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Päätoimittaja Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Eduskunta on
narsissi-kukkatarha
Eduskunnan käytävillä,
rientäessäni tilaisuudesta
toiseen, tulee usein mieleeni sana narsismi.
Narkissos on kreikkalainen
taruhenkilö yli kahden tuhannen vuoden takaa. Tämä taruhenkilö kurottautui veden ylitse, kun hänelle oli tullut jano taisteluretkellä, ja kuinkas kävikään?
Hän näki oman kuvansa
veden pinnassa, jähmettyi katselemaan omaa ihanaa kuvaansa ja rakastui itseensä. Hän putosi veteen,
joutui virran vietäväksi ja
hukkui.

Joen rannalla kasvoi
myöhemmin kukkia, joiden
nimi on narsissi. Miehen nimestä Narkissos ja kukan
nimestä narsissi tuli tarulle
nimi Narsismi. Narsismi on

siis väärinpäin kääntynyttä rakkautta, jossa henkilön kanssa tekemisissä olevat ihmiset joutuvat kärsimään hyvin paljon.

Kevättalvi on
kukkien hoidon aikaa
Narsismin kukkanen kukkii
monessa hallituspuolueen
huoneessa täällä eduskun-

nassa. Jotkut hallituspuolueiden edustajat ovat myyneet vallan alttarilla monen
ihmisen työpaikan, kuten
kävi esimerkiksi Kemijärvellä. Oppositiopuolueiden
tekemä välikysymys ei tuottanut tulosta, itserakkaus
voitti, ja äänestäjät joutuivat kärsimään kauniin kuvansa katselijoita, hallituspuolueiden jäseniä.
Vihreät räpeltävät taas
ydinvoimasuossa tehden
hallituksesta käsin oppositiopolitiikkaa, uskoen kannatuksensa nousuun. Vihreät ovat siirtyneet vasemmalta äärioikealle tekemään mitä radikaalimpaa
oikeistopopulismia, joka johtaa kansakuntamme
henkiseen pahoinvointiin,
siis taas kärsimykseen.
Kokoomus taas on avannut presidenttipelin koko
eduskunnan kustannuksella. Eduskunnan hallin-

non uudistaminen on väline, jolla ajetaan puheenjohtajaa tulevaksi presidentiksi kuin käärmettä pyssyyn.
Hallintokoneiston johdosta
on mielestäni luotu vastustaja, joka on mennyt kertomaan julkisuuteen eduskunnan hallintokoneiston
olevan suurin piirtein kunnossa. Taistelu on valmis,
vallastahan on kysymys.

Narsistit veivät Suomen
tuhoon vuonna 1995
Eduskunnan valtakoneisto vei Suomen EU:n syleilyyn, oma markka annettiin
pois vuonna 1999 ja samalla myös itsenäisyys. Valuutan vaihdoksen seurauksena Suomen Pankki ei toimi pelkästään kansalliselta
pohjalta, vaan osana keskuspankkien eurojärjestelmää. Ne monet sotaveteraanit, jotka ovat yhä elos-

sa, olivat taistelleet Suomen
itsenäisyyden puolesta. He
olivat keskellä kuolemaa ja
kärsimystä usean vuoden
ajan, nyt he näkevät kaiken romahtavan itsenäisessä valtiossamme.
Oman kuvan katsominen ja siihen rakastuminen
vei Suomi-neidon EU-virran vietäväksi. Itsenäisyys
meni, Suomi on hukkumiskuoleman partaalla, kuten
kaksi tuhatta vuotta sitten
nuorukainen, jonka tuli jano kesken taistelun, ja joka
kurottautui virran ylle juodakseen.

PS. Pääkirjoituksessa
mahdollisesti mainittujen
tai siihen yhdistettävissä
olevien henkilöiden luonnetyyppiä ei ole kirjoituksessa tarkoitettu määritellä
narsistiseksi. Kirjoitus on
vertauskuvallinen.
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Oletettua tehostamista
Valtiovalta vaatii haja-asutusalueitten jätevesien käsittelyn tehostamista vuoteen 2014 mennessä. Uuden jätevesijärjestelmän
tarvitsevia kiinteistöjä arvioidaan olevan jopa 300
000 kappaletta.
Kun kukin kiinteistönomistaja joutuu sijoittamaan omaan puhdistusjärjestelmään 5000-10 000 euroa, niin tämä satsaus on
luokkaa kolme miljardia
euroa. Kyseessä on hirvittävän suuri investointi, jonka
joutuvat maksamaan yksityiset ihmiset, maaseudun
asukkaat.
Toistaiseksi vain muutama prosentti haja-asutusalueen kiinteistöistä on uusinut jätevesijärjestelmänsä. Valtaosa kaupan olevista panospuhdistamoista ei
edes täytä asetettuja vaatimuksia ja markkinoilla on
huonolaatuisia laitteita.
Helposti käy niin, että sijoitetut rahat eivät tuokaan
toivottua tulosta. Panospuhdistamojen ongelmana
on, että toimiakseen kunnolla, ne vaativat yleensä
viikoittaista huoltoa ja tasaista kuormitusta. Maasuodattamon toimintavarmuus on parempi, eikä se
vaadi sähköä tai kemikaaleja, mutta sen rakentaminen on työläämpää kuin
panospuhdistamon.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Lisäksi suodatinkerros on
vaihdettava aika ajoin, noin
10 vuoden välein. Ilmeisesti käytetty suodatinhiekka
ja maa-aines katsotaan ongelmajätteeksi, jolloin se on
kuljetettava Riihimäen ongelmajätelaitokselle.
Jäterallia piisaa ja työllistävää vaikutusta. Kustannuksia kertyy, kiinteistöjen
omistajat maksavat.

Tutkittu tieto puuttuu
Koko ruljanssi vaikuttaa
teoriaherrojen touhuilta
ja hätävarjelun liioittelulta. Olettamuksiin perustuvia ristiriitaisia arvioita on
esitetty, mutta hämmästyttävästi yhtäkään tutkittuun
tietoon perustuvaa laskelmaa toimenpiteiden myönteisestä vaikutuksista, ei tietääkseni ole olemassa.
Mielestäni on käsittämätöntä, että ydinvoimalan
kokoinen investointi voidaan vaatia, ilman tutkittua tietoa oletetusta hyödystä. Saavutetaanhan jo
nykyisilläkin järjestelmillä
hyviä tuloksia. Monesti putkenpäästä tuleva vähäinen
vesimäärä imeytyy samantien maaperään, ehtimättä
koskaan vesistöön asti.
Miten meillä kertakaikkiaan voi olla varaa toimia
pelkkien olettamusten varassa näin suuressa hankkees-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

sa? Mielestäni ympäristöministeriön tulisi nyt nopeasti
ja tutkitusti selvittää, onko
asetus kohtuuttoman tiukka
tai tyystin tarpeeton.
Mikäli nykyiselläänkin
hyvän puhdistustuloksen
antavat kaksi- ja kolmeosaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät sitten tutkitusti todetaan riittämättömiksi ja niitten uusiminen
osoittautuu järkeväksi, vaatikaamme myös muilta Itämeren reunavaltioilta yhtä
tiukkaa suhtautumista hajaalueittensa talousjätevesien
puhdistamiseen.
Ellei jätevesiasetuksessa ole korjaamisen varaa,
se tietää väistämättä sitä,
että monissa tapauksissa
uutta järjestelmää ei edes

kannata tehdä, tai omistaja
ei yksinkertaisesti pysty sitä kustantamaan. Näin tästä jätevesiasetuksesta tulisi
suurin yksittäinen maaseutua autioittava tekijä, kautta aikain.
Mikäli näin pääsee käymään, maksamme haja-asutusalueittemme jätevesien
tehokkaammasta puhdistamisesta liian kovan hinnan. Tavalla tai toisella.

Perussuomalaisten
kannatus korkealla!
Perussuomalaisten kannatus on edelleen pysynyt viime vaaleja huomattavasti korkeammalla tasolla. Ylen uutisten ja Helsingin Sanomien
mittaukset näyttävät PerusS:lle 4,8 prosenttia.
Taakse jäävät nyt entistä selvemmin Kristillisdemokraatit ja RKP.
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Lisää vauhtia ehdokashankintaan
Kunnallisvaalit lähestyvät kukonaskelin.
Nuo vaalit ovat Perussuomalaisille erittäin tärkeät, sillä niissä vahvistetaan perussuomalaista pohjaa kautta maan. On
erittäin tärkeätä, että mahdollisimman
monessa kunnassa ja kaupungissa suomalaisilla on mahdollisuus äänestää perussuomalaista ehdokasta.
Ehdokashankinta on jokaisen puolueemme kannattajan asia ja velvollisuus.
Perussuomalaisuus on nyt nousukurssissa ja täytyy sanoa, että ehdokkaita on nyt
paljon helpompi saada kuin aikaisemmin. Silti, moni vaatimaton suomalainen
ei itse tohdi ”tyrkyttäytyä” vaan häntä on
pyydettävä ehdokkaaksi. Kun ehdokassuostumus allekirjoitetaan sekä ehdokkaalle että kysyjälle tulee hyvä mieli. Ehdokas on mielissään, että toivottiin mukaan ja kysyjä saa onnistumisen siitä, että tarjoukseni tuli hyväksyttyä.
Puoluehallitus asetti työryhmän tekemään kunnallisvaaliohjelman pohjan Järvenpäässä kesäkuussa pidettävää
puolueneuvostoa varten, joka lopullisesti hyväksyy ohjelman. Puoluehallitus niin
ikään asetti työryhmän uudistamaan tätä
PerusSuomalainen lehteämme, muutoksia on tulossa.
Olen johtanut Perussuomalaiset puoluetta pian yksitoista vuotta ja puolue on
vahvempi kuin koskaan. Kannatuksemme on jatkanut nousuaan viime eduskuntavaaleista. Gallupit sojottavat ylöspäin.
Tätä kehitystä on yhdessä vahvistettava.

”On suuri kunnia
saada olla mukana
tekemässä jotakin
yhteiseksi hyväksi.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
Kunnallisvaalien onnistumisella luomme
pohjaa tulevalle eduskuntavaalivoitolle.

tollisen lopputyöni ja kirjani pohjalta. Ja
sana on kaikille vapaa.

Ehdokashankinnan lomassa meidän kaikkien on muistettava, että miksi meillä on
oma puolue. Siksi, että sen kautta me voimme ajaa yhteisiä asioita ja olla palvelemassa sekä toisiamme että isänmaata. On suuri kunnia saada olla mukana tekemässä jotakin yhteiseksi hyväksi.

Politiikassa meidän on myös totuttava
luopumiseen. Minut tavoitti muutama
päivä sitten tieto raahelaisen puolueveteraani Sakari Eskolan poismenosta. Hän
jos kuka jaksoi aina pitää yhteyttä ja olla
yhteisellä asialla. Toivon, että etenkin aatteemme eteen pitkän työn tehneet puolueveteraanit lähtisivät Helsinkiin seminaariimme. Tilaisuus on kunnianosoitus
näiden naisten ja miesten sitkeydelle.

Seminaari
Järjestämme puoluevaltuuston kokouksen
yhteydessä lauantaina 19.4 eduskunnassa
Helsingissä seminaarin, jossa käsittelemme
sekä oman puolueemme että SMP:n historiaa. Maisteri Lauri Pietikäinen esitelmöi
Heikki Riihijärvestä ja itse valotan molempien liikkeiden aatteellista pohjaa yliopis-

Muistakaa ennakkoilmoittautuminen.
Se on välttämätöntä, jotta voimme varata
ruokailun ja taata sisäänpääsyn eduskuntaan, jonka turvatoimet edellyttävät ilmoittautumista. Puhutaan ja kehitetään aatettamme yhdessä - se on meitä varten.

Kutsu SMP:n puolueveteraaneille
Esitelmätilaisuus SMP:n puolueveteraaneille 19.4.2008 klo 12.00 eduskunnan
auditoriossa.
Maisteri Lauri Pietikäinen esitelmöi
SMP:n entisestä puheenjohtajasta, kansanedustaja Heikki Riihijärvestä ja Pe-

PerusSuomalainen 3/2008

russuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini SMP:stä ja Perussuomalaisista.
Ruokailu Ravintola Manalassa, Dagmarinkatu 2, Helsinki klo 10.30 – 11.30.
Tilaisuuteen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen eduskuntaan sisäänpää-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

syn mahdollistamiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 17. huhtikuuta
2008 mennessä.
Ilmoittautumiset:
Tiina Sivonen p. 020 7430 803 tai
Marjo Pihlman p. 020 7430 802

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Masennuslääkkeiden käyttöön
liittyvät ongelmat
Suullisen kyselytunnin asia
Arvoisa puhemies! Hyvinvointivaltio Suomessa jo sadattuhannet kansalaiset syövät
erilaisia masennuslääkkeitä, joista yleisimpiä ovat ssri-lääkkeet. Viime vuonna Suomessa käytettiin näihin lääkkeisiin 25 miljoonaa euroa, josta puolet maksoi Kela eli
veronmaksajat. Nämä lääkkeet helpottavat
masennusta turruttamalla käyttäjänsä välinpitämättömään tilaan, jossa elämän kolhut tuntuvat etäisiltä. Niihin liittyy monia
ikäviä sivuvaikutuksia ja niitä on syytetty
toistuvasti jopa itsemurhien ja väkivallan
aiheuttamisesta.
Masennuslääkkeitä määrätään liian kevein perustein ja usein potilas kaiken lisäksi jää ilman asiaankuuluvaa seurantaa. Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, onko hän tietoinen masennuslääkkeiden
käyttöön liittyvistä ongelmista.
Pirkko Ruohonen-Lerner 6.3.2008

Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista annetun lain 8 §:n
muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Arvoisa puhemies! Kannatettava esitys, ja
taas kerran saa kuulla, kuinka täällä poliittinen tahto on ilmeisesti liian politisoituneena tämän ykkösasiankin hukannut moniakin kertoja. Mutta tietysti ed. AkaanPenttilänkin lupaus siitä, että rahaa on tulossa, on mielenkiintoinen asia.
Toisaalta minä kysyisin - olen äskeisen
edustajan kanssa samaa mieltä siitä, että
tämä vähentää ilman muuta kustannuksia
samalla lailla kuin omaishoitajajuttu tekee
omaishoitotapauksessa, ja omaishoitotapaukset useasti ovat myös vammaistapauksia,
ja nämä asiat kietoutuvat toisiinsa - miten
tämä koulutusjuttu sitten: Onko sitten erityisesti koulutettava, totta kai vähän eri lailla, näitä vammaishoitajia? Totta kai sekin
rahoitus sieltä samoilta suunnilta tulee.
Eli tämä on kohtalaisen akuutti juttu
myös tämän omaishoidon ja ihmisten vanhenemisen suhteen. Vaikka täällä sanotaankin tietysti tämä Kela-paradoksi, joka meillä
on joka paikassa, kuinka määritellään tämä
trauma tai vammaisuus yleensä, tai kuntaparadoksi, joka aina pitkittelee näitä juttuja,
täällähän sanotaan, että ”perusoikeusjärjestelmämme siis edellyttää, että henkilökohtainen ...”. ... Jossain se oli kuiteskin: ”Joka
tarvitsee pysyvän tai etenevän, muun kuin
ikääntymisestä johtuvan vamman tai sairauden johdosta.”
Kelahan nykyään todistelee monissa jutuissa työvammautumisien suhteen, että ne
ovat vaan ikääntymisestä johtuvia ja kaikkea, että tämä on tämä Kelan oikeastaan
... Taas törmätään siihen, minkä takia tämä
varmaan on kaatunut täällä monta kertaa:
Kelan uskomaton ”valtious”, että se on niin
kuin jotenkin määräävä elin tähän eduskuntaan nähden pitkäaikaisen olemassaolonsa
kautta ja siellä tämmöinen tietty lääkärien
ylimääräinenkin valta tähän yhteiskuntaan.
Pertti Virtanen 6.3.2008
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Pentti Oinonen:
metsänhoitomaksuvelvollisuus metsän perintöja lahjaveron huojennuksen
perustaksi

Kirjallinen kysymys

sähkön siirtohintojen
alueellisista eroista
tojen suhteen, edellyttäen että
asiakkaan sijainti jakeluverkonhaltijan alueella ei vaikuta niihin. Tämä mahdollistaa kuitenkin sen, että siirtohinta maaseudulla on huomattavasti suurempi
kuin kaupungissa. Sähkömarkkinoita valvovan Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa
sähköyhtiöiden tekemää voittoa ja sähkömarkkinalainsäädännön noudattamista. Lainsäädäntö
vaatii pitämään hinnat kohtuullisina, mutta maksujen suuruuden
voi sähköyhtiö kuitenkin päättää
täysin vapaasti.
Etenkin kun Suomen valtiolla on määräysvaltaa yhdessä eniten sähkön siirrosta veloittavista
yhtiöistä, ja kuluttaja ei siirtohintoihin voi vaikuttaa, pitäisi asiaan
puuttua. Sähkö on jokaisen kansalaisen päivittäin tarvitsema hyödyke, eikä asuinpaikan tulisi vaikuttaa sähkön siirtohintaan. Sähköverkkotoiminnan säilyttäminen
nykyisessä muodossa on perusteltua, mutta siirtohintojen määräytymiseen ja alueelliseen vaihteluun tulisi asettaa rajoitteita lainsäädännön kautta.

Kansanedustaja Pentti Oinonen on tehnyt ajankohtaisen lakialoitteen perintöveron poistamisesta metsäomaisuudelta, joka on metsänhoitomaksuvelvoitteen alaista. Tämä torjuisi Oinosen mukaan tehokkaasti puuhuoltoa uhkaavia vaikeuksia.
Jos metsänomistaja on saanut lakien mukaisen vapautuksen metsänhoitomaksusta alan ammatillisen koulutuksen perusteella, tapausta tulee käsitellä yhtäläisesti niiden metsätilojen kanssa, joista metsänhoitomaksu maksetaan. Edistettäessä täten metsätaloutta ja sukupolvenvaihdoksia hyötyjinä
ovat erityisesti maaseutu ja taantuvat taajamat ja kaupungit,
juuri ne alueet ja paikkakunnat, joihin valtion tulisi erityisesti panostaa elinkeino- ja yrityspoliittisia tukitoimia.
Perintöveron poisto lähiomaisilta olisi myös mitä tehokkain elinkeinopoliittinen tukitoimi, ja sen vaikutus toimisi tehokkaimmin erityisesti siellä, missä sitä eniten tarvittaisiin.

Kaasuputki Itämereen?
- suunnitelma aikataulussa

Pohjola-Norden ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta järjestivät Pohjolan päivän seminaarin 10.3. eduskunnan lisärakennuksessa. Seminaariin osallistui joukko vaikutusvaltaisia henkilöitä.
Seminaarin pääpuheenaiheeksi nousi Sebastian Sassin pitämä esitelmä kaasuputkihankkeesta Viipurista Saksaan.

Eduskunnan puhemiehelle:
Sähkömarkkinoiden avautumisesta huolimatta sähköverkkotoiminta on säilytetty luvanvaraisena,
niin sanottuna luonnollisena monopolitoimintana. On täysin perusteltua ettei kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ole kansantaloudellisesti järkevää. Nykyisin kuitenkin yli puolet sähkölaskusta voi
olla pelkkää siirtomaksua, jota kuluttaja ei voi kilpailuttaa. Julkisuu-

dessakin olleiden tietojen mukaan
maaseudulla asuva voi joutua maksamaan sähkön siirtämisestä puolet enemmän kuin kaupungissa
asuva. Vaikka siirtomaksukin määräytyy kulutuksen mukaisesti, nostaa maaseudun alhainen asukastiheys siirtomaksun paljon korkeammaksi verrattuna tiheään asuttujen
kaupunkien siirtomaksuihin.
Sähköverkkoyhtiöillä on hinnoitteluvapaus sähkön siirtohin-

Mittava rakennuskohde

Helsingissä 12 päivänä
helmikuuta 2008
Raimo Vistbacka

Kirjallinen kysymys

Viipurista Saksaan ulottuva kaasuputki olisi mittava rakennushanke, ehkä jopa suurin Itämeren ympäristömailla. Hankkeen ympärillä on ollut paljon keskustelua varsinkin putken
ympäristötekijöistä. Hankkeen toteuttajilla ei ole poliittista
kantaa asiaan, pysyyhän rakennettava putki yhteisellä talousvyöhykkeellä rikkomatta maiden talousvesirajoja.
Tällä hetkellä EU:n alueella käytettävästä kaasusta 59 prosenttia on tuonnin varassa. Ennusteet kertovat tuonnin tarpeen nousevan lähitulevaisuudessa jo 75 prosenttiin.
Putken rakennustöissä noudatetaan kansainvälistä lainsäädäntöä. Jos putki rakennettaisiin maalle, sen tekemisessä olisi
enemmän ongelmia kuin veden alle rakennettavassa putkessa. Yhtenä suurena ongelmana olisivat maankäyttöongelmat
sekä putken ympärille vaadittava turva-aitaus.
Veden alle rakennettava putki tehtäisiin ns. kaapelimenetelmällä, jossa putki kootaan erityisesti sitä varten rakennetulla
laivalla yhtenäiseksi putkeksi, joka sitten lasketaan yhtämittaisena syvyyteen. Putken takia ei tehdä mitään erityisiä raivaustöitä, vaan merenpohjaan lasketaan tasoittava graniittimurske.
Putken koko matkalta tehdään tutkimustyö pohjan muodoista
ja mahdollisista esteistä. Meren pohjasta voi löytyä vaikka räjähtämättömiä pommeja ja ammuksia sotien jäljiltä.
Teksti ja kuva: Harri Lindell
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Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo
ryhtyä, jotta lainsäädännön kautta voitaisiin tasata sähkön siirtohintojen alueellisia eroja?

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Työpaikkakiusaamista seuraavan ja tutkivan
yksikön perustamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Työpaikkakiusaaminen on vasta viime aikoina noussut laajaan
tietoisuuteen, ja sen uhriksi joutuneet ovat alkaneet kertoa kokemuksistaan ja vaatia oikeutta itselleen kärsimyksistään.
Useat asiantuntijat ovatkin
myöntäneet, että ongelma on
huomattavasti oletettua laajempi,
ja työpaikkakiusaamista esiintyy,
jos ei kaikilla, niin ainakin hyvin
useilla työpaikoilla. Kiusaamisen
kohteeksi joutuneita on varovaistenkin arvioiden mukaan kymmeniätuhansia, ja kiusaamisesta aiheutuu vuositasolla valtaisa määrä työstä poissaoloja, lääke- ja terapiakustannuksia, ennenaikaiselle sairauseläkkeelle joutumisia
sekä jopa itsemurhia.

Näitä seurauksia ei kuitenkaan
osata vielä luokitella kuin poikkeustapauksissa työpaikkakiusaamisesta johtuviksi. Yleensä sairastuminen tai poissaolot koetaan
enemmänkin uhrin heikkoudeksi ja omaksi syyksi kuin kiusaamisen aiheuttamina oireina. Voidaan
puhua lähes piilossa olevasta työperäisestä kansantaudista, jonka
tutkiminen, syiden ja seurausten
selvittäminen sekä tarpeelliset
ehkäisy- ja hoitotoimet ovat lähes olemattomat.
Kiusatuille ei ole tällä hetkellä olemassa mitään omaa, ongelman tuntevaa auttajaverkostoa,
kuten tilanne on onneksi esimerkiksi päihdeongelmasta kärsivien
kohdalla. Työterveyslaitokseen
tuleekin pikaisesti perustaa uusi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

työpaikkakiusaamiseen erikoistuva tutkimus- ja tarkastusyksikkö, joka ryhtyisi selvittämään ongelmaa ja kehittämään työpaikkakiusaamisen selvitys- ja hoitojärjestelmää maahamme.
Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo
ryhtyä uuden työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseksi Työterveyslaitokseen?
Helsingissä 17 päivänä
tammikuuta 2008
Raimo Vistbacka
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Ihminen rahan edelle
Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten mielestä työnteon on aina
kannatettava joutenoloa paremmin. Perussuomalaisten mielestä koko Suomi tulee pitää asuttuna. Perussuomalaisten mielestä
yhteiskunnallisen päätöksenteon
tulee olla oikeudenmukaista.
Onko oikeudenmukaista, että
kannattava yritystoiminta, jolla
on merkittävä aluepoliittinen vaikutus, lopetetaan? Onko se Lapin
etu? Onko se Kymen etu? Onko
se Suomen etu? Ei ole, herra puhemies. Se on vain ja ainoastaan
pörssipelurin kuviteltu etu! Haluammeko me, että kaikista suomalaisista pitää tulla pörssipelureita
ja optiosaalistajia?

hyvät edustajat. Joko me myymme
valtionyhtiöt pois kokonaan tai sitten me käytämme sitä valtaa, jonka
kansa on meille uskonut.
Me emme kerta kaikkiaan voi
täällä salissa esittää kansalle, että perustuslakimme arvo on pienempi kuin niiden Stora Enson
osakkeiden yhteisarvo, jotka ovat
muiden tahojen kuin valtiovallan
omistuksessa.
On väärin sanoa, että valtiovallasta on tullut renki omassa kodissaan. Totuus näyttää olevan se,
ettei valtiovalta ole kotoisin mistään. Se ei tottele isäntäänsä eli
kansaa, vaan se tottelee rahaa, jolla ei tunnetusti nykyaikana ole sen
paremmin isäntää kuin emäntää.
Siinä prosessissa se kansanvalta,
jonka turvin rahaa uudelleen jaetaan ja hyvin pitkälle myös synnytetään, lopulta murtuu ja pääomat
siis keskittyvät. Raha tulee rahan
luo. Vai väittääkö joku, että kansanvalta itsessään on arvoton eikä
mahdollista hyvinvointia?

Mikä riittää?
Mikä silloin työntekijänä riittää, jos se, että tekee parhaansa
ja tuottaa voittoa ei riitä? Mikä
silloin riittää? Tätä kysyin Massaliikkeen edustajilta sekä eduskunnan portailla että sisätiloissa. He eivät osanneet vastata. En
osaa itsekään. Sen on riitettävä,
muuten maailmasta menee mieli ja merkitys.
Esimerkiksi Kemijärven sellutehdas tuottaa vuodessa noin 20
miljoonaa euroa voittoa, joka on
päivässä noin 65 000 euroa. Ajatelkaa, 65 000 euroa voittoa päivässä! Kemijärven tehtaaseen sijoitetun pääoman tuotto on ollut
vuosina 1999-2005 huomattava jopa 17 % vuodessa, kun taas konsernin sijoitetun pääoman tuotto
on ollut vain n. 3,5 %. Kemijärven
sellutehdas on siis erittäin kannattava tuotantolaitos ja sijoitus.

Hölmöläisten hommaa!
Hyvät edustajat, kysyn vaan, millä laskutoimituksella saadaan aikaan sellainen lopputulos, että
juuri tämä selvästi keskivertoa
kannattavampi investointikohde
Stora Ensossa on se, joka tulee
lakkauttaa ja jonka ylläpitäminen
vaikuttaisi muka negatiivisesti yhtiön pörssiarvoon? Hallitus tietää
itsekin, miten asia on, mutta tästä
on tullut näköjään arvovaltakysymys. Kun on ensin hutkittu ja vas-

Valhetta toisen päälle
ta sitten tutkittu, on päätetty viedä prosessi loppuun. Meni syteen
tai saveen! Hölmöläisten hommaa
sanon minä.
Hallitus ja sen myötäjuoksijat
ovat kuin kuorossa laulaneet, ettei
ole realistista puuttua Stora Enson
päätökseen lakkauttaa Kemijärven
ja Summan tehtaat. Hyvät edustajat, miten te, jotka laulatte tässä
kuorossa, kehtaatte käydä kerta
toisensa jälkeen puhumassa kotiseutunne tilaisuuksissa siitä, miten
taas kerran tarvitaan ehdokkaita ja
kannatusta kunnallisvaaleissa, jotta saadaan hoidettua näitä meidän
yhteisiä asioita? Kuinka sitä kehtaa tehdä? Vai liikutteko te ken
ties vain sellaisten ihmisten keskuudessa, jossa kuulette aina sen,
mitä haluattekin kuulla?

Kaikilla yksi ääni
Arvoisa puhemies! Itse liikun sellaisten ihmisten joukossa, jossa
kaikilla on yksi ääni. Kansanvallassa jokaisella ihmisellä on yksi ääni ja vain hän voi sen itse ja
henkilökohtaisesti antaa. Me täällä eduskunnassa olemme jokai-

Poliisitoimintaan lisää rahaa
On kansallinen häpeä, että Suomessa koulutetaan poliiseja suoraan työttömyyskortistoon. Virat
ovat olemassa, mutta niitä ei rahan puutteen vuoksi täytetä. Tämä on täysin käsittämätöntä, sillä Suomessa on rahaa enemmän
kuin koskaan.
Poliisin vaativaan ja vaaralliseenkin ammattiin on halukkaita menijöitä. Hakijoiden laatu on ollut hyvää. Valtiovalta tekee valtavaa karhunpalvelusta sisäiselle turvallisuudellemme sallimalla nykyisen tilanteen, jossa vaativan koulutuksen
päätöksenä on työttömyyskortisto
ja hakeutuminen muihin tehtäviin.
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Kuka haluaa jatkossa kouluttaa itseään työttömäksi poliisiksi?
Sisäinen turvallisuus ja liikenneturvallisuus eivät hoidu itsestään vaan ne vaativat resurssinsa. Hallituksen on välittömästi jo
seuraavassa lisäbudjetissa osoitettava riittävät määrärahat, jotta valmistuville poliiseille voidaan
osoittaa työpaikka valmistumisen jälkeen. Mallia voi tähän ottaa puolustusvoimista, joissa valmistuneille upseereille pystytään
takaamaan työpaikka.

nen ihmisten äänillä. Meidän tehtävämme on käyttää saamiamme
ääniä. Kuulen ääniä. Suomalaisia.
On epätervettä, suorastaan
masokistista, nauttia siitä, että
halutaan tehdä päätöksiä, joista kansalaiset kärsivät. Tähän on
nyt kuitenkin tultu. Kun rahalle
on annettu maassa valta ja voima, voi kunniaa niittää ainoastaan rahan ehdoilla. On häpeällistä, että kerta toisensa jälkeen
tullaan väittämään kansalle kirkkain silmin ja vakavalla naamalla,
että valtio käytännössä 35 prosentin äänivallalla ei voi edes yrittää
puuttua pörssiyhtiön toimintaan,
koska se on muka vastoin periaatteita. Mistä tämmöinen tulkinta
on kotoisin? Brysselistäkö?
Täällä Kepu on pontevaa poikaa vajaan 25 prosentin kannatuksella eduskuntavaaleissa ja
kehuu pitkin selkosia takki auki, että me olemme suurin ja kaunein puolue. Lapin kepukin pukkaa julkilausumaa ja vaatii Kemijärven tehtaan pelastamista, mutta eduskuntakepu istuu harjasniska takinkauluksessa istuntosalissa tekemättä mitään.

Valtiovalta kuuluu kansalle
Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Jos perustuslakimme keskeisin sanoma on
käytännössä kuollut kirjain, on
viesti perustuslain uudistusta valmistelevalle työryhmällekin harvinaisen selvä: Valta ei kuulukaan
enää kansalle, vaan suurpääomapiireille ja pörssipelureille.
Presidentin virkakin on tällä logiikalla lakkautettava, sillä onhan
se kiusallista, kun kansan suoraan
valitsema presidentti voi olla hallituksen kanssa asioista eri mieltä.
Ja tätä eri mieltä olemista te hyvät
hallitusherrat ja hallitusrouvat nimitätte populismiksi!
Minkä takia hallitus on antanut
ymmärtää, että Stora Enson osakekurssi laskisi, jos me täällä puuttuisimme kansan tahtoa noudattaen
ja matemaattisiin tosiseikkoihin tukeutuen tähän epäkohtaan? Ja mitä
merkitystä väliaikaisella osakkeen
hypoteettisen arvon alenemisella
edes olisi, jos osakkeista ei olla aikeissa luopua? Tästä on kysymys,

Stora Enson perustelut ovat
muuttuneet matkan aikana kuin
Auervaaran kosintapuheet. Valhetta on mätetty toisen päälle.
Omat metsänsä myynyt yhtiö on
käyttäytynyt ikään kuin se omistaisi Lapin metsät. Kaiken kukkuraksi se kieltäytyy edes neuvottelemasta tehtaansa myynnistä, vaikka ostajia olisi. Röyhkeys
on ollut täysin estotonta.
Olisi oikein ja kohtuus, että asioiden perinpohjaisen selvittämisen takaamiseksi Kemijärven tehtaalle myönnettäisiin jatkoaikaa
vuoden 2009 loppuun asti, jolloin
totuus paljastuisi ja tehdas voisi jatkaa vaikka biojalostamona.
Tämä toteutuisi varmasti jos Suomen hallitus ja eduskunta näin yhdessä edellyttäisivät. Tehdään oikein, kun se on mahdollista.
Välikysymys Stora Enso Oyj:n
tehtaiden lopettamisesta ja
valtion omistajapolitiikasta
13.2.2008.
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Timo Soini

Timo Soini pyydysti
eduskuntavaalien äänirohmun Tampereelta
Edellisissä eduskuntavaaleissa
Pirkanmaalta huiman äänisaaliin hankkinut Laila Koskela
on lupautunut lähtemään Perussuomalaisten sitoutumattomaksi kunnallisvaaliehdokkaaksi Tampereella.
Eduskuntavaaleissa Laila
Koskela edusti Senioripuoluetta, ja sai osakseen erittäin paljon huomiota tehty-

ään työntekijänä kantelun Tampereen Koukkuniemen vanhainkodin henkilöstövajeesta lääninhallitukseen. Kantelun johdosta
Koukkuniemeen on palkattu yli
sata hoitajaa lisää.
Laila Koskelaa havittelivat
muutkin puolueet, mutta pisimmän korren veti puheenjohtaja Timo Soini. Vaikka Koskelan
äänisaalis viime vaaleissa oli yli

5700 ääntä, paikka eduskunnassa jäi saamatta.
Myös Perussuomalaisten
sitoutumaton kansanedustaja Pertti ”Veltto” Virtanen
on luvannut lähteä kunnallisvaaleihin Perussuomalaisten listalta.
Virtanen on valittu Tampereen nykyiseen valtuustoon sitoutumattomien listalta.

Timo Soini Espoonlahdessa
lauantaina 1.3.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Nepalin nuoret ovat kehityksen selkäranka
Nuorissa on tulevaisuus,
tavataan sanoa.
Harvassa maassa
sanonta pitää yhtä
hyvin paikkansa kuin
Nepalissa.
Suomalaisten eduskuntapuolueiden muodostama Demo ry. pyrkii omalta osaltaan tukemaan Nepalin ponnistuksia kohti avointa
demokratiaa. Yksiin käsiin keskittyvästä vallasta on maassa jo tarpeeksi huonoja kokemuksia. Nyt
halutaan panostaa yhteistyöhön.
Nuorten kyky toimia yhdessä
yli puoluerajojen nähtiin Demon
joulukuussa Katmandussa järjestämissä keskustelutilaisuuksissa
välttämättömänä.
- Nuoret ovat kehityksen selkäranka, osallistumismahdollisuuksista puhunut Sowyamvu Raj
Dangol kiteytti.
Nepalin murrosvaiheessa nuorilla on ratkaiseva rooli yhteiskunnan rakentamisessa. Jo ikärakenne kertoo, että kyseessä on
nuorten maa: vaikka merkittävät
yhteiskunnalliset asemat ovat yli
60-vuotiaiden hallussa, on 40 prosenttia väestöstä alle 14-vuotiaita
mediaani-iän asettuessa 20 vuoden
paikkeille. Päättäjien sukupolvenvaihdos tuntuu väistämättömältä.
Kevään 2006 demokraattinen
kansanliike loi avoimelle poliittiselle osallistumiselle pohjan, jota
nuorisopoliitikot pyrkivät puoluerajat ylittävässä yhteistyössä vahvistamaan.

Toiminnalla viisi painopistettä
Demon Nepalin-hankkeen tarkoituksena on tarjota nuorille poliitikoille mahdollisuus ja puolueeton
tila vuoropuhelulle. Yhdistyksen
toimisto Katmandussa palvelee nepalilaisia nuorten puolueita ja järjestöjä kohtaamispaikkana ja tarjoaa tarvittaessa esimerkiksi nuorten
kaipaamaa asiantuntija-apua.
Toimisto on ollut lokakuusta
asti ahkerassa käytössä.
- Nuoret ovat kokoontuneet
tänne suunnilleen joka toinen päivä tapaamaan ja valmistelemaan
esityksiään, toimiston koordinaattori Darshana Patel kertoi.
Demon Nepalin-hanke käynnistyi maaliskuussa 2007, jolloin
nuoret eri puolueista kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteen
pohtimaan demokratian mahdollisuuksia ja ongelmia. Ohjelma on
muutamassa kuukaudessa vakiinnuttanut paikkansa niin, että yhteistyölle on sovittu viiden kohdan asialista, jonka puitteissa toimintaa kehitetään.
Demokratian lisäksi painopisteitä ovat koulutus kaikille, peruspalveluiden turvaaminen, nuorten
osallistumismahdollisuuksien parantaminen sekä kestävä ja tasavertainen kehitys. Suuntaviivojen
ollessa selvillä seuraavana haasteena on laajentaa hanke pääkau-
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Nepalilaiset nuorisopoliitikot tekevät yhteistyötä yli puoluerajojen. Kuva: Jenni Karjalainen.
pungista Katmandusta alueelliselle ja ruohonjuuritasolle.

Oikeudet velvollisuuksien
kääntöpuoli
Joulukuun keskustelutilaisuuksissa nuoret esittelivät toiminnan
teemoja ja pohtivat, kuinka nuorten osallistumista voitaisiin Demon avulla kehittää. Samalla he
arvioivat kriittisesti omaa poliittista toimintaansa.
Toistaiseksi kansalaiset eivät luota poliitikkoihin eivätkä toisiinsa,
eikä poliittista toisinajattelua suvaita, dalitien nuorisojärjestöä edustanut Arjun Pariyar esitti. Hänen mukaansa politiikassa kaivataan rehellisyyttä ja vastuullisuutta.
Vastuuta korosti myös kansanrintamapuolueen nuorten edustaja Janardan Joshi, joka muistutti
oikeuksien kääntöpuolesta.
- Jos täytämme velvollisuutemme, oikeudet seuraavat perässä,
Joshi päätteli peruspalveluja käsitelleessä esitelmässään.

Demon matkassa Tansaniassa
Olin Perussuomalaisten naisten edustajana Dar es Salaamissa pidetyssä Demo ry:n järjestämässä naisten poliittisia
vaikutusmahdollisuuksia käsitelleessä seminaarissa. Demo on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö,
joka toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden
välisiä yhteistyöhankkeita.
Osuutenani oli kertoa haasteista, mitä Kainuun syrjäinen sijainti aiheuttaa jokapäiväisessä elämässä kainuulaisil-

le sekä Kainuun hallintomallikokeilusta. Yllättäen saimme huomata, että myös Tansaniassa on
samanlaisia ongelmia kuin Suomessa; syrjäseuduilla palvelut
ovat vaikeasti saatavilla, väestö
ikääntyy ja arkielämä vaatii toisenlaisia ponnisteluja kuin suurissa asutuskeskuksissa. Lisäksi yhteistä mietittävää oli myös siinä,
miten saada lisää naisia mukaan
politiikkaan ja päättämään yhteisistä asioista.
Seminaarin antina saimme molemminpuolista oppimista demokratian toimintatavoista, ongelmista ja mahdollisuuksista.

Seminaarin lisäksi osallistuin myös keskusteluun ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta (Citizens’ Global
Platform) sekä Helsinki Prosessin seurantakokoukseen.
Matkan antina oli myönteinen kokemus siitä, että suomalaiset poliitikot voivat tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Naisten välinen ystävyys
ja kannustavuus antaa voimia
jatkaa kohti uusia haasteita –
tällä erää kohti tulevia kunnallis- ja maakuntavaaleja.
Jaana Sankilampi

Teksti: Jenni Karjalainen

Nuorten osallistumismahdollisuuksia on lisättävä, sanoi
Sowyamvu Raj Dango

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Jaana Sankilampi Helsinki Prosessin seurantakokouksen tauolla Kilimanjaro Hotel
Kempinskin aulassa.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Maisterisjätkä on syntynyt!
Timo Soinin kirjan julkistamistilaisuudessa eduskunnassa oli väkeä
tuvan täydeltä perjantaina 14.3.
Kirjan nimeksi tuli Maisterisjätkä, vaikka julkistamistilaisuudessa leukailtiinkin kirjan nimeksi ennemmin sopivan ”Taisteluni”.
Kirjassaan Timo Soini kertoo
syntymästään poliittiseksi henkilöksi. Tämä tapahtuma lähti
liikkeelle jo 16-vuotiaana Timon
ihaillessa Veikko Vennamon politiikkaa silloisessa Suomen Maaseudun Puolueessa. Lukiolaispojasta, joka liittyi Smp:hen 26.3
vuonna 1973, on kasvanut nykypäivän nousevan Perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja.
Ehkä kirjan nimeksi olisi sopinut myös ”Haastaja”. Puolue on
haastanut nykyisen EU-myönteisen politiikan, ja tarjoaa selvän
vaihtoehdon äänestäjille. Suurten
puolueiden harmiksi Perussuomalaisten kannatusta mittaavat gallupit sojottavat koko ajan ylöspäin.
Espoolaisessa Iivisniemen betonilähiössä kasvaneesta herkästä lukiolaispojasta on tullut aikuinen, 45-vuotias mies, jonka
panssarikuoreen eivät poliittiset
pahatkaan palavat nuolet pysty. Soini on ollut politiikassa mukana jo 29 vuotta, hän on kokenut on Smp:n konkurssit ja riidat,
Halmeen hölmöilyt ja Kari Bärlundin tapaiset selkkaukset.

Kantoraketista
punaiseen viivaan
Tony Halmetta Soini vertaa kantorakettiin, joka nosti puoluetta ylös.
Kun polttoaine raketista loppui,
putosi Tony itse kantoraketin lail-

Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Kuva: Juha Törmälä
Kannen suunnittelu:
Markko Taina.

Kirjan julkistamistilaisuudessa riitti kiinnostuneita kuulijoita. Kuva: Jussi Niinistö.
la alas puolueen jatkaessa matkaa
kohti kannatuksen yläilmoja. Lopullinen kantoraketti oli vuoden
2006 presidentinvaalit, joissa Perussuomalaisten laariin ropisi ääniä hulppeat 103492 kappaletta.
Soini kertoi hyvän esimerkin
kansanedustaja Halmeen tavasta
käsitellä asioitaan. Tony myöhästyi
ensimmäisestä ryhmäkokouksesta
pari minuuttia. Ryhmä torui leikkimielisesti miestä, ja sitten realisoitiin tilanne sanomalla: ”ei kaksi
minuuttia paljoa ole”. Tähän Tony
omaan tyyliinsä totesi: ”Kuule, jos
olet kaksi minuuttia tumman mie-

hen kanssa nyrkkeilykehässä ottelemassa maailmanmestaruudesta,
niin se on tosi pitkä aika!”
- Ole nyt siinä tässä tilanteessa vihainen Tonylle, muisteli Soini
kirjan julkistamistilaisuudessa.
Kun Smp:n rauniot olivat hiilloksella ja Soini huomasi olevansa
työtön puoluesihteeri, hän sai varteenotettavan tarjouksen SDP:n riveistä, johtavilta poliitikoilta. Tarjolla olisi ollut työpaikka, aluksi
Ay-liikkeen puolella. Ketkä näitä tarjouksia tekivät, sitä Soini ei
suostu kertomaan, koska he ovat
yhä politiikassa vahvasti mukana.

Tästä SDP:n ehdotuksesta miehelle jäi punainen viiva sydämeen,
mutta se ei estä silti politiikan
konkaria suomimasta Sdp:tä politiikan taitelutantereilla.

Reilun suorapuheinen
Timo Soini on maisterisjätkä, joka on syntynyt Raumalla 1962,
koulutukseltaan valtiotieteiden
maisteri. Kansanedustaja vuodesta 2003. Espoon kaupunginvaltuutettu vuodesta 2001. Perussuomalaisten puolueen perustajajäsen.

Soinissa yhdistyvät opillinen sivistys ja kansanomainen esitystapa. Maisterisjätkä on uskon ja aatteen mies, joka erosi Evankelisluterilaisesta kirkosta naispappeuden, abortin ja henkilökohtaisen
uskon kokemuksen seurauksena.
Heteromies, isä, aviomies, futisfani ja ravimies.
Kirjassa Timo Soini esittelee poliittisen ajattelutapansa, minkälaista politiikkaa hän ajaa ja miksi. Populistiksi tunnustautuva Timo Soini puhuu tavallisen ihmisen äänellä, kielellä, jota Suomen kansa ymmärtää ja joka itse uskoo omaan
sanomaansa. Timo Soini on politiikassa omana itsenään, värikkäänä
persoonana, maisterisjätkänä.
Teksti: Harri Lindell

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Riittävätkö resurssit?

Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti kannattaneet YK:n mandaatilla tapahtuvaa rauhanturvatyötä ja kriisinhallintaa. Sen Suomi osaa ja siitä meitä maailmalla
arvostetaan. Nyt olemme ottamassa kantaa hallituksen selontekoon
Suomen osallistumisesta Naton
nopean toiminnan eli NRF-joukkojen toimintaan.
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Edellä olemme saaneet pääasiassa kuulla perusteluja sille, miksi
meidän pitää mennä mukaan YKjohtoisen rauhanturvaamisen ja
EU:n taistelujoukkojen lisäksi vielä tähänkin toimintaan. Selonteon
mukaan NRF:ään osallistuminen
tarjoaisi Suomelle mahdollisuuden
kehittää omaa nopean toiminnan
kykyään edelleen. Se kuulemma
myös tukisi Suomen osallistumista
EU:n taisteluosastojen toimintaan,
eikä se muuttaisi Suomen suhdetta
Natoon. Uskoo ken haluaa.
Joka tapauksessa asia halutaan
saada näyttämään siltä, että NRFjoukoissa olisi kyse luontevasta
jatkosta suomalaiselle rauhanturvaamisperinteelle. Tästä voidaan
olla perustellusti toistakin mieltä.

Kriittinen suhtautuminen
Perussuomalaiset suhtautuvat
kriittisesti NRF-joukkoihin liittymiseen. On hyvä, että Suomi ei selonteon mukaan ole asettamassa
sotilasosastoa NRF-valmiusvuoroon. Mielestämme on silti edel-
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leen syytä yhtyä tasavallan presidentin esittämään kysymykseen:
riittävätkö resurssimme?
Jo nyt näyttää siltä, että laaja
rauhanturva- ja kriisinhallintatoimintamme nielee voimavaroja
kotimaan puolustukselta. Asetekniikka kallistuu jatkuvasti, mutta
kansainvälisesti verrattuna alhaisella tasolla olevia puolustusmäärärahoja ei ole kasvatettu juuri nimeksikään, vaikka talouskasvun
puolesta se olisi ollut mahdollista. Nykyrahoitus ei enää kunnolla mahdollista koko maan puolustamista. Kansainväliseen toimintaan sen sijaan näyttää riittävän
rahaa lähes rajattomasti.
Pienen Suomen voimavaroja ei
saa hajauttaa maailman tuuliin eikä kaiken maailman ongelmia voi
siirtää suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi.

voitteena NRF-joukkojen ja itsenäisen puolustuksen edellytysten laiminlyömisen kautta ujuttaa
Suomea aste asteelta kohti tilannetta, jossa sotilaallinen liittoutuminen on ainoa vaihtoehto?
Selvyyden vuoksi sanottakoon,
etteivät Perussuomalaiset vastusta
kaikkea yhteistyötä Naton kanssa
silmät kiiluen kuten Vasemmistoliitto. Meidän motiivimme on yksinomaan huoli oman maan puolustuskyvystä. On harhaluulo, että
yliaktiivinen kansainvälinen osallistuminen jotenkin merkittävästi tukisi omaa kansallista puolustuskykyämme, jonka kuitenkin pitäisi olla meille turvallisuuspolitiikassa asia numero yksi.
Sitä paitsi Perussuomalaiset
katsovat, että jos Suomi päättää
anoa Nato-jäsenyyttä, on ratkaisu
tehtävä kansanäänestyksellä kuten EU-jäsenyyskin.

Huoli puolustuskyvystä
Reserviläisiä koulutettava
Hallituksen selonteko ei näytä
seisovan aivan rehellisellä pohjalla. Onko hallituksen piilota-

Hallitus tuhlaa resursseja ja rakentaa pilvilinnoja EU- ja NRF-jouk-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

kohankkeillaan. Suomen tulee olla turvallisuus- ja puolustuspolitiikassaan inhorealistinen ja määrätietoinen. Kansalaisia on kuultava. Reserviläisiä on koulutettava.
Emme ole enää puolueeton maa,
mutta emme myöskään liittoutunut maa. Mitä me olemme?
EU ei anna meille turvaa, Natoon emme kuulu, joten ainoa turvatakuumme on uskottava kansallinen puolustus. Siitä on tärkeintä pitää kiinni, unohtaa haihattelu, ja olla toki mukana rauhanturvaamistoiminnassa, mutta
järkevissä puitteissa.
Valtioneuvoston selonteko
Suomen osallistumisesta
Naton nopean toiminnan
joukkojen (NRF)
täydentävään toimintaan
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro
eduskunnassa 11.3.2008
Kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lerner
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Avantouinnin MM-kisat Lontoon malliin
8.-10.2.2008 järjestettiin eteläisessä Lontoossa avantouinnin maailmanmestaruuskisat South London Swimming Club`in toimesta.
Seura on perustettu yli sata vuotta sitten, eli samaan aikaan kuin
Lontoon Tooting Bec Lidon uimala valmistui heinäkuussa 1906.
Uima-allas on suorakaiteen muotoinen, ja sen koko on valtaisa 30
x 91 metriä. Kesäisin Lidossa on
tuhansia auringonottajia ja uimareita, talvisaikaan on ymmärrettävästi hiljaisempaa.

Sää yllätti järjestäjät
SLSC-seuran järjestäjät yllättyivät viikonlopun säästä, sillä he
olivat tietoisesti päättäneet järjestää kisan sellaisena ajankohtana, jolloin avantouimareilla olisi talven tuntua uintitapahtuman
aikana. Lontoossa piti - tilastojen mukaan - tuolloin olla jäätävän tuulinen, sateinen ja kylmän
kolea sää, mutta toisin kävi. Torstaista sunnuntaihin aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja lämpöäkin oli 14 - 15 astetta. Uimaaltaan veden lämpötilakin oli + 5
asteen kieppeillä, eli pari astetta
normaalia korkeampi.
Paikallisista katsojista monet
olivat pukeutuneet T-paitoihin
ja shortseihin, kun meillä Pohjolan pojilla oli jaloissa välihousut
ja päällä lämpöiset talvipuserot.
Lämmin sää jatkui aina maanantaihin saakka, jolloin allekirjoittaneen ja kumppanien linja-auto
starttasi kohti Heatworthin lentokenttää.
Kuten yllä olevasta varmaan
selvisi, avantouinnin maailmanmestaruudesta voidaan kilvoitella maissa, missä vesi jäätyy hyvin
harvoin ja avantojakin näkee vain
valokuvissa.

Suomalaisia osallistui eniten
Kisojen henkilökohtaisiin sarjoihin ja joukkuekilpailuihin osallistui lähes 700 uimaria 21 maasta,
eri puolilta maapalloamme. Suomen ja Iso-Britanian lisäksi eniten uimareita oli Latviasta, Venäjältä, Slovakiasta, Italiasta, Tsekistä, Norjasta, Tanskasta ja Australiasta. Meitä suomalaisia oli tietenkin eniten, eli 217 avantouinnin
harrastajaa.

Suomalaisia oli Turun lisäksi
eniten Tampereelta, Helsingistä,
Oulusta, Jyväskylästä, Joensuusta, Muoniosta ja Kajaanista. Itse
edustin Jyväskylän seudun avantouimareita.

Terrorismin pelkoa hotellissa
Suuressa kaupungissa sattuu ja
tapahtuu päivittäin kaikenlaista.
Mieleenpainuva oli perjantaina
(8.2.) Lontoon Camdenin markkina-alueella ollut tulipalo, jonka
savut näimme ajaessamme linja-autolla paikan ohitse. Hotelli, jossa olimme, oli valtava. Koko
korttelin ympäröivä osin 8-kerroksinen rakennus, jossa oli lähes
1.600 huonetta.
Sunnuntai-iltana (9.2.) saavuttuani jyväskyläläisen kämppäkaverini Pekka Syvälahden kanssa kaupunkikierrokselta hotellin
aulaan, alkoivat hälytyslaitteet
päristä, ja meitä käskettiin poistua aulasta pihalle. Käsky koski
niin nuorisodiskossa olleita vähäpukeisia nuoria, kuin kaikkia muitakin hotellin asukkaita. Me pallottelimme sisäpihalla muutaman
minuutin, kunnes ensimmäinen
paloauto saapui ja miehiä ryntäili
sinne tänne. Katselimme kerroksiin, joiden ikkunoissa oli hotellin
asukkaita, mutta totesimme, ettei
savua näkynyt missään. Kun ei ole
savua, niin eipä liene tultakaan,
oli Pekan näkemys asiasta.
Puolen tunnin jälkeen saimme luvan mennä huoneisiimme,
ja nuoret pääsivät diskotilaansa.
Seuraavana päivänä selvisi hälytyksen syykin. Eräs nainen oli
huoneessaan suihkutellut deodoranttiaan vahingossa kattoa kohden, jolloin suihke herkisti katossa olleen hälyttimen ja hälytyskellot soivat kaikkialla rakennuksessa. Englantilaiset terrorismin pelossaan päättivät tällöin komentaa
kaikki ulos hotellista, joskaan eivät siinä täysin onnistuneet. Kuulin, että joukko suomalaisia miehiä eivät malttaneet poistua hotellin ravintolasta minnekään.
- Eivät isämme pelänneet talvisodassakaan ketään eikä mitään,
oli joku sanonut ja jatkanut oluensa lipittämistä.
Teksti ja kuva:
Kauko Tuupainen

Mielipide
Teiden kelirikkohaitat ja kustannukset kasvavat leutojen talvien seurauksena. MTK:n mukaan vain 30% teistä on kunnossa, taso on laskenut huomattavasti. Paikoitellen kaakossa huonot tiet ovat jo vaaraksi ihmisten
turvallisuudelle. Palo- , jätehuolto- tai sairaanhoitokuljetuksia on
vaikea suorittaa upottavilla sorateillä. Maa- ja metsätalousyrittäjät
sekä teollisuus kärsivät, koska tiet
ovat niin surkeita, että niistä on
haittaa tukki- ja kuitupuun auto-
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kuljetuksille. Jopa tienkäyttörajoituksia on annettu. Yksityisliikennekin on hankalaa rekkojen runnomilla teillä.
Metsäenergian käytön kasvu lisää entisestään teiden kunnossapidon tarvetta. Tavoitteena on ollut 5 % vuotuinen haittojen vähentäminen. Tierahoituksen nykytilanteessa tämä on kuitenkin
täysin riittämätöntä. Kelirikkoteiden kunto vain heikkenee, varsinkin kun kelirikkoaika näyttää jatkuvan läpi koko talven.
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Joukko turkulaisia avantouimareita kisojen lähtötunnelmissa Helsingin lentoasemalla
7.2.2008. Kuvassa vasemmalta: Kirsi Ikävalko, Kaija Lehti-Visuri, Pirjo Salminen, Sirpa
Kivekäs, Silja Kerttula ja Mila Häkkinen.

Turkulaisten kommentteja uintikisasta
Törmäsin torstaina (7.2.2008) illansuussa Helsingin lentoasemalla joukkoon turkulaisia Lontoon
MM-kisoihin menijöitä (katso valokuva).
Esitin heille lentoasemalla ja myöhemmin Lontoon Lidossa seuraavat kysymykset:
1) Lähtötunnelmat Helsingin lentoasemalla valokuvan ottohetkellä?
2) Tunnelmat Lontoon Heaworthin lentoasemalla?
3) Tunnelmat ennen oman uintisuorituksen alkua?
4) Tunnelmat uinnin jälkeen?

Kaija Lehti-Visuri:

Sirpa Kivekäs:

1) Mielenkiintoiset odotukset kisajärjestelyistä
ja millaisissa olosuhteissa kisat pidetään
2) Illan lämpötila oli yllättävän korkea, oli mukava kohdata toisia avantouinnin harrastajia.
3) Mahtavat tunnelmat. Aurinko paistoi täydeltä ja valokuvaajapojat pyörivät ympärillä.
4) Suoritus tehty. Ihanaa. Kiva reissu.

1) Suurin odotuksin matkan sekä uinnin
suhteen.
2) Pimeys laskeutunut Lontoon ylle. Tunnelma
sentään iloinen.
3) Sanoinkuvaamaton jännitys ennen uintia,
vatsa kuralla. Sama oireilu on jatkunut jo 20.
SM-kisoissa sekä 5. MM-kilpailussa, mutta
aina silti oltava mukana.
4) Ohi on taas tällä kertaa, mutta 5. sija saavutettiin ajalla 30.19.

Pirjo Salminen:
1) Jännittynyt olo. Viimeisestä lentomatkasta
on kulunut aikaa, mutta silti odotan, että
matka menee hyvin.
2) Oli ilta, kun saavuimme Lontooseen ja odottelimme linja-autoa, joka kuljetti meidät hotelliin.
3) Olin ensimmäisessä lähtöerässä heti aamulla.
Jännitys tuntui vatsanpohjassa.
4) Nyt se on ohi!

Mila Häkkinen:
1) Kiva fiilis lähteä tämmöiseen tapahtumaan.
2) Wow. Hienoa! Nyt mennään hyvällä tunteella eteenpäin.
3) Todella jännää mennä ensi kertaa kisoihin.
4) Helpotus! Kova paikka! Ei voittoa, mutta
hyvää kokemusta!

Yksityisteiden kunto huolestuttaa
Yksityisteiden kunnon heikentymiseen on syynä valtionavustusten leikkaus. Teiden surkea
kunto käy kalliiksi kunnille, hajaasutusalueiden väestön elämänlaatu heikkenee liikkumismahdollisuuksien kurjistuessa. Hajaasutusalueita on vaikeaa kehittää,
jos liikenne ei ole mahdollista. Julkinenkaan liikenne ei huonokuntoisille teille aja.
Kunnat ovat siirtäneet hanakasti teitä yksityisten harteille. Tieavustukset jakautuvatkin epätasai-

sesti alueellisesti riippuen kuntien
harjoittamasta politiikasta ja varallisuudesta. Tieverkon rapautuminen ei saa asettaa kansalaisia
eriarvoiseen asemaan. Yksityisteiden kuntokehitys on saatava
nopeasti uusille urille.
Kuntien avustukset ovat olleet
tärkeitä teiden kunnossapidolle. Valtio ei saa jättää kuntia tietaakan alle yksinään. Valtion on
tiedostettava vastuunsa, jotta tieverkkomme ei rapaudu ja aiheuta
vaaraa ja haittaa kansalaisille.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Tähän asti talvi on ollut hyvin
leuto, tiet ovat nyt surkeassa kunnossa. Samaan aikaan tiepiireillä
on säästynyt rahaa talvikunnossapidossa. Säästyneet varat tulisi ohjata kunnostusta tarvitseville kohteille. Lisäksi yksityisteiden kunnostaminen ja siihen ohjattavat varat on
saatava hallitusohjelmaan. Kansanedustajat voisivat asiaan tarttua pikaisesti, vai onko niin että he asuvat mukavasti pikitienvarrella?
Raul Lehto
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Merkkipäiviä

Mielipide

Marja-Leena Leppäsellä
kuusikymmentä vuotta täynnä

Talous lähtökohtaisesti
vaarallisilla vesillä

Marja-Leena Leppänen, Perussuomalaisten puolueaktiivi ja Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja saavutti kuudenkymmenen vuoden virstanpylvään
4.3.2008. Nuorekkaan ja aktiivisen Marja-Leenan syntymäpäiväjuhlia vietettiin sukulaisten kesken Suomen Lapissa, Saariselällä. Ohjelmassa oli laskettelua sekä hiihtoa perinteisellä tyylillä.
Marja-Leena on syntyjään Rovaniemeltä, joten juhlien järjestäminen Pohjois-Suomessa on luonnollista nykyisin Lappeenrannassa jo
kahdeksatta vuotta oman siivousalan yritystä pyörittävälle yrittäjälle. Yrittäjäksi Marja-Leena ajautui
vahingossa, kun vanhan työnantajan palveluksessa työt loppuivat, ja
perheellä oli talovelkaa, joten oli
pakko tehdä ratkaisu. Työnjohtajatehtävistä oli kertynyt jo palkkatyössä vankka kokemus ja osaaminen, joten kynnys yrittämiseen oli
valmiiksi matalalla.

Pitkän linjan poliitikko
Marja-Leenan poliittinen toiminta alkoi jo varhain 70-luvulla. Hän tuli töihin puoluetoimistolle marraskuussa 1967, ja oli ehdokkaana lähes kaikissa vaaleissa
1969 alkaen.
Tehtävä Suomen Maaseudun
Puolueessa osa-aikaisena toiminnanjohtajana vuosina 1984-1995
antoi politiikasta korkeakoulutasoisen osaamisen, josta on ollut
paljon hyötyä nykyisessäkin tehtävässä. Nykyään Marja-Leena
toimii Perussuomalaisten naisjärjestön puheenjohtajana. Luumäen
kunnanvaltuustossa kaksi kautta
(8 vuotta) antoi hyvän tuntemuksen kuntapolitiikasta. Neljä vuotta
kestäneet tehtävät maakuntavaltuustossa ja maakuntahallituksessa antoivat laajemman poliittisen
osaamisen. Nykyistä Perussuomalaista puoluetta Marja-Leena oli perustamassa yhdessä muiden kanssa. Perustamisesta lähtien aatteen palo on jatkunut tähän

Nyt on meillä vihdoinkin suuressa mediassa tuotu esille talouskasvun hidastuminen ja jopa taantuminen. Asiaa valtaapitävän median uutisointia syvemmältä tutkineet ovat tienneet totuuden jo pitkään, toisin kuin ne onnettomat, jotka vuosikymmenestä toiseen
sokeasti ovat kuunnelleet johtajien vakuutteluita taloudesta. Nytkin maamme taloudellinen johtaja Jyrki Katainen (kok.) tietoisesti väittää Suomen olevan lähtökohtaisesti turvallisemmilla vesillä
kuin Yhdysvallat (Taloussanomat 22.1.).
Kuitenkin Nobel-palkinnon voittaja ja entinen maailman pankin
varapuheenjohtaja, pääekonomi Joseph Stiglitz varoitti jo lokakuussa 2006 maailmanlaajuisen laman olevan tulossa 24 kuukauden sisällä. Lähtökohta todellisuudessa on, että käyttämämme valuutta ei
ole meidän hallussamme ja että maamme toimintakyky on riippuvainen ulkomaisesta tuonnista. Käymme kauppaa saneluhinnoin.

Vero, josta kukaan ei puhu

Marja-Leena Leppänen 60 vuotta. Puheenjohtaja Timo
Soini onnitteli pyöreitä vuosia täyttänyttä PerusS-naisten
puheenjohtajaa.
päivään asti. Puolueen nykykehityksestä Marja-Leena on iloinen.
- Perussuomalaiseen politiikkaan on tullut paljon uusia nuoria ihmisiä, joista erityisesti iloitsen, Marja-Leena toteaa.

Marja-Leena tänään
Päivänsankarilla kiire on vuosi
vuodelta lisääntynyt. Oman yrityksen pyöritys, politiikka ja harrastukset vievät paljon aikaa. Harrastuksiin kuuluu lukeminen, hiihtäminen ja politiikan teko. Yhtenä rakkaimpiin harrastuksiin
kuuluu tietenkin myös karaoke.
Laulun lahja on suvussa jokaisella, mutta erityisesti äidillä, jolla on
myös laulujen sanoittamisen lahja
sydäntä lähellä. Äiti on laulanut
kirkkokuorossakin. Päivänsankari
sai kuulla omissa juhlissaan oman
äidin sanoittaman laulun, sisarusten laulamana.
Moottorivene on Leppäsen perheellä Saimaan rannalla, vaikka
aika vähän käyttöä sille on, viime
kesänäkin vain muutaman kerran ehtivät Leppäset moottoriveneen tuomasta vauhdin hurmasta nauttia. Marja-Leenan perhee-

seen kuuluu avomiehen lisäksi
kaksi tytärtä ja kahdeksanvuotias kotikissa.

Hyvä haltija voisi...
Jos hyviä haltioita olisi, ja ne antaisivat kolmen toivomuksen toteutua, niin Marja-Leenan listalla olisivat...
1. Ensimmäisenä toiveena on, että vanhusten asiat pitää hoitaa
ensin, ja se merkitsee riittävää tukea vanhustyöhön, omaishoitajille tuplakorotus sekä apua vanhusten yksinäisyysongelmaan.
2. Toisena toiveena olisi lasten ja
lapsiperheiden hyvinvointi, johon pitäisi kiinnittää enemmän
huomiota. Perheillä on ratkaiseva rooli kasvattajana.
3. Kolmantena toiveena olisi neuvolatoiminnan kehittäminen. Isät ja
äidit mukaan neuvoloihin keskustelemaan asioista. Monen aikuisen
paha olo tulee lapsuuden ajoilta.
Teksti: Harri Lindell
Kuva: Jussi Niinistö

Valtuutettujen määrä vähenee
kuntaliitosten myötä
Ensi kuntavaaleissa on jaossa noin
1700 valtuustopaikkaa nykyistä
vähemmän. Valtuustopaikat vähenevät kunnista noin 15 prosentilla, ilmenee Kuntaliiton keräämistä tiedoista. Valtuustopaikkoja vähentävät meneillään olevalla ja edellisellä valtuustokaudella
tehdyt ja tehtävät kuntaliitokset.
Suurimmassa osassa niistä 53
yhdistymisestä, jotka on päätetty
nyt meneillään olevalla valtuustokaudella, siirrytään kuntalain
määrittämään valtuustokokoon
ensi vuoden alusta.
Kuntajakolaki mahdollistaa
kunnille myös niin sanotun laajen-
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netun valtuuston kuntien yhdistymistä seuraavina kahtena valtuustokautena. Syksyn kuntavaaleissa
laajennettuun valtuustoon valitaan valtuutettuja tämän hetkisten tietojen mukaan 13 kunnassa.
Kuntaliiton kehitysjohtajan
Kaija Majoisen mukaan entistä
suuremmat kunnat lisäävät niin
uuden valtuuston kuin yksittäisten valtuutettujen valtaa, ja esimerkiksi kiinnostus ehdokkaaksi
asettumista kohtaan kasvanee.
Majoisen mukaan uusissa, entistä suuremmissa valtuustoissa
myös valtuustoryhmien merkitys
korostuu. Samalla entistä suurem-
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pi valtuusto asettaa haasteita kunnan päätöksentekokyvylle.
- Päätöksentekokyvyn varmistaminen on keskeinen osa johtajuutta, johon on syytä paneutua.
Uusissa valtuustoissa voidaan tarvita myös uusia päätöksentekokykyä ja johtajuutta tukevia työvälineitä. Esimerkiksi valtuustosopimuksella voidaan määrittää valtuustotyön painopisteet ja vuosittaiset teemat, yhteistyösuhteet
ja tiedonkulkuun liittyvät periaatteet, Majoinen kertoo.
www.kunnat.net
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Talouden laskun yhteydessä inflaatiosta puhutaan paljon, mutta sen
oikeasta merkityksestä ja syystä ei puhuta juuri ollenkaan. Moni tietää, että inflaatio tarkoittaa hintojen kasvua, mutta todellisuudessa
hinnat eivät kasva, vaan rahan ostovoima vähenee eli rahan arvo
vähenee. Arvon väheneminen yksinkertaisesti tarkoittaa omaisuutesi häviämistä. Tämä on piilovero, joka ei näy palkka- tai pankkikuitissa, eikä siitä takuulla kuulla johtajiemme suusta. Puheet markan palauttamisesta ovat siis varsin järkeviä.
Vaikka markka palautettaisiinkin, on sekin sortuva inflaatioon. Valuutan uudistamisella ei saavuteta mitään, jos rahan arvon määräytymisperustetta ei muuteta. Lähes kaikki nykyvaluutat luodaan tyhjästä
eli liikkeelle laskettua euroa varten ei tarvitse olla mitään konkreettista; riittää, kun joku päättää euron syntyneen. Ihminen ja sen luomukset eivät ole täydellisiä, mutta täydellisyyteen tulee aina pyrkiä.
Historiallisesti parhaiten taloudellisen vakauden ja arvonsa ovat
säilyttäneet arvometallit kulta ja hopea eli kultastandardi. Kultastandardissa jokaista kolikkoa ja seteliä on pankin holvissa oltava
täsmälleen sen verran arvometalleja. Tämä voi kuulostaa kankealta, vaikealta ja jopa kalliilta, mutta se on huomattavasti toimivampi kuin nykyjärjestelmä, jossa rahamme luo joku jossain ja määrittää sille haluamansa arvon. Siis omaisuutesi arvon, jonka ostovoima
on huomenna vähemmän kuin tänään. Kultakolikolla osti puvun ja
kengät tuhat vuotta sitten ja niin sillä ostaisi nykypäivänäkin.
Teemu Välimäki

Vaikeavammaisten
avustaja-asiat kuntoon
- allekirjoita vetoomus netissä
Olen itse vaikeasti heikkonäköinen lohjalainen perheellinen mies.
Näköni heikkeni noin viisi vuotta sitten niin paljon, että jouduin
siirtymään työkyvyttömyyseläkkeelle. Liikkuessani käytän apuvälineenäni valkoista keppiä, ja nyt olen opaskoira-jonossa. Saan opaskoiran vuoden 2009 aikana. Opaskoirasta on erittäin paljon hyötyä
liikkumisessa, mutta se ei auta asioinnissa kauppoissa ja virastoissa. Näihin apu olisi henkilökohtainen avustaja.
Henkilökohtainen avustaja on tarveharkintainen, eli kuntien sosiaalityöntekijät saavat päättää asiasta. Tästä syystä kaikki eivät saa
henkilökohtaista avustajaa vaikka tarvitsisivatkin. Itse mietin kaupungille hakemuksen sisään jättämistä, samaan aikaan alkoi tämä
”Itsenäisyyttä vammaisille”-projekti, joka on tuki KD:n eduskuntaryhmän lakialoitteelle.
Eduskuntavaalikampanjani aikana Timo Soini oli ainut puolueenjohtaja, joka otti asian esille. Nyt kun asiasta on lakialoite ja sen tukemiseksi adressi/vetoomus, niin pyydänkin perussuomalaisia allekirjoittamaan sen osoitteessa www.itsenaisyysvammaisille.fi.
Juttua kirjoittaessani allekirjoituksia oli jo reilut 21000 ja lisää tarvitaan, siis ei muuta kuin allekirjoittamaan vetoomusta!
Jarko Jokinen
eläkeläinen (näkövamma)
www.jarkojokinen.net
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Uljas uusi maailma
Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato perustettiin alunperin
vuonna 1949 patoamaan kommunismin uhkaa ja puolustamaan länsimaista euro-amerikkalaista sivilisaatiota kaksinapaiseksi polarisoituneessa tilanteessa. Neuvostoliiton romahdettua
ja kommunismin kärsittyä lopullisen tappion on myös Naton rooli
muuttunut merkittävästi.
Tänä päivänä maailmanjärjestystä hallitsee suvereenisti Amerikan Yhdysvallat, jolla yksinään on
joidenkin lähteiden mukaan hallussaan noin 70 prosenttia koko
maailman sotilaallisesta mahdista. Tämä tarkoittaa sitä, että ainoallakaan yksittäisellä valtiolla ei olisi Yhdysvaltoja vastaan
mahdollisuuksia laajamittaisessa aseellisessa konfliktissa.
Yhdysvallat ovat tietoisia hegemoniastaan ja pyrkivät kaikin
keinoin sen lisäämiseen – niin sotilaallisesti, taloudellisesti kuin
kulttuurillisestikin. Tärkeitä resursseja – kuten öljyä – on haalittava sieltä, missä sitä on. Vaikka
väkivalloin, jos muu ei auta.

Demokratian puolustajat
Uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa Nato on valjastettu amerikkalaisen imperialismin työkaluksi. Naamioimalla toimintansa
”ihmisoikeuksien ja demokratian
puolustamiseksi” tai ”kansainvälisen terrorismin vastustamiseksi”
Yhdysvallat ja Naton jäsenvaltiot
ovat joutuneet lähettämään sotilaitaan alueille, joiden hallinta
on Yhdysvalloille geopoliittisista
syistä tärkeää.

Globaalistuneessa maailmassa Yhdysvallat on
saanut vastaansa vihollisen, jota vastaan se on
neuvoton. Mitä apua on kaikista ydinaseista ja valtavasta huipputeknologisesta armeijasta sellaisessa sodassa, joka riehuu samaan aikaan kaikkialla eikä missään, vihollista vastaan joka on
valmis itse kuolemaan aatteensa
puolesta?

Islamistinen terrorismi on suunnattu Yhdysvaltoja ja koko länsimaista sivilisaatiota vastaan. Imperialistinen sodankäynti ei pysty
sitä tukahduttamaan, vaan päinvastoin lyö lisää löylyä ennestäänkin kuumalle kiukaalle. Suo-

mi on –
ainakin
toistaiseksi – säästynyt terroristien
hyökkäyksiltä, pitkälti liittoutumattomuuspolitiikkamme ansiosta. Sotilaitamme
ei vielä ole lähetetty kaatumaan
Yhdysvaltain puolesta.

Onneksi Nato suojelee
Nato on kaikessa hiljaisuudessa jatkanut myös vanhaa kylmän

sodan aikaista patoamispolitiikkaansa tavoitteenaan ehkäistä Venäjän nousu Yhdysvaltoja uhkaavaksi mahdiksi. Monet Nato-jäsenyyden kannattajat ovat perustelleet liittymistä Venäjän uhalla.
Mutta oletetaanpa, että Venäjä
joskus jostain syystä päättäisikin
hyökätä Suomeen. Mitä tapahtuisi? Taakse ovat jääneet ne ajat, kun
vihollinen suuren massa-armeijan
voimalla käveli rajan ylitse. Sodankäynnin luonne on muuttunut.
Operaatio alkaisi strategisilla
pommituksilla Suomen tärkeimpiin kaupunkeihin, joka katkaisisi
sähkön ja viestintäyhteydet. Sen
jälkeen nopean toiminnan joukot
valtaisivat nämä kaupungit ja ottaisivat koko Suomen haltuunsa.
Koko operaatio olisi ohi päivässä parissa.
Suomen osalta koko sota alkaisi
vasta silloin. Valmistaudumme sissisotaan – juuri sen vuoksi vedämme vielä piuhaa pitkin metsiä, vaikka kännykät olisivat niin paljon kätevämpiä. Mitä Nato voisi meidän
hyväksemme siinä tilanteessa tehdä? Pommittaa tuusan nuuskaksi
kaupunkimme – mitä niistä nyt vielä olisi jäljellä? Tiputtaa meille aseja materiaaliapua metsiin? Emmekö saisi niitä joka tapauksessa?
Vai lähtisikö Nato tosiaan laajamittaiseen hyökkäyssotaan koko
Venäjää vastaan? Kuka hyökkäisi? Norjalaiset? Tanskalaiset? Vai
rahtaisiko USA koko armeijansa
Atlantin yli tänne Eurooppaan?
Aloittaisiko se kenties ydinsodan
– kaikki vain pienen ja mitättömän Suomen suojelemiseksi?
Teksti: Mika Männistö

Ilmasto koettelee kansakuntia
Vuosina 2000-2004 ilmastokatastrofeista kärsi 260 miljoonaa
ihmistä, joista 98 prosenttia kehitysmaissa. Heistä lapsia oli 100
miljoonaa. Äärimmäiset sääilmiöt aiheuttavat välitöntä kärsimystä ja syventävät köyhyyden kierrettä tuhoamalla omaisuutta, lisäämällä aliravitsemusta ja tarttuvia tauteja sekä estämällä lasten koulunkäynnin.
Maailman köyhimpiin maihin kuuluvaa Bangladeshia luonnonkatastrofit koettelevat vuosittain. Viime vuonna maata ravisteli
Sidr-sykloni. Arviolta 10000 ihmistä kuoli, lähes puolet heistä lapsia.
Miljoonat menettivät kotinsa ja jopa 95 prosenttia sadosta tuhoutui.
Plan ehkäisee luonnonkatastrofien vaikutuksia kehitysmaiden lasten ja heidän perheidensä
elämään kehittämällä paikallisten
omaa toimintakykyä ja osaamista,
jotta he pystyvät ehkäisemään vahinkoja ja kärsimystä. Plan kiinnittää huomiota erityisesti ilmastonmuutoksen tuomin haasteisiin lasten oikeuksien toteutumi-

sessa. Yksi näistä on lasten syntymärekisteröinti. Vuosittain yli
51 miljoonaa lasta jää rekisteröimättä ja nämä paperittomat lapset ovat alttiita hyväksikäytölle erityisesti katastrofitilanteissa. Etelä-Aasiassa 63 prosenttia
lapsista on vailla syntymätodistusta. Plan työskentelee alueella
syntymärekisteröinnin edistämiseksi. Esimerkiksi Bangladeshissa jo lähes kuusi miljoonaa lasta
ja aikuista on saanut syntymätodistuksen Planin tuella.
Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden
lasten elämänlaatua pysyvästi.
Planin työn pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnassa mukana olevat henkilöt.
Tärkeitä rahoittajia ovat myös ulkoasiainministeriö sekä yritykset.
Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937
ja Suomessa toiminta alkoi 1998.
Plan toimii yhteensä 66 maassa.
Plan / Alf Berg
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Lisätietoja:
www.plan.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vuosi kunnanvaltuuston
puheenjohtajan vinkkelistä

Aulin kanssa istuskelevat kunnanjohtaja Simo Luukkanen ja hallintojohtaja Markku Peutere
(ikkunaa vasten). Kuva: Joonas Pokkinen.
Vuosi Lemin kunnanvaltuuston
puheenjohtajana on ohi ja pesti toiseksi vuodeksi uusittu. Miten tähän on tultu, eihän puolueellamme ole vastaavia paikkoja
muualla Suomessa.
Lemillä on 21 valtuutettua,
kautta historian on ollut Keskustaenemmistö niin kuin maaseudulla yleensä. Vuosikymmeniä jatkunut jonkinlainen sanelupolitiikka
harmitti muitten puolueitten luottamushenkilöitä siinä määrin, että
Lemille perustettiin suuri vaaliliitto reilut kymmenen vuotta sitten.
Siihen kuuluvat kaikki muut ryhmittymät paitsi Keskusta.
Lemillä on tällä hetkellä valtuustossa yksi perussuomalainen,
vihreä ja kristillisdemokraatti,
kaksi kokoomuslaista ja sitoutumatonta, neljä sosiaalidemokraattia ja kymmenen keskustavaltuutettua. Eli vaaliliittolaisia on 11 ja
keskustalaisia 10. Tämä merkitsee
sitä, että saimme kaikki puheenjohtajuudet: valtuuston, hallituksen ja lautakuntien.
Minua ei lautakuntien puheenjohtajuus kiinnostanut, joten liittolaiset esittivät minua valtuus-

ton puheenjohtajaksi. Tämä taas
johtui paljolti siitä, että olen virkaiältäni vanhin valtuutettu Lemillä, 24. vuosi menossa.

Yhteiskunnallinen
tasapuolisuus
Lemillä, niin kuin varmaan monessa muussakin maaseutupitäjässä, ei ole ennen ollut nainen valtuuston tai hallituksen puheenjohtajana. Ainoastaan naisten osallistumisen kautta on mahdollisuus
yhteiskunnalliseen tasapuolisuuteen miesten ja naisten välillä.
Siksi onkin erittäin tärkeää, että naiset ymmärtävät vastuunsa
ja asettavat itsensä likoon, käyvät
esimerkiksi kunnallisvaaleissa ehdolle. Ehdokkuus tuo usein luottamuspaikan, jos ei valtuuston niin
lautakunnan tai muun paikan.
Nainen on inhimillinen ja käytännönläheinen arjen tuntija, hän
on hyvä vaikuttaja. Nainen voi
toimia niin monenlaisessa paikassa, minua viehättää oma vähäinen työskentelyni Huttulan
seudun kyläyhdistyksen sihteerirahastonhoitajana yhtä lailla kuin

työskentelyni kunnanvaltuuston
puheenjohtajana.

Puheenjohtajuus
tuo julkisuutta
Valtuuston puheenjohtaja kutsuu
valtuuston koolle näyttävästi sanomalehdissä, puheenjohtajalta kysytään kommentteja, hän on edustamassa kuntaa erilaisissa tapahtumissa ja tervehdyskäynneillä. Pieni
puolue tarvitsee tervettä julkisuutta, siitä ei pääse mihinkään.
Tänä vuonna Lemille tuli valtuustoon poliittinen akkavalta,
koska myös varapuheenjohtajat
ovat naisia. Tämä taas poiki sen,
että kaupunkilehti teki meistä koko sivun jutun poliittisine taustoinemme.
On ollut hieman yllättävää havaita, että en ole kohdannut minkäänlaista poliittista vastustusta
sen jälkeen, kun minusta tuli valtuuston puheenjohtaja.
Antoisaa kevättä lukijoille !
Auli Kangasmäki
Perussuomalaiset 2. vpj
Lemin kunnanvaltuuston pj

Perussuomalainen nainen,
asetu ehdolle kunnallisvaaleissa!
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Perussuomalaisen naisjärjestön tehtävänä on perussuomalaiselta pohjalta ponnistaen kerätä naisia vastuulliseen, laaja-alaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskunnalliseen uudistustyöhön ja tulevaisuuden rakentamiseen myös tuleville sukupolville. Tarkoituksensa toteuttamiseksi naisjärjestö mm. osallistuu
vaaleihin sekä edistää puolueen vaalitoimintaa.
Me Perussuomalaiset Naiset haluamme siis osaltamme vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moneen Suomen kuntaan saadaan syksyn 2008 kunnallisvaalien myötä perussuomalaisia luottamushenkilöitä parantamaan yhteisiä asioitamme. Tästä
syystä järjestömme tukee näissä vaaleissa Perussuomalaisten listalla ehdokkaina olevien naisten
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In memoriam

Eino Sallisen muistolle
Aktiivinen Pientalonpoika, SMP:läinen ja Perussuomalainen, polvijärveläinen rintamaveteraani Eino Sallinen kuoli 1.1.2008 82vuotiaana. Samana vuonna 1959, kun Suomen Pientalonpoikien
puolue perustettiin, Eino Sallinen muutti Joensuusta Polvijärvelle.
Evakkomatka Impilahdelta päättyi lopultakin ja monen asuinpaikan jälkeen Eino perheineen asettui lopullisesti Polvijärvelle.
Vastaperustetun Pientalonpoikien puolueen jäsenet olivat saaneet tietoonsa, että Sallinen voisi olla kiinnostunut liittymään
puolueeseen ja niinpä pitäjän puolueaktiivina toiminut Jussi Majuri otti häneen yhteyttä. Eino innostuikin heti asiasta ja perusti
kotikylälleen Polvijärven Lehtovaaraan Pientalonpoikien paikallisosaston. Mukaan lähti tuolloin useita kyläläisiä, mutta 10 toimintavuoden jälkeen osasto sulautui naapurikylän osastoon.
Alusta alkaen Eino kuului puolueen kunnallisjärjestöön, toimien sen puheenjohtajanakin muutamia vuosia ja varapuheenjohtajana parikymmentä vuotta. Toiminta oli vilkasta ja toimijoitakin oli alkuvuosikymmeninä suhteellisen paljon. Monet iltamat ja tupaillat saivat ihmisiä liikkeelle ja puhujia oli piirin poliitikoista kansanedustajiin. Sallisessa tuttuja vieraita olivat Reino Jyrkilä, Eino Poutiainen ja Urpo Leppänen.
Kunnallispolitiikassa Eino Sallinen oli mukana eri lautakunnissa. Ehkä mieluisin oli 16 vuotta kestänyt verolautakunnan jäsenyys. Koululautakuntaan ja oman äänestysalueen vaalilautakuntaan myös puheenjohtajana hän kuului vuosia. Myös seurakunnan kirkkovaltuustossa ja useissa johtokunnissa Eino oli pitkään
ja mielellään. Hänelle oli aina erityisen tärkeää saada vaikuttaa
omalla toiminnallaan heikompiosaisten hyvinvointiin ja etuihin.
Isäni Eino Sallinen oli kiivas keskustelija ja lapsuudestani
hauskoja muistoja olivat television vaalikeskustelut, joihin isä
”otti osaa” väitellen ja kantaa ottaen. ”Sypäkästä” luonteestaan
huolimatta isä oli kuitenkin oikeudenmukainen asioiden hoitaja.
Hänen tärkein opetuksensa meille lapsille oli avarakatseisuus ja
ihmisten tasavertaisena pitäminen. Hänen mottonsa oli: asiat riitelevät, eivät ihmiset! Hänellä oli paljon ystäviä yli puoluerajojen
myös silloin, kun maaseudulla elettiin poliittista murroskautta ja
ristiriitoja oli lähinnä pientalonpoikien ja maalaisliiton välillä.
Isäni oli aktiivinen ”vennamolainen” ja SMP:läinen, mutta ei
epäröinyt hetkeäkään liittymistä myös PerusSuomalaiset ry:n jäseneksi Kokkolan puoluekokouksessa marraskuussa 1995. Huhtikuussa 1996 perustettiin Polvijärven paikallisosasto, jonka jäsen hän oli kuolemaansa saakka.
Vielä viime kevään eduskuntavaaleissa hän äänesti, vaikka olikin tuolloin jo jonkin verran dementoitunut ja huonon liikkumisen vuoksi äänesti kotonaan. Lähes elämänsä loppuun saakka
Eino oli kiinnostunut politiikasta ja erityisesti hän seurasi poikansa Jounin toimintaa kaupunginvaltuutettuna ja muissa luottamustehtävissä, vaikka poika ei perinytkään isän poliittista vakaumusta! Tämä olikin isämme yksi vahvuus, että hän aatteellisuudestaan huolimatta pysyi näkemään muiden puolueiden hyvät ja oman puolueen heikot puolet. Hänen kanssaan oli helppo virittää keskustelua asiasta kuin asiasta.
PerusSuomaisten Polvijärven yhdistyksen puheenjohtajan
Veikko Tanskasen mukaan puoluetoverit muistavat Einoa kaipauksella. Eino oli aina valmis puolustamaan heikommassa asemassa olevien oikeuksia eikä hän lipsunut aatteestaan, vaikka
paineet olivat joskus erittäin kovat. Tanskanen sanoo, että Eino
toi rohkeasti esille mielipiteensä, oli sitä kuulemassa kuka hyvänsä. Siitä huolimatta hän oli myös hyvä kuuntelija eikä polkenut toisten mielipiteitä.
Päivi Voutilainen
Eino Sallisen tytär

vaalimainontaa 100 eurolla naisehdokasta kohden.
Lisätietoja vaalituen ehdoista saat naisjärjestöltä
tai omasta paikallis-/piiriyhdistyksestäsi.
Jos kiinnostuit kunnallisvaaliehdokkuudesta,
ota yhteyttä! Piiriyhdistysten ja naisjärjestön yhteystietoja löytyy toisaalla tässä lehdessä sekä puolueen kotisivuilla (www.perussuomalaiset.fi). Seuraa myös tiedotustamme myöhemmissä Perussuomalainen-lehden numeroissa ja internetissä.
Viedään yhdessä Perussuomalaiset voittoon
myös näissä vaaleissa!
Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Laila Koskela epäilevällä kannalla

Koukkuniemen henkilökuntavaje
paikattiin hallinnollisilla tempuilla
Koukkuniemen vanhainkoti Tampereella on Pohjoismaiden suurin vanhainkoti, joka jo pitkään
on kärsinyt koko Suomea koettelevasta hoitajapulasta. Vuonna
2006 laitoksen pitkäaikainen sairaanhoitaja Laila Koskela teki valituksen lääninhallitukseen ja ministeri Sinikka Mönkäreelle.
Koukkuniemen vanhainkodin
henkilöstövajeen koko laajuus
tuli yllätyksenä Koskelallekin.
Lääninhallitus velvoitti vanhainkotia perustamaan vuoden 2007
helmikuuhun mennessä 103 uutta hoitajan tointa, jotta taso olisi
ollut edes tyydyttävä. Hyvää tasoa
varten olisi pitänyt perustaa vielä toinen mokoma. Joka tapauksessa toimet perustettiin, ja nyt on
taas Koukkuniemessä kaikki hyvin. Vai onko sittenkään?
- Niin minä kuin muutkin työntekijät olemme epäilevällä kannalla. Ennen kantelua Koukkuniemessä oli paljon avoimia toimia, joita hoitivat sijaiset. Nämä
toimet vakinaistettiin. Vaikka lääninhallituksen määräyksessä puhuttiin 103:sta uudesta toimesta,
epäilen perustettiinko niitä yhtään lisää. Niin suuren henkilöstömäärän pitäisi jo näkyä jossain,
kertoo Laila Koskela.

Työnantajan vastuu
kateissa
Koskela teki asiasta uuden valituksen lääninhallitukseen, mutta tarkastuslaskentaa ei ole tehty.
Muitakin hallinnollisia temppuja tehtiin. Hoivaosastot, joilla on
vaikeasti sairaita ja saattohoidossa olevia ihmisiä, muutettiin vanhainkotiosastoiksi. Nimilappua
vaihtamalla saatiin näennäisesti
pienennettyä tarvittavan henkilökunnan määrää.
- Kyllä kaupunki nämä jutut
hallitsee. Näyttää siltä, että kun
keinot loppuu niin konstit alkaa.
Tällekään asialle ei lääninhallitus
mahtanut mitään, kun kaupunki
näin päätti.
Nyt kun sijaisiakaan ei enää oteta, ja kun varsinkin talvikaudella
henkilökunta on paljon sairaslomilla, joutuu paikan päällä oleva
henkilökunta todella lujille.
- Kyllä työnantajalla pitäisi olla vastuu niin henkilökunnan kuin
vanhustenkin hyvinvoinnista. Jos
molemmat kärsivät, ongelmat kasautuvat. Mutta missä on työnantajan vastuu? Koskela perää.

Leipäjonot ovat
kansallinen häpeä
Suomalaisen yhteiskunnan suurimpana ongelmana tänä päivänä
Laila Koskela näkee sen, että rahalle on annettu liian suuri valta
määrätä. Yksinäinen pieni ihmi-
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nen jää rattaiden alle, eikä hänen
huutoaan kuule kukaan.
- Tuloerot kasvavat kasvamistaan. Siinä kun toisille jaetaan
optioita, toinen osa kansasta syrjäytyy ja joutuu jonottamaan leipäjonoissa. Koen Suomen kansalliseksi häpeäksi, että rikkaassa valtiossa ihmisten pitää jonottaa ruoka-apua.
Raha määrää, mutta inhimillisyys on kadonnut kokonaan. Koskela on esimerkiksi kaupassa käydessään seurannut, mitä vanhukset ostavat. Heidän ostoskoriinsa
tuntuu tarttuvan vain aivan peruselintarvikkeita, millä juuri hengissä pysyy. Muuhun ei ole varaa. Ja
nyt juuri niiden kaikkein halvimpien peruselintarvikkeiden hinnatkin ovat nousussa.

Sairaanhoitajaksi
sattumalta
Laila Koskela tuntee Koukkuniemen vanhainkodin ongelmineen
hyvin, sillä hän on toiminut laitoksella erilaisissa tehtävissä jo lähemmäs kolmekymmentä vuotta,
niistä 18 sairaanhoitajana. Sallassa Hautajärven kylässä yhdeksänlapsisen pienviljelijäperheen vanhimpana syntynyt Koskela muutti
Tampereelle kahdeksantoistavuotiaana. Kaksi vuotta hän oli töissä Saarioisilla Sahalahdella, ennen kuin meni Koukkuniemeen
laitosapulaiseksi.
Oltuaan pari kolme vuotta laitosapulaisena Koskela meni apuhoitajakouluun. Sitten, noin 22
vuotta sitten, hän loukkasi selkänsä vanhusta nostaessaan.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

- Sairaanhoitajan ammatti ei
koskaan ollut haaveeni. Loukkaantumisen jälkeen lääkäri sanoi, että
minun olisi selkäni vuoksi tehtävä
vähemmän raskasta työtä. Niihin
aikoihin sairaanhoitajat eivät vielä tehneet perushoitajan töitä kuten nykyään, joten ajauduin opiskelemaan sairaanhoitajaksi.
15-16 vuotta Koskela teki pelkkää yötyötä, koska siinä tehtävässä selkä ei joutunut niin koville. Mutta ajat muuttuivat, ja sairaanhoitajatkin joutuivat yhä raskaampiin töihin. Nyt Koskela on
ollut selkänsä vuoksi sairaslomalla yli vuoden.

Asiat lähtevät rullaamaan
Koskela näki työpaikkansa ongelmat ja yritti ensi alkuun puhua
niistä työnantajallekin. Työnantaja ei niihin halunnut puuttua. Pari
kolme vuotta hän yritti saada työkavereitakin innostumaan asiasta, mutta ei saanut kannatusta. Lopulta hän lopetti puhumisen, ja alkoi itse ottamaan asioista selvää.
- Asennoituminen oli sellaista,
että olisi melkein voinut puhua jo
työpaikkakiusaamisesta. Kaupungille puhuminen olisi ollut yhtä tyhjän kanssa, joten kirjoitin lääninhallitukselle ja varmuuden vuoksi
myös Sinikka Mönkäreelle.
Kun asia nousi julkisuuteen, se
lähti rullaamaan omalla painollaan. Koskela ei ikinä tavoitellut
itselleen julkisuutta, se tuli sivutuotteena. Uusi kirjoitus poiki aina uutta.
- Kun suostuin eduskuntavaaleissa Senioripuolueen ehdok-

kaaksi, käytin vain tilaisuutta hyväkseni tuoda näitä asioita päättäjien ja Suomen kansan tietoisuuteen.

Perussuomalaiset
tavallisen kansan puolella
Nyt Koskela on lupautunut lähtemään kunnallisvaaleihin sitoutumattomana ehdokkaana Perussuomalaisten listalta. Hän kävi
kuulemassa hyvin monien eri puolueiden edustajia, ja monet myös
soittivat hänelle. Aina kun hän teki suoria kysymyksiä vanhusten ja
eläkeläisten asioista, hän sai kierteleviä ja kaartelevia vastauksia.
- Monet jopa väittivät, että eivät tiedä niistä mitään. Kun kysymyksessä oli kuitenkin fiksuja
ja koulutettuja, päättävissä asemissa olevia ihmisiä, tämä ei antanut minulle sellaista kuvaa, että liitynpä heihin.
- Suorimmat ja jämäkimmät
vastaukset sain Perussuomalaisilta. Koen asian siten, että Perussuomalaisissa saan puhua omalla
suullani eikä minun tarvitse alistua
puoluekuriin. En pidä poliitikkojen kapulakielestä, jossa puhutaan
paljon mutta ei sanota mitään.
Suuret puolueet päättävät muutenkin kaikissa kuntien ja valtion
elimissä ja tekevät keskenään lehmänkauppoja, mikä ei Koskelan
mielestä ole oikein.
- Minulla ei ole mitään poliittista näkemystä, en kallistu oikealle enkä vasemmalle. Olen mielipiteissäni tavallisen suomalaisen ihmisen puolella, joten jo puolueen
nimikin vetosi minuun.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Avohoidosta tullut
laillistettua heitteillejättöä
Koskela ei vielä ole ehtinyt paljon miettiä vaaliteemojaan, mutta
vanhustyö tulee olemaan ensimmäisellä sijalla, niin laitos- kuin
avohoidonkin ongelmien korjaaminen ja kehittäminen – myös
vammaispuolella.
- Avohoidon kehittämisestä puhutaan nykyään paljon, mutta silloin eivät saa euron kuvat kiilua
silmissä. Avohoidon kehittämisestä ei saa tulla laillistettua heitteillejättöä. Tämä ei ole mitään kuvitelmaa, vaan hyvin pitkälle todellisuutta jo nyt.
Koskela pitää perusteettomana
myös sitä paniikkia, millä päättäjät nyt hokevat suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä.
- Vauhkotaan siitä, miten tämä vasta ruuhkauttaa hoitoalan
ja vie rahat ja kaikki. Minä en usko siihen.
Myös ympäristöön ja kaupunkikehitykseen liittyvät asiat pohdituttavat Koskelaa. Sorsapuistoon suunnitteilla oleva urheiluhalli ja Näsijärven rantaan kaavailtu tunneli eivät saa Koskelalta kannatusta.
- En pidä ajatuksesta, että kaikki rannat rakennetaan täyteen
kerrostaloja. Maallikkona näihin
asioihin ei tietenkään paljon pysty vaikuttamaan, ja kaiketi iso raha määrää niissäkin. Tämä on kuitenkin tavallisen ihmisen näkökulma Tampereella.
Teksti: Mika Männistö
Kuva:
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Kasvavaan hoitajapulaan varaudutaan jo
Sosiaali- ja terveysministeriö on
yhdessä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa selvittänyt
Suomessa vallitsevaa hoitamattomien vakanssien määrää sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien kohdalla viimeksi
vuoden 2005 osalta. Selvitys tehtiin vuonna 2006, jolloin vajeen
määrä oli keskimäärin noin kolme prosenttia.
- Hammaslääkärien ja lääkärien osalta vajeet ovat paljon suuremmat. Muiden ammattiryhmien tilanteesta tehdään uusi selvitys tänä keväänä, joten ajantasaista tietoa tämän hetken tilanteesta
meillä ei ole, kertoo neuvotteleva virkamies Marjukka VallimiesPatomäki sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Tämän vuosituhannen puolella
on sekä sairaanhoitajien että perus- ja lähihoitajien määrää lisätty
kuntasektorilla voimakkaasti, selvästi enemmän kuin kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa
keskimäärin.

tä tarkoituksenmukaisemmin. Eri
ammattirymien välisen työnjaon
kehittämistä jatketaan Kansallisen terveyshankkeen pohjalta sosiaali- ja terveydenhuollon uuden
kansallisen kehittämisohjelman
(KASTE-ohjelma) puitteissa.
- Työvoiman riittävyyden ja saatavuuden turvaamisessa on käytettävä monia keinoja. Tarvitaan
myös riittävää aikuiskoulutusta ja
maahanmuuttajien koulutusta sosiaali- ja terveysalalle. Alalla on
vetovoimaa ja alan koulutuksen
saaneet sijoittuvat erittäin hyvin
koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Alalle saadaan työvoimaa
Sosiaali- ja terveysministeriö on
mukana valtakunnallisessa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmässä. Sen mukaan
sosiaali- ja terveysalan työssä avautuu vuosina 2005-2020 noin 185 000
– 210 000 uutta työntekijää.
- Tässä luvussa on mukana myös
yksityinen sektori. 60-70 prosent-

tia paikoista vapautuu poistuman
kautta. Jotta työvoimatarpeisiin
pystytään vastaamaan, on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen aloittajatavoitteita tarkoitus nostaa noin kaksikymmentä
prosenttia vuoteen 2012 mennessä, Vallimies-Patomäki sanoo.
Tärkeä keino turvata työvoiman riittävyyttä on käyttää eri
ammattiryhmien osaamista entis-

Mitoitus- ja
rekrytointiongelmat
Tapetilla on myös ollut hoitajien
riittämättömyys säästösyistä erityisesti vanhustenhoidon puolella.
Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämispäällikkö Päivi Voutilaisen
mukaan asia on varsin moni-ilmeinen, sillä monilla paikkakunnilla
on myös rekrytointiongelmia.

Mikkeli-laiva on törmännyt jäävuoreen

Liika painolasti
laidan yli
Mitä tehdä, kun vahinko on jo tapahtunut ja kylmä vesi valuu suoraan niskaan? Mikkeli-aluksemme vajoaa yhä syvemmälle vaikeuksiin.
Pelastusveneitä ei riitä kaikille
...naiset ja lapset ensin? Mikkelin kaupungin on heitettävä nyt
liikalasti laidan yli. Kaupunki ei
saa enää ottaa keskustan kehittämisessä (toriparkki yms.) euronkaan lisälastia taloudellisesti. Nyt
on vaadittava kannelle julkista ja
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avointa yritysten investointihalukkuutta.
Hyvä esimerkki Suursavon puolesta jo tuli ylimmältä taholta. Hyvä niin. Muidenkin yritysten on
otettava vastuunsa yhteiskunnasta, ja sitä kautta jokaisesta kuntalaisesta. Nyt on uskallettava tehdä myös kipeä poliittinen leikkaus
henkilöstömenojen karsimiseksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungilta on lomautettava määräajaksi tai jopa irtisanottava henkilöitä
riittävä määrä. Rohkeutta peliin...
kuten Mäntyharjulla ja Haminassa on hyvää esimerkkiä!
Erityisesti liikaa porukkaa löytyy muinaisen kuntaliitoksen takia mm. johtajatasolta ja hallinnosta. Byrokratiaa on saneerattava reilusti alas! On laitettava
ihmisiä töihin sinne, missä hätä
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Teksti: Mika Männistö

Ratalaki ja moottorikelkat

Mielipide

Mikkelin kaupunki on velkaisin
kaupunki omassa sarjassaan. On
käsittämätöntä, että siitä huolimatta kaupungin nykyiset päättäjät haluavat ottaa lisää velkaa
myös tänä vuonna, ja rakentaa
kauniin torin alle toriparkkihallin, jota ei todellakaan täällä tarvita. Mielestäni on hoidettava sairaat, vanhukset ja vammaiset ennen kuin mitään uutta pytinkiä
ruvetaan rakentamaan.
Surkuhupaisa esimerkki rahan
käytöstä Mikkelistä: uuden matkakeskuksen piti budjetin mukaan
maksaa noin kaksi miljoonaa,
mutta kuinkas kävikään? Meni
noin kymmenen miljoonaa euroa.
Kyllä jossakin on pahasti mätää.
kun näin pääsee käymään. Porukka vaihtoon syksyn vaaleissa!
Mikkelin kaupunki on laiva, joka on uinut liian syvällä jo vuosikausia. Nyt on jo törmätty viimein
jäävuoreen. Talous ei enää kestä,
eivätkä sairaat ja heikot ihmiset...
ja kapteeni katsoo vain lähes yksin horisonttiin...

- Sairauspoissaolot ja vuosilomat pitäisikin hoitaa sijaisuuksilla, mutta aivan hyvin tiedetään että alalla on myös kasvava rekrytointiongelma.
Voutilaisella ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten paljon lääninhallituksiin tulee yhteydenottoja riittämättömistä mitoituksista. Vain
toimenpiteisiin johtaneet, kuten
Tampereen Koukkuniemen tai
Hämeenlinnan tapaukset tulevat
yleiseen tietoon.
Voutilainen ei usko siihen, että
hallinnollisilla tempuilla pystyttäisiin saamaan tilannetta näyttämään
paremmalta kuin se oikeasti on.
- Se minkä pitäisi olla tärkeintä on se todellinen mitoitusluku,
mikä arjessa toteutuu kun otetaan
huomioon kaikki vuosilomalla tai
sairauden vuoksi poissa olevat
työntekijät. Virallisen ja todellisen mitoitusluvun välillä ei saisi olla ristiriitaa, jotta vanhukset
saisivat riittävän hyvän hoidon.

on suurin, kuten sosiaali- ja terveyshuoltomme oikeutetusti sitä
vaatii! Sairaalat, terveyskeskukset ja lähiöt tarvitsevat lääkärinsä ja hoitajansa. Ei tätä tosiasiaa
halua enää kukaan kieltää. Ihmiset ansaitsevat paremman hoidon
ennen uusia rakennuksia.
Nyt on aika vaihtaa talousmela peruutusvaihteelle, ja kääriä hihat ja alkaa äyskäröimään. Muuten kylmä vesi nousee koko ajan.
Ja uudet syksyn viimat pian puhaltavat torin yllä, missä yksinäiset torikauppiaat tyhjän, mustan
aukon ympärillä vaiti juttelevat
keskenään.
Timo Hirvonen
Toimittaja,
puoluevaltuuston jäsen
Mikkeli
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Edellinen eduskunta sääti uuden Ratalain vuoden 2006 lopussa, ja
se tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa. Kyseisen lain yksi tarkoitus on muun muassa estää junaonnettomuudet junien ja moottoriajoneuvojen välillä kieltämällä esimerkiksi moottorikelkoilla tapahtuva
radan ylittäminen muualla kuin radanpitäjän sallimissa paikoissa.
Käytännön tasolla lain asiaa koskeva 17 pykälän 6. momentti on
kuitenkin varsin kyseenalainen paikallisen elinkeinotoiminnan ja viranomaistyön kannalta. Kyseinen lainkohta kuuluu seuraavasti:
”Moottorikelkkareittiä tai muuta vastaavaa kulkuyhteyttä ei saa
perustaa eikä maastoajoneuvoa kuljettaa rautatiealueella tai tasoristeyksessä ilman radanpitäjän lupaa. Lupa voidaan myöntää vain,
jos maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen
rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta.”
Maastoajoneuvon kuljettamisen kieltäminen rata-alueella tekee
käytännössä viranomaisten kuten poliisin, rajavartijoiden ja metsästyksenvalvojien moottorikelkoilla suorittamat radanylitykset useissa tapauksissa laittomiksi. Hulluimmillaan tilanne johtaa kuin huonoon komediaelokuvaan, jossa pankkirosvot painelevat moottorikelkkoineen radan yli niin että heilahtaa ja ovat jo kymmenien kilometrien päässä, kun poliisi lainkuuliaisena vielä etsii luvallista radanylityspaikkaa kiitellen mielessään Helsingin herroja. Ylityskielto
haittaa myös vakavasti paikallisten matkailusta elantonsa saavien
ihmisten elämää. Tiedetään tapauksia, joissa moottorikelkkasafareita on jouduttu peruuttamaan lain noudattamisen takia.
Lakia aikoinaan pohtinut valiokunta on ilmeisesti keskittynyt lakia käsitellessään pohtimaan asioita lähinnä rataverkon suunnittelun ja ylläpidon näkökulmasta. Tämä näkyy nyt siten, että laki varmastikin vastoin eduskunnan tarkoitusta estää osaltaan yhteiskunnallisen järjestyksen ja laillisuusvalvonnan toteutumista. Lain valmisteluvaiheessa valiokunta ei ole kuullut poliisin eikä rajavartiolaitoksen edustajia.
Moottoriajoneuvojen, eli tässä nimenomaisessa tapauksessa moottorikelkkojen kumimattojen avulla tapahtuva radan ylitys ei mielestäni ole tekijä, joka lisää rataverkon kulumista, vaikka kelkan suksissa onkin ohuet ohjuriraudat. Ei kai maamme rautateitä ole tehty
niin haperosta metallista, että se hajoaa moottorikelkan alla? Kuinka tällöin on käsitettävissä ettei rata hajoa tonnien painoisten traktorien alla, joiden renkaissa on vieläpä rautaketjut?
On siis tehtävä muutos Ratalakiin. Muutoksen on oltava sellainen, että laki tekee viranomaisten ja paikallisten elinkeinoyrittäjien
sekä asukkaiden moottorikelkoilla tekemät radanylitykset laillisiksi paikasta riippumatta, unohtamatta kuitenkaan ylityksen vaatimia
varovaisuus- ja turvallisuustekijöitä. Kuuluisan maalaisjärjen käyttö olisi ollut sallittua myös tätä lakia valmisteltaessa.
Pentti Oinonen
Kansanedustaja, Perussuomalaisten 1. vpj.
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Suomalaisesta perhehoidosta
heijastaa yhteiskunnallista moraalia. Raha-automaattiyhdistys
on merkittävä rahoituslähde lasten ja nuorten tukijana. Kiireellisten huostaanottojen määrä lisääntyy koko ajan.
Maassamme ei ole läheskään
tarpeeksi perhehoitopaikkoja, joten joudumme sijoittamaan asiakkaita laitoshoitoon, joka ei anna
hoidettavalle tarvittavaa kiintymissuhdetta.
Alle kaksivuotiaiden asemaan
on kiinnitetty yhä enemmän huomiota, mikä on lapsen kehityksen
kannalta erittäin hyvä asia.

Suomalaisella perhehoidolla tarkoitetaan hoidon, kasvatuksen ja
muun huolenpidon järjestämistä
lapselle hänen oman kotinsa ulkopuolella. Perhehoidon yleisempi nimitys on sijaisvanhemmuus.
Lapsille ja nuorille on tärkeää
pystyä luomaan pysyviä kiintymissuhteita, tämä auttaa lasta tai nuorta elämässä eteenpäin. Aikuisten ja
lasten kumppanuus, eli kiintymissuhde, on lapselle paras lähtökohta. Tämä kiintymissuhde auttaa
myös aikuista jaksamaan omassa
elämässään, ja antaa siihen sisältöä. Tämä kaikki suojaa perhettä
kokonaisuutena, ja on tärkeä osa
perheen yhteen kasvamisessa.
Perhehoidon suurimpia vastustajia ovat useasti biologiset vanhemmat, jotka eivät halua sijoittaa
lastaan vieraaseen perheeseen.

Kunnissa suuria eroja

Aina kaikki ei ole hyvin
perhehoidossakaan
Huostaanotettujen tai vapaaehtoisesti sijoitettujen lasten kannalta perhehoito ei aina ole silti paras vaihtoehto. Toisaalta, biologisten vanhempien antama hoito ei
myöskään välttämättä ole aina paras mahdollinen tapa hoitaa lasta.
Kun perhe voi huonosti, pahoinvointi heijastuu myös lapseen. Tällöin lapsi tai nuori joutuu usein
kärsimään yhdessä pahoinvoivan
perheen muiden jäsenten kanssa.

Eduskunnan auditoriossa keskusteltiin perhehoidosta. Kuuntelijoina oli alan ammattilaisia
ja alasta kiinnostuneita henkilöitä. Yhtenä tapahtuman järjestäjistä oli Suomen
Perhehoitoliitto ry.
Suomi on johtavassa asemassa
nuorten itsemurhatilastoissa. Tämä on merkki lasten ja nuorten
pahoinvoinnista. Edellisellä lamakaudella huostaanottojen määrä
ei kasvanut. Tämä ei suinkaan
merkitse sitä, että silloin perheet
olisivat voineet hyvin. Tämä on
merkki siitä, että tuolloin kunnat

säästivät rajusti lasten ja nuorten
hoidossa. Viime aikoina, yhteiskunnan hyvinvoinnin seurauksena, huostaanotot ovat lisääntyneet. Tämä taas ei ole merkki siitä, että lapset ja nuoret voisivat
huonommin, vaan siitä, että kunnat sijoittavat enemmän rahaa
perheiden hyvinvointiin.

Suomessa on noin 15 000 lasta ja nuorta sijoitettuna hoitoon
oman kodin ulkopuolelle, halusivatpa he sitä tai eivät. Näistä noin
5 500 on saanut sijaiskodin. Kehitysvammaisia tästä luvusta on
noin 1 100.
Valtiovallan sijoittama rahamäärä perheiden hyvinvointiin

Valtuusto sieniviljelmänä:

Helsingissä perhehoito maksaa
yhteiskunnalle vuorokaudessa
52.50 euroa vuorokaudessa. Helsingin ongelmana on elintasokustannusten ja asumiskustannusten
korkea taso, joka estää perhehoitajien riittävän määrän.
Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa taas on huutava pula pätevistä
sosiaalityöntekijöistä, jotka voisivat hoitaa ja opastaa perhehoitoa
riittävästi. Oulu ja Tampere ovat
panostaneet hyvin perhehoitoon.
Hyviä tuloksia on saavutettu.
Yhteiskunta säästää, kun perhehoitoa tarjotaan riittävän ajoissa
sitä tarvitseville henkilöille.
Teksti ja kuva: Harri Lindell

Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

pidetään pimeässä ja syötetään p****a

Jyväskylään Keljonlahden rannalle
runnatun turvetta polttavan suurvoimalan rakennustöissä pidetään
samaa kiirettä kuin päätöksenteossakin; lainvoimaisia lupia ei odotella. Työt pyritään saamaan nopeasti siihen pisteeseen, ettei niitä voi
keskenkään jättää. Helsingin musiikkitalon kohtalo aiheuttaa vipinää Jyväskylässä saakka.
Valtuustolle päätöksiä tehtäessä annetuissa tiedoissa on ilmennyt vakavia puutteita ja suoranaisia virheitä. Jo yleiskuvan perusteella päätös erilaisine käänteineen ansaitsi Kuukauden Limbo -tittelin viime marraskuussa
(www.jormauski.net/limbo-07.html). Voimalan tarpeellisuuden arvioimiseksi valtuustolle esitettiin
energian kulutuksesta graafi ja vakuutettiin, että Rauhalahden tehot
riittävät vain +4 asteeseen saakka,
ja ”sen jälkeen palaa öljy”.

Valtuutetut kauhistuivat
Fossiilisten polttoaineiden suurta
kulutusta kauhistuneet valtuutetut päättivät suurvoimalan raken-
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tamisesta. Todellisuudessa Jyväskylän tilanne on erilainen; öljyä
palaa vain lyhytaikaisen kulutusmaksimin täyttämiseen. Osansa lämmöntarpeesta kattaa myös
kodinkoneiden ja asukkaiden oma
lämmöntuotanto. Myös JE:n ympäristövastuuraportti kertoi turpeen ja biopolttoaineen osuudeksi
runsaat 80% vuosikulutuksesta.
Öljyn vähäinen osuus kummastutti, kun Keski-Suomen vuotuinen keskilämpötila on tuo mainittu +4 astetta. Kaupungin ja JE:n
johto vaikenivat ristiriitaisuuksia
koskevista kysymyksistä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen (sdp) ja JE:n hallituksen puheenjohtaja Timo Fredrikson (kok) ilmoittivat lehtihaastatteluissaan, että ”päätökset on
tehty ja niiden mukaan eletään”.
Aivan kohdallaan tuo +4 asteen
tieto ei ollut. Kun viimein saatiin
astepäivälukujen ja kokonaiskulutuksen kautta ainakin suuruusluokaltaan uskottavaksi todettu kaukolämmön ominaiskulutus - 5-7
MW/aste -, osoittautui Rauhalahden tehot riittävän pikemminkin
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-4 kuin +4 asteeseen saakka. Sen
jälkeen on käytettävissä Savelan
palaturvekattila ja sen vastapainegeneraattori 5-7 asteen verran.
Nuo kiinteän polttoaineen tehot
riittävät yhteensä n. -10 asteeseen
saakka. Keski-Suomen alin kuukausittainen keskilämpötila helmikuussa on -8,8 astetta.

Naurulokkien ateriat
lämmitetään
Öljyn polttamisesta ei päästäisi
eroon Keljonlahdenkaan voimalalla. Suurvoimala ei ”taivu” nopeisiin lämmönvaihteluihin; se
tarvitsee välttämättä säätövoimaa kuormitushuippujen täyttämiseen. Hetkelliset huiput on
täytettävä nopealla apuvoimalla,
tai korvattava kuormitusminimit
apujäähdytyksellä järveen. Onhan
lokkienkin aterian lämmitys toki
joviaalia, mutta halpaa se ei ole.
Apuvoimaa tarvitaan myös korvaamaan verkoston lämpövuotoja,
jotta kaukaisimmissakin kaupunginosissa lämpöä riittäisi. Turvevoimala joka ”niemessä ja notkossa”

ei ole realistinen. Virheitä löytyi jopa Enprima Oy:llä konsulttityönä
teetetystä YVA-selvityksestä: graafisesti esitetyssä kulutusennusteessa vuoteen 2030 saakka on piirretty tasainen 3%:n kasvu - 50% kasvu nykytilaan n. kymmenessä vuodessa. Kenelläkään ei ollut aavistustakaan, missä tuon kulutuksen
kasvun aiheuttavat asukkaat mahdollisesti olisivat.
Mutkan kautta saadut lukuarvot - 3% vuoteen 2016 saakka
ja sen jälkeen 1% vuosittain - eivät vastaa Enpriman selvitystä,
eivätkä tilastokeskuksen ennusteita Jyvässeudulle: 1% vuoteen
2020 ja sen jälkeen vähenevästi 0,5% vuodessa. Kun Enpriman
ennusteen lähtötasokin oli nostettu 20% todellisen kulutuksen yläpuolelle, on virhe ennustejakson
lopussa päätettävänä olleen voimalan suuruinen.

Ennustamiseen kristallipallo
tarpeen
Enpriman YVA-selvitys on käsitettävä pikemminkin myynnin-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

edistämisenä kuin puolueettomana selvityksenä, sillä yhtiö sai
rakennetavan voimalan suunnittelusopimuksen. Arvo 8 miljoonaa euroa. Kun valtuustolle annetut tiedot osoittautuvat puutteellisiksi tai suorastaan virheellisiksi, ei päätökseltäkään voi odottaa
sen enempää.
Valtuuston tietoinen harhauttaminen on virkarikos, ja tekijä on
asetettava siitä vastuuseen. Kun
valtuustolle annetut tiedot havaitaan vääriksi, on kaupungin johdolta saatava selvitys, miksi ne
olivat vääriä.
Ennustajan taitoja virkamieheltäkään ei voi vaatia, mutta kohtuullista asiantuntemusta kylläkin. Uskottava selvitys on siis saatava ainakin siitä, koska tietojen
virheellisyys havaittiin - ja miksi
vasta silloin.
Nykyisessä kokoonpanossaan
Jyväskylän valtuusto ei tuohon
pysty; sehän olisi tutkijana omassa asiassaan, ja kukapa haluaisi
tunnustaa, että hänen omat kykynsä olivat heppoiset.
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Lehtijutun perusteet
Terveiset päätoimittajalta
Haluan lähettää Sinulle muutaman huomioitavan seikan, kun lähetät kirjoituksia toimitukseemme. Olen kiitollinen niille henkilöille, jotka ovat kantaneet kortensa yhteiseen kekoon lehtikirjoittelun muodossa. Tarvitsemme
sitoutuneita lehtikirjoittajia joukkoomme yhä enemmän, monipuoliset ja eri puolilta Suomea tulevat lehtikirjoitukset rikastuttavat
ja elävöittävät lehteämme. Toivon,
että otatte huomioon muutaman
alla olevan seikan, kun alatte kirjoittaa lehtikirjoitustanne.
Harri Lindell

Sanoma- ja aikakauslehdissä ilmestyvät tekstit voidaan karkeasti
ottaen jaotella tiedottaviin ja kantaaottaviin teksteihin. Tavallisimpia tiedottavia tekstejä ovat sanomalehden uutiset sekä aikakaustai ammattilehden ajankohtaisartikkelit eli lehtijutut. Tiedottavia
ovat myös lehdissä julkaistavat
henkilötekstit, kuten merkkipäivä- ja muistokirjoitukset, nimitysuutiset sekä kuolinilmoitukset.
Kantaa ottavista teksteistä tavallisimpia ovat lehtien mielipidekirjoitukset, kuten yleisönosastokirjoitukset, pääkirjoitukset, puheenvuoropalstan kirjoitukset
sekä ylä- ja alakertajutut. Purevansävyisiä tai humoristisia kannanottoja ovat kolumni ja pakina.
Myös esimerkiksi toimittajan värittämää urheilu-uutista voidaan
pitää kannanottona.

Uutinen
Lehtiuutinen selostaa asiaa, josta
ei vielä eilen tiedetty, kuten onnettomuutta, tapahtumaa tai keksintöä. Uutinen vastaa seuraaviin
kysymyksiin: mitä, missä, milloin,
miten, miksi?
Uutisessa asiat selostetaan tärkeysjärjestyksessä eikä esimerkiksi tapahtumajärjestyksessä kuten
kertomuksessa. Perusuutisessa
(esim. kolariuutinen) asiat kerrotaan niiden yleisen arvon mukaan
ottamatta kantaa tapahtumiin.
Uutiskommentti on tapahtumaan avoimesti kantaa ottava
kirjoitus joka on lähellä arvostelua tai kolumnia. Raja ei ole selvä, sillä perusuutisessakin voi olla piilokommentointia tai valikoitua haastattelua. Samassa lehdessä voi samasta uutisesta olla sekä
perusuutinen että uutiskommentti. Urheilu-uutinen voi usein sisältää toimittajan värikkäitäkin kannanottoja.

Lehtijuttu
Lehtijuttu on mihin tahansa kuukausi- tai viikkolehtijulkaisuun tai
kertaluonteiseen lehtijulkaisuun
tehty populaari eli yleistajuinen
kirjoitus. Suppea-alaisemmalle
asiantuntijajoukolle tehtävästä
tieteellistyyppisestä kirjoituksesta käytetään tavallisimmin nimi-
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tystä artikkeli. Lehtijuttu ei myöskään ole mielipidekirjoitus.

Henkilöteksti
Erilaisia henkilötekstejä kirjoitetaan varsinkin sanoma- ja ammattilehtiin. Ilmoitusluontoisia henkilötekstejä ovat esimerkiksi nimitysuutiset tai kuolinilmoitukset. Puhuttelevia henkilötekstejä
ovat sanomalehtien merkkipäivätai muistokirjoitukset.

Mielipidekirjoitus

– kolumnisti – käsittelee ajankohtaisia asioita säännöllisesti omalla palstallaan. Kolumni tarkastelee yleensä ajankohtaisia uutisasioita purevan kriittisesti. Aiheena
on tavallisesti jokin ajankohtainen epäkohta.
Kolumni pitää sisällään myös
huumorilla välitettyä ivaa ja ironiaa. Kolumnisti asettaa itsensä
yleensä asioiden yläpuolelle tarkkailevasti. Kolumnistilla on lupa
olla veijari: hänellä on kirjoittamaton oikeus nälviä ja jonkin verran piikitellä.

Mielipidekirjoitusten tavallisin
foorumi on lehti, varsinkin sanoma- tai aikakauslehti. Mielipidekirjoitukselle tunnusomaista on
keskustelevuus. Kirjoitus voi olla
uusi oma mielipide tai vastaus esitettyyn mielipiteeseen eli vastine.
Tavallinen mielipidekirjoitus on
yleisönosastojuttu tai lehden pääkirjoitus. Mielipidetekstejä ovat
myös sanomalehden ylä- ja alakertajutut. Mielipidekirjoituksessa tärkeää on aiheen ajankohtaisuus. Myös uutiskommentissa, kolumnissa ja pakinassa tulee mielipide esiin, mutta ei yhtä suorasti.

Pakina

Arvostelu

Juridisia ja eettisiä ohjeita
lainaamisesta

Arvostelu on luokitusta silmällä
pitävä tarkastus eli kritiikki. Arvostelu rakentuu punnitsevaan
subjektiiviseen harkintaan. Niitä
kirjoitetaan esimerkiksi elokuvista, kirjoista, tv-ohjelmista, konserteista, teatteriesityksistä ja näyttelyistä. Arvostelu voi olla jälkiarvostelu tai esittelyn kaltainen ennakkoarvostelu.

Kolumni
Kolumni on sanoma- tai aikakauslehden kirjoitus, jonka kirjoittaja
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Pakina on sanoma- tai aikakauslehdessä julkaistava humoristinen, usein satiirinen tai parodinen lyhyehkö kirjoitelma. Pakina
on kevyttä rupattelua ja tarinointia. Pakina on lähempänä kaunokirjallista tuotosta kuin kolumni.
Pakinan ei myöskään tarvitse olla kolumnin lailla sidoksissa ajankohtaisuuteen. Monet pakinoitsijat kirjoittavat säännöllisesti esimerkiksi johonkin lehteen tai julkaisevat pakinoitaan itsenäisinä
kokoelmina.

Suomen laissa on säädetty, että julkaistusta teoksesta voidaan hyvän
tavan mukaisesti lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
Lain tarkoituksena on taata tiedon
ja ajatusten järkevä leviäminen.
Laissa ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty minkälainen lainaaminen on sallittua vaan lainaajan
on tunnettava ”hyvä tapa”.
Hyvään tapaan tietysti kuuluu
tekijän moraalisten oikeuksien
kunnioittaminen. Lähdeviittauksen tulee olla riittävän selkeä, ja

hyvään tapaan kuuluu ilmoittaa
tekijän lisäksi myös julkaisu, josta lainaus on otettu.
Hyvä tapa vaihtelee kirjallisuudenlajista toiseen. Tieteellisessä
kirjoittelussa viittaukset tehdään
joka kerta hyvin yksityiskohtaisesti, kun taas kaunokirjallisuudessa voi joskus olla perusteltua
jättää viittaus kokonaan pois.
Journalismissa liikutaan näiden
kirjallisuudenlajien välimaastossa. Mitä selvemmin juttu perustuu yhteen tai muutamaan harvaan lähteeseen, sitä tarkemmin
lähdeviittauksista on pidettävä
huoli. Lehtijuttua ei kuitenkaan
voi kuormittaa samanlaisella viittauskoneistolla kuin tieteellistä
julkaisua, joten ylimalkaisempikin käytäntö riittää. Suorat lainaukset suositellaan osoitettavaksi
lainausmerkeillä.
Lainauksen tulisi myös olla lähteelle lojaali. Yhteydestään irrotetulla liian lyhyellä lainauksella
voidaan antaa täysin väärä kuva
tekijän tarkoitusperistä.

Tietojen hankkimisesta ja
julkaisemisesta
Journalistin ohjeissa on määritelty tarkat ja selkeät pelisäännöt siitä, millaisten eettisten periaatteiden mukaan suomalaisen joukkoviestinnän halutaan toimivan.
Journalistin ohjeisiin voi halutessaan käydä tutustumassa esimerkiksi Suomen Journalistiliiton sivuilla osoitteessa www.journalistiliitto.fi. Tässä kappaleessa käydään läpi vain muutamia.
Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
Työtä tehdessään journalistin on
suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei
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voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta
poikkeavilla keinoilla.
Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin myös silloin
kun ne on aikaisemmin julkaistu. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa
ja ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti erityisesti kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta
tietoa on saatavilla. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.
Journalistilla on oikeus pitää
tietoja luottamuksellisesti antaneen lähteen henkilöllisyys salassa. Toimituksen tulee kunnioittaa
tätä periaatetta.
Otsikoille, ingresseille, kansija kuvateksteille, myyntijulisteille sekä muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.
Lähteet:
Kerosuo, Lauri: Suomen
Journalistiliitto/4. osa:
Miten saa lainata?
www.journalistiliitto.fi
Kielikompassi – Opetus
– Kirjoituskurssi.
kielikompassi.jyu.fi
Suomen Journalistiliitto/
Uudet journalistin ohjeet.
www.journalistiliitto.fi
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Harjoittelijana
eduskuntaryhmässä

Suoritin opintoihini sisältyvän kolmen kuukauden mittaisen harjoittelun Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä marras- ja joulukuussa
2007 ja helmikuussa 2008. Opiskelen kolmatta vuotta hallintotieteitä
Tampereen yliopistossa, ja harjoittelu on osa kandidaatin tutkintoa.
Harjoitteluni ohjauksesta eduskuntaryhmässä vastasi pääsihteeri Jussi Niinistö. Pääasiassa työni käsitti taustatyön tekemistä kansanedustajille, kuten tiedonhakua kirjallisiin kysymyksiin. Osallistuin myös erään lakialoitteen valmisteluun ja talousarvioiden aktivoimiseen. Yksi tehtävistäni oli eduskuntaryhmälle ja kansanedustajille tulleisiin yhteydenottoihin liittyneiden asioiden selvittäminen
ja pohjatekstien laatiminen vastauksia varten. Tiedonhankintaan on
eduskunnassa onneksi loistavat puitteet ja atk-ongelmissakin apu
on puhelinsoiton päässä.
Harjoittelun aikana sain kattavan kuvan eduskunnan ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toiminnasta. Pääsin seuraamaan läheltä kansanedustajien työtä, ja tutustuin samalla avustajien ja eduskuntaryhmässä työskentelevien työnkuvaan.

Koulutusta ja tapahtumia
Eduskunnassa järjestetään talon puolesta paljon erilaista koulutusta liittyen muun muassa tiedonhakuun. Osallistuin harjoitteluaikanani erilaisiin tiedonlähdekoulutuksiin ja perehdytyspäiviin, joissa käsiteltiin eduskunnan toimintaa ja työtä, sekä esiteltiin Eduskuntatalon arkkitehtuuria ja taidetta. Tutustuin harjoitteluaikana hallinto- ja
lakivaliokuntiin, sekä viime vuonna perustettuun tarkastusvaliokuntaan. Pääsin myös tapaamaan valiokuntaneuvos Nora Grönholmia joka kertoi tarkastusvaliokunnasta ja työstään valiokuntasihteerinä.
Varsinaisen työni lisäksi osallistuin harjoitteluaikanani mielenkiintoisiin tilaisuuksiin. Itsenäisyyspäivän aattona pidetty Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaistunto oli hieno tapahtuma muiden juhlallisuuksien ohella, ja helmikuussa olivat vuorossa valtiopäivien avajaiset teatterikäynteineen. Eduskuntaryhmän mukana pääsin tutustumiskäynneille Raha-automaattiyhdistykseen ja Tilastokeskukseen.
Nämä tapahtumat olivat hienoja ja mieleenpainuvia kokemuksia.

Erilainen työpaikka
Harjoitteluajan työskentelin Eduskuntatalon päärakennuksessa Perussuomalaisten ryhmähuoneessa, joten pääsin aitiopaikalta seuraamaan eduskunnan arkea. Ensimmäinen työpäiväni oli myös ensimmäinen kerta Eduskuntatalossa, joten kaikki oli uutta ja jännittävää.
Ihan tavallinen työympäristö eduskunta ei tosin olekaan.
Olen todella tyytyväinen harjoitteluuni, sain tehdä monipuolista
työtä, eikä yksikään päivä ollut samanlainen. Harjoittelusta jäi mukavia muistoja, hienoja kokemuksia ja uutta osaamista!
Teksti: Niina Perälä
Kuva: Kirsi Lassila

HOK-Elannon vaaleissa
valittiin Perussuomalaisia
HOK-Elannon vaaleissa Perussuomalaisista valituiksi tulivat Timo
Soini (2475 ääntä) ja Arja Juvonen (268 ääntä).
Soini sai huomattavan korkean äänimäärän, joka lupaa hyvää ensi syksyn kunnallisvaaleja ajatellen.
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Koillis-Savo kohti kunnallisvaaleja

Koillis-Savon jo viime joulukuussa pidetyssä syyskokouksessa valittiin johtokunta vuodelle 2008.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan toistamiseen
Mika Wallius, hallituksen jäseniksi Risto Heiskanen, Ari Korhonen, Jaakko Mikkanen, Matti Räsänen, Pentti Tolvanen sekä Pekka Vartiainen. Varajäseniksi Irja
Mikkanen ja Tuula Partanen. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä laati kokouksessa keskustelluista asioista julkilausuman.

Vaalityötä Juankoskella,
Kaavilla ja Tuusniemellä
Koillis-Savon Perussuomalaisten
jäsenten ja monen paikalla olleen
juankoskelaisen näkemyksen mu-

kaan kunnan päättäjien meneillään olevat ratkaisut ja suuntaviivat eivät lupaa hyvää vähäosaisille. Jo valmiiksi alijäämäiseksi
laadittu Juankosken kunnan talousarvio ei lupaa minkäänlaisia
kohennuksia vanhusten huoltoon,
eikä keskustaajaman ulkopuolisten koulujen toiminnan jatkuminenkaan ole kiveen kaiverrettu.
Luvassa on palvelujen karsimista
ja supistamista. Esimerkiksi sivukylien yksityistieavustusten karsimista, kirjastotoimen supistuksia
ynnä muuta keskustaajaman ulkopuolella asuvien veronmaksajien palvelujen heikentämistä.
Kaupunkijuhlaan tuntui kuitenkin löytyvän peräti 15.000 euron
(lähes 90.000 markan) määräraha, jonka päätöksenteosta perus-

suomalaiset saivat lukea kaupungin internet-sivuilta. Ehdotusta ei
tuotu ilmeisen tarkoituksella valtuuston käsiteltäväksi, koska olihan valtuusto hieman aiemmin
tyrmännyt perussuomalaisen valtuutettu Pekka Vartiaisen aloitteet mm. vanhusten palvelusetelin käyttöönottamisesta. Loput
saa lukija itse päätellä.
Joka tapauksessa perussuomalainen näkemys haluaa pitää maaseudun asuttuna, tiestöt kulkukelpoisina ja peruspalvelut kunnossa.
Näitä seikkoja korostaen KoillisSavon perussuomalaiset lähtevät
kunnallisvaaleihin tavoittelemaan
seitsemää valtuutetun paikkaa
Juankoskelle. Kaavin ja Tuusniemen tilanne on toistaiseksi lyömättä lukkoon.

Juankosken valtuustossa
uusi perussuomalainen
Juankosken valtuustossa sitoutumattomassa Elävä Juankoski –
ryhmässä toiminut Martti Pohjalainen on siirtynyt Perussuomalaisten riveihin. Alla valtuutetun
antama tiedote Juankosken valtuutetuille:

Arvoisa puheenjohtaja ja
hyvät valtuutetut.
Haluan ilmoittaa Teille ilmoitusluontoisena asiana, että olen liittynyt perussuomalaiset puolueeseen tammikuun alussa ja samalla minut on nimitetty Kuopion
piirin perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi.
Tästä syystä katson oikeaksi
hetkeksi eettisesti ilmoittaa, että
eroan Elävä Juankoski valtuustoryhmästä ja siirryn Perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Tähän vaihtoon ei liity näkemykseni mukaan mitään erikoista vaan
keskustelimme Elävä Juankoski
ryhmässä ryhmän tulevaisuudesta seuraavia kunnallisvaaleja ajatellen. Tulimme yhteisesti marraskuussa 2007 siihen lopputulokseen,
että ryhmä ei tule asettumaan seuraavissa kunnallisvaaleissa ehdolle ja käydyissä keskusteluissa totesimme, että ne jotka pyrkivät jatkamaan seuraavissa kunnallisvaaleissa valtuustoon heidän tulisi hakeutua jonkun poliittisen ryhmittymän
kanssa yhteistyöhön.
Minä tein oman johtopäätelmän
ja koska tunnen olevani lähellä perussuomalaisia heidän tasapuoliseen politiikkansa perustuen ja
tein tämän ratkaisun minkä tein.
Joku voi joku ajatella ja tiedän,
että ajatteleekin, että loikkari mikä
loikkari, mutta kuitenkin kun ajat-

telen asiaa todellisuuden kannalta,
niin näinhän se ei kuitenkaan ole.
Koska siirryn sitoutumattomien
ryhmästä niin silloin ei voi loikata
jostakin puolueesta jonnekin ja toiseksi kaikki voivat kuvitella kuinka
vaikeaa on tehdä hyvää vaalityötä ryhmästä, joka on kertonut lopettavansa. Koska nyt on jo aika
aloittaa seuraavia kunnallisvaaleja
koskettava julkinen vaalityö.
Äänestäjät kuitenkin lopullisesti kertovat seuraavissa vaaleissa,
teinkö oikean valinnan. Vain minä ja ainoastaan minä kannan vastuun lopputuloksesta.
Tästä on hyvä jatkaa loppukausi tätä valtuustokautta hyvien asioiden puolesta ja älyttömiä suunnitelmia vastaan.
Juankoskella 25.2.2008
Martti Pohjolainen

Koillis-Savon Perussuomalaiset ovat jakaneet tätä kyseistä lehteä
alueellaan talkoovoimin. Kiitos talkoolaisille.
Piirin kotisivut löytyvät osoitteesta: http://ksperus.suntuubi.com
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Vesa-Matti Saarakkala

Herrojen kanssa marjassa

puheenjohtaja
PS Nuoret ry.
Perustuslaki 2008työryhmän jäsen

Perustuslakiamme aiotaan muuttaa. Keskeiset muutosehdotukset
johtuvat EU:sta ja alueellisesta
eriarvoisuudesta.
Presidentin valtaoikeuksia tullaan kaventamaan, vaikka presidentti on suoraan vastuussa kansalaisille. Hallituksen ja pääministerin valtaa aiotaan kasvattaa, vaikka hallitusta ei valitakaan vaaleilla ja pääministeriksi
voi päätyä vaikka sattumalta, kuten Matti Vanhanen.
Uudistuksen tarkoituksena on
vahvistaa parlamentarismia. Johtuukohan äänestysprosentin lasku presidentistä, kuten into kajota presidentin valtaan antaa ymmärtää? Kansalaisia halutaan aktivoida. Nouseeko äänestysaktiivisuus, jos perustuslaissamme
mainitaan jatkossa EU?
On pohdittu kansanaloitteen
mahdollisuutta ja neuvoa-antavan kansanäänestyksen kehittämistä. Näiden pelätään kuitenkin heikentävän edustuksellista demokratiaa. Eliitin mielestä
on lähdettävä edustuksellisen, ei
suoran demokratian, kehittämisestä. Eliitin mielestä kyseessä
on nollasummapeli. Jos toista lisätään, toinen vähenee.
Minusta suora demokratia tukisi edustuksellisuuden toteutumista. Kun edes kerran kymmenessä vuodessa, tai kansalaisten
laajan joukon niin vaatiessa, päätettäisiin kansanäänestyksen järjestämisestä, niin kansalaisille to-

della selviäisi, kuka eduskunnassa
on heidän kanssaan samaa mieltä käytännössä. Nykyinen äänestysprosentin alhaisuushan johtuu
siitä, että liian moni edustaja on
asioista eduskunnassa eri mieltä
kuin äänestäjänsä maakunnassa.
Myös vaalijärjestelmämme, jossa äänestetään henkilöä ja vaikutetaan myös siihen, kuka puolueen asettamista ehdokkaista menee eduskuntaan, mutta jossa ääni menee samalla puolueelle, on
omiaan hämäämään kansalaisia.
Pääosa valituista osoittautuu löysäniskaisiksi, eikä löysäniskaisuus

katso koulutuspohjaa. Villojen vähyys eduskuntatyössä yllättää kerta toisensa jälkeen.
Jos kansanäänestyksiä olisi useammin kuin pari kertaa vuosisadassa, kuten nyt, lisäisi se ihmisten
mielenkiintoa politiikkaan. Edustajat joutuisivat olemaan lojaaleja
muillekin kuin puolueelleen. Antaahan vaali-järjestelmämme sitä
paitsi ymmärtää äänestäjälle, että
ehdokasvalinnalla olisi vaikutusta puolueen politiikkaan. Näin ei
kuitenkaan käytännössä ole. Vain
puoluevalinta vaikuttaa, koska
puoluejohto on hegemonisessa

asemassa suhteessa isollakin äänimäärällä eduskuntaan nousseisiin uusiin kasvoihin.
Nykyinen tilanne, jossa kansanedustajat kokevat olevansa ensisijaisesti vastuussa eduskuntaryhmälleen, on perustuslain hengen
vastainen. Suomen vaalijärjestelmä, jossa puolueen ehdokkaat
ovat lähtökohtaisesti tasa-vertaisessa asemassa keskenään, antaa
toki edustajille mahdollisuuden
”niskoitella”. Puolue ei Suomessa päätä, kuka menee eduskuntaan ja kuka ei. Puolue päättää ainoastaan ehdokkaat ja olivathan

Vesivoiman osuus

esim. Saara Karhu ja Tero Rönni ehdokkaina Sdp:ssä, vaikka äänestivätkin eduskunnassa varallisuusveron poistamista vastaan, samalla niskoitellen suhteessa muuhun eduskuntaryhmään. Nyt he
istuvat eduskunnassa pohtimassa
syitä Sdp:n vaalitappioon.
Kansanäänestykset kiistämättä muuttaisivat edustuksellisuuden luonnetta. Yhä useampi eduskuntaan valikoituva tulisi valittua kansaa miellyttävien mielipiteiden ja hyvien tekojen takia.
Eduskunnassa olisi vähemmän
korkeasti koulutettuja. Mutta pitäähän kansan saada päättää kenen kanssa se menee marjaan. Eikö eduskunnan pitänyt olla kansa
pienoiskoossa?
Jos ehdokas osoittautuu kyvyttömäksi hoitamaan tehtäväänsä,
tuskin hän eduskunnassa kauan
suuren suunsa turvin pysyisi. Tätä eivät nykyisten EU-puolueiden edustajat kuitenkaan usko.
He pelkäävät kansan olevan niin
”tyhmää”, etteivät he itse tulisi
enää valituiksi eduskuntaan.
Tilanne on vähän sama kuin ihmisellä, joka tietää tehneensä väärin, mutta ei halua sitä tunnustaa.
Silloin ajatuskin ripittäytymisestä
on vaikea ja yhä vaikeammaksi se
käy, kun talonsa rakentaa valheelle perustuvalle savipohjalle. Meidän ei kuitenkaan pidä rakentaa
omaa tulevaisuuttamme pettävälle maalle, vaikka jotkut niin haluaisivatkin.

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset

sähköntuotannosta

Suomessa tuotettiin sähköä 78,6
terawattituntia (TWh) vuonna
2006 eli miljardia kilowattituntia
(KWh). Siitä vesivoimalla tuotetun sähkön osuus oli 14, atomivoiman 28, tuulivoiman 0,2 % ja
loppuosa muilla tavoin tuotettua.
Sähköä tuottavia vesivoimalaitoksia on 250, joista 60 yltää 10 MW:
n tuotantoon. Suomen suurimman laitoksen Imatran teho on
168 MW ja tuotto vuodessa noin
1 miljardi KWh:a eli 1/8 Loviisan
ydinvoimalan tuotannosta. Saimaan kautta kulkevan vesivoiman
tuotantopinta-ala on n. 18 % Suomen vesivoimaa tuottavasta pinta-alasta (Tilastokeskus).
Vesivoiman nimitys ja merkitys
on muuttunut säätövoimaksi. Suomen energiateollisuuden selvityksistä ilmenee, että kiisteltyjen Kollajan, Vuotoksen ja Raudanjoen
Sierilän voimalaitosten yhteenlas-
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kettu teho olisi 807 gigawattituntia/vuosi. Gigawattitunti on 1000
MWh, mikä vastaa noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Kauko-ohjattavissa olevan laitoksen tuotanto on edullista, vaikka rakentaminen on joskus
kallista. Silti saatavaa hyötyä ja
merkitystä energiataloudelle tulisi verrata muiden elinkeinotoimintojen, esim. matkailun, kalatalouden ja poronhoidon menetyksiin. Vaikeammin mitattavia, korvattavia arvoja ovat luonnon- ja
maisemanmuutokset.
Vesivoiman altaat aiheuttavat
pysyvän muutoksen alueella asuville ja jakavat mielipiteitä. Joku
muistaa Kitisen valjastamisen aiheuttamat korvauskiistat. Petkulan kylän tienvarsitaulussa maanomistajat ilmoittivat joutuneensa
ryöstön uhreiksi. Korvaus maasta oli 50 penniä neliöltä, pelloista
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450 markkaa hehtaarilta ja metsästä korvattiin 60 % . Kun uutta
vesivoimaa rakennetaan, sen aiheuttamat menetykset ovat pysyviä, joten korvauksissa on huomioitava myös odotusarvot.
Kitisellä jäi veden alle parhaita jokirantametsiä 20 km keskileveyden ollessa pari kilometriä. Ihmisten menetykset ja oikeustaistelussa kokema voimattomuus aiheuttivat itsemurhia.
Kosmeettiset korvaukset osoittavat, että kansanedustajat hyväksyvät hallintoväkivallan. – Tuorein esimerkki vallankäytöstä on
Natura 2000-suojeluohjelma, missä oikeushallinto turvasi vahvemman edun. Todisteena hallintoväkivallasta: ministeri Enestam hyväksyi, että Himangalla muusta
kuin luonnonsuojelusyystä Naturaan otetusta 1,5 ha:n metsäpalasta maksettiin 190 000 markan suo-

jelukorvaus, vaikka naapurit saivat rantatonttiensa menetyksistä
noin 40 000 markkaa. Perussuomalaisten ed. Raimo Vistbacka
jätti eriarvoisuudesta ministerin
vastattavaksi ainakin kolme kirjallista kysymystä eli 1401/2001
vp, 1325/2001 vp sekä 463/2004
vp. Niihin ministerit ovat antaneet kestoselityksensä: ei anna
aihetta. Muut paitsi ”valikoidut”
maanomistajat ovat aina häviäjiä.
Aiheellisia kysymyksiä, sillä Metsähallitus myi Kalajoella vertailukelpoisia tontteja jopa neljä kertaa korkeampaan hintaan kuin,
mitä himankalaiset saivat rakennusoikeuksien menetyksistä.
Jokivoimalaitoksilla on kohta
tuhottu Itämeren ja Pohjanlahden lohi- ja vaellussiikakannat.
Pyynnin rajoituksilla ne eivät palaudu. Kustaa Vilkunan verotiedoista tekemien selvitysten mu-
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kaan Tornionjokilaakson lohisaaliit ovat olleet 100 – 350 ja Kemijoen noin 160 tonnia vuodessa.
Suomen ja Ruotsin yhteinen lohisaalis vuonna 2006 oli Tornionjoesta 14,3 tonnia. Kalix- ja Tornionjoen poikastuotto Itämerenlohesta on 70 % .
Joka viides lohi on enää istutettu eikä tiedetä syytä, miksi istutukset eivät enää onnistu. Suomen vuoden 2007 saaliskiintiöstä
saatiin enää 39 % ja määrä supistuu vuosi vuodelta. Kalastusmatkailupalveluita tarjoavat syyllistävät merikalastajat ja päinvastoin.
Teollisen tuotannon paetessa kustannuskriisissä painivasta
maasta kalastusmatkailu pysyisi,
jos joet kunnostettaisiin. Se toisi
satsaukset takaisin. En liene väärässä ennustaessani, että atomivoimasta on tulossa ainoa perusvoiman tuotantomuoto.
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PerusSuomalaiset naiset:

neuvolatoiminta
takaisin kuntiin

Perussuomalaisten naisten hallitus kokoontui Helsingissä 16.2.2008.
Kuten aina naisten tapaamisessa, tässäkin kokouksessa oli innostunut ja rakentava keskustelu tulevasta toiminnastamme ja kunnallisvaaleista jotka ovat jo hyvin lähellä. Käytiin läpi jokaisen edustajan
kohdalta mikä on ehdokastilanne omassa kunnassa. Monissa kunnissa tilanne näyttikin hyvin valoisalta, ehdokkailta oli suostumuksia saatu. Uusia jäseniä virtaa puolueeseen, myös nuoria ja nuoria
naisiakin saadaan mukaan.
Kehottaisinkin kaikkia puolueemme jäseniä ja kannattajia nyt ehdokashankintaan, riittävällä ehdokasmäärällä saamme valtuutettuja myös valituiksi useampiin kuntiin.
Naiset ovat myös päättäneet hallituksen kokouksessaan jo aiemmin, että tuemme naisehdokkaita kaikissa kunnissa sadan euron
suuruisella tuella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinun kunnassasi on
ehdokkaana esimerkiksi viisi naisehdokasta, jokainen saa tämän sata euroa, eli yhteensä se tekee 500. Tuki tulee käyttää vaalimainontaan lehdessä tai lentolehtisten tekoon, hyöty on luonnollisesti moninkertainen jos päätätte tehdä yhteismainoksen. Näin jokainen ehdokas levittää jokaisen kuvaa, ja kaikki saavat saman verran mainosta laajemmin oman kunnan kaikissa kolkissa. Käytännössä raha
maksetaan laskua vastaan, tai maksamme ilmoituksen lehdessä. Ilmoituksessa pitää näkyä Perussuomalainen nainen - sanat. Tulemme lähettämään jokaiselle naisehdokkaalle kirjeen vaalien alla tästä mahdollisuudesta.
Nyt vain kaikki hankkimaan naisehdokkaita tuleviin kunnallisvaaleihin.

Imago:

ihannejuntteja vai ei?
Nykypäivänä yrityksen imagolla on todella suuri merkitys yrityksen menestymiseen markkinoilla. Tätä samaa voidaan mielestäni soveltaa myös nykyiseen
poliittiseen puoluekenttään, jossa jokainen puolue yrittää antaa
itsestään näyttävän ja omaleimaisen kuvan.
Puoluetta voidaankin ajatella
eräänlaisena yrityksenä ja tuotteena, jota pyritään markkinoimaan mahdollisimman laajalle
ihmisjoukolle ja oikealle kohderyhmälle. Nykypäivänä ei riitä, että asiat tuodaan ainoastaan esille
vaan on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, miten ja
missä asiat esitetään. Sisällön lisäksi on kiinnitettävä enemmän
huomiota ulkoisiin tekijöihin.
Olen havainnut useissa eri yhteyksissä Perussuomalaisiin liitettävän toistuvasti samoja negatiivisia
termejä, joista yhtenä käytetyimmistä mainittakoon termi ”juntti”.
Tällä kyseisellä termillä on hyvin
usein kuvailtu Perussuomalaisia
ja sen kannattajakuntaa.
Herääkin kysymys, onko junttiimagosta Perussuomalaisille enemmän hyötyä vai haittaa. Sanakirjan
määritelmän mukaan juntti on halventava ilmaisu henkilöstä, jolta
puuttuu sivistystä ja käytöstapoja. Houkutteleeko nykyinen imago suuret ihmisjoukot äänestämään Perussuomalaisia? Tunnetusti suomalaiset ovat sivistynyt ja
fiksu kansa, joten mitä tällä junttiimagolla haetaan takaa. Timo Soini luonnehti eräässä haastattelussa itseään ”ihannejuntiksi”, mikä
kertoo siitä, että nykyistä junttiimagoa pidetään selvästi yllä myös
puolueen johdon toimesta.

nestymisen eteen? Onko puolue
ylpeä itsestään?
Kun johonkin asiaan liitetään
toistuvasti samoja mielikuvia, syntyy stereotypioita, l. yleistettyjä käsityksiä. Stereotypiat elävät kauan
ihmisten mielissä, joten imagon
suunnittelu ja sen toteuttaminen
olisi suoritettava tarkkaan. Hyvän
sisäisen ja ulkoisen imagon rakentaminen vaatii nykyisin paljon rahaa, mutta myös pienillä rahallisilla
resursseilla voidaan saada aikaan
suuria, kunhan tekijät vaan löytyvät, ja he tietävät mitä tekevät.

Tässä alustavasti teemoja, joita haluamme korostaa syksyn kunnallisvaaleissa. Luonnollisesti puolueemme yleiset tavoitteet ja ohjelmat ovat myös meidän ohjelmissamme.

Imagonluominen tärkeää

Resursseja viestintään

Kokouksessa valittiin naisille oma julkilausumatoimikunta, joka
laatii ajankohtaisia kannanottoja lehtiin. Toimikuntaan valittiin Jaana Sankilampi, Sirkka-Liisa Lamminkoski, Vaili Jämsä, Marjo Pihlman, Marja-Leena Leppänen ja vetäjäksi Iiris Peltomaa.
Kokouksessa todettiin, että naisten tulisi laittaa kirjoituksiaan
enemmän lehteemme. Naisten päivän tapahtumassa 7.3.2008 Helsingin Bio-Rexissä olemme mukana. Puolueemme edustajana esiintyy kansanedustajamme Pirkko Ruohonen-Lerner.
Kunnallisvaalien koulutukset naiset pistävät käyntiin, saamme
oppia niin järjestöpuolelta kuin esiintymisestä ja kunnallispolitiikasta. Koulutuspaikkakuntia suunniteltiin, yksi olisi Loppi ja ehkä
Hämeenlinna ja tai Iitti Kymen laaksossa. Asiasta tiedotetaan kirjeitse ehdokkaille.
Kokouksemme oli siis värikäs anniltaan ja erittäin rakentava ja
innostus kova. Mukavaa kevättä ja yhtä innostunutta vaalivuotta
meille kaikille.

Suurin osa ihmisistä tekee päätöksiä mielikuvien perusteella.
Mielikuva vaikuttaa siihen, mitä puolueesta puhutaan, kirjoitetaan ja kuvitellaan. Mielikuvista seuraa: onko puolue kokonaisuudessaan uskottavan oloinen
vaihtoehto? Luotetaanko puolueeseen, ja halutaanko sitä tukea?
Ovatko ihmiset kiinnostuneita
kuuntelemaan puoluetta? Onko
ihmisillä halua sitoutua ja liittyä
sen jäseneksi? Suosittelevatko ihmiset puoluetta myös muille? Haluavatko erilaiset osapuolet tehdä
yhteistyötä sen kanssa? Ymmärretäänkö puoluetta? Haluavatko
ihmiset tehdä töitä puolueen me-

Medialla on suuri rooli puolueen
imagon luomisessa. Kuten on huomattu, valtamedia on järjestelmällisesti pyrkinyt jo ainakin vuodesta 2003 asti antamaan ihmisille negatiivisen kuvan Perussuomalaisista puolueen kolminkertaistettua
edustajapaikkansa eduskuntavaaleissa. Tarkoitushakuiseen negatiivisen kuvan luomiseen median taholta on yksinkertaisesti syynä se, että Perussuomalaisten mielipiteet eivät miellytä nykymediaa,
jota suuret puolueet, raha ja ”oikeat mielipiteet” ohjailevat.
Koska media ei halua antaa Perussuomalaisista positiivista kuvaa, tulisi puolueen positiivisen

Teemoja kunnallisvaaleihin
Kokouksessa tehtiin alustavasti luonnos naisten omista tavoitteista tulevissa vaaleissa.
-

omaishoitajille kunnon korvaus, Kelan maksettavaksi
vammaisille henkilökohtainen avustaja
koulukiusaaminen ja nuorisoväkivalta kuriin, ota vastuu kaverista!
miksi maksamme veroja - kun terveydenhoito takkuaa?
miksi kouluja lakkautetaan, päättävätkö kunnissa valtuutetut
vai virkamiehet?
- perheneuvolat ja neuvolatoiminta uudelleen käyttöön, lapset
kärsivät ja purkavat pahaa oloaan yhteiskunnassa, kasvattajan
rooli hämärtymässä
- lapset kaipaavat turvallisuutta, samaa hoitajaa
- naisyrittäjille helpotusta yrittämisen aloitukseen ja arvonlisäveron alarajaa nostettava 30 000 euroon

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset naiset

imagon rakentamiseen ja sen ylläpitämiseen käyttää mahdollisimman paljon puolueen omia resursseja. Tavoitteena on, että kaikki
puolueelle tärkeät kohderyhmät
tavoitettaisiin. Hyvästä imagosta on hyötyä myös tämän kohdalla. Kohderyhmien tavoittamisessa
ongelmana on aluksi se, etteivät
kaikki kohderyhmät osaa liittää
puolueeseen asioita ja niitä mielikuvia, joista se haluaisi olla tunnettu. Tavoitteena tulisi olla, että
kohderyhmä ajattelee puoluetta
silloin, kun se ajattelee samalla tavalla kuin puolue.
Perussuomalaisten ulkoiseen
imagoon tulisi panostaa nykyistä
huomattavasti enemmän. Ulkoista
imagoa voitaisiin parantaa konkreettisesti esimerkiksi visuaalisesti laadukkailla ja hyvin palvelevilla nettisivuilla, näyttävien markkinointi- ja mainosmateriaalien avulla sekä mahdollisimman
paljon sähköistä mediaa hyväksi
käyttäen. Täytyy myös muistaa, että jokainen tunnettu puolueaktiivi
vaikuttaa jokapäiväisillä teoillaan
ja käyttäytymisellään omalta osaltaan puolueen imagoon.
Olli Immonen
Hallituksen varajäsen
Perussuomalaiset Nuoret ry.
Oulu

Mielipide

Tasa-arvoa asepalvelukseen
Miesten pitäisi mielestäni päästä tasa-arvoiseen asemaan naisten kanssa asepalveluksessa. On
kohtuutonta, että naisille asepalvelus on vapaaehtoinen ja miehille pakollinen.
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Perusteluksi ei riitä, että naiset
hankkivat perheenlisäystä, koska
noin kolmannes varusmiespalvelun ikäisistä naisista perheenlisäystä ei hanki. Naiset opiskelevat
ja rilluttelevat silloin kun saman-
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ikäiset miehet joutuvat pakolliseen varusmiespalveluun.
Tämä ei ole todellakaan tasaarvoista.
Nim. Aasillakin on häntä
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Pirkanmaan piiri järjestäytyi

Kirja-arvostelu

Tekijä:
Niinistö, Jussi
Kustantaja: Suomalaisen kirjallisuuden seura,
Helsinki
Painovuosi: 2008

Pirkanmaan piiritoimistolla istumapaikkoja riittää 30 henkilölle, mutta jatkossa saatetaan
joutua turvautumaan seisomapaikkoihinkin.
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piirijärjestö piti järjestäytymiskokouksensa lauantaina 23.2. Paikalla uudella piiritoimistolla oli parisenkymmentä toimikunnan jäsentä
ja muita puolueaktiiveja. Osalle jäsenistä marraskuussa valmistunut
toimisto oli vielä uusi tuttavuus,
mutta mukavaltahan se tuntui kokoustaa omassa toimistossa.
Piirijärjestö jatkaa vanhalla
turvallisella linjalla, sillä jo piirin
syyskokouksessa valittiin Reijo Ojennus jatkamaan puheenjohtajana ja niin nytkin luotettiin
muiden valintojen osalta entisiin
nimiin. Varapuheenjohtajina jatkavat Martti Mölsä Punkalaitumelta ja Lea Mäkipää Kihniöltä.
Piirisihteerinä jatkaa samoin Tapani Yli-Harju Tampereelta ja taloudenhoitajana Heleena Pekkala Ylöjärveltä.
Piirin jäsenmäärä on kasvanut
rutkasti reilun vuoden aikana. Jäsenlistalla on liki 200 nimeä, vaikka samalla on pyritty aktiivisesti
poistamaan kaikki maksamattomat jäsenet ja muut ”vapaamatkustajat” listalta. Aikaisemmin
pyörittiin 70-80 jäsenen paikkeilla ja aina toimintasuunnitelmaan
kirjattiin, että 100 maksavaa jäsentä täytyy saada puhki. Perussuomalaisten ongelmana ovat olleet erityisesti isommat kaupun-

git, joissa toiminta on kallista ja
ääniäkin valtuustopaikkaan on
tarvittu yleisesti aivan eri lailla
kuin pienemmissä kunnissa. Nyt
kuitenkin Tampereenkin jäsenmäärä on moninkertaistunut ja
vaaleihin on lähdössä todenteolla useampikin nimekäs ehdokas,
joten ensimmäiset perussuomalaiset valtuutetut Tampereellakin tulevat olemaan tosiasia.
Eduskuntaterveisiä kokoukseen toi Pertti ”Veltto” Virtanen. Samalla hän kutsui pirkanmaalaisia käymään eduskunnas-

sa. Närväsen Paavo tarttui heti
täkyyn ja keräsi kymmenkunta
nimeä listaan, että ainakin pikkubussilastillinen porukkaa saatiin heti kokoon. Valtakunnalliseksikin vaaliteemaksi / iskulauseeksi kokous päätyi kannattamaan ”Perusasiat kuntoon Tampereella”. Kukin kunta tietenkin
muuttaa teemaan oman nimensä.
Perussuomalaisethan ovat olleet
perinteisesti tavallisten ihmisten
tavallisten perustarpeiden puolustajia, jotka mm. optiodemarit
ovat jo unohtaneet.
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Jussi Niinistön kirjoittama Isontalon Antti ei kerro kuuluisasta samannimisestä Härmän häjystä ja puukkojunkkarien kuninkaasta, vaan hänen pojanpojastaan, ainakin itselleni vähemmän tunnetusta jääkäristä, värväristä ja seitsemän
sodan veteraanista.
Kirjaa lukiessa ihmettelee, miksi ”Isoo-Antin” jälkeläinen
ei ole isoisänsä mainetta koko kansan keskuudessa saavuttanut tai peräti ohittanut, siksi ihmeellisiä ovat miehen seikkailut Saksan itärintamalla, Suomen vapaussodassa, heimosodissa Karjalassa sekä talvi- ja jatkosodassa. Antti Isotalo
nuoremman (1895-1964) seikkailuista nousee mieleen toinen
legendaarinen suomalainen sotasankari, Lauri Törni.
Maamme uudempaan henkilö- ja sotahistoriaan erikoistunut Niinistö on lukuisia lähteitä, muun muassa Antti Isotalon yksityisarkistoa, hyödyntäen onnistunut kokoamaan hätkähdyttävän henkilökuvan poikkeuksellisesta soturista, joka
taisteli erilaisissa sodissa nuoruusvuotensa käytännössä jatkuvasti ja vielä ikämiehenäkin talvi- ja jatkosodassa.
Kuten sotasankarit usein, ei Antti Isotalokaan rauhan
oloissa ollut millään tavalla poikkeuksellinen tai massasta
erottuva ihminen. Vasta kriisioloissa tämän tyynen ja vähäpuheisen toiminnan miehen erikoislaatuinen pelottomuus,
kylmäverisyys ja tarvittaessa häikäilemättömyyskin nousivat
esille ja nostivat hänet miestensä keskuudessa ihailluksi sekä
rohkeutta ja uskollisuutta inspiroivaksi johtajaksi.
Kirjaa voi suositella lämpimästi yhtä hyvin niin maamme
sotahistoriasta kuin myös kaikille mielenkiintoisista ihmiskohtaloista kiinnostuneille. Historiallisuudestaan ja faktapohjaisuudestaan huolimatta kirja on yhtä mukaansatempaava kuin hyvä sotaelokuva parhaimmillaan.
Teksti: Mika Männistö

Pirkanmaan piirin johdossa jatkavat edelleen vasemmalta
Lea Mäkipää, Heleena Pekkala, Martti Mölsä, Reijo
Ojennus, Tapani Yli-Harju.

Kirjallisten kysymysten ohjeistusta muutetaan
Puhemiesneuvosto on päättänyt
muuttaa kirjallisten kysymysten
vastaajien valinnan ohjeita yhtyen
kansanedustaja Kari Rajamäen
puhemiehelle 18.1.2008 jättämän
kysymyksen esitykseen. Rajamäki
oli jättänyt lokakuussa 2007 pääministerin vastattavaksi osoitetun
kirjallisen kysymyksen Suomen ja
Venäjän välisen metsäpoliittisen
yhteistyön kehittämisestä, mutta

Lakeuden nyrkki iskee

Rajamäen yllätykseksi kysymyksen vastaus tulikin maa- ja metsätalousministeri Anttilalta, ei pääministeriltä.
- Kansanedustajalla on oikeus osoittaa kirjallinen kysymys
haluamalleen ministerille ja saada myös vastaus ko. ministeriltä.
Jos kansanedustaja on perustellusti merkittävässä asiassa jättänyt kysymyksen nimeltä mainit-
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semalleen ministerille, saattaa sen
muuttaminen virkamiesportaassa
toisen ministerin vastattavaksi herättää epäilyksen poliittisesta ohjailusta, toteaa Rajamäki.
Rajamäen 8.2.2008 eduskunnan puhemiesneuvostolta saamassa vastauksessa todetaan: ”Jatkossa kirjallisten kysymysten käsittelyyn osallistuvanhenkilöstön ohjeet uusitaan mainituilta osin.”
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Saarakkala
perustuslakityöryhmään
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ja kartoittamaan perustuslain toimivuuteen ja mahdollisiin muutostarpeisiin
liittyviä kysymyksiä. Työryhmää johtaa oikeusministeri Tuija Brax.
Perussuomalaisia työryhmässä edustaa kansanedustajan avustaja,
PerusS-nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.
Työryhmässä selvitetään alustavasti jatkotarkastelun kohteeksi otettavia kysymyksiä. Selvityksiä on tarkoitus tehdä sekä virkatyönä että ulkopuolisena tilaustyönä. Työryhmän tehtävänä on arvioida hankkeen edellyttämiä selvitystarpeita ja ohjata selvitysten laatimista.
Työryhmän selvitystyön pohjalta asetetaan syksyllä 2008 laajapohjainen parlamentaarinen valmisteluelin perustuslain mahdollista muuttamista varten.
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Järjestötoiminta
Kevätkokouksia

Tampereen
Perussuomalaiset
Tampereen Perussuomalaisten kevätkokous pidetään
maanantaina 17.3. klo 18.00 Pirkanmaan piiritoimistolla,
Savilinnantie 9, Tampere. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään kunnallisvaaliasioita. Kaikki jäsenet, toiminnasta tai ehdokkuudesta kiinnostuneet tervetuloa.

Pirkanmaan piirijärjestö
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirijärjestön kevätkokous pidetään lauantaina 29.3. klo 13.00 piiritoimistolla,
Savilinnantie 9, Tampere. Paikalla kansanedustaja Pertti ”Veltto” Virtanen. Tervetuloa.

Pohjois-Savon
Perussuomalaiset ry.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n kevätkokous lauantaina 12.4. klo 13.00 alkaen Kuopiossa, Pohjois-Savon
liitossa. Osoite on Sepänkatu 1. Hallitus kokoontuu klo
11.30. Paikalla puolueen puheenjohtaja Timo Soini sekä
piirin puheenjohtaja Pentti Oinonen. Kahvitarjoilu

Etelä-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokous pidetään lauantaina 5.4.2008 klo 13.00 Seinäjoen
kaupungintalon valtuustosalissa, os. Kirkkokatu 6. Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini ja kansanedustaja Raimo Vistbacka.

Satakunnan piiri
Perussuomalaisten Satakunnan piirin kevätkokous pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 18.00 liikennemyymälä
ABC-TIKKULA:n kabinetissa. Tikkulantie 2. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tervetuloa.

Hämeen piiri
Hämeen piirin sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 13.4.2008 klo 13.00 ravintola Wanhan Herran Möysä
kabinetissa, toinen kerros. Osoite on Laaksokatu 17, Lahti. Paikalla myös puolueen puheenjohtaja Timo Soini.

Etelä-Savon piiri

PerusSuomalaisten
puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous
pidetään lauantaina 19.4.2008 klo 13.00
eduskunnan auditoriossa.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslistaja muut asiat tarkemmin.
Timo Soini
puheenjohtaja

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

KUTSU
SMP:n puolueveteraaneille esitelmätilaisuus
19.4.2008 klo 12.00 eduskunnan auditoriossa.
Maisteri Lauri Pietikäinen esitelmöi SMP:n entisestä puheenjohtajasta, kansanedustaja Heikki Riihijärvestä ja Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini SMP:stä ja Perussuomalaisista.
Ruokailu Ravintola Manalassa, Dagmarinkatu 2,
Helsinki klo 10.30 – 11.30.
Tilaisuuteen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen eduskuntaan sisäänpääsyn mahdollistamiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 17. huhtikuuta 2008 mennessä.
Ilmoittautumiset: Tiina Sivonen p. 020 7430 803 tai
Marjo Pihlman p. 020 7430 802

Oulun piiri kommentoi
Kemijärven autioittaminen?
Kemijärven sellutehtaan lopettamispäätös ei ole saanut lopullista päätöstä. Onko eduskunnalla poliittista tahtoa käyttää pakkolunastusta viimeisenä keinona? Ei ole oikein, että
aikanaan Pohjois-Suomen asuttuna pitämiseksi nyt ollaan
Kekkosen ”muistomerkkiä” kaatamassa Kemijärveltä pois.
Mahdolliset uudet puualan työpaikat on suhdanneriippuvaisia koska rakennusalalla tuotannon laskiessa liimapuupalkkien tarve vähenee ja onko selvitetty uuden yrityksen
taustat riittävällä varmuudella, ettei tässäkin asiassa ”hyväveli” järjestelmä ole kuvioissa mukana!

Kihniön Perussuomalaiset
voitontahtoisina
kunnallisvaaleihin
Suomen Perussuomalaisimman kunnan Kihniön (viime
eduskuntavaaleissa) puolueosasto piti järjestäytymiskokoustaan sunnuntaina 24.2. Kokouksen puheenjohtajana toimi piirin puheenjohtaja Reijo Ojennus. Osaston
puheenjohtajaksi valittiin Martti Leppälä, ja sihteeriksi Minna Yli-Kujala.
Perussuomalaiset asettaa tavoitteekseen Kihniössä
1-2 lisäpaikan saavuttamisen syksyn kunnallisvaaleissa. Tällä hetkellä Kihniössä on Perussuomalaisilla neljä valtuutettua. Useita henkilöitä lupautui jo kokouksen aikana ehdokkaaksi.
Kihniö neuvotteli viime vuonna Parkanon kanssa pitkään kuntien yhdistämisestä. Hanke kuitenkin kaatui
Kihniön valtuuston yksimieliseen kielteiseen päätökseen. Sen jälkeen yhteistyökuvioita on hiottu sosiaalija terveystyön yhdistämisestä Kihniö – Parkano - Ikaalinen akselilla. Tämäkin hanke on tällä hetkellä hieman
vastatuulessa.
Kihniön Perussuomalaiset ovat kuntayhteistyössä valmiita sellaisiin hankkeisiin, joissa turvataan peruspalvelujen säilyminen ja kuntien tasapuolinen kehittäminen.

Etelä-Pohjanmaan piiri
järjestäytyi
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri piti puheenjohtaja Tapio Pihlajan johdolla järjestäytymiskokouksen 21.1.2008. Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin Anneli Annala ja Asko Saunala. Piirisihteeriksi valittiin Anneli Manninen. Orvo Hakala jatkaa taloudenhoitajana.
Piiritoimikunnan varsinaiset jäsenet ovat:
Lamminkoski Sirkka-Liisa, Saarakkala Vesa-Matti,
Sandvik Ossi, Palomäki Seppo, Riihimäki Esko, Latvala Erkki, Tuomela Heikki, Kivimäki Timo, Luuri Timo,
Mäntylä Anu, Talvitie Kaisu, Kalmari Pertti, Tolonen
Pentti, Pihlaja Riitta, Pannula Heimo, Koskela Antti ja
Rantala Jorma.
Varajäsenet ovat:
Vuolle Anja, Kiviharju-Ketola Eija-Liisa, Väli-Torala Kai, Hongisto Reijo, Luuri Tauno, Keski-Kuha Aaro,
Kuusisto Juha, Punkari Reino, Rintaniemi Martti, Rajala Veli, Rajala Aili, Sillanpää Ari, Sysmäläinen Kari,
Kivimaa Mika, Keronen Ari, Tyni Harri, Ristiluoma Osmo ja Koivula Eino.

Omaishoidontuki
Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.4.2008 klo 12.00. Kokouspaikka: Ravintola Huvikumpu, Otava. Piiritoimikunta kokoontuu klo 11.00.

Keski-Suomen piiri
Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin sääntömääräinen
kevätkokous 12.4.2008 klo 13.00 Joutsan virastotalon valtuuston istuntosalissa, os. Länsitie 7. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat ja esitellään kuntaliitosten tilanne.

Keski-Pohjanmaa
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.4.2008 klo 11.00 Vetelin
kunnanviraston valtuustosalissa, os. Kivihyypäntie 1 (telemaston vieressä).
Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini ja kansanedustaja Raimo Vistbacka.oivomme runsasta osanottoa. Kahvitarjoilu.
Piiritoimikunta kokoontuu klo 10.00.
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Omaishoidon tuki tulee nostaa heti 500:aan euroon kuukaudessa ja verovapaana koska kotona tehtävä työ nousee
arvoon arvaamattomaan. On selvää, että asiakkaan kannalta paras hoitopaikka on oma koti ellei kysymyksessä ole
vaikea sairaus. Säästyneillä verovaroilla voimme esim. lisätä
panostusta tehokkaampaan erikoissairaanhoitoon!
Perussuomalaisten Oulun Piiri ry.

Tiedoksi ilmoitetaan, että piirisihteeri ylläpitää vaalitapahtumista tapahtumakalenteria, johon mm. merkitään telttavaraukset toritapahtumia varten. Piirisihteeri
on laatinut myös kunnittain kunnallisvaaliehdokasmäärän seurantalistan Etelä-Pohjanmaan osalta. Listaa toivotaan päivitettävän sitä mukaa kuin uusia allekirjoitettuja ehdokassuostumuksia on saatu.
Vaalitapahtumista, telttavarauksista ja ehdokassuostumuksista voi ilmoittaa piirisihteerille puhelimitse tai
sähköpostilla: puh. 040-5312 779.
Email: anneli.manninen.@netikka.fi.

Etelä-Savon julkilausuma
Etelä-Savon piiritoimikunta on huolissaan lisääntyvästä turvattomuudesta. Turvattomuus on piiritoimikunnan
mielestä lisääntynyt erityisesti maaseudulla, missä poliisien määrää vähennetään jatkuvasti ja avun nopea saaminen
vähäisten partioiden vuoksi kestää kauan.
Piiritoimikunta toteaa myös, että EU:n vuoksi posti- ja
teleliikennepalvelujen saatavuus on uhattuna syrjäseudulla ja saattaa ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Pilkkikilpailut Mikkelissä
Mikkelin Perussuomalaiset järjestävät pilkkikisat Kyyvedellä Auvo Siitarin mökillä Pajulankylässä lauantaina 29.3.klo 10.00 alkaen.
Luvassa iloista ulkoilua ja yhdessäoloa!
Mikkelin Perussuomalaiset
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Perussuomalainen

historia

3 / 1998

Puheenjohtaja Timo Soini

EU ja Emu = Kylmä kyyti
Huhtikuun 17. päivä on synkkä päivä. Silloin haudataan Suomen
markka ja itsenäinen talouspolitiikka.

Lukijoiltamme:

Julistus

17.4. eduskunta äänestää, haluaako Suomi jäseneksi. Samana
päivänä eduskunnan edustalla kansalaismielenosoitus.

EU ei antanut Suomenkaan eduskunnalle lupaa myöhempään erilliseen käsittelyyn, eikä eduskunnalla ollut siis oikeutusta vaatia Emun kolmanteen vaiheeseen
siirtymistä hallituksen esityksestä 31.12.1994 jälkeen.

Uusi puolue-valtuusto
esittäytyy

Viljo Vuoristo
Turku

Tauno Hassinen:
Olen syntynyt Koitereen rannalla Suomen, nykyisin EU:n itäisimmässä kunnassa Taunon päivänä 28.08.1931.

Järjestötoiminta

Mikkelin Perussuomalaiset
haastajina kunnallisvaaleihin
Mikkelin Perussuomalaiset käynnistivät kunnallisvaalivuoden uuden puheenjohtajan Ismo Juottosen johdolla. Tulevissa kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset haluavat tuoda kuntalaisten äänen kuuluviin peruspalvelujen turvaamiseksi kaikille ja ovat valmiit vastuulliseen toimintaan kansalaisten äänitorvena.
Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimii Teuvo Vahvaselkä. Vaaliasiamiehiksi valittiin Ismo Juottonen ja Timo Hirvonen. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat: Timo Hirvonen, Salme Vehviläinen, Inka Svahn, Esko Ottelin, Veijo Tissari ja Tony Ek. Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Markku Siitari

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Kaikkivaltiaan suojeluksessa

Kommentti: EU-kriittisyydestä
Tietooni on tullut, että joidenkin lukijoiden mielestä kaikki
artikkelini eivät ole olleet riittävän EU-kriittisiä. Ymmärtääkseni hämmennystä ovat
aiheuttaneet viime lehden
numerossa ollut juttuni valtiopäivien historiasta ja jo viime vuoden puolella ilmestynyt kolumnini Venäjän ja Naton välisistä suhteista. Niinpä
haluan tässä yhteydessä lyhyesti tarkentaa kantaani.
Valtiopäivien historiasta kertovassa jutussani en EU:sta ole
kirjoittanut sanaakaan, mutta aivan lopussa on maininta Suomen uudesta perustuslaista vuodelta 2000, mikä mahdollisesti
on syynä närkästykseen. Totta puhuen en itse ole ollut tietoinen, että EU:lla ja Suomen perustuslailla on ollut mitään tekemistä keskenään. Jos näin on asia, niin siinähän olisi erinomainen jutun tai mielipiteen aihe PerusSuomalaiseen.
Venäjän ja Naton välisiä suhteita käsittelevässä kolumnissani EU jo mainitaankin. Tämä kolumni perustui gradututkielmaani jonka tarkoituksena oli argumentoida Suomen Natoon
liittymistä vastaan ottamatta kantaa EU:hun puolesta tai vastaan. EU:hun on kuitenkin liitytty jo, Natosta on vielä ainakin
teoriassa mahdollista perääntyä. Tieteellisen neutraali lähestymistapani johtui alkuperäisaineiston käyttötarkoituksesta.
Silloin tällöin haastatellessani ihmisiä törmään EU-myönteisiin mielipiteisiin. Tällöin pyrin parhaani mukaan suodattamaan ne pois tekstistä milloin mahdollista. Joskus jotain saattaa mennä vahingossa ohikin. Oma kantani ei ole EU-myönteinen. Jos olisi, olisin tuskin liittynyt puolueeseenkaan.

Psalmi 139:1-5
”Herra sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä
olenkin, minne menenkin, sen
Sinä tiedät, jo kaukaa Sinä näet
aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perinpohjin
Sinä tunnet tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota
Sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, Sinä
lasket kätesi minun päälleni.”
Kirkkovuodessa on menossa paaston aika. Tänä aikana
meitä muistutetaan, että kuulumme monin sitein Jumalalle.
”Sinä olet minut luonut”. Siinä

jo tärkeä syy, miksi kuulumme Jumalan, Taivaallisen Isän omiksi.
Kukaan ei pääse irti siitä, etteikö olisi luojansa omaisuutta. Emme voi näytellä Jumalalle toista
kuin olemme. Oikeastaan tämä
on hyvä ja turvallista, saamme olla Taivaallisen Isän edessä sellaisina kuin olemme. Emme suinkaan
täydellisinä, vaan suuresti vajavaisina ja syntiin sortuneina.
Mutta siinä, että Jumala näin perinjuurin tuntee meidät, onkin sitten sisäisen paaston aihetta. Nimittäin tutkia itseämme, että olemmeko parannusta tehden käytökseltämme sellaisia, että Jumalan on

mieluista tunnustaa meidät
luoduikseen ja Jeesuksen kautta lunastetuiksi lapsikseen.
Kun psalmin kirjoittaja sanoo: ”kielelläni ei ole yhtäkään
sanaa, jota Sinä, Herra, et tuntisi”, niin hyvin nöyräksi tämä
tekee kaikkivaltiaan edessä.
Perin heikosti meillä on voimia parantamaan sisäisesti itseämme. Solullista ruumistamme voimme jotenkin parantaa
monin keinoin. Mutta sisäiseen, hengelliseen, parantumiseen tarvitsemme täydellisesti Jumalan armon voiman, jonka Hän on lahjoittanut meille.
Poikansa Jeesuksen lunastustyön ja sovintoveren kautta.
”Sinä suojaat minua edestä
ja takaa, Sinä lasket kätesi minun päälleni.” Tämä ei merkitse vain sitä, että miestä pidetään huolta vain ulkonaisessa
merkityksessä. Vaan ensi sijassa sitä, että meistä pidetään
huolta sen tähden että pelastumme taivaaseen.
Jumala on laskenut kasteessa kätensä meidän päällemme.
Pyhän sanan kautta kolmiyhteisen Jumalan armon käsi on
tässä: ”ota pyhän ristin merkki kasvoihisi ja rintaasi sen todistukseksi, että olet Jeesuksen lunastama ja kutsuttu Hänen opetuslapsekseen”.
Näin ”turvallisemman kären päällä maan” suojassa
saamme tehdä matkaa turvalliseen kotiin.
Eino-Mikael Koivula
Peräseinäjoki

Mika Männistö, valtiotieteiden maisteri
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Nokka vuotaa ja silmät punoittaa
Meillä suomalaisilla erilaiset allergiaan liittyvät sairaudet ovat
lisääntyneet vuosi vuodelta. Keväällä, kun harjakoneet puhdistavat katuja talven hiekoista, monelle tulee allergiaoireita, jotka voivat olla hyvinkin pahoja. Kasvit
heräävät talvihorroksistaan ja siitepölyä on kaikkialla. Jos siitepölyä on vähän, sen ärsyttävät aineet
ovat usein ärhäkkäämpiä kuin silloin kun siitepölyä on runsaasti.
Nenän tukkoisuuden takia nukumme huonosti, joka taas aiheuttaa väsymystä ja ärtymystä. Sairaspoissaolojen merkitys yhteiskunnalle on tästä syystä hyvinkin
merkittävä. Nuhaisuutta ja tukkoisuutta ei julkinen terveydenhoitokaan tiedosta todelliseksi ongelmaksi, asiaa pidetään vähäpätöisenä, jota se suinkaan ei ole. Valvomisesta johtuvan väsymyksen
takia voi sattua monenlaisia ikäviä asioita, pahimmillaan liikenne-

onnettomuuksia. On arvioitu, että
jopa 30% sairaspoissaoloista johtuu jollakin tavalla allergiasta.

on näin paljon. Kun allergiaoireista kärsivä hakeutuu syksyllä allergiatesteihin, hänelle sanotaan, että ei nyt, kun on ruuhkaa. Tule ensi

Mikä allergia?
Euroopassa on noin 45 miljoonaa ihmistä, jolla on heinäallergia. Teollistuneissa maissa arvioidaan neljäsosan ihmisistä sairastavan jonkin asteista hengitystieallergiaa. Pahimmillaan hengitystieallergia voi kehittyä astmaksi,
joka haittaa jokapäiväistä elämää
todella paljon.
Kannattaa seurata siitepölytiedotuksia medioista, ja jos alkaa itse kärsiä oireista, kannattaa mennä apteekkiin hakemaan lääkitystä
asiaan. Mielestäni ensimmäisen reaktion ei pitäisi olla allergiatesteihin hakeutuminen. Voi käydä niin,
että kun keväällä hakeutuu allergiatesteihin, sanotaan, että nyt ei
kannata tulla, kun tuota siitepölyä

keväänä uudestaan. Kierre on valmis, ja nuhaisen ihmisen pompottelu voi alkaa.
Allergia on oman kehon immuunipuolustusjärjestelmän häiriötila.
Entisessä Itä-Saksassa oli huomattavasti vähemmän allergiaa kuin

Länsi-Saksassa, tämä johtui siitä,
että ihmiset idässä eivät eläneet
niin steriilisti kuin läntiset naapurinsa. Yhdistymisen myötä erot
alueiden välillä ovat tasoittuneet,
siis allergia on lisääntynyt entisessä Itä-Saksassa huomattavasti.
Suojelemme lapsiamme ja itseämme monilta likaisilta esineiltä
ja asioilta. Tämä on mielestäni aivan väärä tapa totuttaa kehomme
steriiliin ympäristöön. Erään vanhan ja viisaan professorin kehotus ”antakaa lastenne syödä paskaa, niin ne pysyy terveinä”, pitää
vertauskuvallisesti paikkansa nykypäivän turhan desinfiointihössötyksen suhteen.

Yhteiskunnan lääke allergiaan
Tapakasvatus, jossa opetetaan ihmisille, että meidän kuuluu suojautua jokaiselta likaiselta asialta, on vääränlaista opetusta jo-

hon pitää saada nopeasti muutos.
Likaisuus ja bakteerit ovat osa
meidän jokapäiväistä elämäämme, tiettyyn rajaan asti. Valistuksen kautta ihmiset osaisivat hakeutua asianmukaisiin hoitoihin
allergian iskiessä, eivätkä vähättelisi asiaa kuten nyt valitettavasti tapahtuu.
Meidän pitää sijoittaa enemmän
taloudellisia resursseja allergian
testaukseen ja korvattaviin lääkkeisiin. Allergian muotoja on monenlaisia. Allerginen nuha, astma,
atooppinen ihottuma, kosketusallergia ja vaikkapa ruoka-allergia.
Pelkästään astmaa sairastavia ihmisiä on arvioitu maassamme olevan noin 200 000 ihmistä.
Yhteiskunnalla on käsissään
merkittävä ongelma, jonka ratkaisua ei voida siirtää tulevaisuuteen
rahan puutteeseen vedoten.
Harri Lindell

Perussuomalaisen puolueen johtoa:
PerusS:n puoluehallitus:
Timo Soini, puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
E-mail: timo.soini@eduskunta.fi

Puheenjohtaja
Timo Soini

Pentti Oinonen, 1. varapuheenjohtaja
Rautavaara
Puh. (09) 432 3131
E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi
Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi
Pirkko Mattila, 3. varapuheenjohtaja
Muhos
Puh. 050-517 3595
E-mail: pp.mattila@kolumbus.fi

1. varapuheenjohtaja
Pentti Oinonen

Ossi Sandvik, puoluesihteeri
Lintulantie 88, 61270 Luopajärvi
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
E-mail: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki
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Marjo Pihlman
Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Pentti Oinonen Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja: Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi
Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja: Kirsi Lassila, (09) 432 4165
kirsi.lassila@eduskunta.fi
Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Avustaja: Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
kimmo.lehtonen@eduskunta.fi

Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Fax 0207 430 801
E-mail: tiina.sivonen@eduskunta.fi

Vesa-Matti Saarakkala
Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
Puh. 050-919 6079
E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

Puoluesihteeri
Ossi Sandvik

Timo Soini (vpj.) (09) 4321
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Avustajat: Jukka Jusula, 0400-060 6220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
V-M Saarakkala, 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Lasse Lehtinen
Torikatu 35 B 5
67100 Kokkola
Puh. 0500-704 956

Ville Vähämäki
Ahontie 65, 62800 Vimpeli
Puh. 040-542 9179
ville.vahamaki@ps-nuoret.net

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

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3276
E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi

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

Helena Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Puh. 03-448 0350, 0400-236 154
Fax: 03-448 0350
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi

3. varapuheenjohtaja
Pirkko Mattila

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:
Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274

Perussuomalaiset Naiset:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
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Vapaa sana

Kylmää kyytiä sotaorvoille

’Ei vaineskaa’ –politiikkaa

Saini käsiini kansanedustaja Raimo Vistbackan kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle ja vastaavan peruspalveluministeri Liisa Hyssälän (kesk.) vastauksen sotaorpojen tukemisesta.
Vastauksessaan ministeri Hyssälä vastasi, että he ovat
saaneet mm. koulutusta 24 ikävuoteen saakka. Ehkä
jotkut ovat saaneetkin. Hän myös väitti, että sotaorpous on 60 vuoden jälkeen vaikea todistaa luotettavasti,
jotta voitaisiin taata valtion tukea. Eikö ministeri ole
edes vaivautunut miettimään totuutta? Kyllä kirkonkirjoista löytyy helposti tarkat merkinnät siitä, kuinka
monta sotaorpoa kultakin sankarivainajalta jäi. Ihmettelen kylmää vastausta.
Kaipuun kyyneleet ja ne vähäiset rakkaat muistot
isästä eivät koskaan katoa, ei edes elämän ehtoolla. Lukemattomia kertoja lasten raaputukset huurteiseen ikkunaan, silmien katse ja odotukset tuottivat vain surun
kyyneleitä ja pettymyksiä kun isä ei saapunutkaan.
Hyökyaallon uhrien ja omaisten jälkihoito suoritettiin mallikkaasti. Sinne ei ollut pakko mennä, eikä köyhillä olisi ollut varaakaan lähteä. Mutta isänmaata puolustamaan oli pakko mennä.
Olin kesällä sotaorpojen tilaisuudessa, paikalla oli yli
30 sotaorpoa. Vein paikalle ministeri Hyssälän vastauksen, ja siitä keskusteltiin. Kysyin, kuinka moni on saanut
koulutusta avustuksen muodossa. Ei kukaan. He kokivat Hyssälän vastauksen suurena loukkauksena, niin
kuin heitä ei edes olisikaan. Helpoin tapa on lakaista
roskat maton alle. Eräs sotaorpo kertoi tulleensa valituksi naapurikunnan oppikouluun huippupistein. Ei ollut varaa maksaa huoneenvuokraa eikä ruokaa. Koulutus jäi kun lehmäkin kuoli puutostautiin.
Isä oli lähdössä vastasyntynyttä tytärtään katsomaan
ja samalla ristiäisiin. Loma peruutettiin ja sinne hän jäi
Karjalan korpeen siunattuna. Kotiin jäi neljä orpoa,
nuorin kaksi viikkoa vanha. Kerjäämällä ruokaa päästiin eteenpäin. Jo yhdeksänvuotiaana lähdettiin naapurikylään, tavarat huivipussissa kuukauden ikäistä vauvaa
hoitamaan. Suorittaen kaikki muut paitsi rintaruokinnan. Ei voi kuin ihmetellä. Kertomuksia on tuhansia.
Toivoisin, että te sotaorvot ottaisitte yhteyttä alueenne kansanedustajiin, että mitä mieltä he ovat. Esimerkiksi eräs entinen keskustan kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä ei luvannut sotaorvoille mitään. Päinvastoin kehui, kuinka hänelle kertoi eräs rouva kuinka
on saanut kaikkea ja elämä on ihanaa. Tahtoisin tavata tämän henkilön.

Erkki Tuomioja esitti SDP:n puheenjohtajaehdokkaiden paneelissa Vantaalla bensiinikiintiöiden käyttöönottoa siten, että jokaiselle kansalaiselle jaetaan bensiinikuponkeja. Seuraavana päivänä Tuomioja pyörsi sanansa blogissaan, todeten sen olevan vain ajatusleikkiä.
Kuitenkin blogimerkinnässään Tuomioja toteaa jo
vuonna 1992 vertailleensa kolmea tapaa, joilla hiilidioksiidipäästöjä voitaisiin rajoittaa. Nämä vaihtoehdot
olivat säännöstely, verotus tai kiintiöt.
Jos kerran kiintiöistä puhuminen oli ’ei vaiseskaa’ politiikkaa, niin olisiko sitten kannattanut esittää paneelikeskustelussa bensiinin säännöstelemistä tai bensaverotuksen kiristämistä? Bensiininhuuruisia ajatuksia nekin.

R.M. Toivola
Vimpeli

Hätähuuto
maaseudun puolesta!
Pitkäaikainen ”kehitys” on ajanut maaseutua alas. Kaupat, koulut, postit ja pankit ovat sulkeneet oviaan eri
puolilla Suomea. Palveluiden kadotessa hakeudutaan
asutuskeskuksiin ja tiloja jää kylmäksi. Ei hyvä! Koko
maa tulisi pitää asuttuna, joten nyt kaikki kyvyt käyttöön maaseudun puolustukseen.
Kaikkien kynnelle kykenevien tulisi havahtua tekemään kaikkensa, että kyseinen tilanne käännettäisiin
parempaan suuntaan. Eläkeläisten paluu juurilleen auttaa asiaa. Maalla ikääntyneiden leskien tilanne lienee
vaikein. Palveluihin on matkaa ja kuljetukset vähissä.
Tarvitaan erilaista verkostoitumista. Pyrittäköön joka
niemehen, notkohon, saarelmaan perustamaan eläkeläisyhdistys tai veteraaniurheiluseura lisäämään aktiviteettia ja yhteisöllisyyttä ja kehittäen kimppakuljetuksia eri tilanteisiin.
Nuoremman polven tulee myös ottaa vastuuta ikääntyvän väestön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.
Jokainen voi tehdä jotain maaseudun olosuhteiden hyväksi, kun toimeen tartutaan...
Paavo Närvänen
Pirkanmaa
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Pakina-Pena

Sosialistien pallo
hukassa?
Kipeä totuus energiasta
kielletään
Suomessa käytävä energiakeskustelu alkaa jo saada säälittäviä piirteitä päätöksentekijöiden yrittäessä kaikin keinoin
kieltää se totuus, etteivät energiavaramme enää riitä ylläpitämään luontovaroja tuhlailevaa elämäntapaamme. Se totuus ei muutu sillä että se kielletään. Keskustelu on jo ajat
sitten ohittanut kaikki realistiset mahdollisuudet joilla asiat
olisi voitu hoitaa järkevästi ja tilalle on nostettu sekavia visioita siitä kuinka uudella tekniikalla ja uusilla luontoa tuhoavilla toimenpiteillä energiatuotantoa voitaisiin lisätä.
Nyt pitäisi päättäjien vihdoinkin avata silmänsä ja kohottaa katseensa sen verran ylös että he voisivat nähdä hieman
pidempään tulevaisuuteen. Silloin he ehkä huomaisivat, ettei fossiilisten polttoaineiden pian tapahtuvaa poistumista voida kuin osittain korvata sähköllä ja biopolttoaineilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että meidän nykyinen sivilisaatiomme tulee luhistumaan, koska juuri öljy pitää yhteiskunnan tärkeät toiminnot käynnissä, kuten kuljetukset,
ruokatuotannon ja koko maailmantalouden.
Perusteettoman toiveajattelun sijaan tulisi meidän alkaa
valmistautua edessämme olevaan väistämättömään muutokseen. Ensisijaisesti tarkoittaa se kaikenlaisen luontoa tuhoavan toiminnan lopettamista, sillä ilman fossiilisia polttoaineita selviydymme kyllä hengissä, mutta emme ilman luontoa.
Sven-Olof Jakobsson
Kokkola

Käräjäoikeuden tuomiot
hämmästyttävät
Tämän vuoden alussa tapahtuneista kuolemantuottamistapauksista annetut tuomiot ovat vaihdelleet liian suuresti toisistaan. Tappovälineestä ja paikkakunnasta (maalaiskunta tai kaupunki) riippuen.
Valtioneuvoston a.o. ministerin tulisi puuttua tähän ilmeiseen, kansalaisoikeuksia loukkaavaan oikeuskäytäntöön.
Jorma E. Taivainen
Ex-käräjäoikeuden lautamies
Vantaa

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Palatkaa juurillenne. Ryysyrannan Jooseppi lähti muinoin innokkaasti vetämään punaista viivaa vaaleissa, eli
äänestämään ”solisalirattia”. Näin hän uskoi elämänsä
laadun paranevan Suomen maassa. Asutus Suomessa
on kaupunkilaistunut. Nyt Jooseppi on lapsinensa työttömänä ja maksaa asumisestaan, vuokrassaan ja ruoassaan veroa, vaikka tulot ovat olemattomat. Alv. 22%.
Sosiaalidemokraatit käyttävät itsestään nimitystä demarit, kuten kommunistit aikoinaan kommarit-nimitystä.
Nyt sosialisteilla on kolmas presidenttinsä, siis demareilla on. Onpa vielä nainen. Onko edelleen naisen palkassa euro vain kahdeksankymmentä senttiä?
Kun kommarit kokeilivat työläisvaltaansa Neuvostoliitossa, ei sosialistinen talousjärjestelmä toiminutkaan.
Palattiin entiseen.
Edellinen hallitus/eduskunta poisti upporikkailta varallisuusveron punaisten porvarien myötävaikutuksella.
Maksattavat nyt kiinteistöveroa kansalaisilla asumisestaan pienimmässä töllissään – vuokralla tai omassaan.
On se niin mieltä ylentävää olla kiinteistön omistaja ja
veron nimi on ylevä. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen
verotusta alettiin kohtuullistaa progressiivisella tuloverolla, joka nyt näkyy hiipuvan tasaveroksi takaisin.
Kansanedustajat, lukekaa enemmän. Huomasin tuon
vinkin jostakin. Kannatan. Lukekaa Seura-lehdestä
2/2008 professori Heikki Patomäen ajatuksia otsikolla ”Juokse henkesi edestä”.
Nykyiselle menolle sopii mielestäni nimeksi egoismi. Huonoimmassa asemassa olevaa katsotaan ”elä jos
voit”, meidän vahvempien alistamana.
Matti Pietiläinen

Ohjeet
Vapaaseen sanaan
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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Eskon kuvakulma

Kännykkäviestit
lyhyet

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut
(Norm. viestin hinta.)
viestit numeroon 0207 920 362

Näin suomalainen yhteiskunta
rankaisee kansalaisiaan. Sähköyhtiö Fortum perii ylikorkeita hintoja, tuottaa suuria voittoja, jakaa
johtajilleen suuria optioita ja kantaa loput rahat Venäjälle ja tulee
sieltä saamaan kunnolla selkäänsä. Hallitus ja eduskunta seuraavat peliä tumput suorina.
Pentti Kettunen
•••
2007 Suomen nettomaksu EU.lle
442 miljoonaa euroa. Tiedon sain
eduskunnan tietopalvelusta.
•••

Nuorten hallitus järjestäytyi
Lauantaina 16.2. pidettiin Kuopiossa nuorisojärjestön hallituksen
järjestäytymiskokous. Kokouksessa valittiin järjestön toimihenkilöt vuodelle 2008 seuraavasti:
varapuheenjohtajana jatkaa Ville Vähämäki Vimpelistä, sihteerinä Johannes Nieminen Vantaalta
ja toiminnanjohtajana Antti Valpas Helsingistä. Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana toimii Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta, joka valittiin tehtäväänsä jo
aiemmin syyskokouksessa.
Kokouksessa käsiteltiin lukuisia
asioita, joista kaksi merkittävintä
olivat nuorten poliittinen ohjelma
ja paikallis- ja piirijärjestöjen perustaminen.

Työryhmän työn tulee olla valmis
toukokuun loppuun mennessä.
Työn pohjana toimii jäsenistön
nettifoorumillamme käymä laaja ideointi- ja keskustelukierros,
joka aloitettiin marraskuun 2007
aateseminaarin pohjalta. Jäsenillemme annettiin aikaa lähes kolme kuukautta tuoda esille omia
mielipiteitään ja keskustella sekä
väitellä asioista eri näkökulmista.
Keskustelu olikin erittäin runsasta ja toi hyvin esille ne asiat jotka koetaan tärkeiksi. Huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa työryhmä esittelee työnsä siihenastisen tuloksen, jolloin kokouksen osanottajat voivat edelleen
evästää työryhmää ennen lopullista ohjelmaversiota.

Nuorten poliittinen ohjelma
Hallitus päätti, että nuorten poliittista ohjelmaa varten perustetaan työryhmä, joka valmistelee
ehdotuksensa ohjelmaksi. Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi Vesa-Matti Saarakkala ja muiksi jäseniksi Ville Vähämäki (vpj.),
Maria Lohela (siht.), Veli-Pekka
Kortelainen ja Teemu Lahtinen.

Paikallis- ja piirijärjestöjen
perustaminen
Hallitus päätti myös aloittaa valmistelut nuorisojärjestömme sääntöjen muuttamiseksi. Muutoksella
halutaan mahdollistaa nuorisojärjestön alaisten virallisten paikallisja piirijärjestöjen perustaminen.
Työryhmään valittiin nuorisojär-

jestön puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala, toiminnanjohtaja
Antti Valpas ja sihteeri Johannes
Nieminen. Uusien sääntöjen on
tarkoitus olla valmis elokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen voidaan piiri- ja paikallisosastojen virallinen perustaminen aloittaa.
Niille piireille ja paikallisosastoille joissa on ajateltu perustaa
nuoriso-osastoja, haluamme korostaa, että perustamisella tulee
ehdottomasti olla nuorisojärjestön lupa. Kuten ei voida perustaa
puolueen osastoja ilman puolueen
hyväksyntää, ei nuoriso-osastoja
voida perustaa ilman nuorisojärjestön hyväksyntää.
Muuten on vaarana, että yhtäkkiä on olemassa nuoriso-osastoja, joissa nuorisojärjestöön kuulumattomat täysin ulkopuoliset
henkilöt esiintyvät Perussuomalaisten Nuorten nimissä. Jokainen ymmärtänee, ettei sellainen
toiminta ole hyväksyttävää missään yhdistyksessä.
Antti Valpas
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Presidentti Vladimir Putin lopetti
Venäjän Ympäristöministeriön ja
maan ympäristöpolitiikkaa johdetaan nyt ensisijaisesti talousperiaattein. Nyt on Suomesta löytynyt
opetuslapsi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (Kepu)
joka on julkisesti pohtinut ympäristöministeriön sulauttamista maa- ja
metsätalousministeriöön. Anttilan
ajattelu osoittaa kuinka ohut Kepun ympäriystävällinen kuori on.
Rolf ”Fred” Sormo
Ympäristöministeriön
1980-luvun perustamistaistelun pioneeri
•••

Menneisyyden kahleet
murrettava
200 vuotta sitten alkoi Ruotsin ja Venäjän sota, joka tunnetaan nimellä Suomen sota. Sota päättyi vuonna 1809 rauhaan, jossa Ruotsi
luovutti Suomen Venäjälle. Samalla alkoi uusi vaihe Suomen historiassa, joka johti lopulta autonomisesta suuriruhtinaskunnasta vapaaseen ja itsenäiseen Suomeen. Sellaiseen Suomeen, jonka pääkaupunki ei ollut Tukholmassa tai Moskovassa vaan Helsingissä. Sellaiseen
Suomeen, jolla oli oma valuutta: markka. Sellaiseen Suomeen, joka
oli fyysisesti katkaissut naapurimaidensa sitomat orjuuden kahleet.
Valitettavasti tämä itsenäisyys ei ole ulottunut kaikkialle yhteiskuntaamme. Ruotsin kielen ja ruotsinkielisten etuoikeudet ovat jääneet
voimakkaana historiallisena jäänteenä kummittelemaan. Perussuomalaiset Nuoret pitävät tätä jäännettä eräänlaisena henkisenä siteenä, kuin koiran kaulapantana, jolla fyysisesti vapaa ja itsenäinen suomalainen nujerretaan henkisesti entisen orjuuttajan alamaiseksi.
Tänä vuonna Ruotsin ja Suomen valtiot kiristävät tätä kaulapantaa
Svenska Nu -nimisellä projektilla. PerusS-Nuoret ovat surullisia siitä, että lukuisat suomalaiset poliitikot, demaripoliitikko Paavo Lipponen etunenässä, ovat ryhtyneet henkisesti vapaan isänmaan ja suomenmielisten
vastustajiksi. Katsomme, että tämän projektin ainoana tarkoituksena on
tiukentaa henkisen kaulapannan otetta suomalaisten kaulassa.

Työ ei ole valmis
PerusS-Nuoret tekevät kaikkensa, jotta Suomesta ei koskaan enää
tule osa Ruotsia, ei fyysisesti eikä henkisesti. Olemme kansakuntana
alkaneet toteuttaa vuosisataisia haaveitamme vapaasta Suomesta ja
siitä aiomme pitää kiinni tulevaisuudessakin. Työ ei kuitenkaan ole
vielä valmis, sillä ruotsin kielen aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole osa sitä vapautta, jota me haluamme.
PerusS-Nuoret katsovat, että ruotsin kieltä ei pidä opettaa pakollisena kielenä maamme kouluissa. Ajatus toisesta kotimaisesta kielestä on keinotekoinen tapa ylläpitää pienen vähemmistön etuoikeuksia, jotka alkoivat 800 vuotta sitten ja jotka olisi pitänyt päättää
jo 200 vuotta sitten.

Maailma muuttuu
Elämme tänään globaalissa maailmassa, jossa ruotsin kielen merkitys on
marginaalinen. Pakkoruotsin kannattajien on mielestämme turhaa vedota kauppasuhteisiin; jokainen kansainvälistä kauppaa käyvä ruotsalainen osaa englantia. On turhaa vedota historiallisiin siteisiin; Suomen
kansa katsoo nyt eteenpäin ja sellaiseen tulevaisuuteen, jossa Suomi voisi seistä tasaveroisena kansakuntana muiden kansakuntien joukossa.
On yhteiskuntamme henkisten ja taloudellisten varojen tuhlausta ylläpitää pakkoruotsin opetusta ja leikkiä muuta kuin olemme.
Suomen kansa haluaa, että lapsemme voivat itse valita ne kielet joita opiskelevat, oli se kieli sitten englanti, venäjä, ruotsi, saksa tai jokin muu kieli. Tähän myös Perussuomalaiset puolueena pyrkivät; vapauteen valita opiskeltavat vieraat kielet.
Me PerusS-Nuoret edellytämme Suomen istuvalta hallitukselta sekä
suomenmielisiltä poliitikoilta ja kansalaisilta toimia tämän kielivapauden toteuttamiseksi koko maassa. Ruotsalaisia meistä ei tullut, venäläisiksi emme halunneet. Menneisyyden henkiset kahleet on nyt murrettava, jotta olisimme vihdoinkin täysin vapaita suomalaisia.
Perussuomalaiset Nuoret ry:n hallitus
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