT

17 § PIIRIN PURKAUTUMINEN

Piirin tilikausi on kalenterivuosi.

Piirin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat piirin jäljelle jääneet varat luovutettavaksi Perussuomalaiset
rp:lle.

Piirissä on pidettävä kirjanpitolain (30.12.1997/1336)
mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa.
Piirihallituksen hyväksymät tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja piirihallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten
kutsutussa kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

15 § VAALEIHIN OSALLISTUMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen hyväksyntä.

Ehdokkaat eduskuntavaaleihin valitaan vaalipiirissä jäsenäänestyksen perusteella, mikäli ehdokasehdokkaita on
enemmän kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita
vaalipiirissä.

19 § YHDISTYS-, PUOLUE- JA VAALILAINSÄÄDÄNTÖ

Jos puolueen jäsen on laiminlyönyt puolueen jäsenmaksun maksamisen jäsenäänestysvuodelta eräpäivään mennessä tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää
äänioikeuttaan jäsenäänestyksessä, jos maksamatta olevia
jäsenmaksuja ei ole maksettu kahta (2) kuukautta ennen
jäsenäänestyksen puolueen julkaisussa ilmoitettua alkamispäivää. Jäsenäänestyksen toimittamisesta vastaa piiri
puoluehallituksen ohjeistuksessa ja valvonnassa. Jäsenäänestyksessä äänioikeutettu jäsen saa äänestää enintään
niin montaa henkilöä, kuin puolueella on oikeus asettaa
ehdokkaita vaalipiirissä.
Jäsenyhdistyksellä on oikeus esittää yksi (1) tai useampia ehdokkaita eduskuntavaaleihin. Lisäksi vähintään kymmenen (10) puolueen jäsentä, jotka kuuluvat
varsinaisina jäseninä vaalipiirin alueella toimiviin paikallisyhdistyksiin, voivat esittää yhden (1) ehdokkaan
eduskun-tavaaliin kuitenkin siten, että puolueen jäsen
voi yhtyä vain yhteen (1) edellä mainittuun esitykseen.
Edellä mainituin tavoin esitetyt ehdokkaat on otettava
jäsenäänestykseen, jos ehdokkaita on esitetty enemmän
kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.
Piirikokous tai sen valtuuttamana piirihallitus päättävät ehdokkaiden lukumäärästä ja ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaliin. Puoluehallituksella on oikeus
poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta tai edellä mainituin
tavoin tehdystä piirin päätöksestä yhdellä neljäsosalla (1/4)
niiden henkilöiden määrästä, jotka puolue voi asettaa ehdokkaikseen eduskuntavaalissa.

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä,
noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä, puoluelainsäädäntöä
ja vaalilainsäädäntöä.
Perussuomalaiset rp:n puoluehallitus puoltaa yllä olevien sääntöjen hyväksymistä.

Helsingissä, ___/__ 20 ___

____________
puheenjohtaja

______________
puoluesihteeri

Patentti- ja rekisterihallituksen 14.06.2010
ennakkotarkastamat ja hyväksymät
Perussuomalaiset rp:n
piiriyhdistyksen säännöt

Muutosoikeutta käytettäessä jäsenäänestyksen tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden puuttumisen,
kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa ehdokkaaksi.
Valtakunnallisesta vaaliliitosta eduskuntavaaleissa
päättää puoluehallitus. Vaaliliitosta vaalipiirissä päättää
piiriyhdistys, jonka päätöstä on noudatettava, ellei puoluehallitus kiellä vaaliliittoa. Jos vaalipiirin alueella on useampia piiriyhdistyksiä ja ne ovat vaaliliitosta erimielisiä,
päättää vaaliliitosta puoluehallitus.
Mikäli kuntakohtaista yhdistystä ei ole, piiriyhdistys
hoitaa kunnallisvaalit kyseisessä kunnassa puoluehallituksen näin päättäessä. Tällöin kyseisessä kunnassa piirihallitus päättää mahdollisesta vaaliliitosta ja hyväksyy
vaaliehdokkaat.
16 § PIIRIN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja(t), piirisihteeri ja taloudenhoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Piirihallitus voi määrätä piirin toimihenkilön kirjoittamaan yksin piirin nimen.

Sääntömuutokset
etenevät hienosti
Perussuomalaisten paikallisyhdistyksien/piirien ohjeistus ja kokoukset sääntöjen muuttamiseksi ovat täydessä käynnissä. Yhteistyö piirien ja paikallisyhdistysten
kanssa on sujunut hienosti!
Kesälahti ja Alajärvi olivat ensimmäiset muutoskokouksien pitäjät, joiden asiapaperit ovat palautuneet ja
ne ovat jo vahvistettavina Patentti- ja rekisterihallituksessa. Hyviä kokouksia, iloista ja vahvaa vaalimieltä
kaikille!
Marjo Pihlman
sääntötoimikunta
puh: 020 7430 802
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
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Kallista on...

Suoraan markoiksi
muutettuina monien
tuotteiden ja palveluiden
hinnat näyttävät
hurjilta. Alla satunnaisia
poimintoja kaupungilta:

SUKKAHOUSUT
23,80 mk

KENGÄNPOHJALLISET
29,70 mk

JALKAPALLO
178,40 mk
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Liian lyhyet korot asuntomarkkinaongelmien taustalla
Vuokraturvan hallituksen
puheenjohtaja Timo Metsola haluaisi kieltää asuntolainojen sitomisen hyvin
lyhyisiin korkoihin, joka
on syypää suureen osaan
asuntomarkkinan nykyisistä ongelmista. Korkojen
hallitsematon ja vaikeasti
ennustettava heilahtelu saa
asuntomarkkinat heilahtelemaan sellaisten illuusioiden pillin mukaan, joille ei
asuntokauppoja tehdessä
kannattaisi korvaansa lotkauttaa.
- Esimerkiksi rakentaminenkin on muuttunut
herkäksi kuukausitason
muutoksia
seuraavaksi
ajoitusbisnekseksi, jossa
kovankaan asuntokysynnän
perustella ei välttämättä uskalleta laajamittaisesti työmaita aloittaa, jos pelätään
kysynnän korkojen heilunnan takia taas seuraavissa
vaaleissa lopahtavan. Tämä
sotkee asuntomarkkinan
luonnollista kehitystä, kun
kysyntään ei vastata tarjonnalla, Metsola sanoo.
Vielä joitakin vuosia
sitten Metsola piti nykysysteemiä hyvänä ja edistyksellisenä ja muualla yleisen
lainojen sitomisen kymmenen tai jopa kolmenkymmenen vuoden korkoon vanhoillisena ja tarpeettoman
jäykkänä, mutta kahden
viimeisen vuoden tapahtumat ovat avanneet hänen
silmänsä.

Heilahtelu
heijastuu myös
vuokramarkkinoille
Pitkät korot ovat huomattavasti lyhyitä vakaampia,
ja Metsolan mielestä uusien asuntolainojen sitominen alle kymmenen vuoden
viitekorkoihin kannattaisi
kieltää Suomessakin.
- Kun asuntolainat on
valtaosin sidottu lyhyisiin
korkoihin, korkojen heilahtelu lisää asuntokaupassa
sekä hallitsemattomien hintojen nousujen että laskujen
todennäköisyyttä. Tämä
asuntojen hintojen ja kysynnän nopea heilahtelu taas
tekee rakennusliikkeistä varovaisia, eivätkä ne uskalla
rakentaa tasaisesti uusia
asuntoja, vaan taktikoivat
ajoituksen kanssa.
Asuntokaupan tunnelmien heilahtelu heijastuu käänteisenä myös vuokramarkkinoille. Tasainen kehitys olisi
vuokramarkkinoille jopa
tärkeämpää, koska vuokramarkkinan heilahtelut
iskevät kaikkein kovimmin
kaikkein vähäosaisimpiin.
Matalien korkojen aikaan
myös lainanottajat arvioivat
oman lainanmaksukykynsä
usein liian ruusuiseksi, jolloin talousvaikeuksiin ajautumisen riski kasvaa. Samalla kasvavat jonkin verran
myös pankkien luottotappioriskit.
Asuntolainojen sitominen alle kymmenen vuoden viitekorkoihin heiluttelee asuntomarkkinoita.

Teksti: Mika Männistö

Korot vain yksi asumisen hintaan vaikuttava tekijä
TUTTI
30,60 mk

KOTIMAINEN
KURKKU
16 mk/kg

Kallion seudun Perussuomalainen Pertti
Villo on samaa mieltä Metsolan kanssa siitä,
että lainojen sitominen pidempiin korkoihin
toisi tietynlaista vakautta erityisesti pääomapuolelle, mutta muistuttaa, että korot ovat
vain yksi asuntomarkkinoihin vaikuttava
tekijä.
- Asumisen kalleuteen vaikuttaa oikeastaan
kaikki: maan hinta, kaavoitus, kysyntä, tarjonta ja niin edelleen. Esimerkiksi aravavuokratalojen kohdalla päättäjät aina
valitettavasti peilaavat kohtuullista
vuokraa markkinavuokriin, vaikka oikeastaan niitä tulisi peilata kuluttajien
maksukykyyn. Asumisen kalleuteen
vaikuttavat tänä päivänä yhä enenevässä määrin myös energiaratkaisut,
Villo toteaa.
Villon mukaan on kummallista,
että samaan aikaan kun yhä halvemmalla tuotetaan markkinoille sutta ja
sekundaa ulkomaisten pimeästi palkat-

tujen aliurakoitsijoiden kautta, silti kaikki koko ajan
kallistuu. Joku siitä hyötyy.
Veronmaksajat kustantavat työttömien
reservin
Juuri rakennusten laadun huononeminen samaan aikaan niiden hintojen kallistumisen kanssa huolestuttaa
Villoa eniten. Usein kuulee sanottavan, ettei rakentajilla
ole enää ammattiylpeyttä. Tämä on suomalaisten rakentajien turhaa syyllistämistä, sillä harvalla työmaalla on kuultu puhuttavan suomea enää pitkään aikaan.
Samalla kun suomalaisia rakennusmiehiä lepuutetaan
kortistossa, maksetaan samasta työstä halvempaa palkkaa ulkomaisille pimeästi palkatuille aliurakoitsijalle.
- Samasta työstä maksetaan siis kahdelle ihmiselle,
sillä myös duunarille maksetaan korvaus siitä että hän
ei käy töissä, veronmaksajan kukkarosta. Kuka hyötyy
tällaisesta systeemistä? Elinkeinoelämä hyötyy. Mihin
elinkeinoelämä tarvitsee tällaista työttömien reserviä?
Miksi suomalaisen veronmaksajan pitää kustantaa sen
ylläpito? Villo ihmettelee.
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■ KIRJA-ARVOSTELU

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
6-7/2003

Legenda jo eläessään
Perussuomalaisten vuoden
2008 kunnallisvaaleissa
saaman vaalivoiton jälkeen
on ollut selvää, että maahanmuutto tulee olemaan
seuraavien eduskuntavaalien tärkeimpiä kysymyksiä.
Jussi Halla-ahon merkitystä maahanmuuttokriittiselle liikkeelle ja asemaa
aikakauden merkittävänä
yhteiskunnallisena vaikuttajana korostaa omalta
osaltaan Savukeidas -kustantamon julkaisema esseekokoelma Mitä Jussi Hallaaho tarkoittaa?
Kirja toimii lähinnä
ajankuvana
Ville Hytösen toimittama
kirja koostuu yhdeksästä
artikkelista, joissa kirjoittajat tarkastelevat Jussi
Halla-ahoa eri näkökulmista ja mukana on sekä
Halla-ahoa kannattavia että vastustavia kirjoittajia.
Maahanmuuttokeskustelua seuraava lukija voi tosin jo sisällysluetteloa katsomalla tietää ketkä ovat
puolesta ja ketkä vastaan,
eikä kirja tuo yllätyksiä.
Timo Hännikäinen ja J.
Sakari Hankamäki puolustavat Halla-ahoa kun taas
varsin merkittävätkin entiset ja nykyiset poliittiset

vaikuttajat Arja
Alhosta
Sirpa
Pietikäiseen eivät
näe Halla-ahossa
mitään hyvää.
Kirjan tasoa
kuvaa hyvin se,
kuinka Arja Alho kertoo kirjoituksessaan, ettei
ole pystynyt löytämään faktoja
Halla-ahon väitteille siitä, että
maahanmuuttajien keskuudessa
rikollisuusja
työttömyysluvut
ovat kantaväestöä korkeampia.
Alhon luulisi entisenä ministerinä pystyvän
helposti löytämään viralliset tilastot joihin Halla-aho
kirjoituksissaan viittaa,
mutta Alho on luultavasti
katsonut tämän turhaksi
työksi, sillä tilastojen merkityksen voi hänen mielestään aina kumota argumentilla ”tekeväthän suomalaisetkin rikoksia”.
Sirpa Pietikäinen taas
näkee
maahanmuuton
edustavan uutta ja edistyksellisyyttä. Hän vertaa
Halla-ahoa ja muita maahanmuuttopolitiikan kriitikkoja vanhanajan isäntiin,
jotka pelätessään kaikkea

ahoa eivät kirjoittajat
kuitenkaan saa kiinni
epäloogisuuksista. Kirja
onkin lähinnä ajankuva
siitä, minkälaisia argumentteja maahanmuutosta nykyään esitetään
ja kuka on tämän ajan
kiistellyin poliittinen
ajattelija.

Kepu ”unohtanut”
kotihoidon tuen korotukset

Lisää tarkoituksia
toisessa teoksessa

uutta ja edistyksellistä eivät suostuneet ottamaan
öljylamppua
käyttöön,
vaan polttivat mieluummin
tuttuja ja turvallisia päreitä. Kirjan argumentaation
taso saa pitkämielisenkin
lukijan polttamaan päreensä moneen kertaan, eivätkä
Hännikäisen ja Hankamäen
kirjoitukset pelasta teosta.
Useat kirjoittajat käsittelevät Halla-ahon rinnalla
Länsimaiden tuho -kirjastaan tunnettua professori
Timo Vihavaista, jonka
ajatusten kriittisessä tarkastelussa on kirjoittajilla
joskus asiaakin. Halla-

Mikäli joku haluaa tietää
mitä Halla-aho tarkoittaa, kannattaa hänen ennemminkin lukea Scripta-blogia tai ostaa viime
vuonna ilmestynyt Hallaahon blogikirjoituksista
koottu teos Kirjoituksia
uppoavasta lännestä.
Kirjan
ensimmäinen
painos myytiin loppuun
parissa päivässä, mutta
toista painosta on vielä
saatavilla kirjakaupoista.

Sosialistien ote pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksessa on erittäin vahva. Perhepolitiikkaa vedetään punaisin viivanvedoin. Kyllä Keskustaltakin ovat unohtuneet ja siirtyneet
huomiseen kotihoidon tuen ja minimipäivärahojen korottaminen: sitten vuonna 2006, jos
rahaa on.

Ville Hytönen (toim.):
Mitä Jussi Halla-aho
tarkoittaa?, Savukeidas,
2010.

Perussuomalaiset on Suomen politiikan Batman. Me olemme paras mahdollisuus mitä Suomen kansalla on käytettävänään politiikan tervehdyttämiseksi ja uusien tuoreiden vaihtoehtojen esittämiseksi. (...) Itsenäisyys on tärkeää.
Meitä ei määrää järjestövalta, eikä suuri raha.
Me emme ole etujärjestöjen talutushihnassa ja
olemme taloudellisesti riippumaton puolue.

Raimo Vistbacka

PerusS taloudellisesti
riippumaton puolue

Jussi Halla-aho: Kirjoituksia uppoavasta lännestä,
2009.

Timo Soini puoluekokouksessa Lappeenrannassa
Teksti: Simo Grönroos

■ LEIVÄNJAKAJA

Jumalan rakkaus tekee ihmeitä
Meidän ihmisten maallista taivalta sävyttää usein
huoli ja murhe. Toinen
pohtii, mistä saisi päivittäisen leipänsä. Toisella
on huoli rikkimenneestä
kännykästä. Joku kantaa
harteillaan kokonaista
maailmantuskaa, toisen
huolet kumpuavat pienemmästä mittakaavasta. Välillä toki saamme
kulkea polkuamme varsin kevein askelin, mutta toisinaan tuntuu kuin
päällemme kaatuisi kokonainen säkillinen murheita, toinen toistaan raskaampia kannettaviksi.
Kun asetamme omista
suomalaisista lähtökohdistamme käsin huoliamme maailmanlaajuiselle
asteikolle, huomaamme
olevamme varsin etuoikeutettuja. Meilläkin toki

Siunausta syksyynne
toivoen,
Taru Myllymäki
kirkkovaltuutettu, Parkano
diakonia- ja nuorisotyöntekijä,
Kihniön seurakunta

on monenlaista pahoinvointia; kurjuutta ja köyhyyttä.
Mutta siihen kaikkeen yritetään puuttua, kulloisenakin
hetkenä vallitsevan ymmärryksen keinoin.

Meillä ei kuitenkaan
ole sotaa eikä nälänhätää.
Monella tapaa me elämme
hyvinvointivaltiossa. Me
kannamme omalta osaltamme kortemme kekoon
vastaamalla ympärillämme vellovaan hätään; köyhyyteen, syrjäytymiseen ja
huono-osaisuuteen niin kotimaassa kuin muuallakin.
Se on meidän tehtävämme.
Se, joka voi antaa, sen on
myös annettava.
Ihmiset usein kysyvät,
miksi Jumala sallii esimerkiksi nälänhädän. Mutta
sehän olemme me ihmiset,
jotka sen sallimme.
Itse asiassa maapallolla
ei edes olisi nälänhätää, jos
kaikki maailman rikkaudet laitettaisiin yhteen ja
summa jaettaisiin kaikkien
ihmisten kesken. Tämän
estää ainoastaan ihmisen it-

sekkyys ja ahneus. Vai millä
muulla voidaan selittää se,
että toiset eivät saa päivittäistä leipäänsä, saati puhdasta vettä ja toiset elävät
yltäkylläisyydessä.
Miksi me emme ymmärrä omaa parastamme ja luo tästä ajallisesta
ajasta paratiisia? Eedeniä,
jossa ihan jokaisen olisi
hyvä olla. Me emme pysty.
Me emme osaa. Meillä ei
ole keinoja. Ei sittenkään,
vaikka meillä olisi ymmärrys. Meidän kätemme eivät
tee hyvää, vaikka siihen
olisi mahdollisuus. Meidän sydämemme ei rakasta jokaista vastaantulijaa,
vaikka meidän niin kuuluisi tehdä. Jotain mykistävän
peruuttamatonta on tapahtunut kauan sitten. Kauan
sitten siinä paratiisissa,
joka meille lahjoitettiin.

Miksemme me osaa, vaikka haluaisimme?
Tähän on olemassa varsin yksinkertainen vastaus.
Ihminen ei osaa rakastaa,
jos hän ei tunne tulleensa
rakastetuksi. Ihminen ei
osaa pelastaa toista ihmistä, jos häntä itseään ei ensin
ole pelastettu. On kuitenkin
olemassa yksi keino. Kaiken peruuttamattomankin
jälkeen on vielä olemassa
toivo.
Sillä hetkellä, kun me
annamme Vapahtajan astua
elämäämme, jotain oleellista muuttuu. Tapahtuu ihme.
Kun itse Rakkaus saa luvan
tulla sydämiimme, alkaa
tervehtyminen. Kun me todella tunnemme, että Jumala rakastaa, me haluamme
jakaa itse kokemaamme
hyvää myös muille. Vasta
silloin me haluamme antaa

omastamme, vasta silloin
me haluamme rakastaa
lähimmäistämme. Lopulta on kysymys siitä,
haluammeko me pyytää, nöyrtyä, uskoa ja
rukoilla. Haluammeko
me niellä ylpeytemme,
olemmeko me valmiit
luopumaan
kaikesta
maallisesta, jos meiltä
sitä odotetaan? Meidän
ei tarvitse olla heti täydellisiä. Valmiiksi me
emme ehdi koskaan tullakaan. Mutta avaamalla
oven Herralle Jeesukselle
Kristukselle, uskomalla ja luottamalla Hänen
sovitustyöhönsä ristillä,
meille näytetään suunta
taivastielle. Ja samalla
me otamme askelen kohti parempaa ihmisyyttä.
Muuraamme kivijalkaa
paremmalle maailmalle.
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Perussuomalaiset
Hyvän Olon Viikonlopussa

Perussuomalaisten osastolla jaettiin molempina päivinä
myös Perussuomalainen-lehteä. Jakajat pysäytti lauantaina kuvaushetki, jossa mukana olivat mm. vasemmalta
Pentti Tuomi (Saarijärvi) sekä Jarmo Ikäheimo ja Eila Sahala
Jämsästä.

Keski-Suomen Perussuomalaiset ry:n piirikokouksen asettamat eduskuntavaaliehdokkaat ovat olleet aktiivisesti mukana eri puolilla keskeistä Suomea järjestetyissä kesätapahtumissa. Eräs merkittävä tapahtuma oli 11.-12.9. Jyväskylän
Paviljongissa järjestetty Hyvän Olon Viikonloppu (HOV).
Messutapahtuman pääteemana oli ihmisten hyvinvointi, luennoitsijana - erinomaisena sellaisena - esiintyi mm.
Kike Elomaa, Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas
Varsinais-Suomesta. Näytteilleasettajia oli satoja, myös
kaikki tärkeimmät puolueet toivat esille omaa sanomaansa.
Perussuomalaisten osastolla kävi kahden päivän aikana
esittäytymässä kymmenen ehdokasta, joista monet tekivät
tärkeää vaalityötä molempina päivinä. Lauantaina 11.9.
järjestettyyn maratonjuoksutapahtumaan osallistuivat
Hannele Jaatinen (Muurame) ja Minna Mäkinen (Jyväskylä) vaaleanpunaisissa PerusNainen -paidoissaan.
Perussuomalaisten osastolla oli myös leikkimielinen kilpailu pienine rahapalkintoineen, johon osallistui 522 messuvierasta. Pieneen lasipurkkiin oli laitettu 275 kappaletta
Itä-Euroopan katulasten hyväksi myytyjä tulitikkuja, joiden
tarkan määrän arvasi kaksi kilpailijaa: Marko Siikaluoma ja
Pertti Järvinen. Yhdellä tikulla erehtyivät Kari Kaipainen ja
Merja Töllinen. Palkinnot on toimitettu voittajille.
Teksti ja kuvat: Kauko Tuupainen

■ MUISTOKIRJOITUS

Paavo Ojalehto
Kahdeksastoista päivänä syyskuuta vietettiin Paavo Ojalehdon hautajaisia Vihannin kirkossa. Paavo poistui elämäntyönsä tehneenä 97-vuotiaana.
Hautajaiset olivat koskettavat, mieleenpainuvat. Väkeä
oli muistotilaisuudessa paljon. Veteraania muistettiin, Veteraanikuoro lauloi kirkossa ja seurakuntakeskuksessa, Paavoa muisteltiin myös henkilönä. Paavo oli periaatteen mies.
Minkä hän katsoi oikeaksi, siihen hän pyrki sisukkaasti.
Haapavedellä asuessaan hän toimi mm. Vakuutusyhtiön Auren asiamiehenä ja kolme kautta kunnanvaltuustossa. Vuonna 1960 hän osti Vihannista maanviljelystilan
kahdeksanlapsiselle perheelle tarvittiin toimeentuloa ja
työtä. Vihannin kunnanvaltuustossa hän toimi kahdeksan
vaalikautta. Tarmokkaana miehenä hän teki lääninoikeuteen valituksia mielestään laittomista päätöksistä ja sai niitä paljon oikaistuksi. Paavon oma toteamus oli, että paljon
hän sai oikaistuksi, mutta enimmät meni nurin.
Raahen Seudun Perussuomalaiset kunnioittavat Paavo
Ojalehdon muistoa.
Elon päivä iltaan kallistuu.
Sato kypsä maahan painautuu.
Taipuu täysinäinen tähkäpää.
Työ ja muistot jää
Raahen seutukuntain Perussuomalaiset puolesta:
Aune Juola

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi
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Politiikassa ei voi
kumarrella kaikille
Perussuomalaisten KeskiSuomen piirin puheenjohtaja Marke Tuominen
on voimakastahtoinen
nainen, joka haluaa viedä
asioita eteenpäin oikealla
tavalla. Viime kunnallisvaaleissa hän sai demarivaltaisessa Äänekosken
kaupungissa toiseksi eniten ääniä, kiilaten suoraan kahden demariehdokkaan väliin.
- Kunnianhimo ja tekemisen tarve eivät ole kadonneet. En ole koskaan
sopeutunut siihen, miten
muka täytyisi toimia. Haluan jakaa samanlaista
rohkeutta ja uskallusta
muillekin. Pitää uskaltaa
avata suunsa ja puolustaa
heikompia. Politiikassa ei
voi kumarrella kaikille, ja
se sopii minulle, sillä olen
rohkea. Ei pidä miettiä,
selviänkö jostakin, pitää
ajatella miten siitä selviän.
Ajatella, että tämän minä
teen eikä pelätä miten siinä ehkä käy. Yhteiskuntaa
rakennetaan vain täystyöllisyyteen tähdäten.
Vuodesta 2005 piirin
puheenjohtajana toimineella Marke Tuomisella
on lukuisten luottamustoimiensa ohella pitkä
työkokemus kunnalliselta sektorilta, joka antaa
hyvät mahdollisuudet
tarkastella yhteiskunnallisia epäkohtia monelta
kantilta. Hänelle tärkein
korjaamista vaativa asia
Suomessa on työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, jonka vuoksi hän
alun perin lähtikin politiikkaan mukaan.
- Työelämä on tällä
hetkellä murroksessa.
Sosiaaliturvan heikkeneminen tulee olemaan keskeinen asia seuraavalla
vaalikaudella. Perusturva
sentään pitäisi olla kaikilla. Kun rahat eivät riitä

tuleva biodiesellaitos, joka
on Keski-Suomessa koko
maakunnan yhteinen hanke.
- Energiaveroissa ollaan
menossa siihen suuntaan,
että köyhät kyykkyyn. Pyöräilen ja kävelen itsekin ihan
vapaaehtoisesti, mutta maaseudulla välimatkat ovat
pitkiä, joukkoliikennettä ei
ole ja palvelut on haettava
kauempaa kuin kävelymatkan päästä. Kaikilla ei ole
varaa ostaa vähäpäästöisiä
autoja eikä mahdollisuutta
maakaasuun.
Perussuomalaiset
toimivat oikealla
tavalla

Tämäkö on sitä tasa-arvoa, jonka toteutumista Katainen
viime vaaleissa kehui, kysyy Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Marke Tuominen. EK määrää,
paljonko palkkoja saa korottaa. Kunnat yksityistävät ja
palkkataso on tällä hetkellä kymmenen prosenttia alle
kunnallisen. EK-linja on joustolinja – arvot muuttuvat ja
palkka-alet lisääntyvät.

palveluihin, on syy siinäkin
että ne tuotetaan mahdollisimman kalliilla kuten meillä Äänekoskellakin. Vastuussa ovat vallassa olevat
puolueet.
PARAS-hanke repinyt
maakuntaa
Keski-Suomen piirissä on
paljonkin asioita, joissa olisi korjaamisen varaa. Yksi
suurimpia epäkohtia on
maakuntaa pahasti repinyt
PARAS-hanke. Kun on olemassa kuusi erilaista tapaa
kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi, on maakunta nyt kuin
tilkkutäkki ja kuntien vastakkainasettelu lisääntynyt.
- Suurkuntien keskinäinen kilpailu tulee kas-

vamaan. Asutus keskittyy
ja palveluyhteiskuntaa tullaan karsimaan. Muuttuva
kuntahallinto mahdollistaa
ikävät päätökset. Eliittivalta kasvaa ja julkinen hallinto ajetaan alas. Palveluja
karsitaan ja niitä yksityistetään. Arvot muuttuvat,
palkka-alet yleistyvät, ihminen muuttuu. Valta keskittyy. Rakenteissa on paljon
korruptiota ja päättäjät on
ostettu rahalla. Onko ikävä
porvarihallitusta?
Kevään vaaleissa energiantuotantomuodot tulee
olemaan yksi avainkysymyksistä. Nouseeko vai
laskeeko energiankulutus
Suomessa? Suomi voisi menestyä kehittämällä uusia
energiamuotoja, esimerkkinä Äänekoskelle tai Kemiin

Marke Tuominen liittyi
Perussuomalaisiin vuoden
2004 kuntavaalien alla ja
meni heti läpi ainoana perussuomalaisena silloisesta
Sumiaisten kunnasta, saman tien valtuustoon ja hallitukseen saakka. Aikaisempaa kokemusta politiikasta
hänellä ei ollut minkään
puolueen jäsenenä eikä kannattajana.
- Työhyvinvointiasiat
ajoivat minut politiikkaan,
ja koin heti Perussuomalaisten olevan minulle ainoa
mahdollinen puolue, asiaa ei oikeastaan tarvinnut
miettiäkään. Tunne siitä, että päätös oli oikea, on koko
ajan vahvistunut. Puolue,
Timo Soini ja Raimo Vistbacka ovat koko ajan toimineet oikealla tavalla.
Tällä hetkellä Marke
Tuominen toimii yksityisen
sosiaalialan yrityksen hoitaja-ohjaajana. Hän on lisäksi
Perussuomalaisten puoluevaltuustossa, Äänekosken
kaupunginvaltuustossa ja –
hallituksessa, Keski-Suomen
maakuntavaltuustossa, Tehyn ja TNS:n luottamusmies
sekä työsuojeluvaltuutettu.
Teksti: Mika Männistö

Nettisivuillamme kysyttiin:

Pitäisikö virkamiesruotsin pakollisuus poistaa?
EI

32,1 %

(872 ääntä)

KYLLÄ

67,9 %

(1848 ääntä)
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Kotikunnan poistaminen rajoittaa
verotustietojen julkisuutta
Eduskunta hyväksyi syyskuussa muutoksen verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annettuun
lakiin. Muutos koskettaa jo
verovuoden 2009 tietoja, joten jatkossa tuloverotuksen
julkisissa tiedoissa ei enää
kerrota henkilön kotikuntaa.
Sen sijaan tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee, on julkinen.
Suurimmat ongelmat
selvittää tulotietoja on väkirikkaissa maakunnissa.
Esimerkiksi Uudenmaan
maakunnassa asuu ensi
vuonna 1,5 miljoonaa henkilöä, joiden verotustiedot
ovat yksissä kansissa. Toimittajat ovat mahdottoman
tehtävän edessä, jos he ryhtyvät seulomaan miljoonan
henkilön luettelosta tiettyjen Virtasten ja Järvisten
tulotietoja. Näin ollen sen
selvittäminen, kuinka paljon esimerkiksi kuntien ja
valtion johtavat virkamiehet, kunnallisten yhtiöiden
johto, keskeiset poliitikot
tai tietyt yritysjohtajat ansaitsevat, tulee olemaan
käytännössä mahdotonta.
Hallitus perusteli muutosta sillä, että nykyisin ve-

rotustiedoista ilmenee myös
turvakieltojen saaneiden
henkilöiden kotikunta. Erilaisia turvakieltoja oli viime
vuoden syyskuun lopussa
noin 8 300. Esimerkiksi poliisit ja vanginvartijat ovat
hakeneet turvakieltoja suojakseen.
Esityksen
perustelu
muutamilla tuhansilla turvakieltopäätöksillä ei mielestäni ole riittävän painava.
Tarkoituksenmukaisempaa
olisi ollut poistaa kaikki
turvatietoasiakkaat julki-
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sesta rekisteristä. Samoilla
linjoilla on myös Suomen
Journalistiliitto, joka on
kesäkuussa antamassaan
lausunnossa todennut, että
kaikkien verovelvollisten
kotikunnan
salaaminen
turvakieltoihin vedoten on
”ylimitoitettua ja julkisuuslain vastaista, sillä nämä
tiedot ovat lähtökohtaisesti
julkisia”.
Tuloerojen kasvun häivyttäminen on ollut viimeaikaisten hallitusten asialistalla muutoinkin. Eriarvois-

tumisen piilottelu alkoi jo
2006, jolloin varallisuusveron kumoamisen yhteydessä
myös varallisuustiedot lakkasivat olemasta julkisia.
Nyt paletti täydentyy verotustietojen hämärtämisellä.
Mielestäni kansalaisilla pitäisi olla oikeus tietää tuloja varallisuuserojen kasvusta yhteiskunnassamme.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja, ps.
kaupunginvaltuutettu
Porvoo

■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

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

Säätiöiden valvontaa on tehostettava
Erilaisten säätiöiden toiminnassa on viime vuosien
aikana paljastunut paljon
epäselvyyksiä. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä on
valtiolta ja Raha-automaattiyhdistykseltä tukea saanut
ja poliitikoille vaalitukea
jakanut keskustataustainen
Nuorisosäätiö. Parhaillaan
puidaan tapausta Matti Vanhanen. Oikeuskanslerin mukaan Nuorisosäätiöltä tukea
saanut ex-pääministeri oli esteellinen, kun hallitus päätti

RAY:n tuista. Nyt perustuslakivaliokunta pohtii, siirretäänkö asia rikostutkintaan
ja valtakunnanoikeuteen.
Suomen noin 2900 säätiön valvonta kuuluu Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka kerää selvitykset
siitä, mihin säätiöt ovat
varojaan jakaneet. Patentti- ja rekisterihallituksen
edustajan mukaan säätiöiden säännöissä ei ole mainintaa, että säätiöt voisivat
jakaa avustuksia yhteiskun-

nalliseen vaikuttamiseen tai
poliittiseen vaalitoimintaan.
Säätiöiden toimintakertomuksissa ei ole nostettu jaetun kaltaisia tukia esiin.
Koska säätiöiden rahoja on ilmiselvästi käytetty
väärin, on valvontaa syytä
lisätä. Voi olla, että olemme
nähneet väärinkäytöksistä vasta jäävuoren huipun.
Patentti- ja rekisterihallituksella ei kuitenkaan tällä
hetkellä ole riittäviä resursseja uusien tarkastajien palk-

kaamiseen. Tämän vuoksi
olen jättänyt eduskunnalle
talousarvioaloitteen, jossa
ehdotan, että eduskunta ottaisi valtion vuoden 2011 talousarvioon 300 000 euroa
lisärahaa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden
rahankäytön valvontaan.
Luottamus on hyvästä,
mutta valvonta on parasta
lääkettä väärinkäytösten
torjunnassa.
Pirkko Ruohonen-Lerner

Vaalityötä
Uudellamaalla
Uusmaalaiset ehdokkaat ja
heidän tukiryhmänsä ovat
olleet aktiivisesti liikkeellä
kansalaisten keskuudessa.
Pähkinärinne-päivillä
Vantaalla 25. syyskuuta
olivat vasemmalta lukien
Marja Kyyrö, Juha Malmi,
Jussi Niinistö, Johannes
Nieminen, Timo Auvinen,
Timo Uppala ja Pietari Jääskeläinen.

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
Kuva: Jaakko Niinistö
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Kovat lukemat

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, jota
tukee Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistynyt kuningaskunta
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen
tasavalta ei ole noudattanut EY 10 ja EY 39 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on estänyt
rajatyöntekijöitä hyötymästä eräistä työnantajien
heille tarjoamista eduista vain siitä syystä, että kyseiset rajatyöntekijät asuvat Suomen tasavallassa,
jonne heidän työnantajiensa omistamat ajoneuvot
on tuotu. Komissio vaatii myös, että yhteisöjen
tuomioistuin velvoittaa Suomen tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Tuomio: Osittain syyllinen.
Kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Gallupit eivät äänestä. Ne
kuulevat ääniä. Mittaavat
mielialoja.
YLE:n juuri julkaistu
puoluegallup on historiallinen. Perussuomalaisten kovat lukemat, 12,5 prosenttia, saavat vauhtia vanhoihin puolueisiin ja muutamiin
muihinkin. Pääkirjoituksiin
tulee pähkäiltävää.
Olen ollut Perussuomalaisten puheenjohtajana 13
vuotta. Homma on ollut
mieluisa. Otan kiitollisin
mielin vastaan kannatuksen
kasvun. Työllä ja tekemisellä on merkitystä. Yhdessä
Perussuomalaisen kentän ja
kannattajien kanssa olemme onnistuneet tekemään
Perussuomalaisista merkittävän puolueen. Puolue
on merkittävä, kun se vaikuttaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja ilmapiiriin
sekä poliittisiin päätöksiin.
Politiikan uskottavuus
on Suomessa kärsinyt paljon. Vanhojen puolueiden
vaaliraharappio rehottaa,
eikä loppua näy!
Paljon ja riittävästi on
silti vielä jäljellä – Sinun
äänesi. Kun äänestät, Sinut
lasketaan.
On turha väittää, ettei
politiikalla ole merkitystä.
On sillä merkitystä miten
ja kuka asioitasi hoitaa.
Millaisia lakeja laaditaan ja
budjetteja rakennetaan.
Politiikan sisältöön saa-

Kuva: Jukka Jusula

daan parempia ratkaisuja
äänestämällä. Yhtään ääntä
ei ole vielä annettu. Niitä
annetaan ensi huhtikuussa
ja pyrin siihen, että sekä
äänestysvilkkaus että Perussuomalaisten kannatus
nousevat. Suomi ja suomalainen ovat äänen arvoiset.
Perussuomalaisten noususta ei puhuttaisi mitään,
jossa sillä ei olisi mitään
merkitystä. On sillä. Suomessa puhutaan taas politiikkaa! Se on hyvä asia.
Perussuomalaisten kannatuksen nousun syyt ovat
moninaiset. Minulla on
vennamolaisuudesta ja perussuomalaisuudesta pitkä
käytännön kokemus. Kumpikaan ei ole yhden asian
liike.
SMP:n suurta vaalivoittoa vuonna 1970 edelsi

merkittävä kuntavaalivoitto
1968 ja presidentinvaalit samana vuonna, jossa Veikko
Vennamo pärjäsi hyvin. Vennamon karismaattinen persoona ihastutti ja vihastutti.
Pakotti ottamaan kantaa.
Perussuomalaisten varsinainen nousu alkoi vuoden
2006 presidentinvaaleista
ja sai kimmokkeen ylöspäin
vuoden 2008 kuntavaaleista, jossa Perussuomalaisille
syntyi reilusti yli neljästäsadasta valitusta kuntavaltuutetusta valtakunnallinen ja
kannatuksensa äänestäjiltä
saanut vaikuttajajoukko
puolueen piiriorganisaatiota täydentämään.
Perussuomalaisten kannatukseen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Puolue on
monikärkiohjus, multi-issue
party.

Kovat lukemat eivät
sokaise Perussuomalaisia.
Maratonia ei voiteta kolmenkympin kohdalla. On
silti parempi olla hyväkuntoinen kuin huonokuntoinen, kun verimitta otetaan
ja loppukiri alkaa.
Suomen vaalit voitetaan Suomessa. Annetuilla
äänillä.
Perussuomalaisten
eduskuntavaalilistat ovat
viimeistelyvaiheessa. Kaikki halukkaat eivät mahdu
listoille. Tämä tosiasia ottaa joihinkin kipeästi. Todellinen Perussuomalainen
kestää sen.
Yksi asia Perussuomalaisten nousussa on havaintojeni mukaan täysin selvä.
Naiskannattajiemme määrä
on kasvanut selvästi. Sen
näkee, kuulee ja tuntee.

■ SYNTYMÄPÄIVÄT
Aktiivijäsen Veli Matti
Martikkala täyttää 50 vuotta 21.10.2010.
Raahen seutukuntain
Perussuomalaiset toivottavat hyvää syntymäpäivää.

Karaokeiltamat Salossa
Salon seudun Perussuomalaiset ry järjestää Karaoke
tanssi-iltamat Salon VPK:n talolla, Asemakadulla lauantaina 13.11 klo 19-24.
Juhlat järjestetään pöytäjuhla-periaatteella, joten omat
eväät ovat sallittu. Ohjelmassa tanssia, laulua, arvontaa, hyvää seuraa ym, ym! Sisäänpääsy 15e, vaalityön
tukemiseen. K-18. Tervetuloa viihtymään!

Etelä-Savon Perussuomalaiset
markkinoilla
Lauantaina 9.10 Kuortinmarkkinat, Pertunmaa
Tiistai-keskiviikko 12.-13.10 Mikkomarkkinat, Mikkeli
Perjantaina 22.10 Juvanmarkkinat, Juva

Uusi osasto Vesilahdelle
Pirkanmaan Vesilahdelle
perustettiin oma paikallisosasto lauantaina 25.9.
Vesilahdella oli viime kunnallisvaaleissa Ari Perämaa
ainoana Perussuomalaisten ehdokkaana, mutta jäi
hieman valtuustopaikasta.
Nyt toimintaa aktivoimaan
perustettiin oma paikallisosasto, joten seuraavissa
kunnallisvaaleissa valtuusto
tulee saamaan lisäväriä.
Toimintasuunnitelmassaan uusi osasto panostaa
ensi vuonna lähinnä eduskuntavaaleissa tärkeään
vaalityöhön kentällä. Perustavassa kokouksessa mukana ollut varakansanedustaja
Lea Mäkipää toi esille joitakin Perussuomalaisten tärkeinä pitämiä vaaliteemoja.
Alustuksen pohjalta syntyikin vilkas keskustelu. Puolustusvoimien alasajo oli yksi
tärkeä aihe. Keskustelussa
esitettiin mm. Perussuomalaisille puolustusministerin
paikkaa, että saataisiin jo-

Kuvassa vasemmalta: Martti Koivisto, Kirsi-Maarit Asplund ja Ari Perämaa.

tain tolkkua puolustusministeriön asioihin. Kuntaliitokset, kyläkoulut, vaalirahat
jne. synnyttivät keskustelua.
Vesilahden osaston puheenjohtajaksi valittiin Ari

Perämaa, sihteeriksi KirsiMaarit Asplund ja varapuheenjohtajaksi Martti
Koivisto. Lisäksi johtokuntaan valittiin Petteri
Siekkinen.

Kokouksessa puheenjohtajana toimi piirin pj.
Reijo Ojennus ja sihteerinä
Kirsi-Maarit Asplund.
Teksti ja kuva: Reijo Ojennus
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Kauniit puheet eivät paranna
vanhustenhoidon rappiotilaa

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

- Milloin tämä
laiva tulee
satamaan?,
kysyi vanhus
sairaanhoitaja
Laila Koskelalta
katsellessaan
huoneensa
ikkunasta
Näsijärvelle
Koukkuniemen
vanhainkodissa.
Vuonna 2006 Aamulehden
Asiat-liitteen lukijat valitsivat Koukkuniemen hoitajapulan Pirkanmaan vuoden
asiaksi yli 50 prosentin ääntenenemmistöllä. ”Vuoden
tärkein asia ovat vanhukset”, eräs lukija perustelee
valintaansa.
Tuolloin Koukkuniemessä hoitajana työskennellyt Laila Koskela kanteli
Länsi-Suomen lääninhallitukseen edellisenä vuonna
vanhustenhoidon rappiotilaan vaikuttaneesta asukkaiden ja hoitajien epäsuhdasta. Tampereen kaupungin oli tuolloin täytettävä
lääninhallituksen edellyttämät hoitajan vakanssit, vähintään 103 vakinaista hoitajaa. Asiat-liitteen (2006)
lukijan kommentti: ”Vaikka valtuustossa on kolme
"koukkuniemeläistä" entistä työntekijää, vain tämä
yksi rohkea (Laila Koskela)
sai asioihin vauhtia.”
Ongelmat lakaistaan
piiloon
Kohusta on kulunut viitisen
vuotta. Koskela on istunut
pian kaksi vuotta Tampereen kaupunginvaltuustossa
sitoutumattomana Perussuomalaisten valtuustoryhmässä. Lisäksi hän on Pirkanmaan maakuntavaltuutettu, kaupunginhallituksen
varajäsen ja henkilöstöjaoston jäsen. Laitoshoidon johtokunnassa hän on kaupunginhallituksen edustajana.
Kahden vuoden kuluessa Koskela on kokenut
kaupunginvaltuutetun vaikutusmahdollisuudet kovin
vähäisiksi.
- Olen kuitenkin määrätietoisesti pysynyt omassa
kannassani. Olen puhunut
ja äänestänyt periaatteitte-

■ PUOLUETOIMISTO

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

ni mukaan. Huvittuneenakin olen seurannut tiettyjen puolueiden edustajien
toimintaa. Heidän vuolaat
puheensa ja kannanottonsa vaativat Tampereen
vanhustenhoidon tason ja
laadun parantamista. Kun
äänestämisen aika koittaa,
he äänestävät ryhmäkurin
vuoksi omia puheitaan vastaan. Näin ollen en ihmettele, miksi huono vanhustenhoitomme on julkisuuden
kohteena jatkuvasti. Teetetään kalliita tutkimuksia,
jotka eivät todellisuudessa
vaikuta mitenkään. Tutkimustulosten mukaisia toimenpiteitä ei konkreettisesti toteuteta, vaan pyritään
paikkaamaan kiireessä vain
räikeimmät epäkohdat ja lakaistaan taitavasti ongelmat
maton alle, Koskela kertoo.
Viimeisen viiden vuoden
aikana, Koskelan kantelun
jälkeen, vanhustenhoidon
tila ei ole todellisuudessa
parantunut lainkaan, vaan
mennyt koko ajan jopa
huonommaksi. Tämä suunta on nähtävissä myös valtakunnallisella tasolla.

Kun lääninhallitus oli
määrännyt Koukkuniemeen
nuo 103 uutta hoitajan tointa täytettäväksi, Koskelan tekemien tiedustelujen mukaan
näin ei kuitenkaan toimittu.
Kun tieto alkoi vuotaa julkisuuteen, suljettiin 120-paikkainen talo josta henkilökunta siirrettiin kriittisemmille osastoille ja perustettiin
paperille ns. sijaispooli, jota
ei käytännössä ollut olemassakaan. Tämän jälkeen tuli
vielä sijaisten ottokielto ja
siirrettiin osastojen välillä
hoitajia sijaistamaan kriittisimmille osastoille. Osastot
ovat koko ajan alimitoitetulla henkilökunnalla, ja
lääninhallituksen määräämä
minimimiehitys 0,6 toteutuu
vain paperilla.
- Yritin saada todistettua henkilökunnan vajaamiehitystä ja pyysin
lääninhallitusta tilaamaan
vuoden ajalta toteutuneet
työvuorolistat, joista tämä
olisi ollut helppo tarkistaa.
Ei onnistunut! Tuntuu että niin täällä Tampereella
kuin valtakunnallisestikin
on vallalla kielteinen asenne
ikäihmisiä kohtaan.
Tämän vahvistaa Tampereen kaupungin apulaispormestarin ja ikäihmisten
lautakunnan puheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen lausuma: ”Tämä ikäihmisten
hoidon rahaimurointi on
saatava tukittua.”
- Sanoisin, että tässä
on apulaispormestarillakin
asennevamma, jos ei rahasumman takaa näe ihmistä.
Vanhuskin on ihminen, eikä

ainoastaan euroja joita hänen hoitonsa kuluttaa. Olisi
aika punnita omat eettiset ja
inhimilliset arvot.
Hoitosopimuksilla
rahastetaan
Aikansa virkamiehet ovat
tilannetta pähkäilleet, ja
vihdoin saaneet ahaa-elämyksen: tehostetun palvelun yksiköt. Tässä on
todellisuudessa tehostettua
ainoastaan rahastus. Vanhukselle tehdään hoitosopimus, jonka mukaan palvelut toteutetaan. Erikseen
hinnoitellaan vuokra, ruoka, siivous jne.
Koko paketti tulee niin
kalliiksi, että pienimmät
eläkkeet eivät riitä, jolloin
joudutaan hakemaan erilaisia tukia. Jos vanhuksella on omaisia auttamassa
hakemusten kanssa, hän
voi pärjätä. Jokainen hakemuksia liitteineen täytellyt
tietää, että se on hankalaa
terveellekin ihmiselle.
Seuraavaksi valtiovallan
avulla kunnat saavat muuttaa vanhuksen omaisuuden
rahaksi, ennen kuin hän on
oikeutettu tukia saamaan.
- Toivon todella, että
olisin väärässä tämän uhkakuvan suhteen. Ihmettelen,
missä viipyy päätös vanhusasiamiehestä. En tiedä
mitään konkreettista asiaa,
mitä olisi tehty ikäihmisten
aseman parantamiseksi.
Näyttää olevan maan tapa,
että kaikki päätökset jätetään seuraavalle eduskunnalle ja hallitukselle.

Pienille ei anneta
mahdollisuutta
Laila Koskela on edelleen
vanhusten asialla, mutta
joutuu pohtimaan myös
kantaansa moniin muihin
ajankohtaisiin asioihin. Useasti kysytään hänen mielipidettään maahanmuutosta.
- Olen kuullut, että työperäisen maahanmuuton
tarve olisi 500 000 ihmistä. Saman verran on tehty
raskauden keskeytyksiä alkuperäisen aborttilain voimaan tultua vuonna 1968.
Suomessa tehdään 10 000
aborttia joka vuosi. Meillä
ei valtiovalta suojele lailla
näitä kaikista heikoimpia
elämänkaaren alussa ja lopussa. Näille pienille ei anneta mitään mahdollisuutta.
Jumalaan uskovana en voi
vaieta tästä asiasta.
Laila Koskela oli vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Senioripuolueen listoilla
ja keräsi huikeat 5761 ääntä, kahdeksanneksi eniten
pirkanmaalaisista ehdokkaista, jääden silti ilman
kansanedustajan paikkaa.
Eduskuntavaaleissa 2011
hän on Perussuomalaisten
ehdokkaana ja jättänyt jo
hakemuksensa Perussuomalaiset puolueen jäseneksi.
- Yhteiskunta on juuri
niin vahva kuin sen heikoin
lenkki, Laila Koskela toivottaa hyvää syksyn jatkoa
lukijoille!
Teksti: Terhi Kiemunki,
Laila Koskelan haastattelun
pohjalta.
Kuva: Vesa Rappu

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

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
PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Hyvinkään Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Syyskokouksen jatko- ja sääntömuutoskokous 12.10.2010
alkaen klo 18.00. Kokouspaikka tekninen virasto (Rentto)
Anturasali.
Syyskokouksen lisäksi päätetään paikallisyhdistyksen
sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastettujen
sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa.

Ilmajoen Perussuomalaiset ry:

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 17.10.2010 kello 17.00 Ilmajoen kunnantalon valtuustosalissa.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!
Hallitus

Kuopion seudun perussuomalaiset ry:n
Hallitus

Nurmijärven Perussuomalaiset ry:

Syys- ja sääntömuutoskokous
Torstaina 28.10.2010 klo 18 ravintola Duetossa Nurmijärven kirkonkylällä (Pekontie 3).
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Lisäksi keskustellaan ensi vuoden eduskuntavaaleista,
paikalla puolueen vaalityömies Matti Putkonen ja kansanedustajaehdokas Jussi Niinistö. Tervetuloa!
Lisätietoja: Jussi Niinistö, puh. 050-5767239 ja
www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi

Varkauden seudun Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Maanantaina 25.10.2010 kello 18.30 Varkaudessa, Ravintola Rosson kabinetissa.
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, sekä paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!

Syys- ja sääntömuutoskokous
Torstaina 14.10.2010 klo 17.30. Perussuomalaisten toimisto, Puistokatu 2, Kuopio.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!

Etelä-Helsingin Perussuomalaiset ry
Mertsi Lanki, puheenjohtaja

Kangasniemen Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Torstaina 28.10.2010 klo 18.00 Kangasniemen kunnantalolla.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piirijärjestön johtoa
ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!
Hallitus

Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n

Syyskokous
28.10.2010 klo 17.00 Cafe Reska, Raatihuoneenkatu 29.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä paikallisyhdistyksen sääntömuutokset. Tervetuloa!

Pertunmaan Perussuomalaiset ry:n

Lauantaina 23.10.2010 kello 15.00 Sampolassa, luokka
222. Sammonkatu 2, Tampere.
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden
2011 eduskuntavaaleista. Tervetuloa!

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 14.11.2010 klo 17.00 Järjestötalo 3, pappilankatu 3, Savonlinna.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piirijärjestön johtoa
ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!
Hallitus

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 10.10.2010 klo 14.00 Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, Rovaniemi.
Kokousasioina käsittelemme sääntöjen määräämien
asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet tervetuloa mukaan!
Kahvitarjoilu.

Kontulan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Kontulan Perussuomaiset ry:n syys- ja sääntömuutoskokous perjantaina 15.10.2010 klo 17 lähtien Kontula-Talon
Wanhassa Postissa (Ostostie 4, 00940 Helsinki.)
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkistamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden
2011 eduskuntavaaleista. Hallitus paikalle 16.30. Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
KPS ry:n hallituksen puolesta: Petri Haapanen, pj.

Syys- ja sääntömuutoskokous
Oulun Perussuomalaiset ry:n
Perjantaina 29.10.2010 klo 18.00 Pertunmaan kunnanviraston kahvio.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piirijärjestön johtoa
ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!

Tampereen Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous

Savonlinnan Perussuomalaiset ry:n

Rovaniemen perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 22.10.2010 klo 17.00. Paikka: Huvilakatu 26
b 10, 00150 Helsinki.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan
vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Tervetuloa!

Hallitus

Hallitus

Hallitus

Etelä-Helsingin Perussuomalaiset ry:

kastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piirijärjestön johtoa
ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!

Hallitus

Sääntömuutoskokous
Lauantaina 30.10.2010 klo 14.00, paikkana Kirkkotorin
koulutuskeskus Asemakatu 5.
Esillä sääntöjen määrämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PHR:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Keskustellaan vuoden 2011
eduskuntavaaleista. Paikalla kansanedustajaehdokkaita
sekä piirihallituksen jäseniä.

Porvoon Perussuomalaiset ry:n
Heinäveden Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous

Syys- ja sääntömuutoskokous

Valkeakosken Perussuomalaiset ry

Sunnuntaina 10.10.2010 klo. 19.00 Martti A Räsäsellä,
Kirkkotie 4, Heinävesi.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piirijärjestön johtoa
ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!

Syys- ja sääntömuutoskokous

Hallitus

Syys- ja sääntömuutoskokous

Mikkelin perussuomalaiset ry:n

Perjantaina 19.11.2010 klo 18.00 Ravintola Stellan kabinetissa. Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!

Hallitus

Valkeakosken perussuomalaiset ry:n syys- ja sääntömuutoskokous tiistaina 19.10.2010 klo 17.30, uimahallin kokoustila.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Hallitus kokoontuu samassa paikassa 17.00. Tervetuloa.
Hallitus

Porvoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään perjantaina 15.10.2010 kello 18.30 alkaen Porvoon kaupungintalolla. Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella
paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkoon tarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!
Hallitus

Loviisan Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
Torstaina 11.11.2010 klo 18.00 Vanha kasarmi, prikaatinkatu 2, Mikkeli.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotar-

Loviisan Perussuomalaiset ry:n hallitus

Lisää syyskokouksia sivulla 23.
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■ PUOLUEHALLITUS

Mikäli kevään 2011
eduskuntavaalien ennusteet
toteutuvat ja Perussuomalaisten listoilta valitaan
14-20 kansanedustajaa, on
kevään puoluekokouksesta
perusteltua odottaa osanottajamäärältään väkirikasta.
Kokouksessa
käydyssä keskustelussa piiritoimikunta totesi, että
kannatuksen nousu on
näkynyt selvästi kesän aikana tapahtumissa, joissa
Perussuomalaiset ovat olleet mukana. Äänestäjien
myönteinen suhtautuminen

Perussuomalaisiin antaa
uskoa ja voimia siihen, että
linjamme ja tavoitteemme
ovat oikeita. Kainuulaiset
Perussuomalaiset kansanedustajaehdokkaat ovat
osallistuneet moniin yleisötapahtumiin sekä Kainuussa että Oulun piirin alueella
ja työ jatkuu. Tulemme olemaan lähiaikoina mukana
mm. Raahen, Kalajoen ja
Ylivieskan markkinoilla.
Pentti Kettunen
Perussuomalaisten
Kainuun piirin pj.

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Puoluekokous Kajaaniin?
Perussuomalaisten Kainuun
piirin piiritoimikunta päätti
kokouksessaan hakea vuoden 2011 puoluekokouksen
pitopaikaksi Kajaania. Mikäli puolue vastaa hakemukseen myönteisesti, kokouspaikkana voisi olla Kaukametsän kongressikeskus.
Piiritoimikunta perustelee Kajaania hyvänä puoluekokouspaikkana mm. siten,
että Kajaani on sijainniltaan
keskeinen paikka, liikenneyhteydet ovat hyvät ja
suurelle kokoukselle Kajaanissa on hyvät edellytykset.
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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

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

POHJOIS-KARJALA

Auli Kangasmäki

Jätevesiasetus tulisi kumota
Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten piiritoimikunnan
kokous antoi seuraavan julkilausuman 19.9.2010:
Kiinteistöverot tulee kohdentaa suoraan asioihin, joita
varten niitä kerätään. Kunti-

en ei tule nostaa kiinteistöverotustaan kattaakseen niillä
yleisiä alijäämiään.
Haja-asutuksia koskeva
jätevesiasetus on osoittautunut käytännössä täysin
keskeneräiseksi ja näin ol-

len se tulisi kumota välittömästi. Asetuksesta syntyvät
kustannukset ovat pienille
kotitalouksille täysin kohtuuttomat. Kyseinen jätevesiasetus tulee johtamaan
maaseudun autioitumiseen.

LAPIN PIIRI

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

Lisää kansanedustajaehdokkaita
Perussuomalaiset Lapin piirin piiritoimikunta on asettanut viimeiset eduskuntavaaliehdokkaat kokouksessaan
Rovaniemellä 25.9.2010.
Uusina ehdokkaina listalle valittiin Veikko Siitonen
(Kittilä), Jouko Kinnunen
(Ylitornio) ja Liisa Mariapori (Muurola). Aikaisemmin
kansanedustajaehdokkaiksi on nimetty Inarista: Esa
Lindholm; Rovaniemeltä:

Kari Härö, Jarmo Juntunen,
Hemmo Koskiniemi, Pirita
Nenonen; Sallasta: Hanna
Mäntylä; Savukoskelta: Samuli Riesto; Sodankylästä:
Eila Kivioja ja Torniosta:
Pekka Kvist. Kaksi ehdokkaista ei halua vielä nimeänsä julkisuuteen.
Samassa kokouksessa
Lapin piirin vaalipäälliköksi valittiin Erkki Hast Savukoskelta.

Perussuomalaisten jäsenmäärä piirin alueella
kasvaa ja uusia paikallisosastoja on perustettu piirin
alueelle. Piiriin hyväksyttiin
seuraavat paikallisosastot,
Kemin Perussuomalaiset ry,
Kittilän Perussuomalaiset
ry ja Tornion Perussuomalaiset ry.
Perussuomalaiset Lapin
piiritoimikunta

RAAHEN PERUSSUOMALAISET

Puheenjohtajana jatkaa
Esko Sikkilä, sihteeriksi
valittiin Marko Turpeenoja
ja taloudenhoitajaksi Päivi
Martikkala.
Hallituksen varsinaiset
jäsenet (8+pj.) valintajärjestyksessä: Esko Sikkilä,
Mauri Krankkala, Martti

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

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

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

Osmo Kokko

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

Maria Lohela

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

Pj Seppo Toriseva

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen

Pirkanmaan Perussuomalaisten pikkujoulu
komiikkaa, arvontaa sekä
tietysti joulupukki ja pikkupaketit. Jouluinen ateria
yhteensä vain 25 euroa.
Ennakkoilmoittautumiset puheenjohtajalle puh.

PIRKANMAA

SATAKUNTA

Pirkko Mattila

Pirkanmaan Perussuomalaisten pikkujoulu Ikaalisten Luhalahden Luhatuulessa 4.12. alkaen klo
17.00. Ohjelmassa karaokea, tanssia, stand-up

Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@elisanet.fi

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

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

PIRKANMAAN PERUSSUOMALAISET

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

Pj Ahti Moilanen
Lauri Heikkilä

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

Eskola, Veikko Laurukainen, Erkki Turpeenoja, Urpo Viitala, Aune Juola, Lasse Mikkola, Tuula Kellola.
Varajäsenet (4): Reija
Laurukainen, Altti Juola,
Markku Turpeenoja, Päivi
Martikkala.

Harri Tauriainen

OULU

Seppo Huhta

Syyskokouksen valinnat
1.10.2010 Raahessa Raahen Seutukuntain Perussuomalaisten osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa päätettiin uudesta
hallituksesta sekä valittiin
puheenjohtaja, sihteeri sekä
taloudenhoitaja seuraavalle
kaudelle.

LAPPI

0400984238 tai sihteerille
puh. 0407602975.
Mahdollisista yhteiskuljetuksista sovitaan myöhemmin. Koko piiri tervetuloa mukaan!

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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PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Vakka-Suomen Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Keskiviikkona 13.10.2010 klo 18.00 Mietoisten Säästöpankin kerhohuoneella. Käsitellään syyskokousasiat sekä
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa.

Kangasalan Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Kangasalan Perussuomalaiset ry:n syys- ja sääntömuutoskokous keskiviikkona 20.10 alken klo 18.00 Kangasalan Säästökeskuksen alakerran ryhmähuoneessa, Keskusaukio 2.
Esillä syyskokoukselle kuuluvat asiat sekä uusien järjestösääntöjen hyväksyminen. Tervetuloa.
Pj. Harri Hanweg

Pirkkalan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 05.11.2010 kello 19.00 Karimäentie 6 Anne
Palokankaalla.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Kokouksen aiheena on
lisäksi mm. 2011 eduskuntavaalit.
Pirkkalan Perussuomalaisten hallitus

Kannuksen Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
Kannuksen Perussuomalaiset ry:n syys- ja sääntömuutoskokous sunnuntaina 17.10.2010 kello 19.00 Korpelan kylätalolla Kannuksessa.
Esillä on sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa! Hallitus.
Ystävällisin perussuomalaisterveisin,
Kannuksen Perussuomalaiset ry, Lasse Lehtinen

Koillis-Savon perussuomalaiset ry

Syyskokous
Syyskokous 12.10.2010 Juankoskella OP-kerhotila, Juankoskentie 18 klo 18.00. Sääntömääräiset asiat sekä paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttamista varten pidettävä kokous.
Hallitus

PIIRIYHDISTYSTEN SYYSKOKOUKSET

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

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

Piiritoimikunta

Ylihärmän Markkinoilla
saatiin uusi jäsen Perussuomalaisiin ja tunnelma oli
korkealla.
Kuvassa kansanedustajaehdokkaat Sami Yli-Rahnasto Kauhajoelta vasemmalla edessä, sekä Sanna
Räsänen Lapualta, tummat
vaatteet.
Muut kuvassa olijat
ovat Ylihärmän Perussuomalaisia.

Etelä-Pohjanmaan piiri

Eija Kiviharju-Ketola
Ylihärmä

Perussuomalaisten Oulun piiri ry

Sääntömuutoskokous
Lauantaina 30.10.2010 klo 12.00 Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5, 90100 Oulu.
Esillä piiriyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Tervetuloa.

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 21.11.2010 klo 12.00 Kauhavan koulukeskuksen Kauhavasalissa. Paikalla kansanedustaja Raimo
Vistbacka.
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VAPAA SANA

Perussuomalaiset on erilainen
kuin Ruotsidemokraatit

Kuvassa Pohjois-Karjalan innokkaita kansanedustajaehdokkaita. Kuva: Ossi Sandvik.

Perussuomalaisia on aiheesta
tai aiheetta rinnastettu Ruotsidemokraatteihin. Puolueiden linjaukset poikkeavat
kuitenkin toisistaan melkoisesti. Tässä muutamia eroja.
1. Ruotsidemokraatit
ovat lähtökohtaisesti maahanmuuttajavastainen ja
jopa rasistinen puolue. Mitään tällaista ei voi havaita
Perussuomalaisten ohjelmassa. PS toivottaa tervetulleiksi työntekoon maahamme
tulevat ulkomaalaiset mutta
ei tietenkään työtävieroksuvia kerjäläisiä tai rikollisin
keinoin elantonsa hankkivia

ihmisiä (joita tosin voi olla ja
onkin myös suomalaisissa).
2. Perussuomalaisten
lähtökohtana on ymmärtääkseni ollut kriittinen
asenne Euroopan Unioniin
ja unionin muodostamaan
uhkaan Suomen suvereenisuudelle. Ruotsidemokraattien ohjelmassa tätä ei tuoda
esille kovinkaan selvästi. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on perehtynyt unioniin sisältä käsin
ollessaan EU-parlamentin
jäsen. Mitään tällaista tietoa
ja osaamista Ruotsidemokraateilla tuskin on.

3. Perussuomalaisilla on
kokonaisvaltainen ohjelma eläkeläisten, tavallisten
duunareiden ja opiskelijoiden aseman parantamiseksi.
Ruotsidemokraattien lähes
ainut selkeä linjaus on muukalaiskammo.
4. Perussuomalaisten ja
Timo Soinin lähtökohtana
on yhteistyöhalu ja –kyky
muiden puolueiden kanssa.
Ruotsidemokraattien on
käynyt niin, että muut puolueet ja tiedotusvälineet vieroksuvat heitä, mikä tosin
johtunee paljolti Ruotsin
muiden puolueiden ja tiedo-

tusvälineiden suvaitsemattomuudesta. Ehkäpä muut
puolueet ja Suomen tiedotusvälineet ovat oppineet
arvostamaan Timo Soinin
asiantuntemusta, osaamista
ja nasevasanaisuutta.
Kaikesta edellä olevasta seuraa, että Perussuomalaisilla on todelliset
mahdollisuudet
päästä
vaikuttamaan Suomen politiikkaan, mitä mahdollisuutta Ruotsidemokraateilla ei Ruotsissa näyttäisi
olevan.

populi yleensä kaikin puolin ahkera ja esimerkillinen
yhteiskunnan jäsen. Hän
ei vain sattunut syntymään
kylän parempiosaisten lailla ”kultalusikka suussaan”.
Oli itsensä tehtävä lujasti
kaikenlaisia töitä.
Populisti on kunnianimi
Kun nykyään jotakin kansanryhmää nimitetään populistiseksi, on tätä nimitystä pidettävä suorastaan
kunnianimenä. Populisteilla ei ole mitään hävettävää
vaan nimitys osoittaa, että
mainittu ryhmä on esimerkillisen ahkeraa väkeä ja
hankkinut aina toimeentulonsa omalla työllään.
Perussuomalaisten solvaajat osoittavat olevansa
kateellisia, näin tunnustaen
epäsuorasti itse olevansa
joko yhteiskunnan pohja-

sakkaa, tai he ovat perineet
omaisuutensa vanhemmiltaan ja suvultaan. Monasti
he ovat alkoholisoituneita
laiskureita, jotka joutessaan harrastavat luonnon
vastaista elämää, eivätkä
kunnioita muitakaan ihmisyyden lakeja.
Tämän raharuhtinaiden
ja öky-isäntien, tai kommarien, sossujen ja rehellistä
työtä vieroksuvien viherpiipertäjien joukon on vallannut suuri pelko, kun heidän
epäpyhä allianssinsa näyttää
kulkevan kohti tuhoa. Se
pelko aiheutuu ahkerien ja
kunnollisten ihmisten hyväksymän ”populistisen”
liikkeen jatkuvasta kasvusta.
He saisivat olla hiljaa
arvostellessaan todellisen
kansan syviä rivejä. Eikö
heidänkin tulevan elämänsä kannalta ole parempi,
että entisten poliitikkojen

Suomalaisten pankkien harjoittama suoraveloitus ei
kelpaa muulle Euroopalle. Seniorikansalaisten suosima
laskunmaksun muoto eli suoraveloitus loppuu todennäköisesti kahden vuoden sisällä.
Yhtenäisen Euromaksualueen luominen edellyttää,
että kansallisista maksupalveluista luovutaan ja siirrytään yhtenäisiin maksupalveluihin. Suoraveloituksen
yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty Eurooppalaista SEPA
suoraveloitusta, joka mahdollistaa jopa suoranaisen huijaamisen.
Samaa tarinaa oli jokin aika sitten toteutetussa pankkikortti uudistuksessa. Kansalliset pankkikortit pakotettiin historiaan. Näin lisättiin myös tietoisesti väärinkäytösten laajempaa mahdollisuutta.
Tavallisia eläkeläisiä, jotka ovat aikoinaan tämän
maan jälleenrakentaneet ja veronsa maksaneet, kyykytetään taas armotta. Netissä voi toki maksaa laskunsa.
Joo, jos ostaa tietokoneen ja hankkii pankkitunnukset,
mutta kaikilla ei vain ole tuota taikamyllyä ja vaikka
olisikin, monet seniorikansalaiset eivät sitä osaa käyttää.
Lisäksi tulee ottaa huomioon se seikka, että Suomessa ei
vielä ihan joka syrjäkylillä onnistu netin käyttö, koska
verkkoja ei ole kattavasti rakennettu joka paikkaan.
Kyllä tulee laskuille hintaa kun lähtee niitä linja-autolla tai taksilla kirkolle maksamaan. Kyliltä on aikaa
sitten lopetettu pankkien konttorit sekä laskunmaksu- ja
käteisennostoautomaatit säästöjä tavoitellen.
Pankit väittävät palveluiden parantuvan niin kuin
aina. Todellisuudessa vähävaraisilla maksatetaan jo nyt
jatkuvaa pankkitukea kiskomalla palvelumaksuja kaikesta. Ennen sai pankeista palvelua, ei tarvinnut seisoa
pakkasessa jonottamassa automaatille. Palvelut ovat
kadonneet, mutta palvelumaksut jääneet. Jos laskun
maksaminen pankin konttorissa maksaa jopa kuusi
euroa, on kyse laillistetusta ryöstämisestä. Pankit eivät
tunne mitään sääliä, vaan tarkoitus on voiton maksimointi. Siis todettakoon jälleen, että missä EU, sieltä
tulee ongelmat.

Eila Tauriainen
Kemin Perussuomalaiset

Ralph Jaari

Populismin alkuperä
Maamme valtapuolueet
syyttävät Perussuomalaista puoluetta populismista.
Moni näistä syyttäjistä ei
tosin tiedä, mitä tuo nimitys oikein tarkoittaa. Nimitellään vain, kun kovasti
keljuttaa PS:n kasvava kannatus. Kerrotaanpa heille ja
samalla meille kaikille jotain nimikkeen alkuperästä.
Menneinä vuosisatoina
sanottiin populeiksi kylien
vähävaraisia ja tilattomia
ihmisiä. Nämä joutuivat
elättämään itsensä yleensä
käsityöläisinä, tai tekivät
töitä isojen perintötilojen
isännille. Ahkeruutensa ja
yritteliäisyytensä ansiosta
useimmat populit onnistuivat pääsemään ajan mittaan
torppareiksi ja oman pellon
raivaajiksi.
Näin heistä saattoi omalla työllään tulla ajan mittaan
itsenäisiä tilallisia. Olihan

Suoraveloitus loppuu,
loppuuko laskunmaksu?

ja tyhjäntoimittajien tilalle
valitaan rehellisiä ja ahkeria
edustajia. Nimitettäköön
näitä kaikkia sitten vaikka
populisteiksi.
Ahkerat populistit
Perussuomalaiset ovatkin
tyytyväisiä populisteiksi
nimeämisestä! Onhan se jo
ensimmäinen askel puolueen arvottamisessa korkealle. Sillä jatkavathan Perussuomalaiset ahkerien ja
kaikin puolin kunniallisten
populien aikoinaan aloittamaa työsarkaa. Noudattaen
samalla suomalaisen sisun
ja uudisraivaajien perinnettä. Sitä perinnettä, jolla
nykyisten ”puliveivarien”
pilaama Suomi, saadaan
toivottavasti jälleen uuteen
nousuun!
Puolueeton Populisti

Burkan käyttö maan tavalla
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka on
aivan oikeassa siinä, että maassa maan tavalla on ainut
oikea ratkaisu. Eli hunnut ja burkat kieltoon, ellei vastavuoroisuutta islaminuskoisten kanssa saada aikaan.
Hämmästyttävää – tulevien vaalien pelkoako? – että
asia julkaistiin myös Vantaan Sanomissa (7.-8.8.)?
Kiitos siitä uutisesta!

Jorma E. Taivainen
Vantaa

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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Yliopistouudistus
ei kunniaksi
valtakunnanpolitiikalle
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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Eduskuntaryhmä:

Pääsihteeri: Jussi Niinistö

Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi

Raimo Vistbacka (pj.)

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko

Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
Avustaja:
Toni Kokko, (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)

Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Fax 0207 430 801
tiina.sivonen@eduskunta.fi

Toimistopäälikkö, taloudenhoitaja,
jäsenmaksulaskutus:
Tiina Sivonen

Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja:
Elina Korkeamäki, (09) 432 4165
elina.korkeamaki@eduskunta.fi

Pietari Jääskeläinen
Puh. 09-432 3027, 050-5829 444
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi
Avustaja:
Juha Malmi, 0400-529 460
juha.malmi@eduskunta.fi

Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja:
Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi

Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Avustaja:
Petteri Oja, (09) 432 4111
petteri.oja@eduskunta.fi

Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Puh. 0400 917 351
marjo.pihlman@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 040-775 1757
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa

Perussuomalaiset Nuoret:
Pj: Vesa-Matti Saarakkala
1. varapj: Maria Lohela
2. varapj: Tommi Otamo
Sihteeri: Simo Grönroos
sihteeri@ps-nuoret.net

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Vaili Jämsä-Uusitalo toimii kansainvälisen maisteriohjelman koordinaattorina sekä koulutusohjelmasihteerinä Oulun yliopistossa teknillisessä tiedekunnassa. Hän on yliopiston
pääluottamusmies ja toimi edellisellä kaudella Oulun yliopiston hallituksen jäsenenä.
Tänä vuonna oli jälleen hänen vuoronsa pitää yliopiston avajaisissa puhe henkilöstöjärjestöjen edustajana.

Oulun yliopiston projektisihteeri ja perussuomalaisvaikuttaja Vaili-Jämsä Uusitalo
ei pidä valtakunnan politiikalle kunniakkaana yliopistoja eriarvoistavaa yliopistouudistusta. Oulun yliopiston
52. lukuvuoden avajaisissa
6.9.2010 pitämässään puheessa hän muun muassa

kertoi Oulun yliopiston olleen ensimmäinen yliopisto,
jossa käytiin yt-menettely
työntekijöiden irtisanomiseksi menojen supistamiseksi
ja rakenteellisten uudistusten
toteuttamiseksi.
- Toinen lähestymistapa
olisi voinut olla, että yliopiston hallitus olisi päättänyt,

että vuoteen 2012 mennessä Oulun yliopiston valmistumisprosentti olisi 90 ja
julkaisujen määrä tutkijaa
kohti nousisi kahteen kolmessa vuodessa ja jokaisen
opettajan ja tutkijan on käytävä kolmen vuoden työjaksossa ulkomailla vähintään
kolmen viikon jakso.

Timo Soini
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

Avustajat Brysselissä:
Hanne Ristevirta, hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Manuel Berlogea, manuel.berlogea@europarl.europa.eu
tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
Fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757
Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Perussuomalaiset rp

Perustettu: 1995

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset rp:n
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

■ LYHYET
Miksi Suomessa joutuu juoksemaan köyhä ihminen
luukulta luukulle. Eikä edes neuvota mitä tukia ihmiselle kuuluu vaan täytyy itse osata pyytää ja vaatia. Toisin on Ruotsissa, siellä virkailijat kertovat
mitä ja miten asiakkaalle kuuluvia tukia voi hakea.
Suomessa ollaan neukkuajassa jossa virkamiehet
olivat korkealla jakkaralla ja heitä kumarrettiin.
Väsynyt Kumartelija

Eikös suomalaisia peloteltu ennen EU:hun liittymistä Venäjän uhalla? Ei siinä paljon tarvita pelottelua ja uhkailuja, kun kiltti Suomen kansa EU:hun
liittyi. Uhka ei ole minnekään mennyt, päinvastoin
sitä käytetään vieläkin suomalaisiin.
Jaana Luoma, Kuusankoski

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

POSTIMAKSU
MAKSETTU

