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Päätoimittaja Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
hän voi todeta oksalla jo istuvan uuden Tarzanin, jonka ylistyslaulua aletaan jo
säveltää.

Luottamusvaje
Media näytti taas poliittiset kyntensä raadellessaan
entistä ulkoministeriä. Asialla myytiin paljon lehtiä ja
rahanhimo ohitti inhimillisyyden ja hyvät tavat. Tapaus paisui kohtuuttomiin
mittoihin. Kokoomuksen
poliittinen johto joutui kovaan myllerrykseen ja asia
vei paljon aikaa todellisilta
Suomea koskettavilta ulkoja sisäpoliittisilta asioilta.
Poliitikollakin on mielestäni oikeus yksityisyyteen, jota pitää kunnioittaa ja antaa heidän olla rauhassa paparazzi-kuvaajilta ja juorutoimittajien tungettelevilta
kysymyksiltä.

Aika on raadollistunut

En ota kantaa siihen, mikä oli oikein lausunnoissa
ja mikä oli oikein virkapuhelimen käytössä. Mutta sanonpa vain että asia oli hyttynen jota ammuttiin kanuunalla huomaamatta asi-

oiden todellisia mittasuhteita. Olemme mielestäni
siirtyneet amerikkalaiseen
poliittiseen kulttuuriin, jossa loka lentää ja juoruja levitellään ilman minkäänlaista inhimillistä yksityisyyden kunnioittamista.
Politiikassa vallitsee viidakon laki jossa nostetaan
(puolue nostaa) Tarzan
puuhun ja aletaan ylistää.
Kun Tarzan putoaa puusta,

Poliittinen kulttuuri Suomessa ei ole enää entisensä, vaan olemme siirtyneet
uuteen raadolliseen poliittiseen aikakauteen, jossa pärjäävät urheilijat sekä kiiltokuvanaiset ja -miehet. Media pitää tästä huolen, heistä kun riittää paljon kirjoittelemista, joka taas myy
lehtiä ja tuo rahaa lehtikeisareille. Kokoomuspuolueen kannatus ja imago herrapuolueena ei tuosta kohusta muutu miksikään.
Halmeen tapaiset kohut,
jossa lyödään ihmistä kuin
vierasta sikaa, ovat juurtuneet tapaan tehdä journalismia. Media kirjoittaa asiasta ja asian vierestä taiteil-

len rajalla jonka ylittämisestä pääsee käräjille selvittelemään laillisuuspykälien
viidakkoa. Kielteisyys myy
lehtiä. Aina kun joku töppää tai tapahtuu kielteisiä
asioita, niistä tehdään hurjia otsikoita ja rummutetaan asiaa viikkotolkulla.
Kielteisestä asiasta otetaan
irti kaikki mahdollinen kaupallisuus, raha ratkaisee.

Valoa kansalle
Suomessa ja maailmalla tapahtuu paljon myönteisiäkin asioita, joista pitäisi kirjoittaa isoja otsikoita. Tämä
myönteisistä asioista kirjoittaminen toisi toivoa toivottomille ja loisi myönteistä
ilmapiiriä. Ihmiset alkaisivat puhua myönteisistä asioista ja huomaisivat ympärillään paljon hyvää ja kaunista, rumuuden ja töppäilyjen sijasta. Lopuksi kirjoi-

tan teille hyvän tosielämän
esimerkin:
Oman autoni kylkeen ilmestyy syvä naarmu jossa
pohjamaali ja osa peltiäkin
näkyy, kun lapseni on ajanut omalla kolmipyörällään
kovaa vaarallista vauhtia liian lähellä autoa. Sarven tai
polkimen terävä reuna tekee harmittavan naarmun
uuden autoni kylkeen. Tunnen, kuinka kiukku nousee
sisälläni, silloin pitää malttaa mieli, en sano mitään!
Kyllä naapuri, sukulainen
tai tuttava joka seurasi tapahtunutta hämmästyy, kun
kiukkuryöpyn sijasta tarjoankin hymyä, ymmärrystä ja
anteeksiantoa. Jo sen naapurin, sukulaisen tai tuttavan
hölmistyneen ilmeen vuoksi kannattaa edes kokeilla!
Myönteisyys kannattaa. Aina se tulee takaisin varsinkin avioliittoelämässä runsaina hilloina ja lettuina.
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Kylmää kyytiä
Maassamme on sinivihreä
hallitus, poliittisena johtajanaan city-keskustalainen pääministeri. Siitäköhän johtunee, että hallituksessa kokoomus vie, johtavan aluepolitiikkapuolueen
kepun pääasiassa myötäillessä. Voimakkaat uusliberalismin tuulet pyyhkivät
maamme yli ja ryöstökapitalismi rehottaa.
Kokoomuksen ainoa aate
on poistaa verot rikkailta ja
sen ajamat kolme tärkeintä
asiaa ovat raha, raha ja raha. Ökyrikkaita hyysätään
monin eri tavoin, mutta tavalliselle kansalle tarjotaan
kylmää kyytiä. Tasa-arvoon
perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa murennetaan

vauhdilla ja eriarvoistumista suorastaan tuetaan. Pääministeri jopa torui mediaa
siitä, että se puhuu liikaa
huono-osaisista ja vaikeuksissa olevista. Uskomatonta, oikein vaietako pitäisi.
SDP, kokoomus ja kepu
kukin vuorollaan hallituksessa ollessaan vievät valtionyhtiöitä pörssiin ja osakkeet myydään pelimiehille.
Kun sitten syntyy tilanne, että pitäisi puolustaa suomalaista työtä, jokainen ministeri venkoilee omalla tavallaan. Kepu on hallitustyöskentelyssä tahtoa vailla ja
maakunnissa se joutuu selittelemään parhain päin, kansalaisten elämää kehitysalueilla kurjistavat päätökset.

Pelin politiikkaa
Kemijärven sellutehtaan
lakkauttamispäätöksen
myötä kepussa on syntynyt
ihmeellinen tilanne. Äkkiseltään näyttäisi ihan siltä,
että etelän kultahammasrannikon kepu ja Lapin
kairankävijäin kepu ovat
vastakkain.
Todennäköisemmin kyse
on kuitenkin kepun poliittisesta pelistä ja sovitusta kapinasta. Asiahan on Lapin
kannalta sen verran iso ja
arka, että kunnallisvaaleissa
pärjätäkseen kepu joutuu
pelaamaan monilla eri korteilla. Sen se tekeekin taitavasti ja osaa hienosti käsitellä ristiriitojaan. Maakun-

tien tyytymätön kenttäväki
voi kyllä äänestää kunnallisvaaleissa tyytymätöntä
kepulaista naapuriaan, sukulaistaan tai kylänmiestä.
Vanhasta ei tarvitse äänestää ja se saattaa riittää.
Keskustan alkukesän puoluekokous tulee olemaan
paljastava. Mikäli Vanhasen
asemaa ei puoluekokouksessa kyseenalaisteta, osoittaa se, että Kemijärven kapina on hämäys- ja harhautusyritys vailla vertaa.

Muistathan maksaa
jäsenmaksusi!
Perussuomalaisten puoluehallituksen 5.5.2007 tekemällä päätöksellä jäsenrekisterin osalta tullaan
suorittamaan erityistarkistus. Niiden henkilöiden
kohdalta, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, katsotaan jäsenyys rauenneeksi ja heidän katsotaan eronneen puolueesta.
Muistathan siis maksaa jäsenmaksusi viimeistään
ns. ”karhun” saatuasi, ettei suora vaikutusmahdollisuutesi Perussuomalaisessa puolueessa pääty ja Perussuomalainen -lehden tulo lakkaa.
Jäsenmaksuasioihin liittyvät tiedustelut: Tiina Sivonen, puh. 020 7430 803 tai 0400-917 352.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Lisää vauhtia ehdokashankintaan
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro
EU-perustuslaista, jota häveliäästi Lissabonin sopimukseksi kutsutaan. Kansanedustaja Timo Soini toteaa mm seuraavaa:

”EU
on valheellinen
järjestelmä”

Arvoisa puhemies
Kysymyksessä on EU-perustuslaki, jota ei enää EU-perustuslaiksi kutsuta. Valhe rehottaa heti kansilehdellä. Eduskunnan enemmistö viime vaalikaudella ratifioi täysin tarpeettomasti kuolleen EUsopimuksen. Se oli nöyristelyä Brysselin
teknokraattivallan edessä. Nöyristely jatkuu, kun nyt olennaisilta osin samaa sopimusta tuotetaan uusissa vaatteissa Suomen Eduskunnan käsiteltäväksi.
Tämä on murheellista, korutonta kertomaa suomalaisesta kansanvallasta. Vanhat puolueet ovat vihreine myötäjuoksijoineen hyppykenkää hyväksymässä suomalaisen päätösvallan luovuttamista EU:lle,
laukaustakaan ampumatta. Se mikä asein
puolustettiin ja taattiin, se kynällä myydään. Me emme täällä Eduskunnassa voi
tätä esitettyä sopimusta sanallakaan muuttaa. Voimme vain hyväksyä tai hylätä.
Itsenäisyys on mahdollista siten, että
kansalla on valtava tahto päättää omista
asioistaan. Kansalla pitää myös olla taju
omasta ainutlaatuisesta arvostaan, muuten itsenäisyys menetetään. Tällä sopimuksella me menetämme omaa päätösvaltaamme ja menetämme huomattavasti itsemääräämisoikeuttamme. Perussuomalaiset eivät tätä hyväksy.
EU on valheellinen järjestelmä. Poliittinen tarkoituksenmukaisuus peittää alleen kaiken muun. Romania ja Bulgaria
eivät täytä vieläkään EU-kriteerejä mitä ihmisoikeuksiin ja korruption kitkemiseen tulee. Naapurimaahansa Irakiin
hyökkäilevää Turkkia kinutaan jäseneksi. EU on kuin playboyn avioliitto, vielä
kasassa, mutta valhetta täynnä.
EU:n kannatus on Suomessa pohjamudissa. Suurin osa suomalaisista ei halua tällaista EU-perustuslakia. Hallitus
ja SDP eivät ole Brysselin edessä pelkästään rähmällään vaan pitkin pituuttaan kuin matto tallattavana. Kansanäänestykset on ympäri Eurooppaa Irlantia
lukuun ottamatta poliittisella pelillä estetty. Suomessakin Vihreä Liitto on nöyrä EU-ruoskan suutelija, vielä viime vaalikaudella tehtiin ehdotuksia kansanäänestyksestä, nyt ollaan hiljaa, toivottavasti edes häpeissään. Koijärveltä EU-kolhoosiin sopisi tämän tarinan nimeksi.
Perussuomalaiset eivät ole farisealaisesti muodon orjia. Me vastustamme tämän perustuslain sisältöä. Sopimus EU:n

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

perustuslaista jyrää oman perustuslakimme
ja samalla valtiosääntömme, jonka mukaan
ylin valta, valtiovalta, Suomessa kuuluu kansalle, lainsäädäntövalta kansan valitsemalle eduskunnalle ja tuomiovalta riippumattomille oikeusistuimille. Tämä perustuslakimme ydinsisältö mitätöityy, jos EU:n perustuslaki, joka on oman perustuslakimme yläpuolella, tulee voimaan maassamme.
Tähän asti EU-lainsäädännön ensisijaisuus jäsenmaiden lainsäädäntöön nähden
on perustunut EY-tuomioistuimen tulkintaan Maastrichtin sopimuksesta. Nyt Euroopan Unionin lainsäädäntö määrätään jäsenmaiden perustuslakien ja muiden lakien yläpuolella olevaksi EU:n perustuslaissa.
Lakien ylin tulkitsija on EY-tuomioistuin.
Sen päätöksistä ei auta, eikä voi valittaa.
Tällä perustuslailla lopetetaan jäsenmaiden suvereniteetti ja valtiollinen itsenäisyys, siltä osin kuin niitä vielä on jäljellä.
Sopimus EU:n perustuslaista, joka voimaan
tullessaan muuttuu EU:n perustuslaiksi, on
johdonmukaista jatkoa Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimukselle tiellä kohti lopullista päämäärää, Euroopan liittovaltiota, jossa kaikkia siihen kuuluvia maita ja
kansoja hallitaan yhdestä keskuksesta yhteisellä lainsäädännöllä.
Laajaa unionia, tätä armotonta EU-kolhoosia, ei ole mahdollista hallita nykyisen
EU:n päätöksentekojärjestelmällä. Tämän
vuoksi perustuslaissa laajennetaan määräenemmistöllä tapahtuva päätöksentekoa.
Tämä minimoi väistämättä Suomen ja muiden pienten jäsenmaiden mahdollisuuden
vaikuttaa Unionissa tehtäviin päätöksiin.
Ainoa, missä Suomen panos kasvaa, on jäsenmaksuosuus. Sinä maksat!
Puheet, että EU:n perustuslaki ei olennaisesti muuta nykyistä tilannetta, ovat kansalaisten tarkoituksellista harhauttamista ja
harhaanjohtamista. EU-valtion syntyminen,
EU:n oikeushenkilöllisyys, perustuslakiin sisältyvä säädös Unionin lainsäädännön ensi-

sijaisuudesta, unionin toimivallan ujuttaminen entistä enemmän myös rikoslain
puolelle ja määräenemmistöllä tehtävien
päätösten huomattava kasvu ovat erittäin
merkittäviä muutoksia, joiden vähättely
on röyhkeää kansalaisten aliarvioimista ja
poliittisen tarkoituksenmukaisuuden asettamista lain edelle. Se on myös valhe.
EU-parlamentin vallan kasvu johtaa
siihen, että asioistamme päättää entistä enemmän kreikkalainen kommunisti,
italialainen fasisti, saksalainen pankkiiri ja ranskalainen sosialisti. Suomi myös
menettää vähäistä vaikutusvaltaansa yhden paikan menetyksen myötä EU- Parlamentissa. Oma EU-komissaari menetetään ja EU:lle tulee presidentti. Kokoomus on täysin rappiolla mitä kansansuvereniteettiin tulee, eivätkä sosialistit ole
Pekkaa parempia. Kepun suhteen olen
vaalinut pientä toivon liekkiä, mutta ilmeisen turhaan. Keskustan äänestäjien
ylivoimainen enemmistö on tätä sopimusta vastaan, mutta hallitusliituraita
panee keskustan kansanedustajan syömään sortajan kädestä.
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle,
joka luovuttaa sen neljäksi vuodeksi kerrallaan eduskunnalle. Meillä arvoisat kollegat ei ole oikeutta luovuttaa sitä edelleen, niin kuin nyt tehdään. Perussuomalaiset eivät hyväksy Suomen kansalle ja
vielä syntymättömille suomalaisille sukupolville kuuluvan valtiovallan siirtämistä Euroopan Unionille.
Euroopan Unionin perustuslaki on ratkaiseva askel liittovaltio - EU:n suuntaan.
Suomen ei pidä hyväksyä oman itsenäisyytensä ja suvereniteettinsa kaventamista. Suomen ei pidä hyväksyä, eikä ratifioida ehdotettua EU-perustuslakia, jota
Lissabonin sopimukseksi kutsutaan. Perussuomalaiset äänestävät yksimieleisesti
tätä itsenäisyyttämme ja itsemääräämisoikeutta tuhoavaa esitystä vastaan.

”Presidentti Bush oikeastaan aika yllättäenkin otti kantaa asiaan ja sanoi, että Dalai Laman kanssa on alettava vuoropuhelu.
Kuitenkin Suomen hallitus kymmenen vuotta sitten pisti Dalai Laman aina tuonne johonkin InterContinentaliin, ei päässyt eduskuntaan eikä mitään. Suomi itse on pieni
maa, ja me olemme masentunut kansa nykyään, eläkkeelle mennään enemmän. Tämmöisen hengellisen, vahvan arvomaailman
kokeneen johtajan tukeminen olisi varmaan
paikallaan ihan Suomen oman henkisen ilmapiirinkin kannalta ja varsinkin, kun kyseessä on kehitysmaa, vaikka mitä puhuttaisiin. On todettu, että nämä uusrikkaat ovat
lähinnä muualta tulleita kiinalaisia.
Luokitellaanko Tiibet kuitenkin edelleen
kehitysmaaksi Kiinankin yhteydessä? Onko suunniteltu jotain semmoista lausuntoa,
joka ei loukkaisi kauheasti niitä kauppasuhteita tässä asiassa?”
Pertti Virtanen 27.3.2008
”Vuoden alussa tuli voimaan uusi kansaneläkelaki, jolla vähennettiin eläkkeensaajien kokemia taloudellisia sudenkuoppia. Lakiin jäi kuitenkin selkeä epäkohta. Se liittyy
tilanteeseen, jossa kaksi henkilöä haluaisi
solmia avo- tai avioliiton, mutta taloudelliset seikat vaikuttavat päätökseen kielteisesti, koska Kela pienentää eläkkeitä liiton solmimisen seurauksena. Tähän epäkohtaan ei
kuulu pelkästään taloudellisia puolia, vaan
myös yhteiskunnallisia. Mikäli eläkkeensaajien välinen avo- tai avioliitto ei olisi taloudellisesti rangaistavaa, sillä olisi myös syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäisevä vaikutus pariskuntien muuttaessa yhteen ja huolehtiessa päivittäin toisistaan.
Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tällainen eläkeläisten taloudellinen epäoikeudenmukaisuus saadaan korjattua?”
Pentti Oinonen 3.4.2008
”Kepun aluepolitiikka näkyy Kemijärvellä, siinä on jätetty oman onnensa nojaan
syrjäseutualueet. Vanhojen puolueiden politiikka veroissa näkyy varallisuusverossa.
Kokoomus hurrasi ja aplodeerasi, kun kepu ja demarit poistivat varallisuusveron.
Näin on käynyt. Mutta suuri ongelma, joka yhteiskuntaa kohtaa, on nuorten miesten syrjäytyminen, se on suurin. Se tulee
maksamaan paitsi inhimillistä kärsimystä,
myös miljoona euroa jokaista syrjäytynyttä nuorta miestä kohden.
Mitä te tälle kaikista suurimmalle köyhyys- ja syrjäytymisongelmalle olette tekemässä?”
Timo Soini 3.4.2008

Kilpailua energiamarkkinoilla edistettävä
Laaja joukko pk-energiayrityksiä on päättänyt kääntyä eduskunnan talousvaliokunnan ja elinkeinoministeriön puoleen kiinnittääkseen huomiota viime aikoina paljon
keskusteltuun vakavaan aiheeseen - kilpailun edistämiseen energiamarkkinoilla. Kirjelmä luovutettiin keskiviikkona 26.3. eduskunnan talousvaliokunnalle elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.
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Kirjelmässä esitetään, että kansallista
energiastrategiaa päivitettäessä sekä laadittaessa ilmasto- ja energiapoliittista selontekoa varmistetaan, että kilpailu energiamarkkinoilla jatkuu.
Tämä edellyttää panostamista juuri pienten ja keskisuurten suomalaisten
energiayritysten toimintaedellytysten kehittämiseen.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Työllisyyden, yhteiskunnan hyvinvoinnin
ja elinkeinoelämän toimivuuden edistämisen
varmistamiseksi on tärkeää, että Suomessa
on asumiseen ja pk-yrityksiin saatavilla tulevaisuudessakin kohtuuhintaista, edullista
ja varmaa energiaa. Ympäristöasioiden keskeisen merkityksen lisäksi toimitusvarmuudella ja energian hinnalla on erityisen suuri
merkitys Suomen kansantaloudelle.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Alueellisen energian saatavuuden ja toimintavarmuuden varmistaa vain riittävä kansallinen tuotantokapasiteetti ja kilpailu niin, että tämä kapasiteetti on jakautunut riittävän usealle
itsenäiselle toimijalle. Toimivan kilpailun edellytykset luodaan nimenomaan energian tuotantoon ja tuotannon suomalaiseen omistajuuteen
liittyvillä ratkaisuilla. Toimiva kilpailu edellyttää, että markkinoilla on kilpailijoita.
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Laki vammaisetuuksista annetun lain
8 §:n muuttamisesta
Vammaisetuuksista annetun lain 8 §:n 2 momentin mukaan perusvammaistuki 74,19 euroa kuukaudessa myönnetään, jos henkilön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia. Tuen ulkopuolelle joutuvat
usein näkö- ja kuulovammaiset, liikuntavammaiset sekä etenkin
kehitysvammaiset ja psyykkisesti vammaiset, joille ei vammasta
aiheudu jatkuvia erityiskustannuksia.
Nykyisen lainsäädännön perusteella, jonka mukaan molempien ehtojen, sekä ehdon olennaisesta haitasta että jatkuvista erityiskustannuksista on täytyttävä, vammaistukihakemuksista hylätään yli 40 prosenttia. Lain muutoksen jälkeen vammaistuen
saajien määrä lisääntyisi noin kolmanneksella.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vammaisetuuksista 11. päivänä toukokuuta 2007
annetun lain (570/2007) 8 §:n 2 momentin 1 kohta seuraavasti:
Vammaistukena myönnetään:
1) perusvammaistukea 74,19 euroa kuukaudessa, jos henkilön
sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa tai
jatkuvia erityiskustannuksia.
Helsingissä 7.2.2008
Raimo Vistbacka, Timo Soini, Pertti Virtanen

Potilastietojen salassapidon ongelmat
Potilastiedot ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä, ja niitä voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle vain potilaan suostumuksella. Kuitenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien sairaaloissa potilastietoja saavat käyttää sairaaloiden työntekijöiden lisäksi tutkimuksen tekoa varten rekisteröidyt tutkijat sekä
tutkimuksessa avustavat henkilöt. Hiljattain esiin tulleessa tapauksessa HUS oli antanut Taloustutkimukselle toimeksiannon suorittaa kysely, jolla selvitettiin potilaiden mielipidettä sairaalahoidosta,
ja tätä tutkimusta varten Taloustutkimukselle oli luovutettu noin 15
000 potilaan nimet ja osoitetiedot. Potilaille tästä ei kerrottu. Vastaavanlaisia kyselyjä on ilmeisesti tarkoitus suorittaa vuosittain. Edellä
kuvatun kaltainen menettely loukkaa potilaiden oikeuksia.
Onko hallitus tietoinen HUS-sairaaloiden potilastietojen salassapitosuojaa koskevista ongelmista ja aikooko se puuttua niihin?
Helsingissä 4.4.2008, Pirkko Ruohonen-Lerner

Eikö poliisi saa auttaa?
Onko hallitus tietoinen siitä, että poliiseja on kielletty auttamasta
ihmisiä lupa-asioihin liittyvien asiakirjojen toimittamisessa poliisin
palvelupisteisiin, vaikka tällaisesta poliisin vapaa-ajalla tekemästä
työstä on suuri apu sellaisille henkilöille, joilla ei ole autoa käytettävissään, ja heidän on näin vaikea itse päästä asioimaan kaukana
ja huonojen kulkuyhteyksien päässä olevista palvelupisteistä?
Helsingissä 4.4.2008, Raimo Vistbacka

Perussuomalaisten tekemiä aloitteita

Lakialoite
kodinperustamispalkkiosta
Aloitteen pääasiallinen sisältö
Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla valtio palkitsisi avioliiton solmivan nuoren parin. Suomalaisen yhteiskunnan perusyksikkö on koti ja perhe. Hyvä
koti antaa perustan ja turvan lapsille kasvaa hyviksi ja tasapainoisiksi kansalaisiksi. Yhteiskunnan
eli valtiovallan tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin antaa tukensa omaa yhteistä kotia suunnitteleville nuorillemme.
Yhteiskunnalla on oltava varaa myös taloudellisiin satsauksiin tukiessaan normaalien avioliittojen solmimista. Tällainen tuki voisi olla lakisääteinen, nuorille pareille tarkoitettu kodinperustamispalkkio.

Perustelut
Maassamme on viime vuosina solmittu hieman alle kolmekymmentätuhatta avioliittoa. Näistä avioliitoista arvion mukaan noin kaksikymmentäviisituhatta on ensiavioliittoja. On kuitenkin selkeästi havaittavissa, että avioliiton
solmimisen sijasta monet nuoret
valitsevat avoliiton. Mielestämme yhteiskunnan tulee kuitenkin
toimillaan kannustaa perinteisten
avioliittojen solmimiseen. Avoliiton ongelmia ovat sen toisen osapuolen kuollessa mm. eläke- ja
perintöasiat.
Kodinperustamispalkkio voisi
olla suuruudeltaan kolmetuhatta
(3 000) euroa. Palkkio olisi kertasuoritteinen, ja se koskisi ensiavioliiton solmivia enintään 35 vuotta
täyttäneitä. Kodinperustamispalkkio maksettaisiin valtion varoista,
ja se olisi saajilleen verovapaata.
Kodinperustamispalkkioon oikeutetuista ainakin toisen tulisi olla

Suomen kansalainen ja kirjoilla
Suomessa. Tämän lain tarkoittama kodinperustamispalkkio koskisi vain heteropareja.
Arvioidut kustannukset vuositasolla olisivat noin 70-80 miljoonaa euroa. Se on pieni summa
verrattuna siihen, mitä valtio on
joutunut maksamaan esimerkiksi
Soneralle Saksan seikkailuista tai
mitä valtion osaomistuksessa olevat yhtiöt ovat maksaneet optioina suurituloisille johtajilleen.
Kodinperustamispalkkiota tulisi hakea yhden (1) vuoden kuluessa avioliiton solmimisesta. Maksatuksesta huolehtisi Valtiokonttori,
ja hakemukseen tulee liittää vihkimisen suorittaneen viranomaisen antama ja oikeaksi todistama
jäljennös vihkitodistuksesta. Laki astuisi voimaan heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja tasavallan presidentti vahvistanut.
Lain täytäntöönpanosta säädettäisiin tarkemmin asetuksella.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy
seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
kodinperustamispalkkiosta
Eduskunnan päätöksen
mukaisesti säädetään:
1 § Avioparit, jotka avioliittoon
solmimisen hetkellä ovat molemmat enintään kolmekymmentäviisi (35) vuotta täyttäneitä, ovat
oikeutettuja saamaan valtionvaroista kolmentuhannen (3 000)
euron suuruisen kodinperustamispalkkion siten kuin tässä laissa säädetään.
2 § Tämä laki koskee heteropareja, joista kumpainenkin solmii
ensimmäisen avioliittonsa. Avio-

liiton osapuolista ainakin toisen
on oltava Suomen kansalainen ja
kirjoilla Suomessa.
3 § Tämän lain mukainen kodinperustamispalkkio on saajilleen
verovapaata, eikä sillä ole vaikutusta saajiensa muihin etuuksiin.
4 § Tämän lain mukaista kodinperustamispalkkiota voivat sen
saajat käyttää avioliiton solmimisesta ja kodin perustamisesta syntyviin kustannuksiin.
5 § Kodinperustamispalkkion
maksatuksesta huolehtii Valtiokonttori. Eduskunta ottaa vuosittaiseen valtion tulo- ja menoarvioon arviomäärärahan tätä tarkoitusta varten.
6 § Kodinperustamispalkkiota
on haettava Valtiokonttorilta yhden (1) vuoden kuluessa avioliiton solmimisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös vihkimisen
suorittaneen viranomaisen antamasta vihkitodistuksesta, ja hakemuksen allekirjoittavat molemmat aviopuolisot.
7 § Tällä lailla kumotaan kaikki tämän lain kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevat aikaisemmat
säädökset.
8 § Tästä laista annetaan tarkempia säädöksiä asetuksella.
9 § Tämä laki tulee voimaan x
päivänä xkuuta 20xx .
29. päivä marraskuuta 2007
Pentti Oinonen /ps
Timo Soini /ps
Raimo Vistbacka /ps

Natura 2000-reviirit laajentuvat
Natura 2000-ohjelmasta tuli kallis
riesa, sillä se ei saa direktiivinvastaisesti toteutettuna EU- avustusta. Raja-alueiden maanomistajat
kärsivät, sillä reviiriä laajennetaan
suojelukohteiden ulkopuolelle. Valtiontaloudentarkastusvirasto totesi kertomuksessaan 140/2007 Natura 2000- verkostosta, että vuodesta
2006 lähtien vuotuiset hoitokustannukset ovat suuremmat kuin alueiden hankintamenot. Kansanedustajat luottavat virkamiehiin piittaamatta siitä, mitä ”Naturamaassa” tapahtuu. - Ei ihme, että puhutaan ekoterrorismista!
Himangan Pohjanpään osakaskunta kaavoitti rannat ja jakoi vesijätöt. Natura 2000 -raja-alueilla
ja osin sisällä on kesämökkejä sekä joitakin rakentamattomia tont-
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teja. Ympäristöviranomaiset kielsivät rakentajilta avomeren laidalla rantautumispaikkojen teon
omarantaisille tonteille. Peruste
oli, ettei Natura-alueen rantaviivaa saa muuttaa.
Kysymys hallinnolle: miten tiettömille saaritonteille ja huviloille
kuljetaan, ellei ole olosuhteiden
edellyttämiä rantautumispaikkoja? Jokainen avomerta tunteva tietää, että aallokko on armoton ja särkee veneen rantakiviin.
Miten lapset ja vanhukset nousevat kivikkoisille rannoille ja miten
rakennusmateriaalit sekä tavarat
saadaan perille ilman satamapaikkoja? – Virkistäytyjällä ei ole lepohetkiä, sillä tuulensuunnan ja
vedenkorkeuden muutokset vaikuttavat veneen säilymiseen.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Ekoterrorismi on todellisuutta
Salmien ja väylien mataloituessa
pienentyvät virtaukset nopeuttavat rehevöitymistä Perämeren
saaristoissa. Vesistön rehevöityminen on lisännyt räjähdysmäisesti kiiski- ja särkikantoja ja levittänyt ne Kallan kareille saakka.
Himankakylän ja Kekolahden lähialueen muutamien salmien kunnostus 1998 – 99 palautti kolmekymmentä vuotta sisäsaaristosta
kadoksissa olleet ahvenen ja hauen. Veden laatu ja veneilyturvallisuus paranivat, heinittyminen väheni, linnusto lisääntyi ja uinti alkoi kiinnostaa ihmisiä.
Natura 2000-ohjelman vuoksi ulkosaariston kaavanvahvistajat vähensivät rantaviivamitoi-

tuksen edellyttämää tonttimäärää. Maanomistajille luvattiin hyvitykseksi siirtää rakennusoikeutta matalaan sisäsaaristoon, jonne
ei ole tietä eikä turvallisia veneväyliä. EU:n takia rannikon maatiloista jäljellä olevat arvot – säästöt - ovat tonteissa ja huviloissa!
Asukkaat hakivat EU:lta tukea
luontoa ja ihmisiä hyödyttäväksi todettuun salmien ruoppaushankkeeseen. Ympäristölupavirasto eväsi kahden tärkeimmän,
em. vuosina avatun salmen kunnostuksen vedoten mm. Naturaalueen läheisyyteen (Kurkikarvon
salmesta on 700 metriä Natura-rajalle). Salmet ovat kulkureitti lukuisille tonteille.
Aiempi väyläruoppaus oli luonnonhoitotoimi, kun siitä hyötyy

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Natura 2000 -alueen massaturismi, mutta kun uusi hanke hyödyttäisi ulkosaaristossa rakennusoikeutta menettäneitä tonttien ja
mökkien omistajia, niin se onkin
uhka Natura 2000 -alueelle. Kurkikarvon ja Isonkivenkarvon välisestä vesialueesta odotetaan muodostuvan flada noin 500 vuoden
kuluessa ja toiset odottavat merenpinnan nousua jopa kymmenellä metrillä. Fladalta edellytetään luonnontilaisuutta, mutta lähes kaikkia alueen salmia on ruopattu aiemmin. Ekoterrorismi on
nykytodellisuutta!
Alpo Ylitalo
Osakaskunnan pj.
Kokkola
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Liikenneturvallisuudelle lisähuomiota

Arvoisa puhemies
Se on täällä tänään. Näin voi hyvällä syyllä sanoa nyt lähetekeskustelussa olevasta liikennepoliittisesta selonteosta. Eduskunnan suurin puolue, ”tiepuolue”
on odottanut tätä asiakirjaa kuin
kuuta nousevaa. Myös liikenneministeri on viime aikoina toistuvasti viitannut annettavaan selontekoon, kun hänelle on esitetty joku
liikenteeseen liittyvä kysymys.
Vastaako selonteko sille asetettuja vaatimuksia, onkin toinen juttu. Kun luki sen 62 sivua
tiivistä tekstiä, jäi mieleen monta avointa kysymystä, vaikka selonteko sinällään on laadittu asiallisesti ja monipuolisesti. Se taitaa olla hankelistoilla ostettu poliittinen kompromissi. Onhan sen
pohjana ollut lähes 130 lausuntoa
sekä erilaisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Selonteon loppupuolella olevat listat parannettavista ja rakennettavista kohteis-

ta ovat juuri sitä konkretiaa, jota eri puolilla Suomea on innolla
odotettu. Olihan lausunnoissa esitetty lähes 150 hanketta mukaan
selontekoon.

Peltipoliisit eivät lisää
turvallisuutta
Perussuomalaisten mielestä liikenneturvallisuusosio on saanut
aivan liian vähän tilaa selonteossa, kun ottaa huomioon viime
vuosina liikenteessä menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrän
verrattuna liikenneturvallisuutta
koskevassa periaatepäätöksessä
asetettuihin tavoitteisiin.
Selonteossa on aivan oikein
todettu, että liikenteen valvonta on tehokasta liikenneturvallisuustyötä. Esitetyistä tehostamistoimista olemme kuitenkin toista mieltä. Nyt vannotaan liiaksi
automaattisen liikennevalvonnan nimiin.

Uskallamme väittää, että lisääntyvä ”peltipoliisien” käyttö ei tuo
todellista lisäturvaa kuin sille tiekohteelle, jossa tuo telkänpönttö
on. Nyt on tilastoitu vain se, kuinka paljon liikenneturvallisuus on
parantunut noilla tieosuuksilla, joissa telkänpönttö on, mutta
ei ole lainkaan ajateltu sitä, mitä
muutama poliisipartio olisi saanut
aikaiseksi sen sijaan, että poliisi
joutuu istumaan päätteen ääressä
tekemässä ylinopeuskuvia, postittamassa rangaistusvaatimusilmoituksia ja lähettämässä virka-apuja, jos ja kun ”rankkarin” vastaanottaja kiistää ylinopeuden. Sillä aikaa saavat esimerkiksi rattijuopot
ja autovarkaat liikkua vapaasti.
Käsittämättömin esitys on, että
kunnille sallittaisiin liikennevalvontatyö. Olisivatko perussuomalaiset autoilijat keskustavaltaisissa kunnissa erityistarkkailussa?
Kyllä kuntien rahoitus pitää hoitaa muilla tavoin!

Kunnossapidon kustannukset
kasvaneet

Vastuu parannushankkeista
kuuluu valtiolle

Selonteossa todetaan, että kaikkia perusteltuja liikenneväylä- ja
joukkoliikennetarpeita ei kyetä
tyydyttämään käytettävissä olevilla määrärahoilla. Perussuomalaiset katsovat, että on arvostuskysymys kuinka paljon rahaa
käytetään perusväylänpitoon. On
muistettava, että valtio kerää vuosittain liikenteeltä yli kuusi miljardia euroa, mutta siitä palautuu liikenteen ylläpitoon vain noin miljardin euron verran.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erityisen pettynyt perustienpidon kokonaisrahoitukseen. Hallituskauden 72 miljoonan euron luvattu lisäys olisi pitänyt olla ehdottomasti vuosittainen vähin määrä, jolloin rahoitus
ei vähenisi reaalisesti, kuten nyt
tulee tapahtumaan. Eduskunnan on korjattava tämä epäkohta. Kunnossapidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet
noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Uhkana on, että lisärahoituksen kohdistuessa perustellusti pääosin alempiasteiseen soratiestöön puuhuollon turvaamisen
nimissä, päällystettyjen seutu- ja
yhdysteiden sekä siltojen kunto heikkenee entisestään. Tätäkö
Keskustan edustajat tarkoittivat
vaalilupauksissaan?
Yksityisteille, joita on noin 350
000 kilometriä ja joista valtionapuun oikeutettuja on noin 55
000 kilometriä, luvattu vuosittainen 10 miljoonan euron korotus
on oikean suuntainen, mutta vasta 35 miljoonan euron vuositasolla
yksityisteiden kunto pystyttäisiin
säilyttämään kestävällä tavalla.
Tässä yhteydessä olisi ollut paikallaan antaa lupaus arvonlisäveron poistamisesta tiekunnilta.
Erään arvion mukaan tiekunnat
ovat maksaneet valtiolle arvonlisäveroa vuodessa noin 17 miljoonaa euroa yksityisteiden kunnostuksista.

Perussuomalaiset eivät voi ymmärtää ajatusta siitä, että kunnat olisivat velvoitettuja osallistumaan taloudellisesti valtion ylläpitämien teiden perusparannushankkeisiin. Olisimme toivoneet,
että selonteossa olisi selvästi todettu, että vastuu niistä kuten liikenneturvallisuushankkeistakin
kuuluu yksinomaan valtiolle, joka kerää liikenteeltä verotkin. Nyt
moni köyhä kunta on joutunut ottamaan lainaa, että on saanut jonkun valtion tiehankkeen aloitukseen, koska tiehallinto on edellyttänyt kunnan mukaan tuloa.

Rautateiden osalta
toivo menetetty
Rautateiden osalta voi todeta, että valitettavasti selonteon perusteella ainakaan tämä sukupolvi ei
näe aikaa, jolloin tärkeimmät tavaraliikenteen käyttämät ratayhteydet saataisiin 25 tonnin akselipainon kestäviksi.
Eduskunnalla on palautekeskustelussa mahdollisuus tehdä selontekoon selviä parannuksia erityisesti
liikenneturvallisuuden ja perusväyläverkoston osalta. Perussuomalaiset luottavat, että ne esitykset myös
tulevat valiokunnalta.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän yksittäiset jäsenet pureutuvat tarkemmin selonteon yksityiskohtiin, koska annettuun 7 minuuttiin ei ryhmäpuheenvuorossa pysty sisällyttämään kaikkia selonteon aihepiirejä.
Valtioneuvoston
liikennepoliittisen
selonteon lähetekeskustelu
eduskunnassa 1.4.2008
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro /
Kansanedustaja
Raimo Vistbacka

Etelä-Savon Perussuomalaiset
Mikkelin kevätmarkkinoilla
Mikkelin ja ympäristökuntien Perussuomalaiset osallistuivat jokavuotisille kevätmarkkinoille maaliskuun puolivälissä. Kaksipäiväisillä markkinoilla teltassamme
kahvitettiin noin 300 vierasta ja
jaettiin perussuomalaista infoa ja
materiaalia.
Eteläsavolaisia vieraili teltassamme ympäri maakuntaa. Saadun palautteen perusteella mei-

Kuvassa Mikkelin
kunnallisvaaliehdokkaita.
vasemmalta:
Teuvo Vahvaselkä, Timo
Hirvonen, Hanna-Mari
Viitanen, Ismo Juottonen ja
Tony EK
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tä tarvitaan ja odotetaan vahvasti
tulevissa kunnallisvaaleissa. Osastollamme toimi aktiivisesti sekä
vieraili useita kunnallisvaaliehdokkaita Mikkelistä, Kangasniemeltä ja Pertunmaalta.
Suuri kiitos meidän aktiivisille
jäsenillemme jotka mahdollistivat
tarjolla olevan tuoreen kahvin ja
tarjoilun - osastollamme oli kuulemme paras kahvi. Perussuomalaisten sinivalkoinen teltta tulee
kiertämään aktiivisesti eri puolilla maakuntaa toreilla ja tapahtumissa ja näin edesauttaa ehdokkaidemme näkymistä ja kanssakäymistä ihmisten keskuudessa.
Ismo Juottonen
Etelä-Savon piirisihteeri
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Inhimillisiä arvoja edistettävä
Hallituksen selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 20092012 tarjoaa ennusteita hidastuvasta talouskasvusta. Näistä synkistäkin tulevaisuudenkuvista
huolimatta valtiontalouden pitempiaikaisen myönteisen kehityksen pitäisi mahdollistaa nykyistä tasaisempi hyvinvoinnin jakautuminen. Valtion kirstusta on
riitettävä rahaa heikompiosaisten
palveluihin ja heidän asemansa
parantamiseen. Nimenomaan pienituloisten ostovoiman kasvattaminen vaikuttaa tehokkaasti kotimaiseen kulutukseen, mikä osaltaan vahvistaa talouskasvua.
Perussuomalaisten mielestä talouskasvu ei saisi olla itseisarvo;
tärkeintä on, että kaikki kansalaiset saavat tarvitsemiaan hyvinvointipalveluita. Kuitenkin kuntaja palvelurakenneuudistuksen ja
valtion tuottavuusohjelman nimissä näitä palveluita ajetaan jatkuvasti alas.
Hallituksessa ollaan taas käynnistämässä uusia tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joilla pyritään nyt 4800 henkilötyövuoden vähentämiseen; siitäkin huolimatta, että monella alalla
on jo valmiiksi vaikeuksia saada
työt tehtyä hyvin nykyisellä henkilömäärällä. Mielestämme tuottavuusohjelman tavoitteena tulisi
olla tuottavuuden ja palveluiden
aito parantaminen eikä vain henkilöstön määrän vähentäminen.

nen inflaatio vaikuttaa eniten pienituloisiin. Kun asuminen, elintarvikkeet, lääkkeet, sähkö, polttoaineet ja palvelut kallistuvat, joutuvat tiukimmille ne, jotka jo ennestään ovat heikossa asemassa,
kuten työttömät, pätkätyöläiset,
opiskelijat, yksinhuoltajat, köyhät
lapsiperheet, vammaiset ja pienten eläkkeiden varassa elävät.
Perussuomalaisten mielestä
näiden ryhmien hyvinvointia yhteiskunnan tulisi tukea huomattavasti nykyistä enemmän. Eläkkeiden tulisi seurata yleistä palkkakehitystä, jotta niiden ostovoima
ei heikkenisi jatkuvasti. Taitetusta
indeksistä on päästävä eroon.

Veteraanit kunnia-asia
Valtio ei myöskään saa unohtaa
sotiemme veteraaneja, sotainvalideja ja kotirintamanaisia. Nämä
ihmiset ovat uhranneet puolestamme paljon, ja on kunnia-asia,
että heidän hyvinvoinnistaan jatkossakin pidetään huolta. Kuntien
tulisi oma-aloitteisesti kartoittaa
edellä mainittujen ryhmien avuntarve ja sen perusteella aktiivisesti tarjota jokaiselle heidän tarvitsemiaan kuntoutuspalveluita.
Nykyisellään, kun tällaista kartoitusta ei ole tehty, osa avustamiseen tarkoitetuista määrärahoista jää käyttämättä ja moni jää ilman tarvitsemaansa välttämätöntä
kuntoutusta, kun ei osaa eikä enää
jaksa sitä itse lähteä anomaan.

Yksityiset yliopistot?
Innovaatioyliopistoon ollaan kehyspäätöksen mukaan valmiita sijoittamaan 500 miljoonaa euroa,
mikäli muut rahoittajatahot sitoutuvat sijoittamaan hankkeeseen
vähintään 200 miljoonaa euroa.
Hallitus tarjoaa yksityisen rahoituksen mahdollisuutta myös muille korkeakouluille. Vaikka nyt väitetään kiven kovaan, että kaupallinen rahoitus ei heikennä julkista
rahoitusta, herää silti kysymys, ollaanko Suomessa pikku hiljaa liukumassa yksityisen korkeakoulujärjestelmän suuntaan? Ja jos näin
käy, mitä silloin tapahtuu niiden
alojen tutkimukselle, jotka eivät
rahoittajia kiinnosta?
Hallitus haluaa tehdä Suomesta
”luovuuden, osaamisen ja korkean
sivistyksen maan”, mikä toki kuulostaa komealta. Kuitenkaan lasten ja nuorten luovuutta ei meillä tueta riittävästi. Suomalaiset
lapset ovat perinteisesti menestyneet hyvin koulussa, mistä paljon
puhutut Pisa-tuloksetkin kertovat, mutta asialla on kääntöpuoli:
Tutkimuksen mukaan 65 % lapsista kärsii ilon puutteesta koulussa.
Ilmeisesti suomalaislapsista tulee
suorittajia jo varhain, ja samalla he
luopuvat liian aikaisin lapsuudelle
ominaisesta luovuuden toiminnasta. Tällä on väistämättä seurauksia
pitkälle aikuisuuteen.

Vanhustenhoitoon
voimavaroja
Vanhustenhoidon nykytila on hyvä
esimerkki siitä, että tuottavuusajattelu on mennyt liian pitkälle. Tässä
niin kutsutussa hyvinvointivaltiossamme ei ihmisellä enää ole minkäänlaista arvoa sen jälkeen, kun
hän on työnsä tehnyt ja lakannut
tuottamasta. Tapa, jolla vanhukset
suljetaan laitoksiin, sidotaan sänkyihinsä ja vaiennetaan lääkkeillä,
on täysin epäinhimillinen. Siitä on
tehtävä loppu. Perussuomalaiset
eivät voi hyväksyä sitä, että valtio
on osaltaan ajanut monet kunnat
niin heikkoon taloudelliseen asemaan, että niiden on vaikea selviytyä sosiaali- ja terveyspalveluihin
liittyvistä velvoitteistaan.
Laitoshoidon tarvetta vähentävää omaishoitoa on tuettava nykyistä enemmän, ja vammaisten
oikeus henkilökohtaiseen avustajaan subjektiivisena eli velvoittavana oikeutena tulisi pikaisesti taata
lailla. Hoivatyöhön tarvitaan lisää
henkilökuntaa, jolla on asianmukainen koulutus, hyvät työolosuhteet ja riittävästi aikaa potilailleen.
Tähän on löydyttävä resurssit. Valtion tulisi turvata kaikille kansalaisilleen loppuun saakka ihmisarvoinen elämä. Näin ei tällä hetkellä
ole, ja se on suuri häpeä.

Koko Suomi elinkelpoisena
Pienituloisten asema
Tämän päivän Suomi ei kohtele
heikoimpiaan hyvin. Valtiovetoi-
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kunnon heikentyessä joka vuosi
reilusti tuota luvattua investointia
enemmän, niin valitettavasti osoitetut varat eivät tule riittämään koko
Suomen tarpeisiin siten, että tiestön
kuntoon saataisiin merkittävää kohennusta. Luvattujen rahojen jaossa ei enää saa asettaa köyhiä kuntia selkä seinää vasten, eli pakottaa niitä osallistumaan määräprosentein alempiasteisen tiestön perusparannuskustannuksiin.
Tiestön heikko kunto aiheuttaa vaikeuksia elinkeinoelämälle
ja heikentää liikenneturvallisuutta etenkin syrjäseuduilla. Tämän
lisäksi odotettavissa on muun muassa painorajoitusten lisäyksiä rataverkostoon sen kunnon edelleen heikentyessä. Kaiken kaikkiaan kehyspäätöksessä on lueteltu
pitkä lista erilaisia liikennehankkeita. Täytyy vain toivoa, että ne
myös toteutuvat.

Eri puolilla Suomea asuvat ovat
eriarvoisessa asemassa palveluiden laadun ja saatavuuden suh-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Ihminen rahan edelle

teen. Heikko-osaisten asema usein
heikkenee entisestään syrjäseuduille mentäessä. Tähän epäkohtaan tulisi puuttua. On kaikkien
suomalaisten etu, että koko Suomi pysyy elinkelpoisena ja asuttuna. Ikävä kyllä syrjäseutujen asukkaiden hankalaa asemaa heikentää
entisestään pian vaadittava jätevesijärjestelmien uudistaminen. Valtion olisikin taloudellisesti tuettava pienituloisia näissä kohtuuttoman hintaisissa investoinneissa.
Kotimaisen puun käytön lisääminen ja teollisuuden puuhuollon
turvaaminen ovat tavoitteita, joita
toteuttamalla voidaan sekä säilyttää työpaikkoja että osaltaan edistää syrjäseutujen säilymistä elinvoimaisena. On erittäin tärkeää,
että kehyspäätöksessä varaudutaan Venäjän asettamien puutullien mahdolliseen nousuun edistämällä kotimaista puunsaantia Es-

ko Ahon vetämän työryhmän esitysten pohjalta.
On valitettavaa, että metsien
ensiharvennushakkuista saatujen
tulojen mahdolliselle verovapaudelle on jääty odottamaan EUkomission lupaa. Tällainen EU:
n ”mallioppilaana” oleminen ei
laita puukauppaa liikkeelle, vaan
päinvastoin epävarmuus jarruttaa
puunmyyntiä. Myös metsänparannusvarojen lisääminen on myönteinen asia, mutta varat pitäisi saada käyttöön etupainotteisesti.

Tiepääomaa kadotettu
Liikennehankkeisiin kehyspäätöksessä osoitetaan onneksi aiempaa
enemmän varoja. Perustienpidon
määrärahoja lisätään kehyskaudella 60 miljoonaa euroa. Kun kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi tiepääomaa on kadotettu teiden

Perussuomalaisten mielestä hallituksen lähtökohtana valtiontalouden suunnittelussa tulisi aina
olla inhimillisten arvojen ja yhteisen hyvinvoinnin edistäminen
kylmien talouslukujen sijaan. Tämän suuntaisia muutoksia Perussuomalaiset toivovat valtiovarainvaliokunnan mietintöön.
Kehysraameissa esitetyt keinot
eivät pysäytä kansan kahtiajakoa,
koska köyhyysrajan alapuolella
elävien kansalaisten määrä entisestään lisääntyy. Ihmisten henkinen pahoinvointi ja uupuminen
kaikissa ikäluokissa tuntuvat lisääntyvän vuosi vuodelta.
Voidaankin kysyä, onko vahvan talouskasvun, menestyksen
ja huippuosaamisen hintana loppuun palanut, onneton kansa. Arvoisa puhemies, sellaista hintaa ei
Suomella ole varaa maksaa.
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro /
Kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner

Puolueneuvoston kokouskutsu
Perussuomalaiset –Sannfinländarna rp:n puolueneuvoston kokous pidetään lauantaina 7.6.2008
klo 13.00 alkaen ja sunnuntaina 8.6.2008 klo 11.00
jatkaen Järvenpäässä, Hotelli Rivoli, os. Asemaaukio, 04400 Järvenpää.

Majoitus
Kahden hengen huoneessa 45 €/hlö/vrk
Yhden hengen huoneessa 80 €/huone/vrk
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöydästä, aamusaunan ja –uinnin. Mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin viereisessä parkkitalossa.
Olemme varanneet käyttöönne majoituskiintiön, josta varauksia voi tehdä PERUSSUOMALAISET –nimellä tähän sovittuun hintaan. Majoitusvaraukset voitte tehdä suoraan vastaanottoomme p. 09-27141 tai email rivoli@nexthotels.
fi. Kiintiö voimassa 05.05.2008 asti. Tämän jälkeen sama hinta on edelleen voimassa jos vapaita huoneita.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Jäävesi kokoustilassa veloituksetta.
Ravintolassa tarjolla noutopöydästä klo 1214.00; Keittolounas 12,00 €/hlö (vihersalaatti,
lohikeitto, leipä ja voi)
Ravintolassa tarjolla noutopöydästä klo 18.30–
19.30; Päivällinen 16,00€/hlö (vihersalaatti, karjalanpaisti, perunat, jälkiruoka, leipä ja voi)
Lounaalle ja päivälliselle myydään vastaanotossa ruokailulipukkeita, joita vastaan tarjoilut.
Helsingissä 11. 4. 2008
Perussuomalaiset – Sannfinlländarna rp
Timo Soini
puheenjohtaja

Pentti Oinonen
1. varapj.

Auli Kangasmäki
2. varapj.

Pirkko Mattila
3. varapj.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
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Eino Hilli - työn sankari

Pienviljelijä Eino Ensio
Hilli teki pitkän ja raskaan
työuran pientilallaan
Rantsilassa.

ti viljellä sitä. Hän alkoi samalla
rakentaa myös taloa, joka valmistui seuraavan vuoden aikana.
- Rakennustyö oli hankalaa,
koska maantietä ei tuolloin ollut vielä rakennettu joen eteläpuolelle. Kaikki jouduttiin siirtämään hevosilla. Lehmiäkään ei
aluksi ollut kuin yksi.
Lisää pelto- ja metsäpinta-alaa
Hilli sai vuonna 1964, kun hän
osti veljensä kanssa vanhempiensa perikunnalta suvun maat. Itse
maataloustoiminta oli hyvin pienimuotoista kuten kaikilla noihin
aikoihin. Lehmiä oli enimmillään
kuusi. Vähän helpotusta töiden
raskauteen toivat vuonna 1965 ostetut traktori ja moottorisaha.

Pärjättävä oli
Rantsilalainen pientilallinen Eino
Ensio Hilli (26.7.1926 – 10.5.2007)
vaikutti aikana, jolloin toimeentulon niukkuudesta huolimatta oli
pärjättävä jotenkin. Pienimuotoisesta maanviljelyksestä ei leipä
yksin irronnut, vaan lisäksi Hilli
teki myös metsätöitä ja kävi rakennushommissa sekä metsäojaja kanavankaivuutöissä.
- Työ oli erittäin raskasta niihin
aikoihin, kun ei ollut käytössä nykyaikaisia työkoneita. Sen ajan
työvälineitä olivat lapio, pokasaha ja kirves, muistelee Eino Hillin vanhin poika Heikki.
Lapsilleen Eino Hilli jätti lämpimät muistot itsestään isänä ja
huoltajana. Hilli osti itselleen
pientilan vuonna 1955 ja alkoi he-

Pelkän elannon lisäksi Eino Hillin
oli vaimonsa Aunen kanssa kasvatettava kolme lasta vastaamaan
aikuisuuden haasteisiin. Heikki (s.
1955) oli lapsista vanhin, Helenasisko syntyi vuotta myöhemmin,
velipoika Hannu kahden ja puolen vuoden kuluttua. Kotikasvatuksessa painotettiin onnistumisen ja pärjäämisen merkitystä.
Kuten aina noihin aikoihin, molemmilla vanhemmilla oli yhtäläinen vastuu niin tilan töistä kuin
lasten kasvatuksestakin, ja töitä
tehtiin aamusta iltaan.
- Meihin lapsiin tämä vaikutti siten, että kaikki valmistuivat ammattiin ja ovat palkkatyössä vielä tänäkin päivänä. Minä itse en

ole ollut päivääkään työttömien
kirjoissa, vaikka työpaikat ovatkin välillä vaihtuneet. Tämän päivän taistelut ovat vähän erilaisia,
kertoo Raahen rautaruukilla jo
18 vuotta käyttömiehenä toiminut Heikki Hilli.
Eino Hillin vaimo Aune oli kotoisin Pyhännän Ahokylästä ja
muutamaa vuotta miestään vanhempi. Hän poistui tästä maailmasta helmikuussa 2004. Koska
vanhempien poisnukkumisen välillä oli niinkin lyhyt aika, on lasten ikävä sitäkin kovempi.
- Monenlaista tulee mieleen aina välillä. Molemmat vanhemmat
opastivat ja neuvoivat meitä lapsia läpi elämän. On hienoa, että
lapsistaan kantaa aina huolta ja
lapsenlapsista vielä enemmän.

Siikajoen törmällä
Heikki Hilli väittää varhaisimpien
muistojen isästään olevan peräisin
ajalta, jolloin hän oli vasta vuoden
vanha ja ihmettelee itsekin, voiko
se yleensä olla mahdollista.
- Uskon että sen täytyy olla,
koska muistan isän hyvin nuorena miehenä hevosen kanssa, joka
oli käytössä ennen traktorin ostamista. Muistan miten hän kantoi
minua sylissä, välillä oltiin sisällä,
välillä ulkona. Myöhemmältä ajalta muistot ovat selkeämpiä, välillä muistaa kokonaisia päiviä yhteen menoon.
Sekä Eino Hillin synnyinkoti
että hänen rakentamansa talo si-

jaitsevat Siikajoen törmällä, jossa
kuuluu mukava kuohuva kosken
humu tulva-aikoina. Tontilta eteläänpäin on yli kilometrin verran
kaunista jokimaisemaa.
- Siellä muun muassa ravustimme isän kanssa. Muistan myös, miten isä monesti kuljetti meitä veneellä kansakouluun joen toiselle
puolelle. Tulvat keväällä ja syksyllä olivat hankalia – joskus mentiin
veneellä, välillä jäiden yli, mutta
aina ei kouluun tahtonut päästä
lainkaan.

Puolueaktiivi
Eino Hilli kuului siihen ikäluokkaan, joka vältti täpärästi sodan.
Hän kävi varusmiespalveluksen
Limingassa ja hänet ehdittiin jo
määrätä Ouluun Lapin sodan aikana, mutta taisteluihin hänen ei
tarvinnut osallistua. Hilli toimi
vartiotehtävissä kun saksalaiset
poistuivat Suomesta.
- Isän työsarka oli pientilallisen
elämää, ja markat olivat siinä lujassa. Muistan kun ostimme yhdestä talosta lehmän vuonna 1965
1060 markan hinnalla. Markka oli
tuolloin jo devalvoitu, joten hinta
oli aika kova. Toimintaa oli kuitenkin pakko yrittää kehittää jotenkin. Silti rehut riittivät ja tilat
navetassa.
Eino Hilli toimi myös vahvana
vaikuttajana SMP:n riveissä ja lukuisissa puolueen luottamustehtävissä. Jotain miehen aktiivisuudesta kertoo sekin, että hän kävi

lähes kaikissa puoluekokouksissa
– enintään yksi jäi väliin sairaalareissun vuoksi.
- Muistan miten Veikko Vennamo kävi pitämässä Rantsilassa
puheen. Erityisen hyvin muistan
Poutiaisen Einon, joka myös piti
Rantsilassa tupailtoja ja kiertueita ja oli meillä yövieraanakin.

Juuret kotiseudulla
Työsarkaa tilallaan Eino Hillillä riitti aina 75-vuotiaaksi saakka,
vaikka karjatalous oli pitänyt lopettaa jo aiemmin vaikeiden selkävikojen vuoksi. Iso käänne tapahtui vuonna 2003, jolloin mies viimein joutui luopumaan raskaammista töistä, mutta jatkoi edelleen
polttopuiden pienimistä ja pihatöitä liikunnan ja ajanvietteen vuoksi. Vuoden 2007 alkupuolella Hilli
sai aivoinfarktin, joka lopulta päätti hänen pitkän elämänsä.
Hillin kotitila on säilynyt suvussa useamman sukupolven ajan.
Vuonna 2001 Heikki osti vaimonsa kanssa isän rakentaman pientilan ja isän synnyinkotitilan.
- Juureni ovat kuitenkin tiukasti
kotiseudulla. Se on minun ja myös
isän synnyinkoti, siksi halusimme
sen ostaa. Pellot ovat vuokralla,
mutta metsätöitä olen itse ehtinyt vielä tehdä, kertoo Pattijoella asuva Heikki Hilli.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Heikki Hillin arkisto

Kirja-arvostelu

Laulu Tuonelan joella on mukaansa tempaavaa sissisotaa

Aulis Murto:
Laulu Tuonelan joella
Kustantaja:
Books on Demand GmbH,
Helsinki, 2008

Kirjailija Aulis Murto omaa ilmiömäisen muistin tai sitten hänellä on hyvä kokoelma muistiinpanoja, niin todentuntuista on hänen kerrontansa romaaneissaan.
Laulu Tuonelan joella on erilainen sotaromaani. Kirjaa lukiessa
tuntee ajoittain olevansa kaukopartiomiesten matkassa, jossain
Karjalan korvessa. Välillä henkeään pidätellen ja jääden kuuntele-
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maan jokaista risahdusta, joka välittyy kirjan sivuilta elävänä.
Kaukopartiomiesten seikkailu
on kiehtovaa ja jännittävää luettavaa. Kirjaan sisältyy monenlaisia traagisiakin ihmiskohtaloita,
niin kuin usein sotakirjoissa. Kirja kertoo sodan mielettömyydestä ja samalla sotilaiden asenteesta sotaan. Kaikki tai vähän enemmänkin tehdään isänmaan puolesta, vaikka ajatuksissa ei kaikkia
sodanjohdon aivoituksia ymmärretä, eikä hyväksytä.
Tämän kirjan etu on ehdottomasti muutamat syvälle menevät
henkilökuvaukset, jotka osoittavat kirjailijalla olevan jopa psykologisia lahjoja.
Vanhojen sotajermujen ja nuoren
lottaharjoittelijan kohtaaminen sekä heidän henkiset ja henkevät keskustelunsa tuovat kirjaan sopivasti
tasapainoa, muuten osittain ronskinkin kielenkäytön lomaan.
Karski kaukopartiomies Jaskakin
joutuu, tai saa, muutaman kerran
turvautua Korkeimman apuun.

Herkän runollista kerrontaa
Välillä kirjan kerronta on jopa
herkän runollista:

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

”Vesi liplatteli hiljalleen kaunista hiekkarantaa. Kannaksen ympärillä kanervikko kohosi koskemattomana.... Hiljaa kunnioitusta
tuntien, suomalaiset erämaataistelijat kulkivat kannaksen halki
toiselle puolelle. Asettuivat sitten
aurinkoisen rinteen asukkaiksi,
kuin kauan matkalla olleet, kotiin
saavuttuaan”.
Inhimilliset tarpeet, myöskin
rakkaus, tuovat herkän lisän kirjan kerrontaan. Karjalaistyttö Rosan ja Valton kohtaaminen on hyvin lyyristä luettavaa:
”Nämä äärimmäisen röyhkeät
sodan ammattilaiset siinä puhuivat omalla karulla tavallaan sellaisesta asiasta joka oli hänelle hyvin
outo, vain unelma, vain kaukainen
haave. Se asia oli rakkaus.”

Vaikka jotkut tapahtumat ovat
aika huikaisevia on kirjan tarina
kuitenkin kerrottu niin, etteivät jutut toista itseään, vaan tapahtumien uskottavuuteen jää koukkuun.
Kyseessä olivat kuitenkin sodan todelliset ammattilaiset, kaukopartiomiehet.

Jälleen kerran jää ajatus, tarina
ei pääty tähän, miehet ovat vielä
nuoria, elämää paljon edessä.
Kirja on lukunautinto lyyrisen
jännitys- ja seikkailuromaanin ystäville.
Kirjan luki Reijo Ojennus

Puolueemme lehti,
PerusSuomalainen, ilmestyy
jatkossa useammin.
Lehti tulee tilaajille jatkossa
noin kolmen viikon välein.

Uskottavuuteen jää koukkuun
Toisaalta välillä räävitönkin kielenkäyttö totta kai kuuluu mukaan sotajermujen keskusteluun.
Turha kaunistelu veisi kirjalta todellisuuspohjaa. Todellisina ja ainakin pääosin tapahtuneina tämän kirjoittaja kirjan tarinoita pitää. On tullut noita sotajuttuja joskus sotasankareilta kuunneltua.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Seuraava lehti ilmestyy 30.4.2008.
Aineisto tähän lehteen viimeistään 22.4.2008
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Eteläsavolaisia Timo Soinin vieraana
eduskunnassa 6.3.2008
Mikkelin seudun perussuomalaisia ei torstain pyryinen sää haitannut, vaan pikkubussillinen aktiiveja perussuomalaisia matkasi pääkaupunkiin pertunmaalaisen Markku Pöyryn innoittamana. Vastaanotto eduskunnassa oli
lämmin ja tunnelma välitön. Eteläsavolaiset veivät tuliaisina pertunmaalaisesta spektroliitista tehdyn kuvanveistäjä Juhani Saksan
tekemän lintupatsaan.
Kahvitilaisuuteen saatiin pikavierailulle Veltto Virtanen, joka
kertoi ajattelevansa lämpimästi
eteläsavolaisista ja olleensa ehdolla aikanaan läänintaitelijaksikin eduskuntavieraiden kotiseudulle. Timo Soini johdatteli vieraansa eduskunnan lehtereille
seuraamaan eduskunnan kyselytuntia ja esitteli eduskunnan toimintaa vastaillen vieraiden esittämiin kysymyksiin.

Etelä-Savon piiritoimikunnan varapuheenjohtaja Pekka Leskinen ja Markku Pöyry
luovuttivat Juhani Saksan veistämän lintupatsaan Timo Soinille.

Pertunmaan perussuomalaisten aktiiviset miehet kahvilla
puoluetoimistossa ennen eduskuntaan menoa. Kuvassa
vasemmalla Markku Pöyry, keskellä Heikki Kousa ja oikealla
nykyinen puheenjohtaja Jarmo Tonteri. Takana istumassa
Markku Laine ja seisomassa Etelä-Savon piirisihteeri Ismo
Juottonen.

Timo Soini ilmaisi olevansa erittäin tyytyväinen eteläsavolaisiin
puolueen aktiivitoimijoihin, joista pitkäaikaisimmaksi toimijaksi
mainitsi pertunmaalaisen Markku Pöyryn. Pöyry otti vaatimattomasti kiitoksen vastaan ja esitti edelleen kiitokset uusille perus-

suomalaisten jäsenille, jotka ovat
tuoneet lisävirtaa toimintaan.
Keskustelussa virisi syvä huoli
syrjäseudun palveluista. TeliaSonera kerää puhelinlinjoja jo kovaa vauhtia rullalle vaikka langattomat palvelut eivät vielä täysin
toimi esimerkiksi Kangasniemel-

lä, kritisoi Pekka Leskinen. Lehtereiltä kuulimme kuinka viestintäministeri Suvi Lindén vakuutti, ettei TeliaSoneralla ole lainsuomaa oikeutta poistaa kiinteää
lankaverkkoa, ellei heillä ole samanaikaisesti tarjota asiakkaille
vastaavaa palvelua.

Korjaus metsäverotukseen
Metsäverotus muutettiin muutama vuosi sitten pinta-alaverotuksesta myyntiverotukseen. Verotustavan muutoksessa ei ole huomioitu kaikkia verotuksen tuomia
epäkohtia.
Kerron yhden esimerkin:
On kaksi metsänomistajaa, rikas ja köyhä. Kummankin metsään laaditaan 1000 euron Kemera -hanke. Rikas teettää työt
vieraalla ja köyhä tekee työt itse,
koska ei ole rahaa sitä vieraalla
teettää. Kumpikin saa 50 % Kemera -avustusta, eli 500 euroa.
Kumpaakin metsänomistajaa on
kohdeltu tasapuolisesti. Tulee veroilmoituksen tekoaika. Rikas saa
vähentää verotuksessaan vieraalla
teettämänsä työn 1000 euroa miinus avustus 500 euroa eli 500 euroa verovähennystä sillä perusteella, että työ on teetetty vieraalla työvoimalla.
Köyhä teki työn itse. Hän ei saa
vähentää verotuksessaan mitään,
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koska omaa työtä ei lasketa verovähennyskelpoiseksi.
Pinta-alaverotuksessa kumpikin
sai tehdyistä töistä verovähennyksen verovapausvuosina, oli työ sitten tehty itse tai teetetty muilla.
Verotukseen pitäisi tehdä sellainen muutos, että kaikki metsän-

paasti 125 kuutiota vuodessa. Verovapaus on noin 1250 euroa. Hyvin harvat metsänomistajat tekevät enää hankintahakkuita, koska
firmat ostavat mieluummin puunsa pystykaupoilla. Ne ovat hintapolitiikallaan hinnoitelleet isännät omista metsistään pois; pys-

”Tietyt lait edesauttavat vain rikasta
metsänomistajaa.”
omistajat saisivat samansuuruiset
avustukset ja samansuuruiset vähennykset samansuuruisista töistä. Se olisi yksi hyvä tapa innostaa
isäntiä omiin metsiin, sillä metsät
huutavat tekijöitä. Tämä lakimuutos maksaa. Mistä rahat?
Jokaisella metsänomistajalla
on subjektiivinen oikeus hankintatyön vähennykseen, eli jokainen
saa hakata hankintapuuta verova-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tykaupalla saattaa saada puusta
korkeamman hinnan kuin hankinnalla. Sen takia hankintatyön
verovapaus jää käyttämättä.
Esitän, että jos isäntä käyttäisi hankintatyön verovapaudesta puolet, niin jäljelle jääneen
verovähennysoikeuden hän voisi vähentää Kemera -hankkeiden oman työn verovähennysoikeutena. Silloin muutos ei rasit-

taisi valtion budjettia, koska hankintatyön verovapaus on jo sinne
budjetoitu.
Mitä tämä muutos mahdollisesti
muuta merkitsisi? Metsistä puuttuu tekijät. Nyt puhutaan konekuljettajien puutteesta, mutta ne
hoitotyöt mihin tällä lakimuutoksella olisi vaikutusta ovat metsurien ja isäntien töitä. Metsureita ei
ole tarpeeksi, mutta isäntiä on.
Veroporkkana on kaikkein tehokkain tapa ohjata isännät metsiin tekemään hoitotöitä. Esko
Ahon työryhmämietinnössä on
otettu esille ensiharvennusvähennys. Siinäkin otettaisiin askel takaisin pinta-alaverotukseen, samoin kuin tässä esittämässäni
mallissa. Minun mallissani on kuitenkin verotuksen oikeellisuudesta kysymys.
Vimpelissä 30.3.08
Pentti Vähämäki
Metsätalousinsinööri

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PS. Olen miettinyt tätä oikaisumallia useamman vuoden. Tämän vuoden helmikuussa rohkaisin mieleni ja päätin kysyä siitä
verottajalta.
Alajärven toimistossa sanottiin,
että malli olisi käyttökelpoinen,
eikä siinä heidän mielestään ole
ajatusvirhettä. He pyysivät soittamaan Petri Ollinkoskelle Seinäjoelle, koska hän on metsäveroasioissa ’kaikkitietävä’. Ollinkoski
sanoi, että ei muuta kuin esitys
politiikkojen pöydälle lakimuutosta varten.
Saman sanoi Metsälautakunnan
johtaja Jorma Vierula, manasi samoin kuin minä sitä, että ennen
isännät lähtivät talveksi metsiinsä savotoille, nyt heidät on ajettu
omista metsistään pois.
Syyllisinä näimme firmojen ostopolitiikan ja sellaiset lait, jotka
edesauttavat vain rikasta metsänomistajaa.
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Populismi meillä ja muualla

– tapaus Vlaams Belang
Luin hiljattain Anton Derksin
mielenkiintoisen tieteellisen tutkimusartikkelin belgialaisesta
Vlaams Belang –nimisestä puolueesta ja sen kannattajakunnan
mielipiteistä. Artikkeli on ilmestynyt vuonna 2006 World Political
Science Review –lehdessä.
Artikkelissa selvitetään ennen
kaikkea niitä syitä, miksi ihmiset
äänestävät epänormaalisti, kuten tutkimuksessa käytetty ilmaisu kuului, kyseistä populistipuoluetta. Vasemmisto-oikeisto –akselilla Vlaams Belang määriteltiin
oikeistolaiseksi, koska tutkimuksen mukaan Vlaams Belang eli
entinen Vlaams Block suhtautuu
kriittisesti hyvinvointivaltioon toisin kuin vasemmistopuolueet. Verotuksen osalta se puhuu oikeudenmukaisuudesta, mikä tarkoittanee suhteellisen matalaa veroastetta, mutta progressiivista verotusta, joka painotetaan ennen
kaikkea rikkaisiin. Puolue ei kannatakaan varsinaista kapitalismia
toisin kuin pääosa uusliberaaleista oikeistolaisista.
Vlaams Belang kannattaa kuitenkin tasa-arvoa, kuten vasemmistokin, ja siltä osin se erottuu
muista oikeistopuolueista maassaan. Vlaams Belang on monikulttuurikriittinen kansanpuolue, jolle tärkeitä kysymyksiä ovat
maahanmuuttoasioiden lisäksi
flaamilaisten päätöksentekovalta ja tavallisen ihmisen mielipiteen arvostaminen eli ns. average Joe –ajattelu. Puolue on eliittivastainen ja näkee hyvinvointivaltion sekä parlamentarismin
osittain poliittisen ja taloudellisen korruption tyyssijoina.

Mamu-politiikka syynä
järjestelmäkritiikkiin
Vaikka tutkimuksessa ei sitä kerrotakaan, niin uskoakseni Vlaams
Belangin kriittinen suhtautuminen hyvinvointivaltioon ja parlamentarismiin johtuu nimenomaan
harjoitetusta maahanmuuttopolitiikasta. Miksi keskiverto belgialainen haluaisi maksaa onneaan
etsivän maahanmuuttajan elämisen korkean verotuksen muodossa? Maahanmuuttajan, joka ei ole
kiinnostunut belgialaisesta kulttuurista ja jonka kiinnostumista
belgialaisesta kulttuurista poliittinen järjestelmä ei edistä. Maahanmuuttajan, joka on valmiina
työvoimareservissä ja laskemassa siten belgialaisten palkkatasoa
tai joka on jo kilpailemassa kantaväestön kanssa työmarkkinoilla saatuaan ensin yhteiskunnalta
monenlaista koulutusta, samaan
aikaan kun belgialaisilla itsellään
ei meinaa olla varaa hankkia perheenlisäystä, koska yhteiskunnassa ei ole ehkä tarpeeksi taloudellisia kannustimia perheenlisäämiseksi. Harjoitettu politiikka on siis
tavallaan pois belgialaisten suvunjatkamiselta, mikä on ihmisluonnolle aika tavalla iso pala nieltä-
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väksi, sanoivatpa maailmanparantajat mitä tahansa.

Kyllästynyt ja tyytymätön
äänestää ”oikeistopopulisteja”
Vlaams Belangin kannattajissa on
tutkimuksen mukaan poikkeuksellisen paljon ihmisiä, joiden tulot ja koulutus ovat keskivertoa
alhaisemmat. Sen sijaan vasemmiston äänestäjistä Belgiassa yllättävän suuri osa on ns. parempaa

väkeä, mikä on mielenkiintoinen
ilmiö. Liberaalin oikeiston äänestäjistä valtaosa on luonnollisesti
hyvin toimeen tulevia. Tutkimuksessa keskeinen ihmetyksen kohde onkin se, miten ns. rahvas voi
äänestää oikeistopopulisteja, kuten tutkijoilla on heitä tapana nimittää. Kuten edellä itse vastasin,
syynä on minusta ennen kaikkea
harjoitettu maahanmuuttopolitiikka. Vlaams Belang on ainoa varteenotettava monikulttuurikriittinen poliittinen voima maassa. Tavallista belgialaista ärsyttää, että
hänen pitäisi valita käytännössä
kapitalistisen oikeiston ja idealistisen vasemmiston väliltä.
Puolue haluaa myös lisää suoraa demokratiaa, jolla ohitettaisiin monimutkainen poliittinen
järjestelmä. Ylipäätänsä Vlaams
Belang on ymmärtänyt, että ihmiset eivät halua enää niinkään
lisää järjestelmiä, joiden kautta
vaikuttaa, vaan sitä, että heidän
viestinsä menisi perille ja heitä kuunneltaisiin. Järjestelmän
paisuttaminen ei ole tätä tavoitetta edistänyt. Vlaams Belangin
ajatukset saavatkin ehkä enemmän kannatusta kuin puolue sinänsä, mikä herättää tietysti ky-
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symyksen edustuksellisen järjestelmän toimivuudesta. Järjestelmän sekasotku, joka EU:n myötä on vain korostunut, on omiaan
pirstomaan yhteisöllisyyttä ja tekee yhteiskunnasta vaikeasti ymmärrettävän. Tällöin populistisen
liikkeen tarjoamat selkeät ja helposti ymmärrettävät ratkaisut alkavat saada yhä enemmän kannatusta kansalaisten keskuudessa. Keep it simple! On kuitenkin
väärin kutsua Vlaams Belangia

kuten monia populisteja yleensäkin tämän takia autoritaarisiksi. Ehkä kyseessä onkin enemmän
toisten puolueiden sille antama
nimitys kuin totuus. Myös populististen liikkeiden näkyvä johtohahmo ja puolueiden kapea kärki tarjoaa virheellisen mahdollisuuden tutkijoille ja poliittisille
kilpailijoille kutsua liikkeitä autoritaarisiksi. Suomen kansakin
on tällä perusteella autoritaarista, kun se kannattaa vahvasti presidentti-instituutiota.

Perussuomalaiset,
Vlaams Belang ja Suomi
Toisin kuin Perussuomalaiset,
Vlaams Belang ei kannata universaalista hyvinvointivaltiota (Pohjoismaat). Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä kyseessä on paljon
monikulttuurisempi yhteiskunta
kuin Suomi.
Perussuomalaiset on ajoissa
liikkeellä, sillä mitä monikulttuurisemmaksi yhteiskuntamme käy
ja mitä ulkopuolisemmaksi tavallinen suomalainen alkaa maassamme itsensä kokea, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ns.
kylmät arvot saavat lisää kanna-

tusta. Vahvuutemme on nimenomaan ollut universaali pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, jossa niin rikkaat kuin köyhät
ovat yhteiskunnallisten etuuksien
piirissä. Se on pitänyt kaikki samassa veneessä soutamassa ainakin suunnilleen samaan suuntaan
ja yhtä aikaa. Näin yhteiskuntamme on myös vaurastunut nopeasti, sillä emme ole ennen lamaa ja
EU-jäsenyyttä juurikaan pysyneet
paikoillaan tai ajaneet karille.
Onkin paradoksaalista, että vasemmistolle tärkeämpää kuin realismi ja hyvinvointivaltio, on lopulta monikulttuurisuus ja ääriidealismi. Samalla se on löytänyt
yhteistyökumppanin uusoikeistosta, johon Suomessa voidaan lukea
ns. uusi kokoomus. Se on liberaalien käsissä, samoin kuin city-liberaali keskusta. Suomalaiset ”porvaripuolueet”, kuten he itseään
mielellään kutsuvat, ovat hylänneet kansallisvaltioajattelun käytännön politiikassaan kokonaan.
Asiat otetaan annettuina, tahtopolitiikasta ei ole tietoakaan. Kokoomus on irrottautunut täydellisesti koti-uskonto-isänmaa –
tyyppisestä perinteisestä ajattelusta sen myötä, kun rahamarkkinat 1980-luvulla vapautettiin.
Ne, jotka eivät ole ns. myötävirtaihmisiä, leimataan niin vasemmistossa kuin oikeistossa takapajuisiksi populisteiksi, jotka tunteilevat turhaan tai ovat muuten
vain ”epärealistisia” eli idealisteja. Se on sitten äänestäjien käsissä, ovatko perussuomalaisten esittämät ajatukset enemmän idealismia kuin monikulttuurinen pohjoismainen hyvinvointivaltio. Nykykannatuksesta emme voi paljon
päätellä, sillä perussuomalaiset on
vasta noussut puoluekartalle. Ehkä olisikin syytä tarkastella kannatuksen kehitystä, joka antaa oikeamman kuvan.
Tavallisen rahvaan puolustajaksi Suomessa jää puolueena ainoastaan perussuomalaiset, joiden potentiaalisiin kannattajiin
voi lukea mm. valtaosan maaseudun väestöstä. Mukaan kuuluu niin keskustalaisia kuin vasemmistoa, mutta kokoomuslaisia äänestäjiä ei niinkään. Maaseudulla kun monikulttuurisuus
ei suoranaisesti näy muuta kuin
valtionosuuksien niukentumisena, mikä ei perinteistä kokoomusäänestäjää niin paljon ole kiinnostanut. Ja maaseudun ei-sosialisteista valtaosa on keskustalaisia. Kaupungeissa osa nykyisistä
kokoomusäänestäjistä on kiinnostuneita perussuomalaisten äänestämisestä, koska monikulttuurisuuden haitat saattavat olla suuremmat kuin taloudelliset edut ns.
paremmalle väelle. Toisaalta kokoomuksen kaupunkiäänestäjissä on mukana myös hyvin paljon
tavallisia ei-vasemmistolaisia kansalaisia, jotka kannattavat ns. vastuullista markkinataloutta, reilua
peliä. Sinä päivänä, kun markki-
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natalous koetaan vastuuttomaksi,
siirtyvät tällaiset äänestäjät perussuomalaisten äänestäjiksi. Maaseudulla tämä sama perusporukka on pääosin siis keskusta-äänestäjiä, ja siksi maaseudulta ei ole
odotettavissakaan perussuomalaisille niin paljon kokoomusääniä.
Liikkuvia äänestäjiä on yhä
enemmän. Samoin nukkuvia. Jäsenkirjattomia on varmasti n.
90 % äänioikeutetusta väestöstä. Kun ottaa huomioon puoluesidonnaisuuden ja luokkatietoisuuden heikkenemisen sekä uudenlaisen toimintaympäristön,
voi hyvinkin olla, että EU-myönteisten vanhojen puolueiden pyrkimys ikään kuin näyttää ihmisille se tie, jota heidän tulisi kulkea,
on lopulta idealistisempi tai vähintäänkin epärealistisempi kuin
perussuomalaisten kannatuksen
kasvaminen entisestään. Mutta tulevaisuus näyttää. Populistien kultainen ohje on vapaus politikoida: Me emme ole puolueena itsetarkoitus, mikä avaa meille valtavan mahdollisuuden, kun uskottavuuskynnys on nyt ylitetty.

SMP:n kannatuksen
ilkikurinen kohtalo
Usein vanhat puolueet voivatkin
lopulta lohduttautua sillä, että populistit tulevat ja menevät, mikäli
niille annetaan valtaa, koska perinteisesti populistien kannatus ei ole
ollut immuuni sietämään kompromisseja. Sopii kuitenkin kysyä, mikä olisi poliittinen lopputulos ilman populisteja? Populistit tekevät oppositiossa sen, minkä lupaavat, mutta hallituksessa sen, minkä
pystyvät. Jos SMP:n hallitusaikoina olisi noudatettu hallitusohjelmaa kuten tänä päivänä, ei ongelmia olisi ollut. SMP sai käsittääkseni hallitusohjelmaan runsaasti haluamiaan tavoitteita. Lopulta muut
puolueet kuitenkin vetivät maton
alta, ja kerskuivat sitten, miten
SMP petti lupauksensa. Tämä on
aika erikoinen käsitys rehellisyydestä. Jos on mustaa valkoisella eikä se riitä, niin mikä neuvoksi?

Mitä jos?
Ja poliittinen omatunto
Jos Suomessa olisi ollut 1994 Perussuomalainen puolue, jolla olisi nykyisenkaltainen kannatus, uskokaa pois, emme olisi ikinä liittyneet Euroopan unioniin, olisivatpa Perussuomalaiset olleet
hallituksessa tai ei. Aika paljolti
populismissa on siis kyse siis siitä,
mitä ei tapahdu, kun populisteilla on kannatusta. Kaiken kaikkiaan populistin rooli ei ole mikään
kadehdittava, mutta koska populismi lähtee ihmisyydestä, voi aidon populistin omine poliittisine
ratkaisuineen olla huomattavasti
helpompi elää itsensä kanssa kuin
pelinpoliitikon.
Vesa-Matti Saarakkala
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Maaliskuun 8. huomioitiin
äidit, neidit, mummit ja tyttäret
Meillä on äitienpäivä ja isänpäivä. Naistenpäivällä ei taida olla
paria. Pitäisikö olla miestenpäivä sekä tyttöjen ja poikien päivä
näinä tasa-arvon aikoina? Tietenkin pitäisi!
Kivikovien arvojen kyynärpääyhteiskunnassa, missä muka totuuden tekosyyllä voidaan
murskata ihmisen elämäntyö ja
tulevaisuus silmää räpäyttämättä,
kannatan kaikkia syitä jotka ohjaavat meitä olemaan huomaavaisia toisillemme vaikkapa vain hetkittäin! Jokainen mielihyvän kokemus saa aivoissa aikaan positiivisen purkauksen ja usein toistuvina
nämä hetket pidentävät elämää!
Tutkimuksinkin on todettu, että
hyvä mieli on parantavampi lääke
infarktista tai sydänleikkauksesta
toipuvalle kuin tehokkaat sydänlääkkeet masentuneelle! Mikään
ei tietenkään estä olemasta ystävällinen ja huomaavainen lähellä
kulkevalle joka ikinen päivä! Oikein yllytänkin siihen!
Kansainvälistä Naistenpäivää
vietettiin jälleen 8.3.2008, ja sen
pääjuhlatapahtuma Helsingissä järjestettiin perjantaina 7.3.08
aivan pääkaupungin keskustassa. Linja-autoaseman kupeessa
muistorikas elokuvateatteri BioRex tarjosi viihtyisät tilat.
Me Perussuomalaiset Naiset,
yhtenä NYTKIS ry:n jäsenjärjestönä teimme tunnetuksi omaa
puoluettamme pitämällä tilaisuudessa esittelypöytää ja keskuste-

Perussuomalaisten naisten pöydässä oli paljon hyvää mukaan otettavaa.
lemalla aktiivisesti juhlayleisön
kanssa. Aurinko paistoi luoden
keväistä tunnelmaa, ja vuorovaikutus oli vilkasta. Hyväntuuliset
helsinkiläiset olivat varsin kiinnostuneita sekä esittelypöytien
annista että elokuvateatterin puolella esitetystä juhlaohjelmasta.
Ohjelmaa oli koululaisten liikuntaesityksistä eri alojen asiantuntijoiden alustuksiin ja kansanedustajien tervehdyksiin. Mielenkiintoinen oli myös suurella
valkokankaalla esitetty ns. ”tie-

toiskukavalkadi”, jossa kaikkien
puolueiden naisjärjestöjen kutsumat omat naisedustajat kertoivat
heille esitetyn kysymyksen johdattelemana omasta tasa-arvonäkemyksestään ja siitä, mitä puolueet lupaavatkaan tänä kunnallisvaalivuonna äänestäjille.

Naisnäkökulma korostui
Näissä naisten nimikkopäivänä
esitetyissä puheenvuoroissa luonnollisesti korostui naisten, per-

heiden ja lasten näkökulma sekä
naisen työn arvostus esimerkiksi
kunkin puhujan omassa puolueessa. Meillä oli kunnia saada tietoiskumme antajaksi kansanedustajamme Pirkko Ruohonen-Lerner.
Hän korosti puheessaan perustuslain edellyttämää kaikkien ihmisten tasa-arvoista kohtelua.
Vapaaehtoisten esittelypöydän
pitäjien kanssa yhteistyö yli piirija kuntarajojen sujui loistavasti!
Kiitos helsinkiläisille Erja Kouvolle, Erja Tilanderille ja Leila

Kujanpää-Kyyhkyselle ja vantaalaiselle Ilona Nuortevalle! Ja kun
minut vielä lasketaan, niin Espoollakin oli edustus.
Tilaisuuden järjestivät eri naisjärjestöt yhteistyössä. NYTKISin puitteissa on yhteistyötä yli
perinteisten puoluerajojen harjoiteltu menestyksekkäästi tänä
vuonna kymmenen vuotta. Harjoitukset jatkuvat kunkin puolueen puheenjohtajuudella aina
vuoden kerrallaan.
Viime vuonna, joka oli myös
naisten täysien poliittisten oikeuksien 100-vuotisjuhlavuosi, jolloin myös eduskunta juhlaistunnossaan vahvisti NYTKISin rahoituksen harkinnanvaraisesta
lain tasoiseksi oli puheenjohtajajärjestönä Perussuomalaiset Naiset ja NYTKISin puheenjohtajana Marjo Pihlman.
Tänä vuonna ovat vetovuorossa demarinaiset puheenjohtajansa Tarja Filatovin johdolla, joka
on myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Me jatkamme hallituksessa. Omassa naisjärjestössämme on ajankohtaista
ja tärkeää tukea Perussuomalaisten Naisten yhteistyötä kasvavassa puolueessamme ja rohkaista
yhä useampia naisia ehdokkaiksi ja arjen asiantuntijapäättäjiksi omissa kunnissaan!
Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry

Kainuun maakuntahallinnon talousahdinko
Pääministeri Paavo Lipposen
(sdp) ”sininen ajatus” ei ole onnistunut ongelmitta. Kainuun
maakuntahallinnon kokeilulakia
on nyt sovellettu hieman yli kolme vuotta ja hallinto on ajautunut
syvään talouskriisiin. Kolmen ensimmäisen kokeiluvuoden aikana
tappioita on kertynyt jo mahtavat
lähes 19 miljoonaa euroa.
Kainuulaisille on syntynyt sellainen käsitys, että maakuntahallinnon johto ei ollut kypsä eikä
kykenevä ottamaan haastetta vastaan, vaan on epäonnistunut perusteellisesti.

Muhkeat palkat ja
kokouspalkkiot
Kainuun maakuntahallinnon johdon palkat etsivät vertaisiaan Suomessa. Maakuntajohtaja Hannu Leskinen (kesk) nauttii noin
10 000 euron kuukausipalkkaa
ja alemman tason sektorijohtajat
kuittaavat noin 8 000 euroa kuukaudessa. Maakuntavaltuutettujen
kokouspalkkiot ovat myös ruhtinaallisia. Peruskokouspalkkio kolmelta ensimmäiseltä kokoustunnilta on 125 euroa. Jokaiselta seuraavalta alkavalta kokoustunnilta
tulee 62,50 euroa lisää.
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Tämä palkkiojärjestelmä kiihottaa valtuutettuja pitämään
pitkiä kokouksia vaikka todellista tarvetta ei olisikaan. Puheenjohtajistolle tulevat kokouspalkkioiden lisäksi vielä kiinteät vuosipalkkiot. Sama palkkiolinja on
myös maakuntahallituksessa sekä
lautakunnissa. Kainuussa ollaankin yleisesti sitä mieltä, että palkkioita tulee kohtuullistaa.

tunee tulemaan apuun ennemmin
tai myöhemmin.
Tällä hetkellä tappio lienee jo
ylittänyt 20 miljoonan euron rajan siitäkin huolimatta, että tämän
vuoden alusta alkaen jäsenkuntien
maksuosuuksia nostettiin. Maksuosuuksien korotuksen vuoksi Kainuun kunnat ovat joutuneet korottamaan veroprosenttejaan.

Hämäystä ja pakoilua
Valtio joutunee pelastamaan
Kainuun talousahdingosta
Kainuun hallintomalli on valtakunnallinen kokeilu. Laki tästä
kokeilusta on voimassa vuoden
2012 loppuun. Kainuulaiset eivät omin avuin tule selviytymään
kohtuuttomaksi paisuneesta alijäämästä eli tappiosta. Valtio jou-
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Ennen maaliskuun 2007 eduskuntavaaleja maakuntahallinnon johto viestitti äänestäjille, että talous
on saatu elpymään ja tappiokehitys aisoihin. Vuoden 2006 lopulla
maakuntahallinnon budjetti vuodelle 2007 laadittiin lähestyvien
eduskuntavaalien vuoksi hyvin
positiiviseksi. Tämän katsottiin

todennäköisesti olevan välttämätöntä siksi, että koko maakuntahallinnon terävin luottamusmiesjohto oli ehdokkaana maaliskuun
2007 eduskuntavaaleissa.
Kun vaalit olivat ohi ja koitti
vaalienjälkeinen maanantaiaamu,
kokoontui maakuntahallitus laatimaan lisätalousarviota, jolla korjattiin väärin tehty alkuperäinen
budjetti. Eduskuntavaalien alla keskustan, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja SDP:n maakuntahallinnossa mukana olevat ehdokkaat mainostivat itseään asiantuntijoina.
Valituiksi eduskuntaan tulivatkin
maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Korhonen (kesk), maakuntavaltuuston jäsen Paula Lehtomäki (kesk) sekä maakuntavaltuutettu ja hallituksen jäsen Merja Kyl-
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lönen (vas). Voimakaksikko Timo
Korhonen ja Merja Kyllönen tekivätkin syksyllä 2007 valtion vuoden
2008 tulo- ja menoarvioon aloitteen 15 miljoonan euron lisäämiseksi Kainuun maakuntahallinnon
talousahdingon auttamiseksi.
Aloite oli hyvä ja tarpeellinen ja
sai kainuulaisissa tiedotusvälineissä laajaa huomiota. Kun eduskunta
sitten 19.12.2007 klo 10 alkaneessa
täysistunnossa suoritti äänestyksen
Merja Kyllösen ja Timo Korhosen
jättämästä aloitteesta tapahtuikin
ihmeellinen veto. Toinen kainuulaisista aloitteen allekirjoittaneista kansanedustajista eli Timo Korhonen (kesk) ei osallistunut äänestykseen. Eduskunnan pöytäkirjoihin tuli merkintä ”poissa”. Siis
maakuntaval-tuuston puheenjohtaja ei osallistunut omaan aloitteensa
ajamiseen eduskunnassa.
Suomen eduskunnan yli satavuotinen historia ei tunne aiempaa tällaista tapausta. Perussuomalaisten kaikki kansanedustajat
äänestivät tämänkin aloitteen hyväksymisen puolesta eli olivat valmiit lisäämään budjettiin aloitteen
tarkoittaman määrärahan. Hallituspuolueet yksimielisesti äänestivät aloitetta ja kainuulaisia veronmaksajia vastaan.
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Tampereen Yliopistolla Naiskulttuuripäivät
1.4.-3.4.2008, teemana ”Nainen ja työ”

Marjo Pihlman osallistui naiskulttuuripäiville Tampereella.
Perussuomalaisten esittelymateriaali kävi kaupaksi.
31.3.2008 istuin väsyneenä mutta
tyytyväisenä iltajunassa Tampereelta Helsinkiin miettien päivää.
Kassini oli kevyt, niin kuin sen kotiin palatessa pitikin olla. Vain puolueen viiri ja näköjään ”vakionäyttelykukkani”, toimiston punaiset
unikot sinisessä kannussa, hieman
kolahtelivat kassin pohjalla.
Olin viettänyt hienon päivän
Tampereen perussuomalaisten
seurassa, jotka iloisen ystävällisellä energiallaan jakoivat kaikki
esittelypöytämme tuotteet, lehdet, esitteet, kortit, karkit ja kynät pääasiallisesti opiskelijoista
koostuvalle kulttuuripäiväyleisölle. Ja lehtiä oli Elovaaran Klaus
tuonut paljon! Varmasti olimme

edistäneet tänään positiivisella
tavalla Perussuomalaiset-puolueen ja Perussuomalaiset Naiset
ry:n tuntemusta! Mukana olivat
Arja Elovaara, Heleena Pekkala, Klaus Elovaara ja Rami Lehtonen. Kiitos myös kansanedustaja Pertti Virtaselle mukana olosta! Tämä oli puolueen naisten ja
miesten yhteistyötä parhaimmillaan. Tamperelaisilta se näyttää
käyvän luonnostaan!
Naisjärjestömme sai kutsun
Tampereen Yliopistolla vuosittain pidettävien Naisten kulttuuripäivien avajaisiin ja pöytäpaikan
”järjestöbasaarista” . Tampereen
kaupungin apulaispormestari piti
avajaispuheen, ja Tampereen nais-

voimistelijoiden ikinuorten tanssiesitys tuolin kera, säkkijärven polkan tahdissa, teki katsojat hyväntuulisiksi.
Ylioppilaskunnan edustaja Elina Havu kertoi voimistelijoiden
olevan yli 70-vuotiaita ja valinneensa esiintyjät juuri siksi. Poistetaan ennakkoluulot ja raja-aidat nuorten naisten ja vanhojen
naisten väliltä. Toivotetaan tervetulleiksi joukkoon kaikenikäiset
ja kaikenmalliset naiset! Olinpas
riemastunut tämän nuoren naisen
terveistä ajatuksista! Itsekin ajattelen, että mitä kauemmin saamme uskoa olevamme pystyviä ja
jopa sieviä pikku-mummuja, sitä vähemmän me kuormitamme
lähimmäisiämme ja terveydenhuoltoa. Saattaapi tulla jopa yhteiskunnallisia säästöjä!
Elovaaran Klaus tarttui heti tilaisuuteen, ja ryhmä esiintynee
Perussuomalaisten Tampereen
osaston Vapputapahtumassa. Vappuna Tampereelle!
Ilmeisestä ahkeroinnista kertoo
se, että tamperelaisten paikallisosasto kasvaa ja uusia jäseniä liittyy puolueeseen. Oma toimisto
on tukevoittanut toimintaa, sanoi
Heleena. Vasta maalattu tupa oli
täysi kokouksessa, jossa sain olla mukana ennen junalle lähtöä.
Kiitokset vapaaehtoisille ja tervetuloa naiset ehdokkaiksi tai yhteiseen vaalityöhön puolueen poikain kanssa! Tiina E. myös, kunhan kerkiät!
Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry

Lautamiesjärjestelmä suurin
uhka oikeusturvan kannalta?
Jostakin syystä viime aikoina ovat taas voimistuneet vaatimukset lautamiesjärjestelmän romuttamisesta raastuvanoikeuksissa. Yhtenä syynä vaatimuksiin on ollut pääministeri Matti Vanhasen oikeudessa äänestyspäätöksellä kärsimä tappio niin sanotussa Ruususen oikeudenkäynnissä.
Jotkut määrätyn väristen silmälasien takaa oikeudenkäyntiä
kommentoineet ovat nähneet päätöksessä poliittista väriä. Se
johtunee siitä, että äänestyspäätöksessä vapauttavan tuomion
kannalla olleet olivat SDP:n ja Kokoomuksen mandaatilla valittuja lautamiehiä.
Lautamiesjärjestelmä ei kuitenkaan tunne poliittisten mielihalujen mukaan tehtyjä päätöksiä. Lautamiehet samoin kuin oikeuden tuomaritkin vannovat tehtävän vastaanottaessaan tuomarinvalan, joten toiminta tapahtuu saman valan velvoitteella.
Kahdeksan vuoden lautamiestyöskentelyn kokemuksella voin
sanoa, ettei ainoatakaan kertaa mikään päätös vähääkään haiskahtanut poliittiselta. Toki osa käräjillä käsiteltävistä asioista on
niin itsestäänselvyyksiä, ettei lautamiesten käyttäminen ole tarpeellista. Lautamies tuo kuitenkin päätöksentekoon edes ripauksen inhimillisyyttä.
Tuomareitakin toimii eri puolueissa poliittisessa päätöksenteossa. Ovatko nämä tuomarit epäluotettavampia kuin ns. sitoutumattomat tuomarit. Mikä on sitoutumaton tuomari? Jokainen
ottaa vaaleissa äänestäessään jonkin poliittisen kannan!
Tuomareista suuri joukko kuuluu varsinaiseen ”Hyvä Veli -järjestöön”, vapaamuurareihin. Eikö tässä ole suurempi vaara päätösten oikeudenmukaisuudelle? Kumpi on ylempi vala, ”rapparivala” vai tuomarivala? Sitä olisi oikeuslaitoksen syytä pohtia!
Jos oikeusjärjestelmästä haetaan säästökohteita, niitä tulisi hakea sieltä missä rahaa kulutetaan. Niin sanotuissa selvissäkin tapauksissa asianajajat rahastavat oikeuslaitosta ja valtiota surutta.
Muutamilla ns. laitapuolen kulkijoilla on oma luottoasianajaja joka väittää vaikka mustaa valkoiseksi asiakkaansa puolesta, koska
uskoo saavansa ( ja yleensä saakin) saman asiakkaan toistuvasti
puolustettavakseen. Ja valtio maksaa. Kysymys ei ole pelkästään
asiakkaan oikeusturvasta, vaan järjestelmällisestä oikeuslaitoksen
hyväksikäytöstä. Toisaalla voi taas varsinainen rikoksen uhri jäädä
vaille oikeusturvaa taloudellisen maksukyvyn puutteessa.
Reijo Ojennus, Parkano

Itsenäisesti ajatteleville
4 000 euroa
Perussuomalaiset Nuoret on päässyt ensimmäistä kertaa Opetusministeriön avustuksen piiriin. Haimme 4750 euron avustusta toimintaamme vuodelle 2008. Myönnetty summa oli 4 000 euroa.
Muut poliittiset nuorisojärjestöt saivat avustuksia seuraavasti:
Kokoomuksen Nuorten Liitto 593 000, Kommunistinen nuorisoliitto 6 000, Sosialidemokraattiset Nuoret 566 000, Suomen
Keskustanuoret 634 000, Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret 35 000, Svensk Ungdom 205 000, Vasemmistonuoret 288 000
ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 60 000 euroa. Lisäksi
avustuksia annettiin myös poliittisille opiskelijajärjestöille. Näiden avustusten päälle monet kunnat antavat avustuksia suurimmille poliittisille nuorisojärjestöille paikalliseen toimintaan.
Kun ottaa huomioon avustuksemme pienuuden, voimme olla
tyytyväisiä siihen, että jäsenmäärämme kasvaa tällä hetkellä niin
reaalisesti kuin prosentuaalisesti selvästi nopeinta tahtia verrattuna muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin. Myös nuorisovaaleissa 2007 mitattu kannatuksen kasvu Perussuomalaisille antaa viitteitä entistä valoisammasta tulevaisuudesta. Kannatuksemme oli
7,7 %. 18-29 -vuotiaiden keskuudessa saimme hesarin 6.2.2008
julkaisemassa gallupissa 5,5 % kannatuksen.
Kuten yllä olevasta voi päätellä, perussuomalaisuus ja Perussuomalaisten Nuorten toiminta ei perustu ensisijaisesti rahaan, vaan
aatteeseen, jonka kannatus on vakaassa kasvussa. Vuotuinen budjettimme on noin 10 000 euroa, mikä on varsin edullinen hinta yhteiskunnalle siitä, että suomalaisilla nuorilla on mahdollisuus toimia monikulttuurisuuskriittisessä ja kansallisvaltiota korostavassa
nuorisojärjestössä, joka ajattelee ja jossa ajatellaan itsenäisesti.
Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry
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Kevätkokouksia

Kainuun piirin
Perussuomalaisten Kainuun piirin kevätkokous pidetään la 19.04.2008 klo 14.00 alk. Paikka: Kontiomäki,
Nuorisotalo Kivakka. Esillä sääntömääräisten asioitten
lisäksi maakunta- ja kunnallisvaaleihin liittyviä asioita.

Pohjois-Karjalan piiri
Pohjois-Karjalan piirin kevätkokous la 26.4.2008 klo
11.30 Joensuussa, NMKY:n kokoussalissa, Malmikatu
2. Puolueen edustajana varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen.

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

Lapin piiri
Tervetuloa Perussuomalaisten Lapin piirin sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Rovaniemellä
Hotelli Scandicissa sunnuntaina 20.4.2008 klo 14.00. Puolueen edustajana on paikalla puheenjohtaja Timo Soini.
Piiritoimikunta kokoontuu samassa paikassa klo 13.00.
Toivomme runsaasti osallistujia kokoukseen. Aiheita
ovat mm. syksyn kunnallisvaalit ja niihin liittyvät ehdokasasettelut sekä mahdollisen nuorisojärjestön perustaminen. Tarjolla on pullakahvien lisäksi myös muutakin
pientä suupalaa.
Ilmoittautumiset kokoukseen hyvissä ajoin puh. 040719 7757 tai sähköpostilla matti-k.saarela@luukku.com

Oulun piiri
Oulun piirin kevätkokous 27.04.2008 klo 14.30. Mukana varapuheenjohtaja Pirkko Mattila. Piiritoimikunta
kokoontuu klo 14.00 paikkana Muhoksen kunnantalon
valtuustosali.

Varsinais-Suomen piiri
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.4.2008 klo
19.00. Kokouspaikkana kahvila-ravintola Liedon Härkätie (Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13). Kokouksessa
vierailee kansanedustaja Raimo Vistbacka.
Piiritoimikunta kokoontuu klo 18.30. Tervetuloa!

Kymen piiri
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön kevätkokous
pidetään lauantaina 26.4.2008 Kotkassa Ravintola Back
Roomissa, Katariinantori 1 (Kotkansaaren linja-autoasemalla) alkaen klo 12.00.
Kokouksessa puolueen edustajana varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki. Tervetuloa kokoukseemme.

Uudenmaan piiri
Uudenmaan piirin kevätkokous pidetään tiistaina 13.5
klo 17.30 Olympiastadionilla, Olympiasäätiön kokoustilassa. Sisäänkäynti stadionin tornin vierestä.
Vahtimestarit opastavat. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini esittää tilannekatsauksen ja eväitä kuntavaalien voittamiseksi. Jäsenistön ja ehdokkaiden suuri tapaamis- koulutus- ja kuntavaalitilaisuus pidetään lauantaina 24.5. Vantaalla. Tarkemmin jäsenkirjeessä.

Pirkanmaan piirijärjestön
ylimääräinen piirikokous
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirijärjestön ylimääräinen piirikokous pidetään keskiviikkona 23.4. klo 18.00
piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere.
Asialistalla piirijärjestön vuoden 2007 tilien hyväksyminen.
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Järjestötoiminta

Kurssitusta
Perussuomalaiset järjestävät eri puolilla maata Yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusvalmennus -kursseja.
Ensimmäiset kurssitukset pidetään huhtikuun loppupuolella ja siitä eteenpäin niitä on tarkoitus järjestää
useita, kysynnän mukaan ja resurssien puitteissa. Kursseilla perehdytään mm. kuntalakiin, luottamushenkilön
toimenkuvaan, muutoksenhakuun sekä tiedottamiseen.
Kurssin vetäjinä toimivat ex- kansanedustaja Pentti
H. Kettunen ja puoluesihteeri Ossi Sandvik. Kursseille
haetaan osallistujia ilmoituksin paikallisesti ilmestyvissä lehdissä. Kurssit ovat maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia.

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

Peruspilkkikilpailut
Kyyvedellä Mikkelissä
Mikkelin ja Kangasniemen Perussuomalaiset järjestivät
pilkkikilpailut ja keväisen ulkoilupäivän Kyyvedellä Auvo
Siitarin kesämökillä lauantaina 29 maaliskuuta.
Sää suosi ja saalistakin saatiin. Kangasniemen tytöt olivat keitelleet makoisan lohikeiton ja hoitivat puffeepuolen Päivi Valkosen johdolla. Paikalla olleet noin 40 henkeä
saivat nauttia kevään auringosta ja samoille vesille palattaneen kesällä rantaonginnan merkeissä.
Suurimman saaliin jäälle kiskoi Paavo Ylönen 1240 g, toisena Esa Siitari 640 g, kolmantena Keijo Siitari 630 g. Näinhän siinä kävi, että poika voitti isän! Pienten sarjassa Juho
ja Topi saivat yhteissaalista 290 g.
Valitettavaa oli, etteivät naiset innostuneet kisaamaan.
Tilaisuuteen oli saatu hyviä palkintoja lahjoituksena ja niitä riitti palkinnoiksi niin että oletettu nykykin palkittiin.
Perussuomalaiset kiittävät kaikkia lahjoittajia ja talkooväkeä mukavasta kevätpäivästä.

Lohjan seudun
Perussuomalaiset
perustettu

Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n perustamiskokous pidettiin Lohjalla 13.2.2008. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin datanomi Jarko Jokinen Lohjalta ja varapuheenjohtajaksi Joonas Salo. Hallitukseen valittiin heidän lisäkseen Timo Lahdelma, Juha Malmi ja
Marjo Jalava, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä.
Lokakuussa pidettävien kunnallisvaalien tulostavoitteeksi asetettiin 3-5 valtuustopaikkaa. Tavoite perustuu
viime eduskuntavaalien tulokseen, joissa Perussuomalaisten kannatus Lohjalla nelinkertaistui edellisiin vaaleihin verrattuna. Perussuomalaisten tärkein poliittinen
tavoite Lohjalla on kansalaisten perusturvallisuuden ja
hyvinvointipalvelujen turvaaminen.
Minulla on nyt hyvä tiimi tekemässä raudanlujaa vaalityötä, jonka tuloksena saavutamme murskavoiton Lohjalla kun saamme valtuustoon ainakin kaksi valtuutettua. Se on murskavoitto, koska viime kunnallisvaaleissa Lohjalla ei ollut yhtään PS-ehdokasta! Nyt jään odottelemaan PRH:sta rekisteröintiä, jotta saamme avatuksi
pankkitilin yhdistykselle, sillä ensimmäinen pieni rahalahjoitus on jo saatu ja se makaa rahastonhoitajan kassakaapissa! Varainhankinnassa kannattaa olla aktiivinen
niin saa rahoitettua vaalityön!!
Ahkeraa kunnallisvaalivuotta 2008!

Ismo Juottonen

Perussuomalaisten Nuorten
kevätkokous 17.5.2008
Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Tampereen yliopistolla Linna-rakennuksen luentosalissa K110 17.5. klo 14-18. Osoite on Kalevantie 5, Tampere.
Kokouksen yhteydessä koulutustilaisuus nuorisojärjestön valmisteilla olevaa periaateohjelmaa koskien ja kokouksen jälkeen noin klo 18 luvassa PerusS Nuorten joukkokokoontuminen Tampereen ydinkeskustassa ja tutustuminen paikalliseen viikonloppukulttuuriin.
TERVETULOA!

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Jarko Jokinen
puheenjohtaja
Lohjan seudun Perussuomalaiset
puh.0400 496 503

Pentti Kettunen läpi
Osuuskaupan maakuntavaltuustoon valittiin Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen 66 äänellä. Ensimmäiselle varasijalle valittiin Jaana Sankilampi, Kainuun piirin piirisihteeri 16 äänellä
ja toiselle varasijalle Ammattikorkeakoulun opiskelija Lasse Oikarinen 13 äänellä.
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Perussuomalainen

historia

Honkajoella valitus
kunnanjohtajan vaalista

4 / 1998

Puoluesihteerin palsta:
”Suomen markan puolesta”- teemalla osoitettiin edustatalon edessä 14.4.98 mieltä. Eri tavalla laskien sanomaa kuuli jopa 500 mielenosoittajaa ja satunnaista ohikulkijaa. ”Hallituksen ja eduskunnan tarkoituksena on
lopettaa Suomen Markka ja maamme itsenäinen rahatalouspolitiikka sekä luovuttaa meidän suomalaisten omistama Suomen Pankin valuuttavaranto vieraisiin käsiin, EU:n talous- ja rahaliiton, EMU:n keskuspankin haltuun”.
Rolf ”Fred” Sormo
puoluesihteeri

Honkajoen kunnanjohtajan vaalista on jätetty valitus Turun ja
Porin lääninoikeudelle. Valituksen ovat allekirjoittaneet Perussuomalaisten Pauli Saarisen lisäksi edustajat Kokoomuksesta, Vasemmistoliitosta ja honkajoki 2000-ryhmästä (Raimo Toveri, Antti Wasse ja Kaarina Vataja).
Valitus koskee valtiotieteen ylioppilas Janne Laineen (kesk)
valintaa Honkajoen kunnanjohtajaksi. Valittajien mielestä Laine
ei täytä viran kelpoisuusehtoja.
Lukijoiltamme:

Kuuden tunnin työpäivä tulee
Hallitus pakenee vastuutaan työttömyyden puolittamisessa. Lupaukset eivät toteudu vaikka kortistoja on siivottu ja ihmisiä laitettu ”koulutukseen”. Työttömyys paranee kestävästi vain tuottavalla työllä. Siksi työllistämisen esteitä on poistettava. Yksi keino on myös työn jakaminen; kuuden tunnin työpäivään on ennen
pitkää pakko mennä.

In memoriam
Sakari Eskola Raahesta on poistunut keskuudestamme 16.2.2008. Hän oli Perussuomalaiset-

puolueessa mukana jo sen perustamisesta lähtien
vuonna 1995. Sakari oli syntynyt vuonna 1935.

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

Leivän ja Sanan jakaja

Muistoa kunnioittaen,
PerusSuomalainen-lehden toimitus

In memoriam
Annikki Kettunen (s.18.07.1925) kuoli 25.02.2008
Polvijärvellä. Hän oli puolueen jäsen koko SMP:n
historian ajan. Liittyi Perussuomalaiset-puolueeseen sen perustavassa kokouksessa ja oli jäsen aina kuolemaansa saakka. Samoin hän oli paikallisyhdistyksen jäsen kuolemaansa saakka.
Hän toimi auliisti puolueen järjestämissä tilaisuuksissa pitäen huolta ruumiillisen ravinnon
saamisesta. Hänen kotonaan kävijätkään eivät

ehtineet niin nopeasti pyörähtää ovelta pois, etteikö Annikki olisi ehtinyt laittaa pöytään suuhunpantavaa ja komentaa niitä nauttimaan.
Annikkia kaipauksella muistaen ja ottaen
osaa omaisten suruun,
Polvijärven Perussuomalaiset
PerusSuomalainen-lehden toimitus

Eteisessä

Merkkipäiviä

Sirkka Hänninen 50 vuotta

Sirkka Hänninen (26.03.-58)
syntyi ja kävi lukionsa Kuopiossa. Tästä johtuen hän tutustui myös SMP:n suurmieheen
Veikko Vennamoon, jota hän
kävi henkilökohtaisesti haas-
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tattelemassa historian esitelmää
varten vuonna 1976. Veikko houkutteli silloin kovasti mukaan politiikkaan, mutta se tuntui vielä silloin täysin vieraalta ajatukselta.
Puoluekantaa hakiessaan Sirkka kuitenkin päätyi lopulta Perussuomalaisiin ja päätti lähteä tutustumaan asiaan Perussuomalaisten
puoluekokoukseen Poriin kesällä 2002. Tästä poikikin sitten ehdokkuus eduskuntavaaleissa, jossa hän saikin liki kolmesataa ääntä. Hän osallistui myös seuraaviin
kunnallisvaaleihin.
Oma ansiotyö vei kuitenkin niin
paljon energiaa, että politiikka sai
jäädä välillä taka-alalle. Nyt on
taas uusi into lähteä mukaan kunnallisvaaleihin ehdokkaaksi. Yhteiskunnalliset asiat ovat aina ol-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

leet Sirkan sydäntä lähellä niin
kotimassa kuin ulkomaillakin.
Sirkalla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto pääaineina kansainvälisyys sekä päihteet ja syrjäytyminen.
Elämäntyönsä hän onkin tehnyt tiedotuksen ja kaksidiagnoosi-asiakkaiden parissa esimiestehtävissä. Merkkipäiviään hän vietti Hongkongissa
aviopuolisonsa kanssa kahden,
sekä ennakkoon kotona aikuisten tyttärien ja lähisuvun
sekä muutaman ystävän seurassa. Myös työpaikalla vietettiin merkkipäivät asiakkaiden
ja työtovereiden parissa.
Puolue ja lehti onnittelevat
Sirkka Hännistä.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Moniin koteihin kuljetaan verannan ja eteisen kautta. Eteisestä johtaa monta ovea eri huoneisiin: tupaan, kamareihin, yläkertaan, viileään säilytyskomeroon.
Eteinen on tyypillisesti läpikulkupaikka. Eteisestä mennään
joko ulos tai sisään. Nykytaloissakin on eteinen, joskin osakehuoneistoissa se on lähinnä jakopaikka, josta suunnataan huoneisiin tai käytävään.
Varsinkin aiemmin eteinen oli lähinnä toisarvoinen tila. Sitä ei
kalustettu tyylikkäästi. Siellä olleet huonekalut olivat usein vanhempia, muualla ehkä jo tiensä loppuun kulkeneita. Eteinen on
ollut karu. Se on ollut niin viileäkin, että varsinkin toivottuja vieraita kehotetaan tuomaan vaatteensa peremmälle, lämpimään.
Eteiseen ei kukaan jää pitkäksi ajaksi. Siitä vain kuljetaan läpi. Toivottu vieras toivotetaan tervetulleeksi peremmälle, ei-toivottu pysäytetään jo eteiseen. Eteisessä ainoastaan pukeudutaan
ja riisuudutaan sen mukaan kuin on tarvis.
Tämä elämä on iankaikkisuuden eteinen. Tästä elämästä on jatkettava syvemmälle jompaankumpaan huoneeseen. Jos puemme
täällä eteisessä päällemme Kristuksen, pääsemme taivaan huoneeseen. Jos jätämme pukeutumatta oikeisiin vaatteisiin tai puemme
itsemme oman tahtomme mukaan, emme pääse kotiin.
Kun tulemme eteiseen, huomaamme, ettemme pääsekään siitä enää takaisin ulos. Ja mitä syvemmälle eteiseen kuljemme, sitä jyrkemmin tie kallistuu eteenpäin ja suorastaan putoamme
edessä olevasta ovesta sisään.
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Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Sensuroitu avoimuus
Hallitus on lykkäämässä puolustuspoliittisen selontekonsa syksyyn, kunnallisvaalien tuolle puolelle. Etenkin keskustan edustajat
perustelivat ahkerasti menettelyä
sillä, että NATO-kysymystä - se
siis on tulossa tuossa selonteossa
hallituksen agendalle? - ei haluta
sotkemaan kunnallisvaalien asiakysymyksiä.
Kieltämättä NATO-liittoutumista ei ratkaistakaan kunnanvaltuustoissa. Äänestäjät kuitenkin arvioivat puolueiden linjoja laajemminkin kuin vain kunnanvaltuustoille kuuluvien asioiden pohjalta.
Siihen(kin) äänestäjillä on oltava
oikeus. Jopa tekstiviestien lähetystiheys ja kohteet voivat ja saavat
vaikuttaa äänestäjien arvioon niin
puolueesta kuin ehdokkaastakin.

Selonteon lykkääminen onkin
nähtävä nimenomaan keskustan
huolestumisena hallituksen NATO-linjan vastustukseen äänestäjäkunnassa. Kokoomuksella ei
samaa ongelmaa ole, onhan sen
kannattajakunta pääosiltaan ainakin NATO-myönteistä, tai sitäkin
voimakkaammin sitoutunutta.
Kansalaisten puolustuspoliittinen vastalause näkyisi siis ensisijaisesti kepun kunnallisvaalituloksessa. Mutta ei kokoomuksellakaan ole
varaa liputtaa omia kantojaan; menestyäkseen sekin tarvitsee ääniä
varsinaisen kannattajakuntansa ulkopuoleltakin. Kokoomuksen NATO-teemoilla niitä ei välttämättä
olisi herumassa toivottua määrää.
Vihreillä taas ei selvää NATOlinjaa olekaan, ja RKP on kokoo-

muksen linjoilla. Tuon kysymyksen painaminen pois julkisesta
keskustelusta on siis kaikkien hallituspuolueitten yhteinen intressi.

Koirat haukkuu,
karavaani kulkee
Rinnakkaisviestinä keskustelun katkaisussa on ”koirat haukkuu, karavaani kulkee”; kansalaiset keskustelkoon - ja nuriskoon
- jos haluavat, kunhan se ei vaikuta tehtäviin päätöksiin. Eikä ainakaan vaalituloksiin.
Tämänpäiväisellä EK:n kyselytunnilla PM Matti Vanhaselta kysyttiin, miten keskustan omaksumat periaatteet sopivat alkiolaisuuteen. Vanhasen vastaus sivuutti kysymyksen - monisanaisesti.

Vastaavaa Vanhasen useissa yhteyksissä julistamaa sensuroitua
”avoimuutta” ja laajaa kansalaiskeskustelua saatiin tuta kuntaliitosasiassakin: Viime kunnallisvaaleissa asiasta ei hiiskuttu sanakaan. Ei
siitä hiiskuttu sanakaan edes hallitusohjelmassa. Se tuotiin esiin ja
pikaisesti läpivietäväksi vasta kunnallisvaalien jälkeen tarkoituksena
hoitaa homma loppuun ennen seuraavia kunnallisvaaleja.
Eduskuntavaalien ajaksi projekti ”jäädytettiin” ympäripyöreällä puitelailla; kenenkään ei tarvinnut tuoda kantaansa julki, kun
saattoi viitata puitelain mukaisiin
selvityksiin ja päätösten tekemiseen vasta niiden valmistuttua.
Heti vaalien jälkeen juna lähti nopeasti liikkeelle. Ja kiihdytettiin sel-

laiseen vauhtiin, että yhdessäkään
kunnassa ei ehditty käydä kuin enintään pintapuolinen keskustelu asiasta. Vauhdista huolehtivat kaikki suuret puolueet yhtä jalkaa. Kansalaisdemokratialle kyyti oli kylmää.
NATO-teemaa ei kuitenkaan
voi välttää tulevissa vaaleissa. Onhan pohjalla SDP-keskusta-kokoomus -koalition voimin juuri
runnaama päätös osallistumisesta
NATO:n nopean toiminnan NRFjoukkoihin.
Samoin päätös osallistumisesta kuljetuslentokoneiden hankintaan; ei niitäkään Suomen rajojen
sisäpuolella operoimiseen tarvita. Niillä lennätetään suomalaista rauhaturvaamista milloin mihinkin päin maailmaa. Sinkkiarkut tuodaan paluulennoilla.
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Vapaa sana

Kansalaiset, varautukaa
suuriin maksuihin

Poliittinen ajojahti
kaatoi Kanervan

Älkää olko sinisilmäisiä vaan ajatelkaa. Muistakaa, että ne Prismojen Citymarkettien, Ideaparkkien ja muiden ostoskeskusten rakennus- ja ylläpitokustannukset
sekä vaihto-omaisuuden arvo ja ylläpito laitetaan Teidän
maksettaviksenne. Älkää unohtako, että lähimmän vuosikymmenen aikana siitä voi langeta Teille satojen miljoonien lasku. Se peritään Teidän ostostenne hinnoissa.
Yhteiskunnassa ei ole kaikki kohdallaan. Ei ole muka
varaa ylläpitää kannattavaa selluntuotantoa Kemijärvellä. Tutustuminen massaliikkeen nettisivuihin vie pohjan perättömiltä väitteiltä. Sitten on varaa muka rakentaa sadoilla miljoonilla uusia kauppakeskuksia. SOK:n
tavoite on 15-20 Prismaa Pietariin. Nyt on avattu hotelli
ja kaksi muuta avataan tänä vuonna. Rahaa siis riittää
syydettäväksi Venäjälle. Mistä ne rahat tulevat ja kuka niiden selkänahan on luonut? Ettei vaan eteläsavolaisetkin olisi mukana talkoissa pietarilaisten hyväksi?
Jos Keskolla, SOK:lla ja muilla suurilla toimijoilla on
liikaa rahaa ja sijoitusvaikeuksia, kuten Nokialla, Fortumilla, UPM:lla ja muilla joilla on myös varaa ostaa miljardeilla vaikka omia osakkeitaan ja järjestää optioita säkkitolkulla, niin eikö niistä monista miljardeista voisi osan
lahjoittaa kirkon ulkomaanavun kautta puiden istuttamiseen kehitysmaihin?
Puut suojaavat maata eroosiolta ja poistavat ilmasta hiilidioksidia. Hedelmäpuiden sadosta perhe saa tuloja ja lisäravintoa. Tämä lahja auttaa sekä ympäristöä
että ihmisiä, kertoo kirkon ulkomaanavun nettisivu. Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt
ovat yleistyneet sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa. Tulvien ja kuivuuden seuraukset ovat pahimpia
alueilla, joilla ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja huonoissa asuinoloissa.
Puita istuttamalla voidaan palauttaa luonnon tasapaino alueilla, joissa metsät on hakattu polttopuiksi. Samalla alueen ihmiset voivat saada uuden elinkeinon, joka perustuu esimerkiksi puista saataviin hedelmiin. Talousmetsää varten istutetaan nopeasti kasvavia puulajikkeita, jotta alueen ihmiset pääsevät hyötymään metsätaloudesta mahdollisimman pian. Ihmisille annetaan
neuvontaa ja tukea ympäristöystävällisessä maan ja
luonnonvarojen käytössä. Ympäristön hyvinvointi lisää koko yhteisön hyvinvointia.
Olen vakavasti sitä mieltä, että niistä miljoonista joita sijoitetaan Pietarin Prismoihin ja hotelleihin, joutaisi suurin osa katulasten ja muiden vastaavien katulähetyshankkeiden rahoittamiseen.
Mutta muuttuuko mikään ihmiskunnan historiassa,
miksi ei mistään opita vai opitaanko?

Viime päivien puheenaiheen antanut ”sopulien” suurhyökkäys veti maton alta ulkoministeri Ilkka Kanervalta (kok.). Todellisuuskuva pelin inhottavuudesta selviää
monelle vasta, kun ymmärtää, että todellinen loanheittäjä on Hymy-lehti. Se myös maksoi jutunaiheestaan.
Hymy ei ole suinkaan ensi kertaa asialla ihmisiä murjomassa. Valitettavaa onkin, että kansalaiset eivät tunnu ymmärtävän mitä valtapeli likaisimmillaan voi olla.
Ei siinä vaa’assa miehen anteeksipyyntö paljon paina.
Ei myöskään yksityisyyden suoja, taikka maan etu, ihmisenä olemisen oikeudesta puhumattakaan.
Kokoomus, joka puolueena innostui tuomitsemalla
Kanervan oman kilpensä kirkastamisesta, hävitti maaltamme todellisen Suomen asioiden osaajan sekä ansiokkaan ja ahkeran ulkoministerin. Tämä on sitä politiikkaa raadollisimmillaan, johon tämä ”Nato-Eu-kapitalismi”–puolue oli valmis, kun rehellisyys maan asioiden hoitamisessa alkoi astua poliittisen valtapelin
varpaille. Sääli, sillä jälleen on maailma nähnyt miten
eräässä maailman sivistyneimmistä valtioista, Suomessa, asioita hoidetaan. Ei siinä Kokoomuksen kilpi ainakaan kirkastunut, Kataisen kyynelistä huolimatta.

Omaishoitajat
altavastaajina
Ihmettelen, miten helposti Suomessa ohitetaan vaikeavammaisten ja vanhusten omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät. Kuukauteen kuuluvat kolme omaishoitajan vapaaeli lepopäivää eivät käytännössä toteudu. Lakia rikotaan.
Syitä osataan toki pohtia: hoitopaikkojen ja asiantuntijahoitohenkilöstön puute ja vaikkapa palvelusetelin kattamattomuus esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoitoon yksityiseltä palveluntuottajalta.
Syyt ovat siis tiedossa, mutta ongelman oikeaoppinen
ratkaiseminen ei. Isojen ja mahtipontisten rakennushankkeiden lomassa mietityttää, milloin päästään asiaan? Milloin on aika rakentaa myös omaishoitajille? Vanhusten ja
vaikeavammaisten omat, lyhytaikaistahoitoa tarjoavat rauhalliset yksiköt asiantuntijahoitajineen olisivat tarpeen. Lyhytaikaishoitoasiakas ei kuulu pitkäaikaishoivayksikköön:
asiakkaat ovat erilaisia omine vaateineen ja tarpeineen.
Asiantuntevuutta todellakin tarvitaan ja esimerkiksi vanhusten kohdalla geriatrin, vanhuksiin erikoistuneen lääkärin, palvelujen mahdollisuus pitäisi taata koko lyhytaikaishoitojakson ajalta. Olisiko aika suurentaa palveluseteliä? Tilaaja-tuottajamalli on hyvä, kun sen osaa. Yksityisen puolen palveluntarjoajia on olemassa ja heidän tuottamansa palvelun laatua tarkkailemalla voitaisiin löytää
myös ne parhaimmat.
Olisiko aika katsoa kohti vammaisasiakasta? Pitäisikö
määrärahoja nostaa ja näin myös henkilökohtaisten avustajien palkkausta? Alle yhdeksän euron tuntipalkalla tarjottu fyysisestikin raskas työ ei ehkä tekijäänsä löydä. Vanhusten, vammaisten ja heidän omaishoitajiensa altavastaajan rooli on saatava päätökseen. Heidän auttamisensa on
aloitettava heti.
Arja Juvonen
Uudenmaan piirisihteeri
Espoo

Jaakko Kontinen

Pysykää totuudessa!

Punamulta ajoi kahdentoista vuoden aikana yhteiskuntamme perusturvaajat eli poliisien toiminnot alas. Nyt pitäisi kansalaisten kannalta olla poliisityön näkyvää sekä
tulosta tuottavaa, kun Sengenin sopimus astui voimaan.
Tänne pääsevät kaikki rahanpesijät, huumekuriirit, ihmiskaupustelijat yms. Kuka valvoo kun ei ole resursseja?
Vuoden 2005 jälkeen Kotkassa ei ole täytetty yhtään
konstaapelin virkaa. Poistuma on 11 henkilöä, joka on yli
10% vahvuudesta. Tänä vuonna ei täytetä yhtään vakanssia. Kaiken lisäksi Kotka on Suomen suurin vientisatama
ja Vaalimaan rekkajonot ovat päivittäinen riesa. Jäljellä
olevat poliisit joutuvat rekkajonojen paimentajiksi.
Sietämätön tilanne ei voi jatkua näin. On saatava nopeasti konstaapeleita tänne EU:n itäportille. Toivoisin,
että Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tekee tästä
kirjallisen kyselyn ja lopuksi kantelun. Kunnallisvaalivuonna tämä asia on meille kuntalaisille yksi tärkeimmistä asioista, poliisien antamiin peruspalveluihin ja perusturvallisuuteen on saatava pikaisesti vahvistuksia.
Toivon, että saamme suunnan muutettua parempaan.

Politiikassa on yksi tärkeä asia - se on totuudessa pysyminen, tai ainakin parhaassa ja vilpittömimmässä.
Nyt leviää pitkin nettiä, mediaa ja uutisointia miltei olematon asia - erään poliitikon ajojahti. Jätettäisiin olemattomat viestit ja keskityttäisiin asioihin, joilla on kansakunnalle merkitystä.
Eräs viihdelehti pintaliitojuoruineen hehkuttaa totuuden
asialla lietsoakseen irtonumeromyyntiä ja ottaakseen itselleen roolin totuuden esille tuojana.
En usko, että kansakunta todella olisi niin yksinkertaista,
että tähän vipuun menisi. Kannustaisin ihmisiä ottamaan
kantaa ja näkemään maatiaisjärkinen totuus ja tämän toteuttaminen myöhemmin vaaliuurnilla, kun sen aika on.
Lehtien ostaminen Suomessa on vapaan tahdon mukaista - mutta nyt on oiva paikka näyttää oma ajattelemisen
aihe ja asettaa asiat tärkeysjärjestykseen - keskustellaan
vaikka nopean toiminnan joukoista ja Natosta tai Venäjästä meille mahdollisuutena tai vaikkapa uhkana, mutta ottakaamme kantaa oleellisen, merkitsevän ja kansakuntaan
vaikuttavan median ja uutisoinnin puolesta!
Tämä ei ole boikottipyyntö, tämä on pyyntö ottaa irtiottoa uutisoinnista, jolla ei ole todellista merkitystä arkiseen
elämäämme.

Jorma-Kalevi Merivirta, Kotka

Ilkka Luoma

Perusturvallisuus kateissa
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Aulis Murto
Kirjailija, toimittaja, eläkeläinen
Mouhijärvi

Onko meillä varaa
boikotteihin?
On hurskastelua väittää, että urheilu, politiikka ja talous olisivat erillisiä asioita. Suomessa on aina vallinnut
vahva käsitys siitä, että politiikan ja poliitikkojen ei pidä sekaantua urheiluun. Nyt asia on erittäin ajankohtainen kun joku tai jotkut ovat rohjenneet ajatella Kiinan
olympialaisten jonkinasteista boikotoimista.
Kiihkeät vapaan urheilun kannattajat kirjoittavat:
”Boikotit ovat väärin nimenomaan urheilijoita kohtaan”, ”likaista (!) politiikkaa ei saa sekoittaa puhtaaseen (!) urheiluun.”
Eikö olisi vielä tärkeämpää, ettei maamme työllisyyttä ja taloutta vaarannettaisi kielteisellä suhtautumisella idän suurvaltoihin? Vaikka talous romahtaa
lännessä, jossa osakekurssit syöksyvät ja roskapankkeja myydään pilkkahinnalla nousee talous samanaikaisesti edelleen idässä.
Koska Kiina sijaitsee jossakin kaukana idässä on Länsi-Euroopan ja Suomenkin ollut helpompi ’katsoa läpi sormien’ Kiinan usein kyseenalaisia toimia. Tietysti
asiaan vaikuttaa myös se, että Kiina on avannut talouttaan enemmän kuin Venäjä.
Erityisesti Venäjän taloudellinen kasvu saattaa vetää
maamme viennin voimakkaaseen nousuun. On varmaa,
että maailmanrauhaa edistetään parhaiten lisääntyvällä kanssakäymisellä ja kaupankäynnillä.
Yrjö Saraste
sotaveteraani

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

Pääministeri Vanhanen on alkanut omia vihreiden keppihevosta,
ns. ilmastomuutosta. Itse pidän asiaa vielä kovin paljon kyseenalaisena. Kuitenkin kansa on valittu sen
maksajaksi ja maksuista suurin osa
käytetään muuhun tarkoitukseen
kuin mahdollisen kasvihuoneilmiön torjuntaan. Näiden ylimääräisten kustannusten takia energianlaskut nousevat, elintarvikkeet ja
muut tuotteet kallistuvat.
Jukka A. Aleksanteri
Auranen
Turun Perussuomalaiset
•••
Ei mitään keräystilejä ns. kerjäläisille. Omat ruokajonot ensin pois,

VENK ry tiivistää yhteistyötään:

Eläkkeitä tarkistettava kaksi
kertaa vuodessa
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt
VENK ry vaatii muutoksia eläkkeiden tason tarkistuksiin. Eläkkeitä tulisi nostaa eläkeindeksin mukaisella korotuksella kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa
ja heinäkuussa. Nykyisin indeksiä
tarkistetaan vain kerran vuodessa,
ja tammikuun indeksitarkistuksen
perusteena ovat tilastot, jotka on
laskettu vuoden ajalta edellisen
vuoden syyskuun loppuun saakka. Elinkustannusten nousu mainitun syyskuun jälkeen hyvitetään
eläkeläisille vasta yhden vuoden
ja kolmen kuukauden jälkeen.
Tänä aikana ansiotaso ja elinkustannukset voivat kuitenkin nousta merkittävästi.
Esimerkiksi tammikuussa 2008
indeksikorotus oli 2,39 prosenttia.
Vuoden aikana (tammikuu 2007–
tammikuu 2008) elinkustannukset nousivat 3,8 prosenttia ja palkat loka–joulukuussa 2007 5,2
prosenttia.

Eläkeläisten on selvittävä 2,39
prosentin korotuksella koko tuleva vuosi; he saavat hyvityksen
kustannusten noususta vasta tammikuussa 2009.
Korotukset tulevat Suomen kaltaisen kalliin hintatason maassa
kohtuuttoman myöhään. Korotusten myöhäisyydestä kärsivät ennen kaikkea pienituloiset eläkeläiset: keskimääräinen eläke on vain
noin 1 200 euroa/kk bruttona.
VENK ry:n ajamia asioita on
myös vanhustenhuoltolaki, jossa
ikäihmisen oikeudet määriteltäisiin subjektiivisiksi oikeuksiksi.
Lisäksi vanhusneuvostoista tulisi saada lakisääteisiä.
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:hyn kuuluu yhteensä yli 33 000 jäsentä kahdeksasta
eri eläkeläisjärjestöstä: Kunnallisten eläkeläisten liitto KELO ry:
stä, Oikeutta Eläkeläisille ry:stä,
Päällystöliitto EVP-yhdistys ry:
stä, Suomen Ruskaliitto ry:stä,

kohta on viranomaiset kyykyssä
Suomessa näiden maasta toiseen
matkaavien elättien kanssa. Hyvää kesän odotusta tässä tekstailen ja syön uuniperunoita.
Reijo Villgren
•••
Kesä tulee ja ihmiset eivät ymmärrä auringonsäteiden olevan
varsinkin kesällä hyvin voimakkaita ja vaarallisia iholle. Ihosyöpätapaukset sen kuin vain lisääntyvät. Virkamiehemme eivät tee
muuta kuin varjossa katselevat
kun ihmiset polttavat nahkansa.

•••

Kohti Nepalia
DEMO ry:n Nepalin delegaatioon valittu Tommi Otamo on 18vuotias tuleva ylioppilas Raumalta. Valkolakki olisi tarkoitus saada
tämän kevään aikana. Otamo on
kuulunut Perussuomalaisiin Nuoriin vajaan vuoden, puolueeseen
vajaat puoli vuotta.

Miksi liityit puolueeseen?
- Koska ajattelen asioista täysin
samalla tavalla kuin Perussuomalaiset.

Miksi juuri sinut valittiin delegaatioon?
Tieveteraanit ry:stä, Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläisten Liitto TYVEL ry:stä, Veteraaniopettajat ry:stä ja VR-Yhtymän ja sen
tytäryhtiöiden Eläkeläisten Liitto VREL ry:stä. VENK ry. rekisteröityi 18.3.2008.
Onni Hiltunen
VENKin hallituksen jäsen
Orimattila

- En tiedä tarkalleen, kai olin asiasta päättävien mielestä soveltuva henkilö. Ainakin olin kiinnostunut ja innostunut asiasta. Minä
en kannata sitä, että kehitysmaille annetaan suoraa rahallista tukea. Mielestäni saadaan enemmän aikaiseksi menemällä itse paikan päälle auttamaan.
- Sain sähköpostiini ilmoituksen, jossa haettiin vapaaehtoisia DEMOn ohjelmaan. Ajankohta sopi minulle hyvin ja Nepal kiinnosti.
Olen hyvin onnellinen siitä että minut valittiin ja luottavainen sen
suhteen että kaikki menee hyvin.

Mitä ovat Nepalin suurimmat ongelmat?

POSTIMAKSU
MAKSETTU

- Nepaliin suuria ongelmia tuottavat juuri päättynyt sisällissota ja
tuleva valtiomuodon vaihdos, mikä voi tuoda myös levottomuuksia.
Matkalla on siis vähän jännitystäkin ilmassa. Myös Tiibetin tilanne
voi heijastua Nepaliinkin. Vaikka Nepal on todella köyhä valtio, kehitys siellä on kuitenkin mennyt hyvään suuntaan.

Mitä aiot siellä tehdä?
vanha osoite:

- Aion tutustua nepalilaisten elämään ja koulutusjärjestelmään ja
omilla kokemuksillani kouluelämästä myös parantaa koulutukseen
liittyviä asioita maassa. Matkan aiheenahan on virallisesti ”Education for all”. En ole ennen käynyt kehitysmaassa, joten matkalla on
myös yleissivistävä vaikutus. Demokratian edistäminen Nepalissa
on erityisen tärkeää juuri nyt, kun se aikoo muuttaa valtiomuotonsa liittovaltioksi. Myös nuorten ääntä olisi tärkeä saada kuuluville.
Ja olisi hieno asia, jos itsekin saisin sieltä arvokkaita kokemuksia ja
opetuksia mukaan kotiin vietäväksi.

Millaisia ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?
- Hain juuri pääsykoekirjat Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Jos sinne pääsisi, avaisi se aika monta porttia. Tammikuussa
menen armeijaan, opiskelut aloitan vasta käytyäni sen pois alta.
Teksti: Mika Männistö
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