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Ehdokashankinta täydessä vauhdissa

Timo Soini innosti yleisöä
sivut 10-11

Helsingin Sanomat kertoo kunnallisvaalimittauksestaan. Perussuomalaiset olisivat sen mukaan moninkertaistamassa kannatuksensa ja valtuustopaikkansa. Eduskuntavaaleihin verrattuna
kunnallisvaalit ovat kuitenkin haastavammat puolueellemme.
Ehdokkaita tarvitaankin lisää, joten kaikki kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä! Postia voi lähettää puoluesihteeri Ossi Sandvikille
(ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi) puh: 0400-926 908.

sivu 6

Vaaleja kohti mennään:

Tunnelma tiivistyy

sivu 16

Täsmäisku Lappiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa Rovaniemellä 21.-22.8.2008.

Perussuomalaiset aktiivisina loppukesänkin toreilla kautta maan
Letut olivat Salon ja Uudenkaupungin torilla maittavia, moni teltalla kävijä sai
letun hillon kera. Paistajamestarina oli Hannulan Pertti, taikinan oli tehnyt hänen
vaimonsa.

sivu 10

Kike Elomaa
vauhdissa
Salon torilla

Tässä numerossa:
Olemmeko rasistinen puolue?

4

Rohkeutta pitää olla

7

Kirsi pärjää miehisellä alalla

8

Aatteen mies (84 v.) ei anna periksi
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Aatteen puolesta
Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma on saanut
erittäin hyvän vastaanoton.
Monet äänestäjistä kertovat kannattavansa samoja
kristillissosiaalisia arvoja
kuin mekin. Olemme ainoa
varteenotettava eduskuntapuolue, jonka kannatuksen kasvu on rajuudellaan
saanut suurten puolueiden
edustajien housunpuntit tutisemaan.
Suuret puolueet ovat
tuudittautuneet omahyväiseen kehujen saattelemaan
turhien
vaalilupausten

suohon. Heidän toimintatapansa luvata kunnallisvaalien edellä kuu taivaalta
äänestäjille ja vaalien jälkeinen lupausten syöminen on saanut äänestäjät
passivoitumaan vaaleissa.
Mikään ei ole muuttunut
kunnissa jos on äänestänyt
suurten puolueiden ehdokkaita, pelkkää kurjuutta ja
vyön kiristämistä on ollut
tarjolla.
Kujille ja aitovierille
Olen kiertänyt monissa
Perussuomalaisten järjes-

■ PUOLUESIHTEERI

tämissä yleisötapahtumissa
lehtityön puitteissa. Ilmassa
on mielestäni selvää aatteen
paloa, joka näkyy ihmisten
silmistä ja käyttäytymisestä.
He uskovat puolueemme
näissä kunnallisvaaleissa
tarjoavan heille aidon ja rehellisen vaihtoehdon, joka
tuo myönteisen muutoksen
kuntatasolle.

tehdä vaalityötä on selvästi
ilmassa. Jopa sellaiset tahot,
jotka ennen ovat olleet perussuomalaisuutta vastaan,
ovat heränneet ja vaihtaneet
voittajan puolelle. Nyt kaikkien jäsenten pitää puhaltaa
yhteen hiileen ja kerätä listat
täyteen ehdokkaita, jolloin
kokonaisäänimäärä nousee
suureksi.

Äänestäjät odottavat
kunnissa asioiden kuntoon
laittamista, ihmisläheistä
sosiaalipolitiikkaa sekä taitavaa ja tasapuolista kuntatalouden hoitoa. Innostusta

Listalta menee useita
ehdokkaita läpi, kun suhdeluku on korkea ja saamme äänestäjiltä mandaatin
laittaa oman kunnan asiat
kuntoon.

Puolue panostaa myös
taloudellisesti paljon
Piireihin omien vaihtosivujen kera toimitettava vaalilehtimäärä on tuntuva.
Vaihtosivuilla on kaikkien
niiden ehdokkaiden kuvat,
jotka ovat toimittaneet sen
käyttöömme.
Puolueen yleisjulistetta
tilataan suuri määrä. Puolueen nettisivut uudistuvat
lähiaikoina ja lehden taittoa
on jo tässä numerossa uudistettu ja terävöitetty entisestään. Puolue kustantaa
yleisjulisteen lisäksi jokai-

seen kuntaan, jossa meidän
ehdokkaitamme on, omat
yksilöidyt vaalijulisteet kokoa 800x1200mm.
Jaossa on myös monenlaista vaalimateriaalia karkeista kyniin, jota kannattaa kysyä puoluetoimiston
väeltä. Nyt on meidän kaikkien yhdessä aika lunastaa
äänestäjien odotukset ja
ottaa vastaan puoleen rakettimainen kasvu kunnanvaltuustopaikkoina.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Kauas palvelut
karkaavat
Ennennäkemätön valtionhallinnon keskittäminen jyllää, vaihteeksi työvoimatoimistojen kimpussa. Valtion
tuottavuusohjelman ja
niukkojen toimintamenomäärärahojen aiheuttama henkilöstön määrän vähentämistarve rajoittaa palvelupisteiden
määrää. Toimipaikkaverkkoa on vähennetty
ja vähennetään edelleen
muun muassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Toimintaa
pyritään tehostamaan.

Vähentämällä palvelupisteiden määrää turvataan kuulemma jäljelle
jäävien toimipaikkojen
toimintaedellytykset ja
palvelun laatu.
Kuulostaa vaikka
miltä, mutta oikeasti tämä on mielestäni
pöyristyttävää. Jokseenkin samoilla perusteilla
on vuorollaan muutkin
valtionpalvelut keskitetty seutukunnallisesti ja/
tai alueellisesti. Palvelujen siirtämisestä seuraa,
että eri kuntien asukkaat
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joutuvat eriarvoiseen
asemaan. Tämä rikkoo
perustuslakiin kirjattua
yhdenvertaisuuden periaatetta. Haittaa ei koidu
kaikille, mutta hallituksen tehostamistoimet
eivät ole armollisia syrjään jääneille, heikoille
ja apua tarvitseville.
Mainittavia säästöjä
tuskin syntyy

Voimme hyvin kuvitella, miltä tuntuu työnhakijasta joka kuulee
kotikuntansa työvoi-

matoimiston lakkautuspäätöstä perusteltavan tuotannollistaloudellisilla seikoilla. No,
kokonaistaloudellisesti
tuskin mainittavia säästöjä edes syntyy. Mikäli
työvoimaviranomaiset
karkaavat liian kauas,
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asiakaspalvelun
saatavuuden kannalta
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rahaa kulkemiseen. Se
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Eduskunnassa tänään

Loppukirillä hyviin tuloksiin
Perussuomalaisten kannatus on noussut kohinalla.
Olemme saaneet mukaan
paljon uusia ihmisiä ja
ehdokkaita. Tiedotusvälineet ovat huomioineet
nousumme kohtuullisen
hyvin. Saamme sekä kritiikkiä että kiitosta.
Tilanne on hyvä
myös siksi, että itse vedämme vaalivankkureita

ja vanhat puolueet sekä
monenlaiset häiriköt
työntävät niitä. Viestimme on mennyt erinomaisesti perille, sillä kannatuksemme on selvästi
lisääntynyt ja poliittiset
vastustajamme aktivoituneet. Kun Sinua poliittisesti haukutaan, sinut
noteerataan.
Nyt on loppukirin

aika. Vaalivoittomme
varmistuu riittävällä ja
monipuolisella ehdokashankinnalla. Tässä
meitä kaikkia tarvitaan.
Jokaisen jäsenen perusvelvollisuus on olla
ehdokkaana ja hankkia
ehdokkaita. Ehdokasmäärällä on suora vaikutus vaalitulokseen.
Perussuomalaisilla on

nyt jo yli 1000 kuntavaaliehdokasta. Se on selvästi
enemmän kuin viime kerralla. Haetaan heitä vielä
rutkasti lisää. Perussuomalaiset on ihmiselle hyvä
puolue. On suuri kunnia
olla tekemässä jotakin yhteiseksi hyväksi. Sitä paitsi
puoluetyö on mukavaa.
Sen olen itse saanut kokea
– kautta maan.

Hiljaista aikaa
eduskunnassa
Kansanedustajat ovat vielä poissa eduskunnan käytäviltä, syysistuntokausi alkaa tiistaina 9.9.2008.
Vasaroiden paukkina ja maalisutien suhina kuuluu
lähes tyhjillä käytävillä. Istuntosali on saanut uudet
äänentoistolaitteet ja tulevaisuudessa on mahdollista
seurata täysistuntoja netin kautta suorana lähetyksenä. Uuden puolen (Pikkuparlamentin) keittiön lattia on
saanut uuden kirkkaan laattapinnan. Monilla käytävillä on tehty pieniä maalaustöitä ja puhdistuksia moni haalistunut pinta on peittynyt uudella, hohtavalla
maalilla.

Puoluetyö on mukavaa! Sen ovat aktiiviset perussuomalaiset kokeneet tämän kesänkin aikana, kautta koko maan.
Kuvassa Salon toriväkeä ja ahkeria perussuomalaisia.

Metsästysaikojen alkamisesta
PerusSuomalainen-lehdessä 8/2008 oli
kirjoitus metsästysaikojen alkamisajankohdan muuttamisesta. Olen samaa mieltä joiltain osin. Asiaa verrataan hirvialoitukseen, joka minusta on aivan eri asia.
Hirvijahdeissa on tiukka kuri ja tiukat
määräykset ja hyvä niin. Mutta kun laitetaan noin 200 000 sorsastajaa ympäri
kaislikoita niin joku voisi jo pitää asiaa
turvallisuusuhkana. Ainakin minusta vahinkojen riskit kasvavat huomattavasti,
sillä siihen määrään mahtuu kaikenlaisia
kulkijoita.

Metsäkanalintujen osalta metsähallitus
muutti lupakäyntännön siten, että nykyisin
neljän hengen seurueesta puolet saa haluamalleen ajalle luvat, tai kolme neljästä, jolloin yksi jää ilman. Minusta se ei ole oikein,
että vuosia samalla porukalla metsästäneet
pakotetaan valitsemaan kuka jää kotiin. No
esimerkkitapauksessa he taitaisivat lähteä
Viroon metsästääkseen yhdessä. Toverihenki on metsästyksen harrastajissa vahva.
Kyllä noita aikoja voisi tietysti vakiinnuttaa, mutta se ei saisi hankaloittaa metsästystä enää tämän enempää. Esimerkiksi

Natura- ja luonnonsuojelualueilla pitäisi
saada metsästää, mutta valvotusti. Jos pesimärauhaan vedotaan, niin sitten siellä ei
pitäisi liikkua luontokuvaajaakaan. Sorsastus pitäisi minusta aloittaa aamukuudelta
nykyisen 12:n sijaan.
Hirvijahdin jatkaminen vuoden loppuun oli Etelä-Suomelle hyvä asia, mutta
Pohjois-Suomen harrastajat olisivat haluneet aikaistaa aloitusta. Huomautan, että
mikä toimii etelässä ei aina toimi pohjoisessa. Pulliaiselle ja Oinoselle terveisiä, että keskustelisin mieluusti heidän kanssaan
lisää metsästyksestä. Mitä tulee metsästäjien suhteuttamiseen, niin Irlanti taitaa olla
Suomen edellä ja oliko Tanska? Kaksi niitä

kuuluu joka tapauksessa olevan.
Ja sitten toiseen aiheeseen. KaakkoisSuomen rekkajonoja valvoo poliisi. Miksei
hallitus tee pitkäaikaistyöttömistä liikenteenohjaajia? Vai pitääkö hallitus ja kolme
suurinta Kaakkois-Suomessa asuvia kansalaisiaan toisarvoisina, kun täällä voi ulkomaalainenkin ostaa mökkejä kuin kurkkuja
torilta. Ruotsissa ulkomaalaisen pitää asua
viisi vuotta ennen kuin voi niitä ostaa, ja
samat EU-säädökset koskevat myös heitä.
Ja vielä puutulleihin liittyen, miksei venäläisille voi antaa sellaista vaihtoehtoa, että jos
ne tulevat niin kaasuputki ei tule?
Sami Myllys
Perussuomalaiset
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Maahanmuuttajasta tuli perussu
Perussuomalaiset on valtamediassa
usein leimattu rasistiseksi ja ulkomaalaisvastaiseksi puolueeksi. Jos näin on,
miksi riveissämme sitten on itsekin
maahanmuuttajataustainen henkilö?
Jo 35 vuotta Suomessa
asunut Belgian ﬂaami
Freddy Van Wonterghem
Kotkasta on kuulunut
perussuomalaisiin jo
viitisen vuotta.
- Kuluneiden 35 vuoden aikana olen surullisena seurannut, miten
on käynyt Belgiassa.
Esimerkiksi entisessä
kotikaupungissani Antwerpenissä ei kadulla
juuri belgialaisia enää
tapaa, on kuin olisi
Pohjois-Afrikassa. On
mellakoita ja sellaisia
kaupunginosia, jonne
edes poliisi ei enää uskalla mennä. Taustalla
on juuri sellainen löysä
maahanmuuttopolitiikka, mitä Suomessa tällä
hetkellä harrastetaan,
Van Wonterghem varoittaa.
Esimerkiksi Kotka
ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja siellä on
myös pakolaiskeskus.
Pakolaisista maksettu
raha otetaan kehitysavusta, mutta kaupunki
ei käytä sitä pakolaisten

sopeuttamiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan
vaan laittaa sen takaisin
omaan kiertoon. Van
Wonterghem on julkisuudessa vastustanut
tällaista toimintaa.
Maassa maan tavalla

Freddy Van Wonterghem
tuli Suomeen merimiehenä vaimon perässä.
Avioliitto ei kestänyt,
mutta Suomesta tuli Van
Wonterghemin kotimaa.
Niihin aikoihin oli aivan
toista olla maahanmuuttaja kuin nykyään – yhteiskuntaan oli sopeuduttava, sillä edes nuoriso ei
vielä puhunut englantia.
- Maassa maan tavalla, se on minun mielipiteeni. Maahanmuuttajien kulttuurin säilyttämiseen kiinnitetään
aivan liikaa huomiota,
kun painopisteen tulisi
olla heidän integroimisessaan suomalaiseen
yhteiskuntaan.
- Kun muutin Antwerpenistä pois, siellä ei

Suomi-Venäjä-Nato: kolmas (ja viimeinen?) näytös
(Viittaan heti aluksi jo aiemmin esittämiini kannanottoihin “Suomi-Venäjän-valtiosopimuksesta...” ja ”Artiklojen
kauhistuksen kamaluus...”. Asiasta kiinnostuneet voivat
kääntyä myös niiden puoleen, että aivan kaikkea ei tarvitsee toistaa (tai tankeroida jo kolmatta kertaa!).)
Tapahtuipa sitten niin, että naapurimme Venäjä oli
aivan yllättäen (?) täydessä sotatilassa toisen naapurinsa,
itsenäisen Georgian, kanssa.
Onko tarpeellista ryhtyä hiuksia halkovaan eristiikkaanalyysiin tämän asiantilan syiden selvittämiseksi? Mielestäni ei ole, koska maailman tuomio oli varsin yksimielinen. Venäjä ei halunnut takapihalleen Nato-maata, ja tästä
syystä teki tekonsa käyttäen tekosyynä Ossetiassa olevien
omien kansalaistensa suojelemista.
Tämä motiivi kelpasikin siihen asti, kun mainittu päämäärä oli saavutettu, mutta ei enää silloin, kun Venäjä
aloitti massiivisen panssarivaunu-, pommituslento- ja lopuksi laivastohyökkäyksen (lähes) koko Georgian alueella,
pääkaupunkia myöten. Astuiko silloin esiin aivan toinen

peruste? Vuosina 1919-1930 kuudesti ulkoministerinä toimineen Rudolf Holstin poika, University of British Columbian
kansainvälisen politiikan professori emeritus Kalevi Holsti,
ehdottaa seuraavaa (HS to 14.8, s. A6):
”Kun Neuvostoliitto hajosi -- Gorbatshov ja -- Reagan sopivat, että Nato ei laajene uuden Venäjän rajoille” (kursivointi
MJV). MISTÄ siis lienee loppujen lopuksi kysymys? - Holsti
jatkaa seuraavasti:
”-- kyseessä on varoitus entisille Neuvostoliiton etupiiriin
kuuluneille ja Nato-jäsenyyttä hakeville valtioille, erityisesti
Georgialle ja Ukrainalle. -- Nyt Venäjä näytti, mitä sopimusrikkomus tuo tullessaan” (kursivointi MJV).
Olenkohan joskus muistanut huomauttaa pacta sunt servanda -periaatteen tärkeydestä ja merkityksestä? - Palautan
myös mieleen Saksan ulkoministerin Bukarestin Nato-kokousta edeltävän varoituksen, jossa hän toivoi osanottajilta
maltillisuutta ja varovaisuutta, ettei enää enempää ärsytettäisi
Venäjää, jolle jo Kosovon itsenäistyminen oli kova isku. Olisikohan tämä kannattanut ottaa ihan todesta...

Paasikivi kummittelee
Myös Paasikiven haamu on otettu esille. J P Roos kirjoittaa (HS pe 15.8, s. C7):
”Maantieteelle emme voi mitään. -- Olisikohan sittenkin järkevämpää lähteä siitä, että pienen maan kannattaa
ottaa isompansa edut kohtuullisesti huomioon.
-- meillä alkaa olla nyt poliitikkopolvi, joka ei ole Paasikivestä kuullutkaan tai se on hänet aktiivisesti unohtanut
(varsinkin kokoomuksessa!) --.
Ehkäpä kannattaisi kaivaa esille Paasikiven kootut
[teokset] -- ?” (kursivoinnit MJV).
Varsin tylyn tilannearvio antoi HS:n ulkomaantoimituksen esimies ke 13.8, s. B1:
”Venäjän voimankäyttö on suhteetonta. -- [Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen] keinoja [entisen suurvalta-aseman saavuttamiseksi] ei kaihdeta. Tämä on hirmuista.
-- tästä eteenpäin Venäjä on pannut kansainvälisen
politiikan palikat uuteen järjestykseen, ja se järjestys on
huono.” (kursivoinnit MJV).
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Ohjeita ehdokkaille
kunnallisvaalimainontaan
Puolue tekee paikkakuntakohtaiset vaalijulisteet
eri kuntiin yleisjulisteen lisäksi. Julisteiden koko on
800mm x 1200mm. Pohjana eri paikkakuntien julisteissa käytetään puolueen tekemää yleisvaalijulistetta, johon lisätään kunkin paikkakunnan ehdokkaiden kasvokuvat, nimet ja ehdokasnumerot.
Tarvitsemme Sinulta, hyvä kunnallisvaaliehdokas, valokuvan vaalijulisteeseen, mielellään hyvätasoisen ja lähiaikoina otetun. Nämä kuvat tulevat myös puoleen lehden
piirikohtaisille vaihtosivuille, jotka sijaitsevat lehden keskiaukeamalla. Kuvia käytetään myös uudistuvissa nettisivuissamme, jotka pyritään avaamaan ennen vaaleja.
Hyvä kuvakoko on A5, minimissään A6 (= postikorttikoko) ja kuvan resoluutio vähintään 240dpi.
Varmista paikkasi näissä tuotteissa lähettämällä ehdokaskuvasi heti sähköisessä muodossa sähköpostitse
harri.lindell@saunalahti.ﬁ tai paperiversiona osoitteella: Harri Lindell, Perussuomalaiset, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki. Kuoreen tunnus ehdokaskuva.
Nimeä kuvasi oikein: Kuviin pitää ehdottomasti merkitä ensin piirin nimi, sitten paikkakunnan nimi,
sitten ehdokkaan nimi. Esimerkki: Satakunnan piiri /
Köyliö / Lasse Pusa.

ollut yhtään moskeijaa.
Nyt niitä on jo kolmekymmentäkuusi. Ensimmäiset siirtolaiset tulivat
Turkista ja Marokosta
vuonna –61 tehdastyövoimaksi. Vierastyöläiset jäivät työttömiksi
maahan 70-luvun automatisoinnin seurauksena. Heidän integroimiseensa ei panostettu,
ja seurauksia saa lukea
uutisista. Nyt pelkään,
että samat virheet tehdään myös Suomessa.
- Kävin viime kuntavaalien jälkeen juttelemassa
joidenkin
muiden puolueiden ulkomaalaisehdokkaiden
kanssa, ja he kertoivat
vaaleista jääneen sellainen maku, että heitä
käytettiin pelkkinä marionetteina. Perussuomalaisissa en ole saanut
mitään erityiskohtelua
sen enempää hyvässä
kuin pahassakaan, vaan
minua on kohdeltu aivan samoin kuin muitakin suomalaisia.

Kuvat on toimitettava perille viimeistään lauantaihin 20.9.2008 mennessä. Tämän jälkeen tulleita kuvia
emme valitettavasti pysty enää laittamaan kyseisiin tuotteisiin. Paperikuvia emme myöskään palauta lähettäjille.
Pyydämme myös piirien ja paikallisosastojen johtohenkilöitä ilmoittamaan meille tarvittavien julisteiden
määrät paikkakunnittain. Julisteet ja vaalilehdet toimitetaan vain yhteen piirin ilmoittamaan osoitteeseen.
Näistä tuotteista ei piireille eikä paikallisosastoille aiheudu minkäänlaisia kustannuksia.
Mahdolliset aiheeseen liittyvät kysymykset mieluummin sähköpostitse tai sitten tekstiviestillä Harri Lindellille. Toki voit soittaakin, mutta puhelin on usein aika
varattu suuren tulevan soittomäärän takia.
Jokaiseen piiriin tulee vaalilehteä iso määrä lokakuun
alussa. Tässä vaalilehdessä on kunkin piirin omat yksilöidyt sivut. Lehden keskiaukeamalla on kaikkien ehdokkaiden kuvat piirin alueelta paikkakunnittain eriteltynä.
Lehden takasivulla on piirin kirjoituksia, joissa otetaan
kantaa piirin alueen poliittisiin asioihin. Tiedustele oman
piirisi puheenjohtajalta tai sihteeriltä mahdollisuuksista
saada tätä erikoisvaalilehteä jakoon paikkakunnallasi.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Rakentavin kunnallisvaaliterveisin,

Maahanmuuttajataustainen perussuomalainen
Freddy Van Wonterghem
vastustaa Suomen löysää
maahanmuuttopolitiikkaa.

Vielä yksi aiempi näkemys (Aleksanteri-instituutin tutkija
Mikko Palonkorpi, HS su 10.8, s. B2), ennen kuin mennään
tuoreimpiin tapahtumiin:
”Jos Georgia olisi Nato-jäsen -- ja Suomi samaan aikaan
Nato-jäsen, tilanne olisi Suomen kannalta erittäin vaarallinen.
Jos Georgia -- pyytäisi apua, Venäjän naapurimaana olisimme
erittäin suurten valintojen edessä.” (kursivoinnit MJV).
Onneksi emme ole Nato-jäsen (eikä Georgiakaan) - ainakaan vielä...
Rohkeutta vai tyhmyyttä?
Sitten päivän (su 17.8) uutisiin. JO to 14.8 ilmestyi Turun
Sanomissa Juhani Roihan artikkeli “Georgian kriisi johtamassa Ruotsin turvapolitiikan uuteen tilannearvioon” (s.
28) - ja mitä saamme lukea SAMAN lehden SAMALTA
sivulta, edellisen vierestä? Esko Pihkalan jutun “Kriisi ei
hetkauta Suomen linjaa”!
Voi pyhä jysäys sentään!
Huikea huipentuma oli YLEn aamun ensimmäisen uutislähetyksen YKKÖSuutisen (”Venäjä on alkanut 1. kertaa

Harri Lindell
puh. 0207 920 362
harri.lindell@saunalahti.ﬁ
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki

kylmän sodan päättymisen jälkeen varustaa Itämeren-laivastoaan ydinkärjin”) ja teksti-tv:n s. 105 viestin (”[Raimo
Väyrynen] ei näe, että Venäjä -- vahvistaisi asevoimiaan
Suomen raja-alueilla”) välinen ristiriita. Tilannehan on
täysin käsittämätön: olemmeko sokeita - vaiko vain välinpitämättömiä (”Kyllä “herrat” sen jotenkin hoitavat”-tyyliin)? Jälkimmäiseen tuntuisi viittaavan s. 107 tieto, jonka
mukaan ”valtaosa, eli 60% -- uskoo, ettei -- sota vaikuta
Suomen turvallisuustilanteeseen”.
Kyllä ovat sekä kansa että sen poliittinen johto rohkeita: ei
pelota sota, sen paremmin kuin Lissabonin sopimuskaan!
Vai voisiko olla kysymys siitä, että ne ovatkin tyhmiä...?

Manu J. Vuorio, valtiotieteiden tohtori, Turku
PS. ”Missä EU, siellä ongelma”, kuuluu tuttu toteamus. Se
esiintyi (taas!) Turun Sanomissa la 9.8, mutta EI Timo Soinin,
vaan - Turun Kauppakorkeakoulun kansainvälisen talouden
emeritusprofessori Urpo Kivikarin lausumana artikkelissa
”EU:n uudistaminen kangertelee” (s. 2)! - Sillä tavalla: alkavat jo muutkin kuin Soini ja Perussuomalaiset huomata tämän
karvaan totuuden!
Idem

EHDOKASKUVAT
Lähetä vaalikuvasi meille mahdollisimman
nopeasti! Varmistat paikkasi vaalilehden
piirikohtaisessa osiossa keskiaukeamalla,
puolueen nettisivuilla ja paikkakuntasi
omassa vaalijulisteessa.
Ilmoitathan paikkakuntasi vaalijulisteen
(koko 800 x 1200mm) kappalemäärän piirisi
puheenjohtajalle. Hän sitten ilmoittaa tiedot minulle keskitetysti.
Kuvat osoitteeseen:
harri.lindell@saunalahti.fi
tai: Perussuomalaiset (Harri Lindell),
Mannerheimintie 40B 56, 00100 Helsinki.
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KOHTI KUNNALLISVAALEJA
Heikkojen puolesta vahvoja va staan
96. SMP:ssä hän oli
kolmetoista vuotta piirisihteerinä, Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan
piirin puheenjohtajan
nuijaa hän on heilutellut
vuoden 2000 alusta.

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan
piirijärjestön pitkäaikainen puheenjohtaja Osmo Kokko on ollut perussuomalainen puolueen perustamisesta
lähtien ja SMP:ssäkin vuodesta 1971.
Omassakin elämässään köyhyyttä
nähnyt Kokko sai kipinän vennamolaisuuteen, koska näki yhteiskunnassa
tarvittavan kriittistä muutosvoimaa
heikkojen puolesta vahvoja vastaan.
Pohjois-Karjalan piiri on
aina ollut vennamolaisille vahvaa aluetta. Ennen SMP:n hajaannusta
vuoden 1972 eduskuntavaaleissa piirin alueelta
valittiin kolme kansanedustajaa ja kannatusprosentti oli 25. Sitten
tuli hajaannus ja SMP:lle
koittivat vaikeat ajat.
- Vähän samanlaista
oli myös Perussuomalaisten alkuvaihe. Hajaannusta ei ollut, mutta
alku oli muuten hankalaa aikaa. Nyt puolue
menee todella hienosti
eteenpäin, ja on hyvin todennäköistä, että
kaikkiin kuntiin saamme ehdokkaita nytkin.
Pohjois-Karjalan
piiri lataa kaikkensa

Siviiliammatiltaan
Kokko on ollut yrittäjänä jo 25 vuotta:
kiinteistöalalla, bensakauppiaana ja viimeiset
kaksikymmentä vuotta
kuljetusalan yrittäjänä.
Hänen perheeseensä
kuuluu vaimo ja kaksi
lasta. Tytär on muuttanut jo pois kotoa, asuu
pääkaupunkiseudulla
ja työskentelee erikoissairaanhoitajana. Poika
on mukana isänsä yrityksessä ja haluaa jatkaa tämän jalanjäljissä
kuljetusalan yrittäjänä.
- Ainakaan vielä hän
ei ole saanut sytykettä
politiikkaan. Saa nähdä,
syttyykö innostus ajan
myötä, Kokko pohtii.

saadakseen 1-2 valtuustopaikkaa Joensuuhun.
Maakuntakeskuksiin
on aina vaikea saada ehdokkaita, vaikka äänestäjiä löytyykin. Olisikin
hyvin tärkeää, että myös
Joensuu saataisiin avautumaan. Maakuntakeskuksen
valtaaminen
toimisi samalla piristysruiskeena koko piirille.
Pitkäaikainen yrittäjä

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Joensuu on ollut Osmo
Kokon kotikaupunki
vuodesta 1976, jolloin
hän meni naimisiin ja
perusti perheen. Kaupunginvaltuustossa hän
istui SMP:n aikaan vuosina 1984-88 ja 1992-

Pohjois-Karjalan piirin
puheenjohtaja Osmo Kokko
edustaa perussuomalaista
kriittistä muutosvoimaa
heikkojen puolesta vahvoja
vastaan.

Pieneläkeläisille leipää eikä sirkushuveja
Onko pieneläkeläisten äänien kalastelu jo alkanut? Vaikka pääministeri Vanhasen puheet kansaneläkkeiden korottamisesta ovatkin valtakunnan politiikkaa, niin eläkeläisiähän tässä taas
yritetään kosikella. Kansaneläkkeiden korottaminen 650:een euroon vuoteen 2013 mennessä
ei juuri hurraa-huutoja saa aikaiseksi. Inﬂaatio
kun otetaan huomioon, niin eipä tuo joskus tulevaisuudessa luvattu korotus paljoa merkitse.
Tuolla 650:lla eurolla voisi tällä hetkellä hieman paremmin keplotella arkielämää eteenpäin.
Hintojen nousut ovat olleet hurjia, etenkin peruselintarvikkeissa, jotka ovat pieneläkeläisten
pääasiallisia ravinnonlähteitä. Puhutaan talouden synkempien aikojen tulosta. Pieneläkeläisten taantuma on jokapäiväistä, nyt ruvetaan
olemaan kuilun partaalla.
Eläkeläiset tarvitsevat eniten terveyspalveluja ja nyt vielä korotetaan terveyskeskusmaksuja.
Välttämättömiä, elintärkeitä lääkkeitä ei aina kyetä hankkimaan. TV-luvan maksamisesta on tur-

ha haaveillakaan, korkea lupamaksu lohkaisee ison
siivun kansaneläkkeestä. Eipä ihme, että moni eläkeläinen on ruvennut lipittelemään Alkon tuotteita,
sen verran toivottamalta arki välillä näyttää. Ja sitten
mietitään miksi eläkeläisten itsemurhat ovat lisääntyneet, eipä siihen juuri asiantuntijoita tarvita.
Valtiovarainministeri Kataisen toiminta ei juuri kehuja ansaitse, etenkään pieneläkeläisten kohdalla. Verohelpotuksetkin tulivat parempituloisille eläkeläisille. Joillakin vähävaraisilla on vielä
viimeisiään vetävä autonropponen, jolla pääsee
marketteihin etsimään tarjoustuotteita. Eipä näillä
bensanhinnoilla sitäkään iloa enää ole. Vastikään
korotettuja bensan ja dieselin veroja ei Kataisen
mukaan voida alentaa. Yksi syy tähän on, että veron alennus on hänen mukaansa niin hankalaa. Veron korotus kuitenkin kävi helposti. Suomessa on
Euroopan toiseksi kallein bensa ja diesel.
Kansaneläkkeen ja pienien eläkkeiden varassa
elävien asioiden parantaminen olisi yksinkertaista,

jos vain tahtoa olisi. TV-lupamaksun poistaminen ja lääkkeiden korvattavuuden lisääminen
olisivat helppoja rartkaisuja. Niin, tietysti päättäjillehän tämä olisi korkeamman tason matemaattinen yhtälö, jota ei voisi ratkaista. Rahaa
kyllä löytyisi useista vähemmän tärkeistä kohteista. Yksi tällainen esimerkki on musiikkitalo,
josta valtio on luvannut maksaa puolet ja yleisradio ison osan. Eivätkö ne TV-lupamaksut juuri
mene yleisradiolle, eli musiikkitalon monttuun?
Kansalaisten leivänsaannin tulisi olla tärkeämpää kuin “sirkushuvit”!
Ovikellon soidessa pieneläkeläinen miettii,
onkohan soittaja joku tuttava vai TV-luvan tarkastaja. Ovi jää avaamatta, todellista apua antavaa päättäjää oven takaa tuskin löytyy.
Marianne Koivisto
Kalvola
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KOHTI KUNNALLISVAALEJA
Virkamiehet vieneet valtaa
kunnallisilta päättäjiltä
Keski-Pohjanmaan piirin vaalipäällikkö Arto Pihlajamaa Vetelistä on ehtinyt istua kunnanvaltuustossa yhteensä
kaikkiaan neljä kautta ja ollut niiden
aikana useammassakin lautakunnassa.
Tällä hetkellä hän on vain kunnallisen
sähkölaitoksen varapuheenjohtajana.
Pihlajamaa on puolueen veteraaneja, Perussuomalaisiin
alusta saakka kuulunut ja
SMP:een vuonna 1969 liittynyt. Kansanedustajaehdokkaana Pihlajamaa ei ole ollut
koskaan, mutta presidentinvalitsijamiesehdokkaana hän
oli kerran Koiviston aikana.
Nykyajan politiikassa Pihlajamaata harmittaa erityisesti

se, että virkamiehet ovat vieneet liikaa valtaa kunnallisilta päättäjiltä.
- Tällä hetkellä minulla on ehdokashankinta
käynnissä, mikä on paljon
helpompaa nykyään, kun
puolueella on myönteinen
imago. Naisia ja myös nuoria ehdokkaita on liittynyt,
mikä on hyvä asia.

Tavoitteena on saada
kolmekymmentä ehdokasta
kunnallisvaaleihin Vetelin
kunnassa. Haastatteluntekohetkellä näytti jo hyvältä
– viisi oli jo suostunut ja
kymmenkunta suullista lupausta annettu.
Ei kuntaliitoksille
Vetelissä vaalityötä tehdään
painamalla vaalilehteä ja
keräämällä puolueveroa valtuutetuilta kahdeksan prosenttia kokouspalkkioista.
Valtuutettuja Vetelissä on tällä hetkellä viisi. Nuorille ehdokkaille Pihlajamaa haluaa
antaa seuraavan neuvon:
- Rohkeasti vain ottamaan kantaa asioihin.
Kuntaliitoksia Vetelissä
ei ole vireillä, ja Pihlaja-

Baltic Princess –risteily
Tallinnaan
12. – 13.12.2008
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry on varannutBaltic
Princess -laivalle ”Maisterisjätkä”-pikkujouluristeilyn 50
henkilölle. Varattuna on 10 A-luokan kahden hengen hyttiä
sekä 15 B-luokan kahden hengen hyttiä. Lisäksi varaukseen
kuuluvat ryhmäruokailupaikat Grill House -ravintolaan
12.12 klo 21.30 sekä meriaamiainen aamulla 13.12.
Matkaohjelma on seuraavanlainen:
Kokoontuminen Länsiterminaalissa
pe 12.12.2008 klo 17.00, jolloin matkanjohtaja noutaa
ryhmän maihinnousukortit Matkapoikien pisteestä ja
jakaa ne matkan osallistujille.
- Siirtyminen laivaan ja majoittuminen A/B-luokan
hytteihin.
- Klo 18.30 m/s Baltic Princess lähtee Helsingin Länsi
terminaalista.
- Klo 21.30 a la carte -illallinen Grill House -ravintolassa,
jouluryhmämenu.
- Klo 22.00 laiva saapuu Tallinnaan (ei maihinnousua).
13.12.2008 (la) klo 07.00 – 10.00 meriaamiainen.
- Klo 08.30 alk. maihinmeno Tallinnaan.
- Klo 11.00-12.45 laivaannousu.
- Muista ottaa maihinnousukortti mukaan maihin!
- Klo 13.00 m/s Baltic Princess lähtee Tallinnasta.
- Klo 16.30 laiva saapuu Helsinkiin.

maalla itsellään on ehdottoman kielteinen kanta liitoksiin ainakin nykyisellä
systeemillä, jonka kanssa ei
saada aikaan minkäänlaisia
säästöjä.
Pihlajamaa on itse ollut
eläkkeellä jo neljä vuotta.
SMP:n toimintaan hän lähti
mukaan alun perin tuttujen
houkuttelemana.
Vaalipäällikön tehtäviin
kuuluu hankkia ehdokaslista jokaisesta vaalipiirin kunnasta. Piiri nimittää vaalipäällikön, tässä tapauksessa
Keski-Pohjanmaan piiri.
- Tämä on ensimmäinen
kertani vaalipäällikkönä.
Ennen tätä nimitystä olin
piirisihteerinä, sanoo Pihlajamaa.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Matkan hinnat
Hinta/hlö kun ryhmässä vähintään 30 henkilöä:
130,00€ / 2 hengen A-luokan hytissä
215,00€ / 1 hengen A-luokan hytissä
110,00€/ 2 hengen B-luokan hytissä
170,00€/ 1 hengen B-luokan hytissä
Hintoihin sisältyvät:
* Baltic Princess -risteily Tallinnaan valitussa
hyttiluokassa
* A la carte illallinen Grill House -ravintolassa,
joulumenu:
Alkuruoka
Joulunajan kalavalikoima à la Tallink (G,L)
Pääruoka
Luumuilla täytettyä kalkkunan ﬁleetä, pekoniin
kääritty verimakkara, ohraryyni-perunaterriiniä,
punakaalia ja kanelivoissa paistettuja porkkanoita
Jälkiruoka
Omenastruudeli, glögipäärynää, vaniljajäätelöä ja
melbakastiketta*
•
meriaamiainen
•
Maisterisjätkä t-paita
Lisämaksusta Ateriat laivalla (etukäteen ostettuina)
* Lounasbuffet klo 13.00/15.15 20€
* Ruokajuomat illallisella
Matkustusasiakirjat:
21.12.2007 alkaen passintarkastuksia ei ole Helsinki-Tallinna -reitillä. Matkustajilla pitää kuitenkin
olla passi tai kuvallinen henkilökortti (myönnetty
1.3.1999 jälkeen) mukana matkalla.
HUOM!
Ajokorttia ei hyväksytä matkustusasiakirjana!
Matkustaja on itse vastuussa matkustusdokumentista.
Matkavakuutus:
Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta.

Keski-Pohjanmaan piirin vaalipäällikkö Arto Pihlajamaa neuvoo nuoria ottamaan rohkeasti kantaa asioihin.

Matkalle ilmoittautuminen:
Matka toteutuu, mikäli vähintään 30 henkilöä ilmoittautuu sille lähtemään. Tämän takia sitovat ilmoittaumiset
28.10.2008 mennessä. Eli tuolloin pitää olla matka
maksettuna Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n tilille.
Jos tuolloin ei ole 30 henkilöä, matkavaraus neuvotellaan
uudestaan tai perutetaan.
Matkan maksaminen/ilmoittautuminen:
Lähtijä ilmoittaa matkaa maksaessaan matkustajatietonsa, eli nimensä, hyttijaon, syntymäajat (ppkkvv) sekä
t-paidan koon (l, xl tai xxl). Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry. tekee lopullisen osallistujalistan hyttijakoineen,
joka toimitetaan varustamolle 11.11.
Matkan hinta maksetaan edellä mainittujen tietojen kera
28.10.2008 mennessä Nordea-Lohja Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n tilille nro: 109630-225547 ja viitenumero 110. Kohtaan viesti kirjoitatte matkalle lähtijöiden
nimet, hyttijaon, syntymäajat (ppkkvv) sekä t-paitojen
koot. Viestikohtaan olisi hyvä laittaa myös kännykkänumero, niin saamme tavoitetuksi, jos on tarpeen. Hyttijako
on tärkeä tieto, sillä hytit ovat kahden hengen hyttejä. Eli
jos aviopari lähtee, niin silloin vain ilmoitatte, että mies ja
nainen samaan hyttiin. Muuten laitamme miehiä ja naisia
aina kaksi yhteen hyttiin.
Yhdistyksemme pidättää oikeuden peruuttaa matkan jos
tarpeeksi lähtijöitä ei ole, mutta siinä tapauksessa ensiksi
neuvottelemme matkatoimiston kanssa, voiko matkan
toteuttaa sillä henkilömäärällä. Kun maksatte matkaa,
niin voisitteko ystävällisesti laittaa samat tiedot minulle
sähköpostiini jarko.jokinen@gmail.com eli nimet, hyttijaon, syntymäajat, t-paitojen koot ja kännykkänumerot.
Kiitos!
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne.
Lähdetään juhlimaan vaalivoittoamme ja pikkujoulua
laivalle!
Jarko Jokinen, puheenjohtaja
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry.
0400-496503, jarko.jokinen@gmail.com
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KOHTI KUNNALLISVAALEJA
Kirsi pärjää miehisellä alalla
Kirsi Kallio asuu Lempäälässä, Tampereen kupeessa. Hän tietää koneensuunnittelusta paljon. Kotoisin Kirsi
tunnustaa olevansa Turun Maariasta.
Diplomi-insinöörin paperit ovat kova
näyttö osaamisesta miehisellä alalla.
Kirsi oli ensin töissä vaatetusalalla
puolitoista vuotta, mutta sitten työtilanne heikkeni ja piti keksiä jotakin
muuta.

- Sitten sain töitä diplomiinsinöörinä. Suunnittelin
lasinkarkaisukoneita ja lasiuuneja. Vanhempani ovat
yksityisyrittäjiä, joten tiesin
mitä se toisi tullessaan. Yrittäjyys ei kiinnostanut - sen
kovuus oli tullut selväksi
vanhempiani seuratessani.
Vaatetusalalla suunnittelin
erilaisia kappaleita, joten
konesuunnittelu oli samanlaista tältä osin, vaikka kangas vaihtuikin metalliin.
Reijo bongasi Kirsin
Politiikkaan veti parkanolainen Reijo Ojennus, joka

18-vuotias Taina Koivumetsä on rohkea persoonallisuus ja perussuomalainen kunnallisvaaliehdokas Jalasjärveltä, jonka sydäntä lähellä on erityisesti vanhusväestön asia.

Nuori kunnallisvaaliehdokas
ikäihmisten puolesta

”löysi” Kirsin. Työttömän
peruspäiväraha on aivan
liian pieni, se rajoittaa jopa
liikkumista. Tämän tietää
liiankin hyvin Kirsi, joka
tällä hetkellä on työttömänä
asuen kahdestaan aviomiehensä kanssa.
- Vaalityötä ei ole vielä suunniteltu lopulliseen
muotoon asti, mutta nettiä
pidän tärkeänä kanavana.
Lentolehtisiä pitää myöskin tehdä. Perussuomalaiset
tuntuvat olevan ainoa oikea
puolue, johon haluan kuulua poliittisella kartalla.

18-vuotias Taina Koivumetsä on
nuori perussuomalainen kunnallisvaaliehdokas Jalasjärveltä. Persoonallinen ja rohkea Taina ei
varmastikaan jää näissä vaaleissa
huomaamatta.

Harri Lindell

Rolf ”Fred” Sormo eläkkeelle
Rolf ”Fred” Sormo oli kutsuttu puoluehallituksen
kokoukseen 13.08.2008 puoluetoimistoon Mannerheimintielle. Aiheena oli Rolﬁn eläkkeelle siirtyminen.
Timo Soini lausui kiitokset Rolf ”Fred” Sormolle pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä, jota hän oli
tehnyt puolueessa. Talkootyön osuus oli Fredillä merkittävä, kun puolueella oli pitkään vain yksi kansanedustaja. Puolueelle oli silloin tärkeää että talkoohenkeä löytyi niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin
päin Suomea.
Puheessaan Timo totesi: ”Olemme kaikki omia
persoonia. Puolueessa sallitaan erilaisuuskin - silloin
erilaiset ihmiset myös uskaltavat liittyä puolueeseen.”
Fred on taiteilijapersoona, kuten me kaikki tiedämmekin.
Rolﬁa ei vielä kokonaan päästetä viettämään keinutuolieläkepäiviä kotiinsa, vaan häntä tarvitaan yhä
talkootyössä. Kunnallisvaalit vaativat paljon paperien
täyttämistä ja lähettämistä. Fred on mies paikallaan,
onhan hänellä kokemusta monista kunnallisvaaleista
historiansa aikana. Lopuksi Timo Soini luovutti Rolﬁlle puolueen viirin muistoksi ja tunnustukseksi hänen
tekemästään työstä.
Harri Lindell

- Erityisesti ikäihmisten
hyvinvointi on minulle tärkeä asia. Haluan
ehkäistä ikäihmisten ja
vanhusten syrjäytymistä
ja erakoitumista sekä turvata heidän palvelunsa lähellä. Ilman ikäihmisiä ja
esimerkiksi sotainvalideja
kukaan meistä ei olisi tässä. Kunnioituksesta heitä
kohtaan haluan ajaa heidän asiaansa.
Tainan kunnallisvaaleihin lähteminen ei ollut
vaikeaa, koska hän haluaa vaikuttaa yhteisten
asioiden hoitoon ja lisäksi
oikea puoluekin oli jo tiedossa.
- Perussuomalaisten
aate- ja arvomaailma
tuntui olevan kaikkein lähimpänä omaani. Jo puolueen nimikin sanoo, että
perusihmisten, tavallisten
suomalaisten asioita tässä
halutaan edistää.
Vaalityötään Taina
tekee mahdollisuuksiensa
mukaan esiintymällä julkisilla paikoilla jakamalla
esitteitä ja kampanjoimalla perussuomalaisten
nimissä.
- Aivan kaikkea ei vielä ole lyöty lukkoon, mut-

ta eiköhän sen huomaa, kun
minusta näkyy ja kuuluu.
”Tunnen olevani jalasjärveläinen”
Taina Koivumetsä opiskelee
toista vuotta kaksoistutkinnolla lähihoitajaksi ja ylioppilaaksi Seinäjoella. Kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen hänellä on herännyt
jo varhain. Yläasteella hän
oli kolme kautta nuorisovaltuustossa ja mukana myös
oppilaskunnan toiminnassa.
Perussuomalaisiin Nuoriin Taina ei vielä ole ehtinyt
liittyä, mutta kertoo varmasti
aikovansa tehdä sen lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä
hän asuu opiskelujen takia
Seinäjoella, mutta on kuitenkin kirjoilla Jalasjärvellä,
missä hän pyrkii myös kunnanvaltuustoon.
- Tunnen olevani jalasjärveläinen, vaikka tällä hetkellä
opiskelujen takia Seinäjoella
asunkin. Käyn Jalasjärvellä
aina niinä viikonloppuina
kun en ole töissä, mahdollisuuksien mukaan niin usein
kuin voin.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Sami Koivumetsä
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KOHTI KUNNALLISVAALEJA
Pieni mutta sisukas sorrettujen puolustaja
Joensuulainen Martti
Helenius (62) jäi eläkkeelle
kahdeksan vuotta sitten
aivohalvauksen vuoksi. Työuransa hän teki teleasentajan ammatissa.

Joensuulainen Martti Helenius on
pitkän linjan SMP:läinen ja Perussuomalainen, tinkimätön ja lahjomaton
aatteen mies, joka muistetaan esimerkiksi Eino Poutiaisen muistolaatan
rahankeräyshankkeen puuhamiehenä.
Pieni mutta taistelutahtoinen Helenius
haluaa puolustaa pieniä ja sorrettuja.

kehtasi vielä tunnustaa! Sanoin hänelle, että olet väärässä puolueessa, Kokoomus
voisi olla sopivampi sinulle.
Nuorissa on tulevaisuus

- Liityin SMP:een vuonna
1983, mutta sydämeltäni
olin SMP:läinen jo paljon
ennen. Se alkoi vuonna
1968 Veikko Vennamon
presidenttiehdokkuuden aikaan ja kolahti lopullisesti
seuraavissa eduskuntavaaleissa. Silloin päätin, että
jos joskus lähden mukaan
politiikkaan, ainoa puolue
minulle on SMP, Helenius
kertoo.
Heleniuksen poliittinen
ura alkoi Pohjois-Karjalan

piirin piiritoimistolla vapaaehtoisena siivoojana. Piirin
nykyinen
puheenjohtaja
Osmo Kokko toimi tuolloin
piirisihteerinä ja huomasi
heti, että tuo taitaakin olla
tosissaan, ja järjesti Heleniuksen oikopäätä puolueen
jäseneksi.
Jotain Heleniuksen sitkeydestä ja peräänantamattomuudesta kertoo myös se
tapa, jolla hän keräsi rahaa
Eino Poutiaisen muistolaattaa varten maitotonkkaan

vuonna 2005.
- Einon menestys vuoden
1970 kunnallisvaaleissa oli
todella kova, 11 000 ääntä
yksinään. Se oli minulle kunniakysymys, että sain toimia
puuhamiehenä tässä hankkeessa. Aivan tyytyväinen
en ollut kaikkien niin sanottujen ”aatteen miesten” panokseen. Eräskin kieltäytyi
lahjoittamasta mitään sillä
perusteella, ettei eläkkeestä
jää kuin 780 euroa törsättäväksi. Niin suuri raha, ja

Nyt kun Perussuomalaisten
kannatus on kasvussa raketin lailla, uskoo Helenius,
että puolueen on panostettava nimenomaan köyhiin
ja syrjäytyneisiin – ja myös
nuoriin, heissähän on tulevaisuus.
- Esimerkiksi meillä ei
Marjalan kaupunginosassa
ole ollenkaan päiväkotia.
Tästä epäkohdasta puhuin
jo viime kunnallisvaaleissa
neljä vuotta sitten, ja sain
taatusti paljon ääniä nuoril-

ta lapsiperheiltä.
- Kuten Timo Soini kirjoitti, on Suomeen syntynyt
kaksi jonoa: toisessa jonotetaan leipää, toisessa etelänmatkoja. Tuloerot ovat kasvaneet liian suuriksi, ja köyhyys aiheuttaa syrjäytymistä.
Helenius on nyt kunnallisvaaliehdokkaana kolmatta kertaa. Vielä ei ole tärpännyt, mutta mies uskoo
puolueen menestyksen parantavan omiakin mahdollisuuksiaan. Vaalityöhön hän
on tarttunut yhtä suurella
innolla ja sydämellä kuin
muuhunkin toimintaansa
politiikan kentällä.
Politiikka on joukkuepeliä
Heleniuksen
odotukset
tulevien kunnallisvaalien
suhteen ovat nyt korkealla,
niin monet ovat sanoneet
hänelle suoraan, että nyt
loppui valtapuolueiden äänestäminen.

- Timo Soinin ansiosta olemme päässeet tähän
saakka, ei kenenkään muun.
Kuitenkin politiikka on
joukkuepeliä, ja vain joukkueena voimme pärjätä tästä eteenpäin. Mitään ei saa
ilmaiseksi – jos vain makaa
kotona sohvalla, ei ääniä tule. Ihmiset eivät mielellään
äänestä sellaista ehdokasta
jota eivät itse ole tavanneet.
En minäkään äänestäisi.
Ehdokashankintatyön
Helenius kertoo olevan aina
yhtä hankalaa.
- Olen aina sanonut, että
mieluummin sitä lähtee hellepäivänä suo-ojaa kaivamaan
kuin ehdokkaita hakemaan.
Kynnys on nuorilla korkea,
ja ehkä valtapuolueisiin ja
vihreisiin on helpompi lähteä ehdokkaaksi tässä kaupungissa. Mutta antakaa nyt
ainakin äänestyskopissa se
ääni Perussuomalaisille. Se
ääni ei mene hukkaan.
Teksti: Mika Männistö

Kepulipeliä
Kansanedustajana olen nähnyt kuinka pohjoinen Suomi
on kokenut kovia Vanhasen toisen hallituksen aikana.
Keskustan tapa hoitaa maamme asioita on ollut kuin
suoraan 1950-luvun huonosta rillumarei-elokuvasta.
Metsäaiheisen elokuvaversion juoni olisi selkeä: tukkijätkä Vanhanen lirkuttelee tukkikämpän jatkuvasti vaihtuvien emäntien kanssa työnteon sijasta. Muut tukkijätkät,
joita kutsuttakoot tässä vaikkapa Kataiseksi ja Pekkariseksi ovat itse keskittyneet sätkän polttoon ja maisemien ihasteluun. Tulos on ollut sen mukainen: Suomessa on lopetettu metsätehtaita itseaiheutetun puupulan takia, eivätkä
hallituksen muutkaan tukkijätkät ole panneet tikkua ristiin
estääkseen esimerkiksi Kemijärven tehtaan sulkemista.
Keskustalainen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
olisi voinut halutessaan yhdessä valtionomistajuuksista
vastaavan kokoomuksen Jyri Häkämiehen kanssa käyttää valtion äänivaltaa Stora Ensossa. Uskon, että yhtiö
olisi perääntynyt Kemijärven ja Etelä-Suomen Summan
tehtaan lakkauttamispäätöksessä, jos hallitus vain olisi
pitänyt tarpeeksi kovaa ääntä. Tai ehkä olisimme saaneet edes kunnon korvaukset.
Nokia nimittäin päätti Saksassa maksaa korvauksia
menetetyistä työpaikoista saksalaisten poliitikkojen otettua kantaa Nokian kännykkätehtaan lakkauttamiseen.
Mielestäni hallituksen velvollisuus olisi ollut tukea Kemijärven massaliikettä. Vaan toisin kävi; hallitus oli hiljaa
kuin katkennut huilu tunkiolla. Voidaan sanoa, että hallitus suorastaan pyrki vaikeuttamaan työpaikoistaan ja
tuloistaan huolestuneiden kansalaisten toimia. Ilmeisesti
nykyhallituksen politiikan johtoajatus on se, että rikkokoot muut meidän kotimme, me kyllä korjaamme sen itse
omaan laskuumme, vaatimatta vahingoista korvauksia.

Hallituksen asennemuutos pahasti myöhässä
Vaikka hallitus päättikin aivan äskettäin vauhdittaa kotimaista puukauppaa verotuksellisin keinoin, tämä asennemuutos tapahtui aivan liian myöhään. Jo yli vuosi sitten oli
selvää, että kotimaista puuta tarvitaan lisää ja sitä saadaan
vain purkamalla kaupan esteitä, eli veroja. Puukauppaa
vauhdittaisi myös toimiva metsätieverkosto, joka on maassamme lähes yksinomaan yksityisteiden varassa.
Hallituksen vuosia kestänyt niuholinja yksityisteiden
ylläpitorahoituksessa on entisestään heikentänyt puun
saatavuutta. Näistä asioista puhuttiin mediassa ja eduskunnassakin monen monituista kertaa, mutta mitään ei
tapahtunut. Tämän seurauksena pohjoinen Suomi menetti
merkittävän metsäteollisuuden työnantajan ja siinä sivussa
satoja työpaikkoja ja verotuloja niin suoraan kuin välillisestikin. Sitten vasta hallituksessa herättiin todellisuuteen.
On häpeällistä, että maatamme johdetaan näin.
Maatilojemme osalta tulevaisuus ei ole yhtään sen parempi. Toukokuussa me Perussuomalaiset äänestytimme
eduskuntaa valtion vuosien 2009-2012 talouskehyskeskustelussa lausumaehdotuksesta, jossa edellytettiin hallitusta varmistamaan pohjoisten alueiden eli 142-tuen pysyväisyys.
Lausumaehdotus kuului kokonaisuudessaan seuraavasti, sitaatti alkaa: “Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että artiklaan 142 perustuva pohjoinen tuki säilyy luonteeltaan pysyvänä tukena ja luo pohjan tuotannon
kannattavuudelle tulevaisuudessakin.” Sitaatti loppuu.
Mikä oli äänestyksen tulos? Jokainen äänestyksessä paikalla
ollut keskustalainen kansanedustaja äänesti tätä pohjoisen tuen
pysyväisyyttä ja pohjoisten alueiden maatilojen olemassaolon
oikeutusta vastaan. Olipa tässä joukossa eräs kuusamolainenkin keskustalainen kansanedustaja. Samoin vastaan äänestivät

kaikkien muidenkin hallituspuolueiden paikalla olleet edustajat. Tästä voidaan mielestäni vetää vain se johtopäätös,
että keskustan johdolla toimiva hallitus haluaa lakkauttaa
142-tuen pohjoisilla alueillamme. Haluatteko te sitä?
Koko Suomi pidettävä asuttuna
Me Perussuomalaiset haluamme säilyttää koko Suomen
asuttuna, syrjäkolkkia myöten. Ihmisellä on oltava oikeus asua siellä missä haluaa, oli kyseessä sitten maataloutta harjoittavan sukutilan nuori isäntä tai palveluammatissa toimiva varttunut kaupunkilainen.
Maamme hallituksella on velvollisuus tehdä sellaista
alueellista politiikkaa, joka tämän ihmisoikeuden varmistaa. Kunnissa päättäjillä puolestaan on velvollisuus
tehdä sellaista politiikkaa, jolla varmistetaan oman kunnan elinvoimaisuus. Kyseessä on ihmisoikeus, ei enempää eikä vähempää.
On erikoista, että Keskusta väittää edustavansa ja puolustavansa maaseutua valtakunnallisella ja paikallisella tasolla, kun se ei sitä käytännössä tee. Pääministeri Matti
Vanhanen julisti jokunen viikko sitten olevansa hirmu huolissaan maamme ruoantuotannon omavaraisuudesta ja on
vaatinut tuotannon ylläpitoa. Herätys herra pääministeri,
te sitä tuotantoa olette koko ajan olleet tappamassa.
Hyvät kuulijat. Jos te olette kyllästyneitä nykymenoon ja haluatte sanoa sanan jota maamme hallitus ja
tämän kunnan johtavat poliittiset ryhmät varmasti ymmärtävät, äänestäkää meitä. Politiikassa muutos tapahtuu äänestämällä muutoksen puolesta.

Pentti Oinonen, Kansanedustaja
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Herrasen Jari Turusta on ensimmäistä kertaa ehdokkaana
kunnallisvaaleissa.
- Äänestäjille pitää tarjota vaihtoehto, suuret puolueet ovat olleet tähän asti liian vahvoja. Perussuomalaisilla
on arvot kohdallaan. Otin itse yhteyttä Perussuomalaisiin
viime eduskuntavaalien jälkeen. Olin pettynyt suuriin puolueisiin ja niiden toimintatapoihin.
Jari toimii Turussa kirjastoalalla.
- Vaalityötä teen kirjoittamalla lehtiin ja olemalla
mukana auttamassa yhteisissä vaalitilaisuuksissa.
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Sampo Saarioja lausuu
runon Olympiamuistelo,
ja päätoimittaja
Lindell saa Sampolta
piirretyn kuvan
muistoksi
Salon iltatorilta.

Varsinais-Suomen piirillä onnistuneet toritapahtumat torstaina 14.08.

Timo Soinilla hyvä vastaan
Varsinais-Suomen tilanne näyttää hyvältä. Esimerkiksi Uudessakaupungissa
on vaalityö alkanut hyvin. Jos eduskuntavaalien kannatus jatkuu kunnallisvaaleissa
samansuuruisena, niin Uudessakaupungissa menee kaksi valtuutettua läpi niin
että hujahtaa.
- Kuntia joissa meillä on ehdokkaita on pinta-alallisesti yli puolet enemmän kuin
neljä vuotta sitten. Kuntien kappalemääräkin on noussut, vaikka kuntaliitokset ovat
vieneet osan kunnista pois kuntakartalta, toteaa Lauri Heikkilä (kuvassa oikealla).

Salon osaston puheenjohtaja
Kalevi Satopää on toiminut rakennusalan konsulttina ja toimii
vieläkin, vaikka on jo eläkepäiviä
viettämässä. Salossa menee neljä
läpi valtuustoon, veikkaa Satopää.
Iltatorin saldo ehdokassuostumuksissa oli viisi Kaleville kirjoitettua
siihen mennessä kun päätoimittaja
lähti ajelemaan kohti kotiaan.
Vaaliteemakseen puheenjohtaja listaa vanhukset ja terveydenhuoltopalvelut. Yhtenä suurena
ihmetyksen aiheena ovat vapaaehtoiset hyväntekijät, jotka toimivat jonkun rekisteröidyn järjestön
kautta. He eivät saa viedä laitoksissa makaavia vanhuksia edes ulos
aurinkoon, kun ei ole koulutusta.
Järjestelmä on kummallinen: kun
ei ole riittävästi henkilökuntaa laitoksissa, niin vanhukset joutuvat
olemaan sisällä huoneissaan ilman
raikasta ulkoilmaa. Kukaan ei ehdi
eikä välitä.
- Ilmaisjakelulehdissä olen ilmoitellut useasti omilla varoillani. Keskimäärin kerran viikossa
on ollut tahti. Erilaisia kutsuja ja
viestejä on tullut myös läheteltyä
tiiviiseen tahtiin, toteaa Kalevi.

Puolueen puheenjohtajalla riitti
kiirettä Uudenkaupungin torilla. Ihmiset
kuuntelivat hänen puhettaan ja halusivat kysyä ja kertoa omista mielipiteistään.

Uudenkaupungin torilla
Varsinais-Suomessa kävi moni
keskustelemassa päivänpolttavista asioista.

Timo Soini Salossa:

Kiinteistöverosta tulossa korotusautomaatti
Näyttää pahasti siltä, että halli-

tuksen antamat tuloverohelpotukset aiotaan monin paikoin kerätä
veronmaksajilta takaisin taksojen,
palvelumaksujen ja kiinteistöverojen korottamisella. Kiinteistöverosta on yhä enenevässä määrin
tulossa pelkkä tuloautomaatti. Verokevennykset – tuloveronkevennykset etunenässä - kohdistuvat
pääasiassa suurituloisille, mutta
kiinteistöverojen korottaminen
tulee kaikkien kuntalaisten maksettavaksi.
Kiinteistöverosta on tullut yleinen rahastuskeino ja kuntien talouden tasapainottaja. Asumisen
kustannukset ovat Suomessa jo
muutoinkin huippuluokkaa, joten
on täysin kohtuutonta lisätä asu-

misen kustannuksia. Oman kodin
verottaminen on jo lähtökohtaisesti vastenmielistä tällaisessa ilmanalassa, jossa kunnollinen asumus
on välttämättömyys.
Kiinteistövero on tulotasosta
riippumaton vero, joka kohtelee
kaikkein ankarimmin pienituloisia, joissa on paljon eläkeläisiä
ja lapsiperheitä. Perussuomalaiset katsovat, että hallituksen kuristava kuntapolitiikka omalta
osaltaan ajaa vaikeuksissa olevia
kuntia kiinteistöverojen korottamiseen. Kunnissa päättäjien
on rohkeasti käytettävä puuttumisoikeuttaan kiinteistöverojen
huojennuksissa esimerkiksi pienituloisten ja sotiemme veteraanien
hyväksi.
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Veijo Nummi on Uudenkaupungin Perussuomalaisten osaston puheenjohtaja. Hän
toimii kuorma-autoalalla. Kaasua on jo
vaalityössä tarpeeksi, kytkin vain on nostettava harkitusti ylös, jotta menestys ja
kasvu olisi hallittua. Terveydenhuolto ja
koulujen lakkauttamiset ovat niitä vaaliteemoja joista Veijo aikoo puhua äänestäjille. -Suuri vaalivoitto on tulossa Perussuomalaisille Uudessakaupungissa ja
muualla, mies veikkaa.

- Nyt ei lauleta torilla vaan puhutaan
kunnallisvaaliasioita, sanoo Kike Elomaa.
Rempseän iloinen ja liikunnallinen
Kike saa ympärilleen heti ihailijajoukon, joka haluaa kuulla hänen mielipiteitään kunnallisvaaleista ja varmaan
vähän muustakin.

otto Uudenkaupungissa ja Salossa
Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajalla
Lauri Heikkilällä riitti
kiirettä. Monet äänestäjät olivat tungokseen asti piirin toriteltan ympärillä. Tulevat
kunnallisvaalit olivat
päivän puheenaiheena, mikäs muukaan.
Varsinaissuomalaisten
teltassa oli karkkeja,
kyniä, lehtiä ja puolueen esitteitä.

Ruumiin ravintoakin oli
tarjolla henkisen (poliittisen) ravinnon lisäksi
molemmissa toritapahtumissa. Hannulan veljekset Pertti ja Juhani
paistoivat suussa sulavia
räiskäleitä hillon kera,
kyytipojaksi telttaan
poikkeaville tarjottiin
maittavaa mehua. Pertin
vaimo Raija oli tehnyt
lettutaikinan ja mehun,
jota hän tarjoili kaikille
janoisille kävijöille.
Mikä Salo - mikä Uusikaupunki?

Uusikaupunki on merenrantakaupunki, joka
on tullut tunnetuksi autotehtaastaan. Ihmisiä

Salon perinteiset torstai-illan toripäivät vetivät väkeä noin 5 000 ihmistä.

kaupungissa on noin
16 000. Salo taas sijaitsee Lounais-Suomessa.
Matkaa Turkuun tulee
52 kilometriä kohti länttä. Kännyköiden valmistus on tehnyt Salosta
tunnetun ja Nokian tehtaat ovat ylivoimaisesti
suurin työnantaja paikkakunnalla. Torstai-iltojen iltatori on saanut
suuren suosion Salossa.
On kuin aina olisi tuhansien ihmisten markkinat kyseessä.

Pekka Raitamaa Vehmaalta on muusikko ja opiskelee alaa
lisää Turun Konservatoriossa. Hän on myös toiminut pitkään musiikinopettajana. Vuonna 1999 hän muutti Turusta Vehmaalle ja viime aikoina hän on haistellut uusia poliittisia tuulia. Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelmaa hän
pitää hyvänä, itselleen sopivana.
- Ohjelma sopii hyvin yhteen omien ajatusteni kanssa,
se ei ole ristiriidassa itseni kanssa. Ohjelman päämäärä ei
ole ristiriidassa ajatusteni kanssa, toteaa Pekka.
Pienessä puolueessa saa oman asiansa paremmin esille
kuin suurissa puolueissa. Kunnallisvaaliteemoistaan mies
mainitsee harmaavesikentät: sikaliete valuu lampiin ja rehevöittää ja pilaa kauniit lampemme. Luontoamme on suojeltava ja varjeltava. Maanviljelijöiden syytähän sikalietteet
eivät toki ole, vaan suuri EU direktiiveineen sallii moisen
luonnon raiskauksen. Koulutusta ja siihen liittyviä valtionapuja on kohdennettava tarkemmin sinne minne ne on
tarkoitettu. Kunnissa korvamerkittyä rahaa ei saa käyttää
miten sattuu.

Noora Jokela on 22-vuotias
salolainen kunnallisvaaliehdokkaamme, jonka sai mukaan politiikkaan Kalevi Satopää viime syysmarkkinoilla näillä samoilla kulmilla,
missä nytkin olemme.
- Nuorten mielenterveyshuolto ei toimi riittävän
hyvin täällä, niihin asioihin
haluaisin puuttua. Luonto ja
eläimet ovat myös sydäntäni
lähellä siinä missä köyhät ja
työttömätkin. Olen jakanut
esitteitä ja lehtiä sekä tavannut ihmisiä, listaa Noora.

Nuoriakin kiinnosti kuulla, mitä teltalla puhuttiin.

Kiiverin Maria on 32-vuotias risteilyemäntä ja ehdokkaana Salon kaupungissa ensimmäistä kertaa.
Kasvokkain kohtaaminen
on parasta vaalityötä mitä
voi tehdä. Vaaliteemoiksi
Maria nostaa lapsiperheet
joiden sähkö-, ruoka-,
bensa- ja päivähoitomaksut ovat nousseet vuosi
vuodelta. EU on tämän
kaiken hintojen nousun
aiheuttanut, arvelee ehdokas.
- Presidentinvaaleissa
diggasin Soinia, arvostan
hänen kristillissosiaalisia
arvojaan. Hän on selkeästi hyvä puheenjohtaja
puolueelle, sanavalmis ja
rehti mies.
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Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas jätti Tampereen sitoutumattomien valtuustoryhmän 20.8.2008 keskiviikkona. Ryhmä on kaupungissa jo yhdeksäs ryhmittymä.
Valtuustoryhmän perustaminen ei tullut yllätyksenä Tampereella, sillä Virtanen on myös
perussuomalaisten kansanedustaja. Sitoutumattomien ryhmä kutistui viiteen Virtasen lähdettyä. Tampereella on perussuomalaisilla hyvä ehdokastilanne tulevissa kunnallisvaaleissa. Ehdokkaita on yhteensä 44, joista naisia on 13 ja miehiä 31.

Raahen Härkätorilla

Puoluetoimistolla poikkesi kaksi yllätysvierasta
Espanjasta. Francisco de Miguel Alvarez (oikealla) toimii niin sanotusti kakkosjohtajana Espanjan suurlähetystössä. Federico Lucenbo Pombo taas toimii mannerEspanjassa toimittajana. Hän tekee radio-ohjelmia ja
muita toimituksellisia töitä omassa maassaan.
Vieraita kiinnosti perussuomalaisuus ja puolueemme periaatteet. Pieni puolue ja sen sijainti Suomen poliittisella kartalla oli myös tunnin mittaisen
vierailun puheenaiheena.

Puoluetoimistolla nautittiin maittavat leivoskahvit
vieraiden kanssa.

Pitäjänmäen Perussuomalaiset
perustettu
Tiistaina 19.8. perustettiin Pitäjänmäen Perussuomalaiset. Yhdistys toimii Länsi-Helsingin alueella.
Perustavassa kokouksessa yhdistyksen hallitukseen
valittiin Antti Valpas (puheenjohtaja), Erja Kouvo (varapuheenjohtaja), Jussi Ristilä (sihteeri) ja
Markku Junnila.
Yhdistyksen toiminta käynnistyy jo ennen kunnallisvaaleja. Yhdistyksen toiminnasta ja jäsenyydestä
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtaja
Antti Valppaaseen, puh. 050-561 4334 tai
sähköpostitse antti@valpas.info.

Esko Martti Siikajoelta
tekee metallimiehen töitä ja on kunnanvaltuustossa jo toista kautta.
- Vaalityössä pitää
puhua ihmisille järkeä
ja kuunnella miten heillä oikein menee tässä
elämässä. Siikajoella
meillä on yhdeksän ehdokasta ja heistä kaksi
on naisia. Myös nuoret
ovat löytäneet meidät.
- Perussuomalaisten
ehdokaslistaan on nyt
helpompi saada ehdokkaita kuin ennen. Syynä
ovat puolueen kasvanut
kannatus ja kuntaliitokset alueella. Nyt Kepu
pelkää meitä ihan tosissaan. Emme kiertele ja
kaartele, vaan puhumme niin että kansa ymmärtää, toteaa Martti.
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Perussuomalaiset valtasivat Porin
Porin osaston kokous pidettiin Porin kaupunginkirjaston kokoushuoneistos-

sa keskiviikkona 13.8.2008 klo 18.00. Paikalle oli saapunut paljon nuoria
puolueen toiminnasta kiinnostuneita. Porin osaston puheenjohtajaksi valittiin
paloesimies Ari Jalonen ja sihteeriksi vartija Ville-Petteri Laiho. Keskustelu
naapurikunta Ulvilan osaston perustamisesta ja ehdokashankinnasta varsinkin naisehdokkaiden mukaan saamiseksi kävi vilkkaana. Satakunnan piiri
tarjosi kahvia ja limonadia sekä pientä naposteltavaa.

oli tunnelmaa
Raahen Härkätorilla kokoontui Perussuomalaisten aktiivijäseniä 6.8.2008. Pullaa oli leivottu, kahvia keitetty ja mehuakin tarjolla. Kaikki
oli valmista. Odoteltiin Pentti Oinosen aloittavan poliittisen puheen. Tätä yleisö kaipasi.
Politiikka oli syy, miksi ihmiset olivat tulleet
tilaisuuteen. Kunnallisvaalit olivat puheenaiheena ja kaikki tähtäsivät tulevaan suureen
vaalivoittoon. Ehdokkaita oli saatu hyvin ja
ihmiset olivat innostuneita. Ilmassa leijui selvästi tulevan suuren vaalivoiton tuntu.

■ RAAHE
Raahe on satama-, koulu- ja teollisuuskaupunki Perämeren rannalla.
Ouluun on matkaa vain 75 kilometriä 8-tietä pohjoiseen. Suurin työnantaja on Rautaruukin terästehdas. Asukkaita kaupungissa on runsaat
22 000. Raahen seutukuntaan kuuluvat Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannan kunnat. Koko seutukunnassa on asukkaita noin 35 000.

Syksy lähestyy ja valtion
vuoden 2009 budjetin valmistelu on aloitettu hallituksessa. Valtiovarainministeri Katainen julisti
kuin suuri keisari ikään
ehdottaneensa tuloveroalennuksia lähes 800
miljoonan euron edestä.
Taas on kavereille jaossa
mannaa ja hunajaa.

Pentti Oinonen Raahessa:

Rikkaille jaossa mannaa ja hunajaa

Esko Sikkilä avustamassa kansanedustaja Pentti Oinosen
puhuessa yleisölle Raahen Härkätorilla.

Sikkilän Esko on monitoimimies. Hän on Raahen Perussuomalaisten
puheenjohtaja. Siikajoen valtuutettuna on
kolmas kausi menossa.
Vaalityötä mies tekee
kiertelemällä kuntia
puhumassa ja kuuntelemassa ihmisiä. Vaalimateriaalia ovat yhteinen esite ja puolueen
vaalilehti. Mies tuntuu
sellaiselta, joka tietää
mistä puhuu ja antaa
hyvän vaikutelman heti
ensikättelyssä.

Kuvat ja teksti:
Harri Lndell

Kuvaavaa on tv-uutisissa
Kataisen käyttämä esimerkki siitä, miten tuloveronalennus vaikuttaisi.
Hän käytti vertauksena
henkilöä, joka tienaa 35
tuhatta euroa vuodessa.
Suomessa keskimääräinen vuosipalkka liikkuu
noin 25 tuhannen euron
kohdalla. Valitettavasti
tämä julistettu veronalennuksen hyöty kohdistuu
siis töissäkäyviin keski- ja
hyvätuloisiin. Tähän kun
yhdistetään vasta syksyllä
2009 ehkä toteutuva ruoan veroale, lähes neljässä
prosentissa laukkaava
inﬂaatio ja parin prosentin korotukset toimeentuloon liittyviin tukiin,
on selvää että Vanhasen
hallitus kasvattaa näillä
toimenpiteillään tuloeroja entisestään.
Kymmenet kunnat
ympäri Suomen ovat taloudellisesti veitsenterällä
ja niitä uhkaa pakkonaittaminen naapurikuntaan.
Kunnille ehdotetaan annettavaksi kymmenien
miljoonien eurojen korotukset ensi vuoden valtionosuuksiin. Tarvittai-

siin kuitenkin useita satoja
miljoonia jotta korotuksilla
olisi merkittävää vaikutusta
kuntien talouteen.
Eläkeläisille on tiedossa
jälleen pienoinen korotus
tuloihin. Eläkkeensaajien
verotusta on luvattu keventää samassa suhteessa
kuin tuloveron kohdalla.
Eli hyvätuloiset eläkeläiset
hyötyvät jälleen sairaiden ja
pienituloisten eläkeläisten
kustannuksella.
Roskaa kalastajien
verkkoihin
Pohjois-Pohjanmaan kalastuselinkeino on kokenut
kovia valtion uuden lohenkalastusasetuksen myötä.
EU on lisäksi heittänyt roskaa kalastajien verkkoihin
kieltämällä Itämeren lohen
käyttö elintarvikkeena Suomessa vuoden 2010 jälkeen.
Aika näyttää, nieleekö maaja metsätalousministerimme
tämän EU:n rajoituksen pureskelematta, vai anotaanko
direktiiviin jatkoaikaa ja säilytetään lukuisten ihmisten
edes jonkinmoinen elintaso.
Kunnallisvaalit pidetään
lokakuun lopussa. YLE jul-

kisti heinäkuun lopussa
uusimmat puoluegallupit
ja Perussuomalaiset olivat
edelleen kovassa nosteessa. Kannatuksemme on
nyt 5,9 prosenttia, mihin
on tullut peräti 0,7 prosenttiyksikköä kasvua
sitten edellisen kannatusmittauksen.
Monet teistä läsnäolijoista ovat varmasti
jo asettuneet kunnallisvaaleihin ehdolle, tai
ovat ainakin miettineet
ehdolleasettumista. Älkää enää miettikö, vaan
asettukaa ehdolle Perussuomalaisten riveissä. Jokainen riveihimme tuleva
ehdokas on aina arvokas,
sillä tosiasia on että varsinkin pienessä kunnassa
yksikin lisäehdokas voi
muuttaa kunnan poliittisen kartan. Jatkakaa siis
ehdokkaiden hankintaa,
soittakaa ja keskustelkaa
läpi ystävänne ja naapurinne niin omassa kuin
naapurikunnassakin.
Kova työ palkitaan
aina lopuksi.
Pentti Oinonen
Raahessa 7.8.2008,
puhe lyhennetty
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Veli-Pekka Kortelainen on toista kertaa mukana vaaleissa. Kortelainen
on 30-vuotias oululainen opiskelija.
Hän pitää tärkeänä, että Oulussa
mennään kunnallisvaaleihin omalla
listalla. Miehen sydäntä lähellä ovat
kaupungin julkinen liikenne, terveydenhoito ja erityisesti vanhuspalvelut. Nuorisoliikuntaa pitäisi parantaa Oulussa entisestään.

Nettisivut, esitteet ja julisteet ovat
kanavia, joiden kautta mies pyrkii pääsemään äänestäjien tietoisuuteen. Ircgalleriasta löytää hänen kirjoituksiaan
ja kuviaan nimellä Turjalainen. Rahaa
kampanjointiin menee noin tuhat euroa. Turhat hyssyttelyt pitäisi lopettaa
ja alkaa puhua tulevasta lamasta sekä
varautua siihen, että yhteiskunnan verotulot vähenevät tuntuvasti.

Oulun piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen ajoi ennen kuorma-autoa, mutta vaihtoi ammatin stressittömämpään liikenneopettajan virkaan. Tässä työssä
Ahti on toiminut 1,5 vuotta ja kertoo viihtyvänsä
ammatissaan. Opetettavia löytyy vielä, mutta harvoin oppilaita jotka eivät koskaan ennen ole istuneet
ratin takana. Nuoret ihmiset ovat nykyään paljon
rauhattomampia kuin parikymmentä vuotta sitten.
Autot ovat paljon tehokkaampia ja monet turvallisuuslaitteet saavat kuljettajan pääkopassa aikaan

Oulun suurmessut 06.-10.08 2008

Perussuomalaisuu

Pohjois-Suomen Messut ry on perustettu jo
vuonna 1951, ja se on
maamme toiseksi vanhin messujen järjestäjä.
Oulun seudun Perussuomalaiset olivat ostaneet
messupaikan ulkoa, aivan
messukeskuksen sisääntulon edestä. Paikka oli
Perussuomalaisille hyvä,
aurinko helotti puolipilviseltä taivaalta lämmittäen
ihmisiä mukavasti.
Oulun Perussuomalaisilla oli esittelypöydällään
karkkeja, kyniä ja runsaasti hyvää luettavaa. Puolueen esitteet ja lehdet olivat
suosittuja. Monet ottivat
kotiinsa puolueen täyden
muovikassin teltalla poiketessaan. Piirin puheenjohtajalta Ahti Moilaselta
ja kansanedustaja Pentti
Oinoselta kyseltiin tuleviin
kunnallisvaaleihin liittyviä
asioita vilkkaasti. Varsinkin
syrjäytyminen ja ruuan ja
bensan hintojen kohoaminen pilviin oli monen keskustelijan huolenaiheena.
Ehdokasasettelussa
hyvä tilanne
Perussuomalaisten Oulun
piirin puheenjohtajan mukaan tilanne ehdokashankinnan suhteen on huomattavasti parempi nyt
kuin neljä vuotta sitten.
Nyt ollaan jo Oulussakin
hyvällä alulla ehdokasasettelussa. Tavoitteena Ahti
kertoo olevan kolme valtuustopaikkaa Oulun kaupungissa. Ehdokasmää-

räksi tavoitellaan kolmeakymmentä ehdokasta, joka
takaisi kolmen valtuutetun
paikan. Valtuustopaikat on
nyt avattava tavalla tai toisella, onhan Oulu PohjoisSuomen pääkaupunki, joka
tunnettiin ennen ympäri
Pohjoismaita terva- ja lohikaupungin maineestaan.
Tänä päivänä Oulu on kehittynyt 130 000 asukkaan
osaamiskeskukseksi, joka
tunnetaan korkeasta teknologiasta ympäri maailmaa.
Pienillä paikkakunnilla
kovaa vaalityötä
Monella pienellä paikkakunnalla, jossa puolueella ei
ennen ollut ehdokkaita, tehdään nyt innostunutta työtä.
Se on vahvan kasvun merkki. Puheenjohtajalla on Utajärvellä toinen kausi meneillään ja hän aikoo varmistaa
kolmannen kovalla työllä.
Utajärven valtuustossa on
Perussuomalaisia neljä.
- Pienten paikkakuntien
yhdistyminen on meille etu.
Esimerkiksi Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan yhdistyminen yhdeksi
isoksi kunnaksi antaa äänestäjille mahdollisuuden
äänestää perussuomalaista
ehdokasta kaikissa näissä
kunnissa. Valtuustopaikkojen saaminen näissä kunnissa on tärkeää. Silloin
edustamme suurempaa äänestäjäkuntaa kuin ennen
kuntien yhdistymistä.
Suurmessuilla tuotteiden ja palvelujen kirjo

Oulun messuilla oli lähes
300 näytteilleasettajaa,
jotka edustivat laajaa tuotteiden ja palvelujen kirjoa
sirkushuveista kahvin ja
jäätelön myyjiin asti. Tunnelma oli hyvä ja perussuomalaisuus oli otettu yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi tiedustellessani
asiaa yleisön joukossa.
Puolustusvoimat oli
myös mukana suurmessuilla teemalla ´Puolustusvoimat 90 vuotta`. Myös
Pohjan sotilassoittokunta
viihdytti soitollaan messuvieraita. RAY esitteli omaa
peli- ja avustustoimintaansa. Uusi pajatsokin oli
näytteillä. Oli paljon katseltavaa ja kuunneltavaa,
ja varsinkin lapsiperheet oli
otettu hyvin huomioon.
Oulun seudulla on
kasvua!
Oulun seudun (Oulu,
Hailuoto, Haukipudas,
Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulunsalo, Tyrnävä, YliIi, Ylikiiminki) väkiluku
on noussut alkuvuonna
noin 1600:lla ja oli kesäkuun lopussa lähes 229
000. Oulun seudulla rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan alkuvuonna
yli 600 uutta yritystä.
Siinä on kasvua useita
kymmeniä edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan
verrattuna.

Harri Lindell

Nuoret olivat kiinnostuneita Pentti Oinosen mielipiteistä.

Nuoret olivat kiinnostuneita Pentti
Oinosen mielipiteistä.

Pentti Oinonen ennusti Savossa tulevan nyt oikein rökälevoitto Perussuomalaisille. Varmana merkkinä tästä
Oinonen kertoi Kepunkin sanoneen
niin, joten se on varmasti totta. Kun
puolueen kannatusluvut ovat korkeat,
se heijastuu myös piirien ja osastojen
toimintaan. Nyt ollaan ylpeitä siitä,
että ollaan perussuomalaisia kunnallisvaaliehdokkaita. Pentti veikkaa,
että seuraavissa eduskuntavaaleissa
menee viisitoista ehdokasta läpi.
Hänellä on takana kaksi kautta kunnanvaltuustossa, ja nyt hän

pyrkii kolmannelle kaudelle omalta
paikkakunnaltaan Rautavaarasta.
Kunnanhallituksesta käsin näkee
monta mielenkiintoista asiaa oman
kunnan alueella. Kunnanhallitus on
eduskunta pienoiskoossa, ja sen asema on tärkeä. Sieltä käsin päätetään
esimerkiksi erilaisista kunnan tarjoamista palveluista.
Timo Kataja on kotoisin Pyhäjärveltä ja asunut Oulussa kahdeksan
vuotta. Opiskelijan arkea mietityttävät terveys- ja sosiaalipalvelut, joihin
pitäisi saada monenlaista parannus-
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vääränlaista turvallisuudentunnetta. Nopeudet ovat ajettaessa aivan toista luokkaa kuin ennen. Kun sattuu kolari tai jotain muuta ikävää, niin silloin tapahtuu ikäviä
asioita autossaolijoille.
Oulun piirissä asiat näyttävät hyviltä. Tavoitteena
piirin alueella on sata ehdokasta, joista puolet on jo
löytynyt. Naisehdokkaita Moilanen toivoisi piiriin vielä
enemmän. Tavoitteena on tietenkin myös saada ehdokkaita mahdollisemman monesta ammattiryhmästä. Silloin on valinnanvaraa jokaiselle äänestäjälle.

s vahvassa kasvussa Oulussakin

nallisvaalit painottuvat
enemmän työhön ja
oman ajan uhraamiseen.
Köyhän opiskelijan ei
ole varaa sijoittaa suuria summia vaalikampanjaan.

ta. Timo on ollut reilut
kaksi vuotta puolueen
jäsenenä. Arvopohja on
puolueella sama kuin
hänelläkin, kristillissosiaalinen arvopohja on
ainoa oikea pohja jolla
voidaan hoitaa hyvin
yhteisiä asioita, toteaa
tuleva ﬁlosoﬁan maisteri.
Ehdokkaana Timo
on ensimmäistä kertaa,
eikä varsinaista budjettia vaaleja varten ole
laadittu. Nämä kun-

Eräs eläkkeensaaja
kertoi eläkkeiden korotuksen otetun tuplana
pois nousseiden hintojen myötä. Hän lähetti
Hyssälälle terveisiä, että
sossun luukulla ei saa

edes ruuan ostamiseen
apua. Sieltä saa vain
paperin, jossa on laskelma, että ”ei sulla voi
olla nälkä kun paperi
osoittaa niin”.
- Mutta minulla on
nälkä ja kova nälkä
onkin, toteaa nälkäisen
näköinen laiha mies.
Mies pyytää Perussuomalaisia vaikuttamaan niin, että köyhät
saisivat edes syötävää
tässä hyvinvointiyhteiskunnassamme.
Pentti Oinonen kommentoi europarlamentaarikko Piia-Noora
Kaupin avajaispuhetta
aivan käsittämättömäksi. Oulun messutapahtumaan ei mitenkään sovi
puoluepoliittinen puhe,
se olisi kuulunut Oino-

Torilla tapaamani mies pyytää Perussuomalaisia vaikuttamaan niin, että köyhät saisivat edes syötävää tässä
hyvinvointiyhteiskunnassamme.

sen mukaan pikemminkin johonkin puoluekokoukseen kuin tänne.
Puheen sisältö koski
varmasti
muidenkin

kuin perussuomalaisten
tarkkaan korvaan. Taas
nähdään, että kunnallisvaalit ovat tulossa, totesi Pentti.
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Jokainen jokaiseen jonkin verran…
…oli kemianopettajan lause käsiteltäessä aineiden liukenemista. Ajatus
soveltunee arvioitaessa markkinoiden
ja hallintotointen vaikutusta keskinäisiin kustannus, - hinta- sekä tulostekijöihin.
Sähkömarkkinoiden keskittymisen jälkeen myyjät ovat voineet röyhistellä hyvillä tuloksillaan.
Mitä harvempi myyjä
sitä muhkeampi voitto.
Suuryritysten johtajien
järjen- ja oikeustajunvastaisensuuruiset kannustinpalkkiot määräytyvät tuloksesta. – Energiamarkkinoilla niiden
kustannusvaikutukset
eivät jää huomiotta!
Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus on

supistunut neljääntoista prosenttiin, mutta silti
nostettaessa hintaa vedotaan vesitilanteen vaikutukseen. Runsaatkaan vesivarat eivät ole laskeneet
sähkön hintaa. Tuloksenteko houkuttelee hinnankorotuksiin, vaikka se tekisi paljon sähköä kuluttavan alan, esim. metsäteollisuuden, kannattamattomaksi. Teollisuusjohtajat ovat maininneet energian
hinnan yhdeksi syyksi huonoon tulokseen, mutta
pääministeri on syyttänyt puun myyjiä.
Pohjalainen uutisoi 5.8.2008, että yli puolet
Vaasan toimipaikan kemiralaisista saa potkut.
Pilkkomisen jälkeen myydyt konsernin parhaat
osat tekevät muhkeita voittoja ja tähteet etsivät tulosparannuskeinoja henkilöstövähennysten avulla.
Heikentyneen tuloksen kerrotaan johtuvan erityisesti energian ja raaka-aineiden korkeista hinnoista. Raaka-ainevarojen omistuksen keskittymisellä
yhä harvempien ulkomaalaisten omistukseen on
hintoja korottava vaikutus.

sa. Puukaupan 50 %:n verohuojennuksen vaikutus
saattaa olla sama kuin hölmöläisten keksintö lämmittää varpaita: otetaan pala täkin yläpäästä ja ommellaan se saman täkin alapäähän. Shellin ym. suuryhtiöiden kokemat vaikeudet osoittavat, että Venäjä
haluaa pitää energia-alan tiukasti omistuksessaan.
Kuitenkin Fortum satsaa korkean energiahinnan
avulla keräämiään voittoja Venäjälle lähes kolme
miljardia. Hallituksen omistajapolitiikasta voidaan
perustellusti kysyä: onko viisasta tuottaa teollisuudelle kannattavuusongelmia ja siirtää niiltä kerättyjä
varoja Venäjälle ilman investointisuojasopimusta?

Hallitus ei laske energia- ja polttonesteveroa,
vaan painostaa metsänomistajia myymään puuta
enemmän, vaikka ministeri Katainen sanoi lisätarjonnan laskevan hintoja.

Polttonesteiden hinnanlasku jäänee tilapäiseksi,
ellei Kaukasuksella synny pysyvää rauhaa. Kunnioittaako Venäjä sopimuksiaan, vai pitääkö se
tahallaan epävarmuutta ja hintapaineita energiamarkkinoilla? Sen sekä Kiinan ja Intian autoistuminen ei vähennä energian kysyntää. Venäläinen
Luk-oil laajentaa aggressiivisesti Suomessa jakeluverkostoaan. USA:sta alkaneen maailmanlaajuisen
laman odotus on aiheuttanut korkotason nousun
ja teollisuuden tilauskantojen supistuksen lisäten
työttömyyttä. Epävarmuus raaka-ainemarkkinoilla
ei lupaa hyvää talouskehitykselle.

Kohtuuhintainen energia parantaisi teollisuuden
kannattavuutta ja työpaikkojen säilymistä Suomes-

Alpo Ylitalo, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Perussuomalaiset

Kataisen sanelubudjetti

Keskustasta tullut politiikan täti-Eulaalia
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini totesi budjetista Hangossa
seuraavaa:
Kokoomus on selvästi johtava halli-

tuspuolue. Valtiovarainministeri
Jyrki
Kataisen sanelema ja
hyväosaisia hyysäävä
verolinja on budjettiehdotuksessa vallitseva. Oikea painopiste
olisi palveluiden pa-

rantaminen ja heikompiosaisten ostovoiman
vahvistaminen.
Aluepoliittisesti budjetti on kevyt kuin poutapilvi. Kokoomuksella
on Keskustasta selvä nis-

kalenkki. Keskusta näyttäytyy politiikan täti-Eulaaliana, joka touhottaa
ja ottaa kantaa ministereidensä suulla kesäjuhlissa ympäri maata,
mutta Keskusta ei saa
esityksiään läpi.

Perussuomalaiset
tekevät syksyn budjettikäsittelyssä eduskunnassa omat sosiaalista
oikeudenmukaisuutta
parantavat esityksensä
ja vievät ne äänestykseen saakka.

Eduskuntaryhmä kokoontui Rovaniemellä
Hallituksen aluepolitiikka
on kevyttä kuin poutapilvi! Viranomaispalveluita
keskitetään kasvukeskuksiin, joihin hallitus haluaa varmaan syrjäseutujen
asukkaidenkin muuttavan
perässä. Perussuomalaisten mielestä koko Suomi
tulee säilyttää elinkelpoisena - unohtamatta myös
kaupunkien lähiöitä.
Asuttavan maaseudun edellytyksenä ovat
toimivat liikenneyhteydet
ihmisten ja tavaroiden
kuljettamiseksi. Tämän
ovat Pohjois-Suomenkin
asukkaat ymmärtäneet
hallitusta paremmin, mistä on yhtenä osoituksena
Kemijärven yöjunavuoron
säilyttämiseksi syntynyt
kansanliike.
Hallituksen tai viimeistään eduskunnan on
lisättävä perustien- ja perusradanpidon määrärahoja tulevassa budjetissa,
jottei kansallisomaisuut-

tamme päästetä entisestään
rappeutumaan. Myös julkista liikennettä on tuettava,
koska se on maaseudulta
vaarassa loppua kokonaan.
Puukauppa vauhtiin
hinnalla millä hyvänsä
Hallitus on seissyt tumput
suorina maaseudun kuihtuessa. Kotimaan puukauppaa
yritettiin lopulta vauhdittaa,
mutta millä hinnalla! Metsätehtaita lakkautettiin samalla kun hallitus ihmetteli
Venäjän puutulleja ja tavaran liikkumattomuutta. Pätevistä metsäammattilaisista
on pulaa, odotammekin valtion varmistavan alan koulutuspaikat sekä osallistuvan
metsänhoitotalkoisiin.
Suomeen voi iskeä
joskus kriisikin
Valtion tulee varmistaa
nuorten ja vanhojen isäntien
omistamien maatilojen toi-

mintaedellytykset kohonneiden polttoaine-, lannoite- ja
siemenhintojen puristuksessa. Maatalouden toiminta
myös pohjoisella 142-tukialueella tulee säilyttää.
Näin toimimalla turvataan
kotimainen tuotanto myös
kriisiaikoina. Pellonomistajan vuokratessa maitaan ulkopuoliselle tulee tukioikeuksien säilyä vuokrakauden
päätyttyä omistajalla, perustuslaki on tässä kanssamme
samaa mieltä.
Rikkaat rikastuu ja
köyhät vain köyhtyy
Vanhasen hallitus valtiovarainministeri Kataisen yllyttämänä on toteuttamassa
veronkevennyksiä, jotka
kartuttavat eniten rikkaiden
rahasäkkejä. Köyhemmän
kansanosan verohuojennuksista saama taloudellinen helpotus on jo syöty erilaisten taksojen ja maksujen
korotuksilla.

Hallitus on myös riittämättömillä toimillaan osaltaan aiheuttanut kuntien taloudellisen tilanteen kurjistumisen. Tästä yhtenä seurauksena on kiinteistöveron
korottaminen monissa kunnissa, josta pahiten kärsivät
jälleen pienituloisimmat.
Asumiskustannukset Suomessa ovat muutenkin korkeat. Varsinkin nuorilla on
nykyään vaikeuksia päästä
kiinni omaan asuntoon.
Selkänahoista otetaan
tuottavuus
Valtion tuottavuusohjelman toteuttaminen on yksi
osoitus kovasta, pelkästään
taloudellisten arvojen pohjalta tehtävästä politiikasta.
Valtiovarainministeriö jakaa henkilöstövähennystavoitteet eri hallinnonaloille
kohdennettuina suoraan virastoille ja laitoksille, jolloin
tuottavuuden paranemista
ei näytetä edes tavoiteltavan

- vain henkilötyövuosien vähentäminen on olennaisinta.
Kaikki “tuottavuushyöty”
otetaan jäljelle jäävien työntekijöiden selkänahasta, mikä on näkynyt mm. sairauslomien kasvuna.
Vaarantuuko lain tasapuolisuus?
Perussuomalaisten mielestä
sotaveteraanien kuntoutuksen resurssit eivät vieläkään
ole sillä tasolla millä niiden
pitäisi olla: tänäkin vuonna
monessa kunnassa kuntoutustoimintaan tarkoitetut
määrärahat ovat loppuneet
jo heinäkuussa. Veteraanien lainmukaisia etuuksia
määritettäessä tulisi luopua
haitta-asteluokituksista.
Ylipäätään ikäihmisten
palvelut on päästetty huonolle tolalle. Tavoitteena
tulisi olla aktiivinen vanhuus, jossa kotona asumista tuetaan mahdollisimman
pitkään. Huomiota pitäisi

kiinnittää siihen, että vanhusten ääni tulee kuulluksi
palvelutarvetta suunniteltaessa. Hyvä asia on se,
että hallitus on vihdoin
tuomassa eduskuntaan
vammaispalvelulain muutoksen, jossa vihdoin saadaan vaikeavammaisille
subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun.
Valitettavasti hallitus
ei julkisuudessa olleiden
tietojen mukaan aio kuitenkaan osoittaa läheskään riittävästi varoja,
jotta kunnat voisivat tästä
uudesta, tärkeästä velvollisuudestaan kunnialla selvitä. Tämä vaarantaa lain
tasapuolisen noudattamisen eri puolilla Suomea.

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
kesäkokouksen julkilausuma
(Rovaniemellä
21.8.2008)
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KirPeä lääke vallan väärinkäyttöä vastaan
Ihmiselle hyvä - Kautta maan!
Tervetuloa Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n
vaalikampanjan avajaisiin!
Aika:
lauantaina 30.8. klo 9.00 – n. 14.00.
Paikka: Lohjan torin esiintymislava ja sen
edusta.
Tilaisuudessa esiintyy viihdetaiteilija Kike Elomaa levynjulkaisukiertueen merkeissä! Paikalla
lohjalaisten kunnallisvaaliehdokkaiden lisäksi
klo 11.00 – 12.00 välisenä aikana puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini.
Kahvitarjoilu. Lapsille ilmapalloja!
Halutessasi voit ostaa ”Maisterisjätkä”
Timo Soini -tuotteita seuraavanlaisesti:
• T-paita 10€/kpl, lippahattu 8€/kpl,
• Lippahattu + T-paita 15€/erä
• 3 x T-paita 25€/erä.
• Näiden lisäksi Kike Elomaan levyä 10€/kpl.
Tilaisuudessa on myös arpajaiset, joissa hyvät
palkinnot, mm. pääpalkintona Viking Linen
Tallinnanristeily kahdelle henkilölle!
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry:n perustamiskokouksessa paikalla (alhaalla vasemmalta) puheenjohtaja Oskar Salakari ja Timo Soini, ylärivissä Pietari Jääskeläinen, Simo
Grönroos, Viljo Savolainen ja Ville Salmela.

Kaksi Kirkkonummen
päättäjien vallan väärinkäytöksiin ja salaseuratoimintaan kyllästynyttä
kuntalaista,
64-vuotias
eläkkeellä oleva atk-suunnittelija Oskar Salakari ja
60-vuotias Iisalmesta kotoisin oleva yrittäjä Viljo
Savolainen, päättivät harmittelun sijaan tehdä asialle
jotain ja lähettivät alkukeväästä Timo Soinille kirjeen. Kirjeessä he kertoivat
Kirkkonummen tilanteesta,
ilmaisivat halukkuutensa

liittyä puolueeseen ja asettua ehdolle syksyn kunnallisvaaleihin.
Hyvin pian he saivat vastauksen, jossa Timo lupasi
ottaa yhteyttä ja järjestää tapaamisen eduskunnassa lähitulevaisuudessa. Aika järjestyi 1.4. klo 12 eduskunnan
kahvilassa. Tapaamiseen tuli
mukaan myös Uudenmaan
piirin puheenjohtaja Pietari
Jääskeläinen.
Tapaamisessa
Timo
Soini muun muassa kysyi,
suostuisivatko Salakari ja

Savolainen perustamaan
Kirkkonummelle oman paikallisyhdistyksen, johon he
suostuivat. Kirkkonummen
Perussuomalaiset ry:n (KirPeä) perustamiskokous järjestettiin Viljo ”Ville” Savolaisen kotona 18.4. klo 18.
KirPeä vastustaa muun
muassa Kirkkonummen
terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtämistä Jorviin,
kunnanvaltuuston päätöstä
valita Länsi-Väylä Kirkkonummen tiedotuslehdeksi
Kirkkonummen Sanomien

Oskar Salakari ja Viljo ”Ville”
Savolainen saivat tarpeekseen Kirkkonummen
päättäjien väärinkäytöksistä
ja salaseuratoiminnasta ja
perustivat paikkakunnalle
Perussuomalaisten paikallisosaston.

Tervetuloa paikalle tapaamaan ja keskustelemaan kanssamme, voit halutessasi liittyä puolueen jäseneksi ja kunnallisvaaliehdokkaaksi!
Puheenjohtaja, Kansanedustaja
Timo Soini
050-5113027
timo.soini@eduskunta.fi

Puh.joht., Kunnallisv.ehdokas, Jarko Jokinen, 0400-496503
jarko.jokinen@gmail.com

sijasta, kunnanhallituksen
”Ylähuonetta”, jossa asiat
päätetään pienessä piirissä ennen varsinaista hallituksen kokousta sekä valtuuston nostamaa ikärajaa
eläkeläisten päästämisestä
ilmaiseksi uimahalliin 65:
stä 70:een vuoteen.

Ihmiselle hyvä - Kautta maan!

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
11/1998

■ LEIVÄNJAKAJA

On pysähdyttävä
itsensä tutkimiseen
Elämämme kulussa meitä kohtaavat monenlaiset pysäytykset. Liikenteessä on tärkeää, että pysähdysmerkit
huomioidaan. Myös yllättäviä pakotteita pysäyttämiseksemme tulee. Sellainen on muun muassa liikennepoliisin
pysäytysmerkin vaatimus pysähtyä.
Elämämme kulku ei läheskään aina mene suunnitelmiemme mukaan. On sanottu, että me päätämme suunnitelmistamme, mutta Jumala säätää sen, toteutuvatko ne.
Kaikkein yllättävimpiä ja ikävimpiä pysäytyksiä ovat äkkinäinen tieto omaisen tai itsemme vakavasta sairaudesta
ja rakkaan omaisen tai ystävän menehtyminen. Taivaaseen
pelastumisen kannalta on tärkeää, että pysähdymme tutkimaan, mikä on elämämme tärkein asia, ja että meille tulisi
selvääkin selvemmäksi se, että olemme Jeesuksen lunastamia ja kasteemme kautta Jumalan lapsia.
Jumalan Sanasta saamme neuvon ja opastuksen siihen,
että osaamme käydä itsetutkiskeluun ja arvioimaan elämisen
tapaamme, jotta voisimme nöyrtyä itsekritiikkiin Jumalan pyhän lain edessä ja meille tulisi tarve vastaanottaa uskon kautta
Jumalan armo vapahtajamme Jeesuksen lunastamina.
Itseriittoisuutemme on pahin este sille, että emme ota vastaan Jumalan armoa ehdoitta ja täysin lahjana. Voisi sanoa,
että silloin eletään ilman turvallista suhdetta Taivaalliseen
Isään, ja kun tulee vaikeuksia, tulee helposti masennusta.
Emme voi omin voimin ja mahdollisuuksin täyttää ehtoja päästäksemme Taivaan kirkkauteen.

Jeesus kertoo kahdesta rukoilijasta temppelissä Luukkaan evankeliumin 18:ssa luvussa. Fariseus kädet kohotettuina kiitteli itsensä täydelliseksi Jumalan edessä ja tuomitsi muut, etenkin publikaanin.
Oman mahdottomuutensa ja kelvottomuutensa tunteva
publikaani seisoi taaempana eikä rohjennut edes nostaa
katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ”Jumala ole minulle syntiselle armollinen”. Mutta ei publikaani sen tähden tullut armolliseksi, että hän näki syntisaastaisuutensa, vaan sen tähden, että hän nöyrtyi pyytämään
apua, eikä jäänyt luulemaan, että kyllä minä selviän omin
mahdollisuuksin ja voimin. Jumalan täysin lahjoittama armo oli hänen ainoa mahdollisuutensa.
Eikä fariseus tullut tuomituksi sen vuoksi, että oli täysin yhteiskuntakelpoinen ja hyvä kansalainen. Kyllä Jeesus
hyväksyy myös täysin kelvollisen yhteiskunnallisen lain
mukaisen käyttäytymisen.
Fariseus tuli tuomituksi siksi, että hän ei tuntenut syntisyyttään Jumalan täydellisen lain edessä, eikä hänellä siksi
ollut tarvetta turvautua täysin Jumalan lahjoittamaan armoon. Kristittyinä saamme turvautua jokapäiväiseen uuteen armoon ja meidän tulee muistaa, että täällä rakkaudettomassa maailmassa tarvitaan rakkauden tekojamme.
Mutta taivaan ovi ei teoillamme aukene, vaan se avautuu
siksi, että Jeesuksen sovintoveri on pessyt meidät synneistämme. Ansiottomina palvelijoina tehtävämme on se, minkä olemme velvolliset tekemään kristittyinä ja Jumalan
lapsina.

Eino Mikael Koivula
Peräseinäjoki

Onko oikeuskansleri harhateillä?
- Pääministeri Lipponen totesi 1.10.1998 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen johdosta käydyssä keskustelussa: ”On syytä tuoda esiin se, että silloin kun
sovintomenettely käynnistetään, yleinen käytäntö on
se, että ulosottotoimet keskeytetään. Tästä asiasta olen
keskustellut oikeuskanslerin kanssa ja näin asia on.
Vistbackan mukaan käytännön ulosottotoimia hoitavat viranomaiset ovat hämmentyneitä pääministerin
lausunnosta ja erityisesti siitä, jos oikeuskansleri on näin
sanatarkasti todella sanonut.
Timo Soini:

Pakkoruotsi pois peruskoulusta
- Kielipolitiikka Suomessa on epäjohdonmukaista. Ahvenanmaalla, yksinomaan ruotsinkielisellä alueella,
virkanainen ei saa vapaaehtoisesti opiskella työaikana
suomen kielen kurssia, mutta täysin yksikielisellä suomalaisalueella on lasten pakko opiskella ruotsin kieltä.

Viranomaiset syrjivät vammaisia
Eri puolilta Suomea on tullut tietoon lukuisia tapauksia, joissa eri viranomaistahot, varsinkin kunnissa,
ovat evänneet vammaispalvelulain mukaisia etuuksia
huolimatta lain selvästä velvoituksesta, totesi Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo
Vistbacka puheessaan Muhoksella 10.10.1998.
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NUORET
Uskonnollisiin syihin perustuvia
ympärileikkauksia ei tule sallia
Perussuomalaiset Nuoret ovat järkyttyneitä
sosiaali- ja terveysministeriön
aikeista tuoda eduskuntaan
lakiesitys, jossa uskonnollisista syistä sallittaisiin ympärileikkauksen suorittaminen
poikalapselle, jos lapsen vanhemmat sitä vaativat.
Kyseessä on mielestämme lapsen pysyvä törkeä pahoinpitely ja siihen kannustaminen. Tällaisten esitysten
seurauksena Suomeen ollaan synnyttämässä pitkällä
tähtäyksellä rinnakkaisia
oikeusjärjestelmiä: maallisen oikeusjärjestelmän
rinnalle tulee erilaisia etnisperustaisia oikeusjärjestelmiä. Tämä murentaa paitsi
pohjoismaista oikeusvaltiota myös hyvinvointivaltion
veropohjaa.
Kuinka moni suomalainen on valmis pitämään yllä yhteiskuntajärjestelmää,
jossa tietyt vähemmistöt
saavat täysin vastoin omia
periaatteitamme erilaisia
uskonnollisiin syihin perustuvia erivapauksia ja
verovaroin kustannettuja

erikoispalveluita?
Koska valtaosa suomalaisista suurella todennäköisyydellä vastustaa tällaisia
erivapauksia, herää kysymys, onko ministeriön valitseman linjan tarkoituksena
kiihdyttää hyvinvointivaltion alasajoa vähentämällä
suomalaisten veronmaksuhalukkuutta? Venyttämällä
julkisten palveluiden asia-

kaslähtöisyyden käsitettä
kattamaan vähemmistökulttuurien nykyisten lakiemme
ja tapojemme vastaisetkin
käytännöt? Käytännössä
näin tehdään.
Perussuomalaiset Nuoret ovat huolestuneita
myös maahanmuuttajien
kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan, mikäli
osalle maahanmuuttajista

annetaan viesti, ettei heidän
tarvitse sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan
suomalaisen yhteiskunnan
on sopeuduttava heidän
lähtömaansa yhteiskuntaan. Monikultturistit eivät
ole ymmärtäneet sitä, ettei
maahanmuuttajien arvostusta saada lipevällä nöyristelyllä, vaan sanomalla
selkeästi, mitkä ovat maan
tavat ja perinteet. Nyt maahanmuuttajille syntyy sellainen kuva, että pidämme heidän kulttuuriansa jotenkin
parempana ja arvokkaampana kuin omaamme ja he
tekevät tästä omat johtopäätöksensä, halusimmepa
sitä tai emme.
Suomi on noussut kansallisen kulttuurimme ja kovan työnteon ansiosta sadassa vuodessa kehitysmaasta
hyvinvointivaltioksi. Ihmettelemme, miten tätä perintöä
ollaan tällaisilla päättömillä
lakiesityksillä ehdoin tahdoin uhraamassa monikulttuurisuuden alttarille.

SuPer kannustaa
jäseniään kuntavaaleihin
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kannus-

taa jäseniään ehdokkaiksi tulevissa kunnallisvaaleissa siten, että jokainen ehdokkaana oleva SuPerin jäsen saa laittaa liiton kustannuksella yhden
mustavalkoisen lehti-ilmoituksen haluamaansa
alue- tai paikallislehteen. Ilmoituksen koko on
enintään 40x90 mm. Käytännössä Superin jäsen
maksaa ensin itse ilmoituslaskun ja laskuttaa sitten liittoa.

PERUSSUOMALAISET ILTAMAT
Väinölän Nuorisoseurantalolla
Alahärmän Voltissa Lauantaina
13.9.2008 klo 19 – 01.
Vakaumuksellisen tanssimusiikin takaavat
Mauno Kurki ja Pappa Puronvarsi
orkestereineen sekä kitarayhtye Vesa ja
Viliperit. Liput 10 €.
Illan avaa kansanedustaja Raimo Vistbacka
kello 19.00. Tervetuloa!

TORITAPAHTUMA
K-market Pentintorin ja Postin
paikoitusalueella Ylihärmässä lauantaina
4.10.08 klo 11-14. Kansanedustaja Raimo
Wistbacka tarjoilee aloitustunnin kahvit!

Perussuomalaiset Nuoret ry
Kuva: Kuvapörssi Oy

■ KOLUMNI

Vain osallistumalla voit vaikuttaa
”Politiikka ei mua
kosketa” Turhan usein
kuulee nuorten sanovan,
ettei politiikka kosketa
hänen elämäänsä kissankarvan vertaa. Väärin sanottu.
Harva nuori todella
ymmärtää, että poliitikot itseasiassa päättävät
nuoren elämästä viimeistään sitten, kun vanhempien sananvalta loppuu.
Poliitikot
päättävät
muun muassa saako
nuori opiskella omalla
paikkakunnalla vai joutuuko hän muuttamaan
muualle. He päättävät
kuinka paljon nuorelle
maksetaan opintotukea
tai kuinka paljon palkasta viedään veroina ja pidätyksinä. Päätökset tehdään joko paikallisella
tasolla omassa kunnassa
tai eduskunnassa, asiasta

riippuen. Kaikille päätöksille
on kuitenkin yhteistä se, että sen päätöksen tekee joku
ihminen.
Aivan liian usein se
päättäjä on naapurin yli 50vuotias nais- tai miesvaltuutettu, joka juttelee nuorelle
vain kysyäkseen neuvoja
tietokoneen tai digiboksin
synnyttämiin ongelmiin.
Onhan se ihan mukavaa,
että naapurin poliitikkoa
kiinnostaa edes nuoren tietotaito, mutta miten on sen
koulun säilyttämisen ja ilmaisen kouluruoan laita?
Kyllä nuori tietää
Minusta on itsestäänselvää,
että myös meitä nuoria tarvitaan päättäjiksi. Nuori tietää parhaiten, mikä nuorten
elämässä on pielessä. Nykyisin turhan harva nuori
osallistuu päätöksentekoon,

vaikka siihen mahdollisuutta tarjottaisiinkin.
Tänä syksynä sitä mahdollisuutta tarjotaan kunnallisvaalien muodossa.
Miltä kuulostaisi, jos pääsisit itse päättämään itsellesi
tärkeistä asioista omassa
kunnassasi ainakin seuraavat neljä vuotta? Hienolta?
Mitä sitten enää odotat;
asetu rohkeasti ehdolle ottamalla yhteyttä paikalliseen puolueosastoomme tai
piirin johtoon. Kun ehdokkuus on selvä, muista myös
kertoa kaikille tutuillesi ja
naapureillesi olevasi ehdolla. Monet ihmiset äänestävät mieluummin tuttua
nuorta naapuria kuin kunnan 1950-luvun missijulkkiksia, jos he vain tietäisivät
ehdokkuudestasi etukäteen.
Jos nyt sattuisi olemaan
niin onnettomasti, että ikäsi ei riitä ehdolleasettumi-

seen (vähintään 18-vuotias
vaalipäivänä), tarvitsemme
runsaasti vikkeliä käsiä ja
jalkoja jakamaan vaalimateriaalia. Myös tällä tavalla
osallistumalla voi vaikuttaa.
Samalla oppii paljon politiikasta ja ihmisistä.
Äläkä unohda itse äänestämistä. Vain meidän
ehdokkaille annettu ääni
on todellista protestointia ja
muuttaa asioita. Nukkuvasta
perussuomalaisesta “protestoijasta” hyötyvät vain muut
puolueet, koska muiden
puolueiden äänestäjät eivät
nuku tai jää kotiin sadetta
pitämään äänestyspäivänä.
Sitä paitsi, äänioikeus ei ole
välttämättä itsestäänselvyys
tulevaisuudessa…
Demokratiamme kriisi
on torjuttava
Tuoreen oikeusministeriön
ennusteen mukaan vain 30

prosenttia nykyisistä äänioikeutetuista nuorista vaivautuu äänestämään vuonna
2030. Kaikkein laiskimpia
äänestäjiä ovat ammattikoulutetut nuoret miehet, joista
vain 20 prosenttia on kiinnostunut äänestämään. Lukiolaisista sentään peräti 40
prosenttia käyttää ääntään.
Jonkun on tässä maassa
kuitenkin asioista päätettävä. Jos se ei ole enemmistö, se on vähemmistö.
Siirrymme demokratiasta
harvainvaltaan. Ehkä äänestäminen varataan joskus
tulevaisuudessa vain niille,
jotka sitä äänioikeuttaan
haluavat käyttää? Eli lähinnä hyvinkoulutetuille, hyvin
toimeentuleville kaupunkilaisille. Päätöksetkin ovat
sitten sen mukaisia.
Sitä paitsi, miksi tuhlata
luonnonvaroja tulostelemalla paperilistoja yhteensä 4,2

miljoonasta äänioikeutetusta, kun ihan sama
vaalitulos saadaan 1,3
miljoonalla äänioikeutetulla? Säästäähän se
luontoakin, toteaisi kokoomuksen vihreä puisto-osasto innokkaasti
taputtaen.
Haluatko sinä kuulua tähän 2,9 miljoonan
äänettömän
suomalaisen porukkaan? En
minä ainakaan. Siksi
ajattelen itsenäisesti ja
käytän ääntäni. Käytä
sinäkin ääntäsi ja vaikuta omaan tulevaisuuteesi äänestämällä. Jos sinä
itse et vaikuta tulevaisuuteesi, joku muu tekee
sen puolestasi.

Antti Valpas
Helsinki
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■ KOLUMNI

Kentällä korvat avoinna
Kotkan kaupungin alueella toimii jätteiden hyö-

dyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittava monikansallinen yritys. Yritys harjoittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen
mukaan metalliromun ja metallipitoisen jätteen,
romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun
sekä akkujen ja ongelmajätteiden pienerien vastaanottoa, joidenkin mainittujen tuotteiden esikäsittelyä, välivarastointia ja/tai tuotteistamista sekä
tuotteiden lastausta ja lähettämistä edelleen hyödyntävälle taholle maanteitse.
Toiminnasta on tehty rikosilmoitus, ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa toiminnan laajentamiseksi on Vaasan
hallinto-oikeuden toimesta kumottu (hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu KHO:een). Lähiasukkaat ovat joutuneet kärsimään romuttamon
aiheuttamasta melusta sekä lähiympäristöön päässeiden polttoaineiden ja muiden kemikaalien hajusta, jotka kulkeutuvat sadevesien mukana lopulta
mereen.
Valitettavasti nykyinen lainsäädäntö ja sen valvonta eivät näytä riittävän tehokkaasti suojelevan
ympäristölle haitalliselta yritystoiminnalta. Vaikka
ympäristöluvan vastaista toimintaa esiintyy ja poliisinkin toimesta tutkinta aloitetaan, niin ympäristön likaamista voidaan silti jatkaa. Ensi tilassa tulisikin kehittää sääntelyä ja valvontaa siten, että jos
ympäristölle haitallista ja ympäristöluvan vastaista
yritystoimintaa harjoitetaan, niin se voitaisiin viranomaistoimin keskeyttää välittömästi. Asia on

tuotu Kymen piirin kentän toimesta esille, koska
paikalliset asukkaat ovat alueen tiedotusvälineiden
sensuurissa. Suuri yhtiö pystyy estämään tavallisen
kansalaisen äänen kuulumisen. Perussuomalaiset
sen sijaan äänen kuulivat ja tarttuivat tässä toimeen kansanedustaja Raimo Vistbackan avulla.
Kymen piiristä kuuluu muutakin. Yhteiskunnan
heikoimmalle osalle jäävät ihmiset ovat huomanneet, että apu äänen esille saamiseen on lähempänä kuin arvaakaan. Se on yhtä lähellä kuin lähin
puolueemme aktiivi. Minulle on kerrottu avun ja
tuen tarpeesta mielenterveyskuntoutujien piirissä.
Yksinkertaisella ja pienellä tuella voi olla suuri
vaikutus kuntoutujan paranemiseen ja liittymiseen
takaisin arkeen. Kuntoutumista ja paluuta arkeen
helpottaa niinkin yksinkertainen asia kuin liikunta.
Avuksi tässä asiassa olisivat liikuntasetelit, joiden
avulla yhä useampi kuntoutuja saadaan liikkeelle
ja kuntoutuminen kunnolla käyntiin. Liikunnalla
onkin todettu olevan lukuisia vaikutuksia myös
psyykeen.
Tässä asiassa olen ollut aktiivinen ja lähestynyt
mm. sosiaali- ja terveysministeriä, jotta saataisiin
aikaan kuntoutujia tukeva liikuntasetelijärjestelmä.
Mitään vastausta en ole saanut. Tämä lienee jälleen
hyvä esimerkki siitä suhtautumisesta, mikä vanhoilla
puolueilla on tavallisen kansan huoliin. Limusiinin
takapenkille ei köyhien ja vaivaisten rukous kuulu.
Puheenjohtaja Timo Soini sen sijaan kenttää kuunteli ja vie asiaa tilaisuuden tullen eteenpäin.

esimerkiksi palontorjunta- ja hallintalaitteistoja.
Viranomaisilla on ollut suuria vaikeuksia hoitaa
velvoitteensa koskien näiden laitteiden valvontaa.
Äkkiä ajatellen kyseessä on merkityksetön asia
kansalaiselle, mutta asiaa syvällisemmin miettien
sen merkitys ehkäpä avautuu.
Meistä jokainen asioi suurissa kaupoissa, joiden
turvallisuutta on pyritty parantamaan näillä laitteilla. Jos poikkeustilanne sattuu kohdalle, niin on
toivottavaa, että laitteet toimivat asianmukaisesti ja
turvaavat työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisen
poistumisen. Asia koskee meistä jokaista. Tästä asiasta olen tehnyt toiveen lakialoitteesta edustaja Vistbackalle, joka on toiveen myös kuullut. Pelastuslaki
on muutenkin muutosten alla, joten lain yhtenäistäminen ja ajan tasalle saattaminen on ajankohtaista.
Miten tämä liittyy meihin Perussuomalaisiin?
Siten, että haastan jokaisen perussuomalaisen aktiivin mukaan kuuntelemaan kansan ääntä ja tarvittaessa viemään asioita eteenpäin. Kymen piiristä
on lyhyen ajan sisällä lähtenyt paljon ehdotuksia,
jotka näemmä poikivat myös hedelmää. Edustajamme tarvitsevat tietoa kentältä ja koska vanhat
puolueet eivät ole kiinnostuneet vähäväkisistä ja
niistä, jotka eivät itse jaksa ajaa enää asiaansa, on
meidän oltava se tie jolla on mahdollista vaikuttaa.
Kyllä kansa tietää ja huomaa kuka sitä kuuntelee,
kenellä on teot puheiden myötä. Tämä on yksi tie
kannatuksemme varmaan kasvuun. Nämä ovat
nyt piirin johdolta näitä konkreettisia tekoja, joita
kenttämme on meiltä toivonut.

Teot puheiden myötä

Ja ei savua ilman tulta. Koska itse olen mukana
myös palokuntatoiminnassa, on tietooni tullut epäkohtia ja hajanaisuutta lainsäädännössä koskien

Sydämellinen moottoripyöräralli
perussuomalainen raittiin
liikenteen malli

Raul Lehto
Kymen piirin Perussuomalaiset
varapuheenjohtaja

Satakunnassa
tapahtuu
Köyliön kuntaan Satakunnassa on perustettu uusi Perussuomalaisten osasto torstaina
21.8.2008. Osaston puheenjohtajaksi valittiin
Tommi Rautio. Sihteerinä aloitti toimintansa
Olli Palomäki.
Köyliö oli SMP:n vanhaa tukialuetta jo Suomen Pientalonpoikien Puolueen aikoina. Nyt
perussuomalaisuus on jälleen alkanut saada
suurta suosiota paikkakunnalla.

■ ESKO

Kuvassa MotorPowerin toimitusjohtaja Juha Mettälä luovuttaa tuliterän menopelin
Paavo Närväselle samalla turvallisia kilometrejä toivotellen.

Pirkanmaalla Suomen
Perusmotoristit – Rait-

tiina Liikenteessä –yhdistyksen (SPRL) piirissä on herännyt ajatus
toteuttaa sydämen muotoinen retkiajo moottoripyörillä. Tarkoitus on
samalla tehdä PR:ää
puolueelle ja raittiille liikenteelle, ja siihen kutsutaan kaikkia asiasta
kiinnostuneita motoristeja elokuun viimeisenä
viikonvaihteena.

Mukaan voi liittyä
reitiltä, joka alustavasti on suunniteltu kulkevaksi
Tampereen,
Jyväskylän, Kuopion,
Haapajärven, Vetelin,
Alajärven, Virtain, Ruoveden ja Oriveden kautta takaisin Tampereelle.
Retki on suunniteltu toteutettavaksi 30.-31.8.
Asiasta kiinnostuneet
ottakoon ensi tilassa yhteyttä Paavo Närväseen
(puh. 040-091 4452)

tarkempia ohjeita varten.
- Kun kerran Eino
Poutiainen ja Timo Soinikin kylvivät aatetta
mopolla, niin ajan kehityksessä mukana olevina meillä on nyt mahdollisuus käyttää siihen
moottoripyöriä, Paavo
Närvänen hehkuttaa.
Teksti: Paavo Närvänen
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LAHTI

Jalasjärven markkinoilla Matkakeskus RantaKartanoa kiireisempi
kävi kuhina
hanke

Kuvateksti tähän kohtaan.

Tunnelma oli korkealla Perussuomalaisten teltalla 16.8. Jalasjärven markkinoilla.
Ilma oli kolea, taivas pilvessä, mutta ei onneksemme satanut. Sysmäläisen Kari oli
hakenut teltan jo hyvissä ajoin viikolla toimistolta ja se seisoikin paraatipaikalla torin
reunassa. Kiinnitin huomioni telttaan ja sen
seinustalla komeilevaan Perussuomalaisten
banderolliin, kun yritin puolenpäivän aikaan löytää parkkipaikkaa toria sivuavan
Ala-Vallintien varresta.
Perussuomalaisen ilosanoman jakaminen
oli täydessä vauhdissa. Kansanedustaja Raimo Vistbacka oli odotetusti ihmisten ympäröimänä, kun saavuin teltalle. Paikalla olivat
myös jalasjärveläiset Sysmäläisen Kari, Kal-

marin Pertti, Alkulan Martti, Saunalan Asko
sekä tietysti puoluesihteerimme Ossi Sandvik.
Piiritoimikunnastamme joukkueen vahvistukseksi olivat saapuneet Koivulan Eino Peräseinäjoelta ja Kivimäen Timo Alajärveltä.
Lehdet ja esitteet tekivät hyvin kauppansa ja monet yrittivät myös arpaonneaan, olihan tarjolla hyviä palkintoja. Hyvin
olivat järjestelyt onnistuneet ja paljon tuli
taas toriyleisöltä positiivista palautetta,
kuin myös evästystä perussuomalaisille
kunnallisvaaliehdokkaille ja kansanedustajalle terveisiä Arkadianmäelle vietäväksi.

Anneli Manninen
Piirisihteeri

ILMAJOKI

Ilmajoen Perussuomalaisilla kovia kunnallisvaaliehdokkaita
Ilmajoen Perussuomalaiset ovat lähteneet tosissaan
kunnallisvaalien ehdokashankintaan. Niin maailmanmestaripainija Hannu Lahtinen kuin jääspeedwayn MMsarjaa ajanut Aki Ala-Riihimäkikin löytyvät puolueen
listoilta. Mukaan ovat kirjautuneet myös varavaltuutettu
Heikki Kuula, valtuustossa
istuva Kai Väli-Torala ja niin

edelleen. Toki mukaan vielä
mahtuu. Etenkin aikaansaavia naisia kaivataan. Eli ehdokashankinta on edelleenkin täydessä vauhdissa.
Ilmajoen Perussuomalaiset tulevat pistämään
puolueorganisaationsa täysin uusiksi. Henkilövalinnat tullaan suorittamaan
2.9.2008 järjestettävässä
syyskokouksessa.

Tarkoitus on lisätä puoleosaston aktiviteettia paikallisella tasolla. Puolueen
menestys valtakunnalllisesti
on heijastunut konkreettisesti myös kunnallispolitiikkaan ja tämä mahdollisuus
on tarkoitus hyödyntää Ilmajoella parhaalla mahdollisella tavalla.

Porvarivaaliliitto ei toteudu Lahdessa
Lahden Perussuomalaiset ry aloitti viime
talven aikana tunnustelut Lahden porvaripuolueiden vaaliliiton toteuttamiseksi
kuntavaaleissa.
Lahden Perussuomalaiset ry otti yhteyttä Kokoomuksen, Keskustan, Kristillisdemokraattien ja Senioripuolueen Lahden
kunnallisjärjestöihin vaaliliiton solmimisen
merkeissä.
Kokoomus ilmoitti heti lähtevänsä yksin vaaleihin. Keskustan kanssa Perussuomalaiset kävivät neuvotteluja, mutta Keskustan puoluejohdon vastustuksen vuoksi
Keskusta luopui neuvotteluista.
Kristillisdemokraatit harkitsivat myös
ehdotusta, mutta ilmoittivat lopulta lähtevänsä omalla listalla Lahden vaaleihin.

Pisimpään tunnusteluja käytiin Perussuomalaisten ja Senioripuolueen paikallisosaston kanssa. Lopulta kesän aikana
Senioripuolue päätti myös lähteä yrittämään yksin vaaleissa.
Lahden Perussuomalaiset ry katsoo
tehneensä voitavansa vaaliliiton aikaansaamiseksi.
Järjestö lähtee siten omin voimin vaaleihin ja luottaa saavansa ennusteiden
mukaisesti Lahden kaupunginvaltuustoon
4-6 valtuutettua.
Lahden Perussuomalaiset nimesivät ehdokkaita
Lahden Perussuomalaiset ry nimesi ensimmäiset syksyn kunnallisvaaliehdokkaansa:
Tuotepäällikkö Jani Karhapää; kouluttaja, toimittaja Lasse Koskinen; laboratoriotyöntekijä Rami Lehto; restonomi
Martti Mäkelä; lähihoitaja Harri Nieminen; merkonomi Toni Siira ja liikkeenharjoittaja Reijo Skippari.
Nuorimmat ehdokkaat ovat vuonna
1979 syntyneet Karhapää ja Mäkelä. Lehto on Lahden Perussuomalaiset ry:n varapuheenjohtaja, Koskinen järjestösihteeritiedottaja ja Siira rahastonhoitaja.
Lahden Perussuomalaiset ry käy parhaillaan keskusteluja muiden ehdokkaiksi
tavoiteltavien kanssa. Ehdokasjoukkoon
pyritään saamaan erityisesti naisia. Heitä
on neuvotteluissa mukana.
Timo Soini 3.9. Lahdessa ja Orimattilassa
Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini on 3.9. Lahden
markkinatorilla Perussuomalaisten osastolla
ja vierailee iltapäivällä Orimattilan Jokivarren koululla ja puhuu myöhemmin iltapäivällä Orimattilassa järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Lahden Perussuomalaiset ry.
Julkilausuma ja tiedote
Lahti 18.8.2008

PIEKSÄMÄKI

Pieksämäen Perussuomalaiset järjestäytyivät

■ VALMISTUNEITA
Entinen kunnanjohtaja
Kauko-Pekka Moilanen
Joensuusta (Suomussalmi)
on valmistunut Joensuun
yliopistosta kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunnasta
hallintotieteiden kanditaatiksi kuluvan vuoden kesä-

Lahden Perussuomalaiset ry vastustaa edelleen Kisapuiston pysäköintialueen
täyteen rakentamista. Alue kaipaa ainoastaan kevyttä ehostamista laitaistutuksin
ja kesäisin kukka-asetelmin.
Kisapuiston pysäköintialuetta tarvitaan sekä arkipysäköintiin että Lahden
suurtapahtumien aikana. Kauppatorin
alaista pysäköintihallia ei tarvita, koska
pysäköintitilaa löytyy runsaasti toria lähellä olevien tavaratalojen pysäköintihalleista ja Siltapuiston pysäköintitalosta.
Torialussuunnitelmia ajetaan väärin
perustein. Keskustan liike-elämä ei vilkastu uuden pysäköintihallin avulla, koska kaupungin liikekeskusta on jo vuosia
sitten siirtynyt Launeelle.
Keskustaa voidaan elävöittää ainoastaan toimivalla kävelykadulla. Hämeenkatu pitää muuttaa kävelykaduksi
Vesijärvenkadun ja Rauhankadun välillä.
Nykyinen Lanun aukio ja Rautatienkadun kävelykatu eivät täytä kävelykatuvaatimuksia.
Ranta-Kartanon kaavaa kiireisempi
rakentamiskohde on matkakeskus. Sillä
on merkitystä sekä liikkumisen että liiketoiminnan kannalta. Lahden Perussuomalaiset ry kiirehtii jälleen matkakeskushankkeen toteuttamista.

kuussa. Aikaisempia opintoja hänellä on Tampereen
yliopistosta mm. kuntasosionomin ja hallintonotaarin sekä kauppateknikon
tutkinnot, kauppakoulu ja
kansankorkeakoulu.

Pieksämäen Perussuomalaiset järjestäytyivät ja lähtevät syksyn
kuntavaaleihin tavoitteenaan useamman valtuutetun edustus uudessa valtuustossa.
Yhdistys on huolissaan nykyisen päätöksenteon muodoista. Päätökset tulevat luottamu-

selinten päätettäväksi usein
niin myöhään ja valmisteltuina, ettei kuntalaisten valitsemilla luottamusmiehillä
ole enää mahdollista saada
äänestäjien äätä kuuluviin,
kun ei ole aikaa keskusteluille ja selvityksille.
Piekämäen Perussuomalaiset katsovat myös, että
kaupunkiin liitettyjen aluei-

den peruspalvelut tulee turvata, etteivät reuna-alueet
muodostu muuttotappioalueiksi palvelujen puutteen
vuoksi.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Seppo Lappalainen. Hallituksen jäseninä
Esa Määttänen, Timo Martikainen ja Veli Pekka Myyryläinen.
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Perussuomalaisuus Pudasjärvellä
Mauri Pekkarinen ja Pohjolan Voima tulevat ahdistamaan monen ehdokkaan
omantunnon tiukoille tulevan syksyn kunnallisvaaleissa Pudasjärvellä. Nämä kun
ovat riitauttaneet keskustaenemmistöisen Pudasjärven
kaupungin väestön Kollajan allas- ja hirsitaloeristysesityksillään (Pekkarinen)
kaupunkimme elinkeinorakennetta vaarantaen.
Kontio-tuote työllistää
Pudasjärvellä satoja työntekijöitä ja jos hirsitalot,
kuten Pekkarinen väittää,
eivät enää täytä energia- ja
ilmastonmuutossäädöksiä,
lähtee meiltä ja koko Pohjois-Suomesta hirsitaloteollisuus Venäjälle. Kumma

PORI

juttu, kun ilmasto lämpenee, niin hirsitaloihin pitää
lisätä eristeitä.
Perusturvamenojen lisääntymisen syynä on tietenkin ihmisten ikääntyminen, mutta yksi tärkeä asia,
josta ei juurikaan puhuta,
on asumusten ylenpalttinen
koneistaminen ja eristäminen. Huoneilmaa kierrätetään suodattimien läpi ja
talot ovat suoranaisia tyhjiöitä. Asutaan liian lämpimästi. Allergiat lisääntyvät
kun ihmisten vastustuskyky laskee bakteerikannan
pienentyessä. Sama koskee
myös työpaikkoja.
Liittyen Kollajan allaskeskusteluun, en myöskään
ymmärrä, miten Pohjolan

LAPPI

Pienten tarpeita ei
kuulla
Saako nykyajan supermarketeissa vastaavaa tulosta? Taloudellisesti varmasti saavutetaan aivan erilainen tulos,
kuitenkin jotain merkittävää
puuttuu. Hymyä kyllä riittää,
samoin kuin Pekingin Olympialaisissa. Taustalla olevissa
inhimillisissä arvoissa on vain
jotakin vikaa…
Suurissa yksiköissä ei
vain pysty kuulemaan pienen ihmisen tarpeita. Suuret
kaupat ja yritykset kasvavat
ja syövät pienyrittäjät pois

markkinoilta. Lähipalvelujen kadotessa asiointimatkat kasvavat ja mahdollisesti suuryritysten halvemmat
hinnat muuttuvat kalliimmiksi polttoaineiden korkean hinnan vuoksi. Muodostuneet säästöt katoavat
myös työttömyys- ja muiden
sosiaalimenojen kasvuun.
Kyseisestä Viasveden lähikaupasta sai samat palvelut kuin suuremmistakin yksiköistä. Jos jotakin tuotetta
ei ole ollut saatavilla on sitä
tilattu. Perustuotteita on aina ollut saatavilla. Palvelu ja
asiakkaan kuuleminen ovat
pienyrityksissä huipussaan.
Asiakas on ihminen, jolla on
inhimilliset tarpeet, ei pelkkä
rahaa tuova asiakas.
Soinin miehet
Porin Perussuomalaiset ry
on juuri perustettu Perussuomalaisten paikallisosasto
(tai Soinin miesten, kuten
meitä Mahdollisuuksien tori
-tapahtumassa osuvasti kutsuttiin). Porissa on selvä sosiaalinen tilaus perussuomalaiselle rehdille politiikalle. Perussuomalaiset puolustavat
pienen ihmisen etuja suuressa
ja ahneessa maailmassa.
Porin osaston ollessa
vielä varsin nuori on jäsenistömme kohtalaisen pieni
suhteessa kannatuslukuihin.
Etsimme joukkoomme aktiivisia ihmisiä, joiden elämänarvot ovat kohdallaan. Ota
yhteyttä ja viedään Poria inhimillisempään suuntaan.
Porin Perussuomalaiset ry
Puheenjohtaja Ari Jalonen

kalleta käydä vessassakaan
ilman valtiontukea. Taitaa
sekin loppua.
Aikamoista vuodatusta. Mutta nyt tarvitaan, jos
koskaan, Soinin nostamaa
perussuomalaisuutta vahvistamaan ihmisten itsetuntoa, hallitsemaan omaa ympäristöään ja elintilaansa.
Koska olen suhteellisen
tuntematon Perussuomalaisille, olen saanut Suomen
taiteilijaseuralta luvan, että
PerusSuomalainen-lehti saa
siteerata Taiteilija-lehden
tekemää juttua minusta perussuomalaisena.

Kari Tykkyläinen

VALKEALA

Vaihtoehto
Pienen maaseutukylän
kaupassa on tarjolla yllättävän paljon! Eräässä pienessä kaupassa on aina saanut
hyvää palvelua ja sosiaalinen
kanssakäyminen on ollut osa
kaupassa asiointia. Lapset
ovat aina olleet tervetulleita
kauppaan ja osittain on autettu lasten kasvatuksessakin.
Kauppiaat ovat aina olleet
aktiivisesti järjestämässä tapahtumia kylälle muiden
kyläläisten kanssa hyvässä
yhteistyössä.
Onko tämä kannattavaa?
Taloudellisesti ei, mutta mitä
se on sitten tuottanut? Voiko
kaikkea mitata rahassa?
Onneksemme on olemassa vielä ihmisiä, jotka jaksavat
pitää pintansa ja yrittää inhimillisiä arvoja kunnioittaen.
Kauppiaat ovat olleet osaltaan
luomassa tasapainoista kylää,
jonka elämänarvot ovat kohdallaan. Minusta ainakin on
kasvanut rehti perussuomalainen mies. Kiitos!

Voima saa ilmastonmuutoksen verukkeella suot myrkyllisiksi ilmaston pilaajiksi.
Metaanipäästöt vähenevät,
jos suot kuivatetaan tai täytetään vedellä, kuten Iijoen
lisävaljastaminen Kollajan
muodossa muka tekisi.
Olenkin varmaan ainoa
valtuutettu, joka uskaltaa
vastustaa julkisesti Pohjolan Voimaa ja Pekkarista.
Onkohan Mauria kohdeltu
täällä pohjolassa jotenkin
kaltoin, kun se haluaa kaataa koko Lapin ja PohjoisPohjanmaan. Meiltä on
vuosikymmenet viety uskallus yrittämiseen Siuruaaltaan pelossa ja nyt tämän
toisen. Pekkarisen elinkeinopolitiikkaa. Täällä ei us-

Valkealan markkinoilla
tuoksui vaalivoitto
Lauantaina oli markkinat Valkealassa. Vaalivoitto tuntui ilmassa. Keskusta tuli maakuntamme
kaikkien kansanedustajien
ja puoluesihteeri Korhosen
voimin teltallemme ärsyyntymään. Kuusankosken kaupunginhallituksen entinen
demarijäsen päätti lähteä
meidän ehdokkaaksemme

kuntavaaleihin.Tämä tilaisuus oli meillä Kouvolan
seudulla vaalien kampanjaavaus ja se menikin aivan
loistavasti! Yhtään liioittelematta voi sanoa, että saimme
uskomattoman paljon positiivista palautetta ihmisiltä.
Paikalla oli myös piirimme
tuore puheenjohtaja Juho
Eerola. Hyvältä näyttää!

Tule ehdokkaaksi
Lappiin
Meillä täällä Lapin piirissä on ehdokashankinta
täydessä touhussa, vaikka välimatkat ovat todella
pitkiä. Puolueen kannatus
on vakaassa nousukiidossa
täällä Lapissakin. Onhan
täälläkin nähty mitä nämä
EU:n jäsenvuodet ovat tuoneet mukanaan. Ennen oli
varaa pitää palveluita yllä
ja huolehtia kansalaisten
hyvinvoinnista, nyt jäsenmaksuihin menee valtavasti
rahaa turhaan. Näitä rahoja sitten anotaan takaisin ja
puhutaan, että rakennamme
EU-rahalla sitä ja tätä.
Vanhoilla puolueilla on kaikilla ollut keskeinen rooli
Lapin kurjistamisessa. On
harjoitettu aivan toisenlaista aluepolitiikkaa kuin on
luvattu, ja aina se on ollut
sen edellisen hallituksen syy.
Nyt onkin erityisen tärkeää

saada mahdollisimman laajasti ehdokkaita kaikista
Lapin kaupungeista ja kunnista. Yrittäjiä, eläkeläisiä,
opiskelijoita, työttömiä…
kaikkia joita kiinnostaa hoitaa yhteisiä asioita yhteisen
Lapin parhaaksi. Piirin johtohenkilöille voi ilmoittaa
ehdokashalukkuudesta.
Olemme teettäneet täällä
omia ﬂeecetakkeja ja Tpaitoja Perussuomalaisten
logolla ja tekstillä Perussuomalaiset Lapin piiri.
Kyseisiä vaatekappaleita
voi tilata suoraan minulta
jäsenhintaan takki 35 euroa
ja T-paita 12 euroa kpl, 20
euroa 2 kpl + postikulut numerosta 040 726 6842.
Harri Tauriainen
Perussuomalaisten
Lapin piiri
Varapuheenjohtaja

■ VALTUUSTOALOITE PERTUNMAALTA

Puheenjohtajien toimikausia
rajattava
Perusuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajien toimikaudet rajataan korkeintaan kolmeen valtuustokauteen. Perussuomalaisten ryhmä katsoo huonon vaihtuvuuden
poliittisilla avainpaikoilla ongelmaksi, joka johtaa päätöksenteon paikallaan polkemiseen. Nuoria kaivataan mukaan,
mutta heille ei haluta tai ei uskalleta antaa vastuuta.
Pertunmaalla 16.06.2008
Markku Pöyry, Markku Laine

22 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 10 • Elokuu 2008

Väärää lääkettä inflaatioon
tiyksikön korotusta,
myöhemmin syksyllä
uusia korotuksia. Erityisesti energian ja ruuan
hinta ovat ryöstäytyneet
nostaen vuosi-inﬂaation
jo 4 prosentin tasolle,
kaksinkertaiseksi EKP:
lle asetettuun tavoitteeseen nähden.

EKP on nostamassa ohjauskorkoa kiihtyneen
inﬂaation vuoksi. Nyt
esitetään 0,25 prosent-

Sinällään koron nosto on oikea keino hillitä
ylikysyntää, mutta tässä
taloudellisessa tilanteessa se on väärä lääke EUalueen ongelmiin. Niin
energian kuin ruuankin

ylikysyntä on lähinnä
Aasian markkinoiden
ongelma, ja globaaleilla
markkinoilla se näkyy
hinnannousuna myös
Euroopassa. Euroopan
koronnostolla ei tuota
Aasian kysyntää hillitä,
sillä kylläkin nostetaan
kustannustasoa - ja siten inﬂaatiota - Euroopassa.
Erityisesti Suomessa on jo nähtävissä
kysyntälaman oireita;
mm. konkurssien määrä on nousussa. Kor-

kojen nostamisella vain
kiihdytetään tuota kehitystä. Kohonneiden
kustannuksien kanssa
kamppaileville yrityksille pienikin lisärasitus
voi olla kohtalokas.

tä niitäkin vähiä keinoja kansallisen ongelman
ratkaisemiseen, mitä sille on jäänyt direktiiveillä
määrätyistä. Areenalle
astui se kuuluisa tuntematon “On Sovittu”.

Suomalaisille oikea
“lääke” olisi energiaverojen ja ruuan ALV:
n alentaminen. Sille on
kuitenkin ainakin VVM
Jyrki Kataisen mukaan
esteenä EU:ssa sovittu
verojen pitäminen entisellään. EU siis estää
suomalaisia käyttämäs-

VVM Katainen on
kansalaisille selityksen
velkaa: olivatko suomalaiset edustajat todella
sopimassa tuollaisesta, vai saneltiinko se
suomalaisten kannasta
huolimatta.
Jos saneltiin, niin
ovatko enemmistöpää-

tökset jo vallitsevaa
hallintomenettelyä EU:
ssa, vaikka sellaisesta ei
ole voimassaolevaa sopimusta?
Jos suomalaiset olivat tuollaisen sopimisen kannalla, niin missä kohdassa kansalliset
etumme tulivat valvotuiksi?

Jorma Uski
Perussuomalaiset
Keski-Suomen piirisihteeri

84-vuotias sotaveteraani Johannes Hannukkala:

”Periksi en ole antanut koskaan”
Tyrväntöläinen Johannes Hannukkala
on 84-vuotias sotaveteraani ja aatteen
mies SMP:n ajoista saakka. Pitkän
elämänsä aikana hän on ehtinyt näkemään lukuisia vaalitaisteluja, tulipa
sota-aikana oltua mukana tulitaisteluissakin. Hannukkala on toiminut
muun muassa puolueen rahastonhoitajana ja ollut myös Hämeenlinnan
kaupunginvaltuustossa. Politiikkaan
mieliviä nuoria hän neuvoo olemaan
epäitsekkäitä.
- Itse olen ollut yhdistystoiminnassa mukana
vuodesta 1932, kun lähdin mukaan partiotoimintaan, ja isäni opetti
minulle, ettei mikään
yhdistys toimi jos sieltä
vain ottaa. Pitää ensin
olla itsellä jotain annettavaa. Tätä periaatetta
olen noudattanut koko
ikäni, Hannukkala kertoo.
Kun Hannukkala
itse aikoinaan teki vaalityötä, hän ei kilometrejä laskeskellut eikä
korvauksia pyytänyt,
vaan teki kaiken omalla
kustannuksellaan. Hän
liimasi ja jakoi vaalijulisteita keskimäärin viiteenkymmeneen maakuntaan vaaleja kohti.
Nyky-yhteiskunnassa
on Hannukkalan mielestä paljonkin pielessä. Erityisesti vanhusten ja eläkeläisten kohtelussa voisi
olla toivomisen varaa.

- Itse olen kymmenenprosenttinen sotainvalidi, ja vajaat sata
euroa kuussa saan valtionkonttorilta korvausta
siitä. Eläkkeitä nostettiin viimeksi viisi euroa,
eli ei meitä vanhoja paljon muisteta, Hannukkala hymähtää.
Kuntaliitoksilla ei
Hannukkalan mukaan
saavuteta muuta kuin
maaseudun tyhjeneminen. Vaikka nykyään
paljon valitetaan ruoan
hinnan kasvusta, ei se
ruokalasku niin suuri
ole, kulkeminen se on
mikä maksaa, jos asuu
syrjäseudulla.
- Vaimon kanssa
muutimme pois kerrostaloasunnosta Hämeenlinnasta, koska en ole
kolhoosiasukas. Täällä
Hattulan Tyrvännössä
saa sentään katsella rauhassa kaunista Suomen
luontoa.

Byrokraatit huolehtivat liikunnasta

Moni on ihmetellyt, miten Johannes Hannukkala pysyy korkeasta
iästään huolimatta niin
hyvässä kunnossa. Miehen itsensä mukaan byrokraatit pitävät huolen
siitä, että saa tarpeeksi
liikuntaa. Niiden kanssa
taistellessa ja virastosta
toiseen juostessa kasvaa
kuntokin kohisten.
- Esimerkiksi Hämeenlinna on Hyvä Veli
–järjestelmän kehto.
Täällä ei demareilla ja
kokoomuksella ole mitään muuta eroa kuin
nimi.
Hannukkalaa närästää myös se, miten sotaveteraanien kulkemiset
kuntoutukseen korvataan. Kilometrikorvaus
omalla autolla kuljettaessa on 20 senttiä kilometriltä, mikä ei kyllä
byrokraattien puheista
huolimatta ole kokonaiskorvaus.
- Ei se rahasta ole
kiinni, vaan periaatteesta. Jos kulkemista
ei korvata kokonaisuudessa, niin ei pidä mennä väittämään. Se on
valehtelua.
Muutenkin meno
nyky-Suomessa on mennyt aika nurinkuriseksi.
Kukaan ei enää katso
yhteiskunnan etua. Jos
joku katsoo, hän on
syntinen.
- Kun joku sanoi,
että olisi kirveellä töitä,
minä sanon että kirves
on liian hieno työkalu.
Nyt ollaan aika kau-

kana demokraattisesta
yhteiskunnasta, missä
kaikki kansalaiset olisivat samanlaisia.
Yhdessä loppuun asti

Huolimatta siitä, että
järjestelmä on moneen
otteeseen ottanut Hannukkalan hampaisiinsa,
ei kukaan ole pystynyt
nujertamaan sisukasta
taistelijaa.
- Olen ollut liipaisimella ja minua on
yritetty kaataa, mutta
kertaakaan en ole antanut periksi. Päivääkään
en ole ollut työttömänä
enkä päivääkään lakossa. Sossun luukulla en
ole käynyt kuin kerran,
kun minun piti hankkia
silmälasit. Sen kerran
jälkeen päätin, etten
toiste mene.
Veteraanien kuntoutuksessa Hannukkala
käy – ainakin niin kauan
kuin saa ottaa vaimonsa
mukaan.
- Olemme 63 vuotta
kulkeneet yhdessä ja kuljemme loppuun saakka.
Samaan arkkuun meitä
ei laiteta, mutta muuten
vaimo tulee sinne minne
minäkin. Se on ollut elämässäni siunaus, että ei
ole tarvinnut olla yksin.
On aina ollut kumppani,
joka on minua monella
tavalla tukenut ja auttanut vuosien varrella.

Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Johannes Hannukkalan arkisto

84-vuotiasta sotaveteraania Johannes Hannukkalaa
eivät kaataneet venäläiset eivätkä nujerra byrokraatit.

Johannes Hannukkalan elämän suurin siunaus on
ollut hänen puolisonsa, jonka kanssa hän on kulkenut
yhdessä jo 63 vuotta ja kulkee vastakin – loppuun saakka.
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Politiikka nykyaikana
Mediassa puhutaan
paljon, miksi nuoria ei
politiikka kiinnosta. Vaalirahaskandaali ei kyllä saa
edelleenkään nuoria innostumaan politiikasta, kun
ulkoministeri saa potkut
onnettoman tekstiviestijupakan takia, mutta lakia
rikkoneet kansanedustajat
porskuttavat eteenpäin,

vaikka onhan iso ero kirjoitella tekstiviestejä kuin
rikkoa lakia. Tekstiviestien
suosio kasvaa koko ajan
ja jos aletaan kaivelemaan
jokaisen ﬂirttailuja niin 10
vuoden sisään ministerien
huoneet tuulettuvat aika
tiiviisti.
Olen ehdokkaita houkutellessani päässyt keskus-

telemaan aiheesta lähes
jokaisen kanssa. Aina tulee
vastaan lause: “Enhän mä
nyt politiikkaan lähde, kun
ei saa edes tekstailla.”

Arto Dahlman
Vantaan
Perussuomalaisten
hallituksen jäsen
Vantaan vaalivastaava

Rekkaparkista
Miten käy Vaalimaan
rekkaparkin? 29.5. tulla
tupsahti voimaan uusi
asetus, jonka mukaan Venäjällä yrityskäyttöön
menevät uudet autot saavat
ylittää rajan vain Nuijamaan tai Imatran kautta.

Päätös poistaa käytännössä
autonkuljetusrekat Vaalimaalta. Miten käy silloin
rekkaparkin? Venäjän
lainsäädäntökin muuttui
tällä tapaa arvaamatta,
kun rekkaparkkikin on jo
päätetty rakentaa. On se

kumma, että pienen maan
pitää rakentaa rekkaparkkikin isolle maalle, joka saa
valtavia tuloja öljystä.

Perussuomalainen
Hovinsaarelta

Hätäratkaisuja
Meille muotoiltu yhteiskuntajärjestys on synnyttänyt tilanteen jossa vallitsee
puute energiasta, ruoasta ja
makeasta vedestä. Näiden jatkuva hinnannousu
hyödyttää tietenkin niitä
tahoja jotka hallitsevat
energia-, ruoka- ja vesivaroja, mutta samalla sulkeutuu
yhä useammalta ihmiseltä
mahdollisuus välttämättömään kulutukseen mikä
lisää maailmassa köyhyyttä,
nälkää ja kuolemaa.
Yleisesti väitetään että me
itse olemme syypäitä syntyneisiin puutteisiin koska
elämäntapamme tuhlaa
energiaa, ruokaa ja vettä,
mutta miksi meille sälytetään huono omatunto siitä
että elämme juuri niin kuin
meidät on opetettu? Kun
tuottavuus sekä työvoiman
ja pääoman vapaa liikkuvuus on asetettu kaikkien

muiden tavoitteiden edelle,
on yksityisen ihmisen osalta
energiaa vaativien kuljetusten tarve moninkertaistunut
siinä oravanpyörässä jonka
muut ovat meille suunnitelleet.
Kun tämä kehitys nosti esiin
fossiilisten polttoaineiden rajallisuuden, meille vakuutettiin että ne voidaan korvata
biopolttoaineilla, mutta tämä
“energiaratkaisu” johtikin
ruoka- ja vesipulaan.
Hätäratkaisut johtuvat yksinkertaisesti siitä, ettei tiedetä,
eikä edes haluta kuvitella
kuinka sellaista tulevaisuutta
pitäisi käsitellä missä öljyä
ei enää ole rajattomasti
saatavilla. Jos tämä joskus
oivalletaan, tulevat ratkaisutkin olemaan järkevämpiä.

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.

Sven-Olof Jakobsson
Kokkola

Olisikohan hän jostain
kuulopuheena saanut tietää jotain rasvanahkaisen
työläisen arjesta? Ainakin
lehdistössä hänen kuvaukseensa tuntuisi sopivan aivan eri puolue kuin työväestöä edustava kansanliike.
Niinpä onkin luonnollista,
että puolueen ”perälauta”
vuotaa muihin puolueisiin!

Peruskoulujärjestelmä
hyväksyttiin aikoinaan suurella äänten enemmistöllä
eduskunnassa toukokuussa
1968. Tähän mennessä peruskoulun päättötodistuksen on saanut jo yli kaksi
miljoonaa suomalaista.
Alkukritiikistä huolimatta
peruskoulu on hyvin täyttänyt sille asetetut alueelliset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet. Pisa-tutkimukset ovat osoittaneet,
että Suomen oppivelvollisuuskoulu on ollut yksi
maailman parhaista ja tasaarvoisimmista. Peruskoulu
on parantanut erityisesti
maaseudun ja syrjäseutujen
koulutusmahdollisuuksia.
Viime aikoina on kuitenkin lehdistössä todettu,
että lasten ja nuorten
matematiikan taidot ovat
huonot, osalla jopa surkeat. Kouluissa on käytöshäiriöitä. Yhä suurempi
osa oppilaista on siirretty
erityisopetukseen. Ongelmat pyritään ratkaisemaan
opetusministeri Sari Sarkomaan mukaan vuonna
2008 korottamalla perusopetuksen valtionosuuksia
lähes sadalla miljoonalla
eurolla. Lisämäärärahat

tulisi suunnata erityisesti
oppilaanohjaukseen ja
erityisopetukseen.
Ongelmana on se, että
erityisoppilaiden määrä jatkuvasti kasvaa. Vakavasti
on pohdittava sitä, johtuuko tämä kehitys oppilaista,
opettajista vai huonoista
opetussuunnitelmista. Ei
ole normaalia, että eräissä
kunnissa jopa 20 prosenttia
oppilaista on erityisopetuksessa.
Johtuuko tilanne osittain
myös siitä, että lapset
ohjataan liian helposti
perheneuvolan psykologin testeihin tai siirretään
sopeutettuun opetukseen
monesti jopa ilman testiä,
koska erityisopetukseen
(sopeutettuun opetukseen)
siirto on myös kunnan
edun mukaista? Erityisopetukseen siirretyistä oppilaista kunta saa korotetun
valtionosuuden. Lapsi saa
sopeutetussa opetuksessa helposti hyväksytyn
arvosanan. Ketään ei
jätetä luokalle, mutta onko
lapsi oppinut itsenäisesti
ratkaisemaan ongelmia ja
tekemään työtä?
Ammattikouluissa valitettavasti ollaan tällä hetkellä

huuli pyöreänä, kun osalla
oppilaista on peruslaskutaitokin hukassa. Jos oppilaalla jää ammattikoulu
kesken, joudutaan kysymään, sopeutetaanko tässä
touhussa osa oppilaista
työmarkkinoiden ulkopuolelle? Työmiehiä haalitaan
muun muassa Aasiasta, Venäjältä, Virosta ja Puolasta.
Onko näillä työmiehillä
parempi koulutus kuin suomalaisilla? Huh huh, mihin
tässä mennään?
Nykyinen kehitys huolestuttaa minua. Nykymenolla
osa nuorisosta putoaa jo
hyvinvoinnin ulkopuolelle. Toinen ryhmä, joka
häviää nykymenossa, ovat
eläkeläiset. Työeläkkeitä
korotettiin vuonna 2008
2,4 prosenttia ja inﬂaatio
oli esimerkiksi viime toukokuussa 4,2 prosenttia,
joten eläkeläisten elintaso
huononi, vaikka valtiovarainministeri totuudeksi
muuta väittääkin. Olisiko
Perussuomalaisista apua
näihin ongelmiin?

Asko Salo
Seinäjoki

Eduskuntavaalien siirto
virheratkaisu
Eduskuntavaaleja
ollaan siirtämässä tutulta
ja perinteiseltä paikaltaan
maaliskuulta myöhemmäksi, eli huhtikuulle.
Luulenpa sen olevan kyllä

virheratkaisu! Jo ennestään
alhaiset äänestysprosentit
tulevat hyvin todennäköisesti laskemaan entisestään.
Huhtikuussa kevät alkaa
jo painaa päälle ja ihmisillä

on sen mukanaan tuomaa
muuta puuhaa äänestystouhujen sijasta.

Antero Tanskanen
Helsinki

Suomen lipun käyttöä
tarkennettava

Ei yksi ”Urpiainen” kesää tee!
Tällainen sanonta nousee mieleen, kun ajattelee
tämänhetkistä sosialidemokraattien
tilannetta.
Puolueen ukkoutunutta
jäsenkuntaa ajatellen saattaa heidän keskuudessaan
puoluejohtajaksi valittu,
kultalusikka suussa syntynyt Urpilainen tuntua kummajaiselta!

Sopeuttaako koululaitos
suomalaispoikia työttömiksi?

Suurimman siivun saanevat perussuomalaiset,
jonka puheenjohtajakin
koetaan omakohtaisten kokemustensakin perusteella
parhaaksi työväestön arjen
ymmärtäjäksi ja vähäväkisen kansan puolustajaksi.
Kyllä kansa tietää…

Paavo Närvänen
Pirkanmaa

Perussuomalaisena
olen pitemmän aikaa

seurannut sinivalkoisen
lippumme raiskausta ja
sen arvolle sopimatonta
käyttöä. Nykymaailman
meno on vienyt perinteisen lippukunnian ojanpohjalle. Lukuisissa tilaisuuksissa heilutellaan
häväistyjä lippuja.
Suomen lippuun eivät kuulu mitkään yli-

määräiset iskulauseet eivätkä nimikirjoitukset.
Samoin alkuperäiseen lippukunniaan ei
kuulu lipun roikottaminen maata viistäen.
Mielestäni pitää viipymättä ottaa asia virallisella taholla esille
ja tarkentaa lippumme
käyttöohjeita.
Suomen lipun kunnia ja arvostus tulee pa-

lauttaa sille kuuluvalle,
alkuperäiselle tasolle.
Omat kansanedustajamme voivat vaikuttaa
asiaan.
Juhani Saksa
Kangasniemi
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Perussuomalaisen puolueen johtoa:

Georgia tänään,
Suomi huomenna?
Toivottavasti Georgian ja Venäjän välisistä taisteluista
on edes se hyöty, että ne avaavat suomalaisten maanpuolustuksen lakkauttajien silmät. Yhtä vähän kuin
muu maailma reagoi hyökkäykseen Georgiaa vastaan, se
reagoisi hyökkäykseen Suomea vastaan.
Uskoisin, että jalkaväkimiinoille ja rypäleaseille olisi
ollut käyttöä. Uutiskuvista päätellen käytössä ovat juuri
ne aseet joita meillä on päätetty romuttaa. Jokainen voi
myös itse vaikuttaa, esimerkiksi itse aion jatkossa ostaa
vain georgialaista punaviiniä.

Kim Lindblom
Helsinki

Ympärileikkauksesta
Sosiaali- ja terveysministeriö puuhaa poikien ympärileikkauksen sallivaa lakia jo tänä vuonna. Jos on niin
että mainittuja toimenpiteitä aletaan kustantaa verorahoilla, niin silloin kova vastalause.

T: Mauri Järvinen

Kunnallisvaalikyselyn arvonta
on suoritettu
Pääpalkintona olleen risteilyn Tallinnaan kahdelle
hengelle voitti Marja-Leena Pietikäinen,
Nekalankulma 3 E 34, 33800 Tampere.
Timo Soinin Maisterisjätkä-kirjan nimikirjoituksella
varustettuna voittivat
Pirjo Helenius
(Sahatie 3 D 39, 01650 Vantaa),

Kristiina Ranta
(Kalasääksentie 6 C 25, 02620 Espoo),

Juha Poutanen
(Ville Ritolantie 132, 61100 Peräseinäjoki),

Petri Partanen

PerusS:n puoluehallitus:
Timo Soini, puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
E-mail: timo.soini@eduskunta.fi
Pentti Oinonen, 1. varapuheenjohtaja
Rautavaara
Puh. (09) 432 3131
E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:
Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
Raimo Vistbacka (pj.)
Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
Avustaja: Toni Kokko, (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen,
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Timo Soini (vpj.) (09) 4321
Helsinki
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Pj Arto Välikangas, Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Avustajat: Jukka Jusula, 0400-606 220
Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Häme
V-M Saarakkala, 050-919 6079
Puh. 040-556 9159
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi
Pj Harri Kerijoki, Kaarnatie 6 C, 181120 HEINOLA
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi
Pentti Oinonen Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472 Puh: 050-547 7101
Pirkko Mattila, 3. varapuheenjohtaja
Kainuu
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Muhos
Avustaja: Antti Valpas, (09) 432 4131
Pj Pentti Kettunen, kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
antti.valpas@eduskunta.fi
Puh. 050-517 3595
Puh: 044-029 6681, E-mail: pentti.kettunen@kotiportti.fi
E-mail: pp.mattila@kolumbus.fi
Keski-Pohjanmaa
Pirkko Ruohonen-Lerner
Pj Alpo Ylitalo, Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
Ossi Sandvik, puoluesihteeri
Puh: (06) 822 4900, 0500-369 998,
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Lintulantie 88, 61270 Luopajärvi
E-mail: alpoylitalo@luukku.com
Avustaja: Kirsi Seivo, (09) 432 4165
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
kirsi.seivo@eduskunta.fi
Keski-Suomi
E-mail: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Pertti
Virtanen
Lauri Heikkilä
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi
Puh.
(09)
432
3111,
050-512
2373
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Kymi
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
Pj Juho Eerola, Rastaantie 32, 48220 KOTKA
Avustaja: Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi
Puh: 040-566 7831, E-mail: juho_eerola@hotmail.com
kimmo.lehtonen@eduskunta.fi
Lappi
Osmo Kokko
Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Matti Säärelä, Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh. (09) 432 3276
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi
Oulu
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi
Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
Pj Ahti Moilanen, Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Lasse Lehtinen
Puh. (09) 432 4186, toni.kokko@eduskunta.fi
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi
Torikatu 35 B 5
Pirkanmaa
Taloudenhoitaja: Tiina Sivonen
67100 Kokkola
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Pj Reijo Ojennus, Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
Puh. 0500-704 956
Fax 0207 430 801, Email:tiina.sivonen@eduskunta.fi puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
Helena Ojennus
E-mail: paakari@jippii.fi
Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Pohjois-Karjala
Puh.
0400
917
351,
marjo.pihlman@eduskunta.fi
Puh. 03-448 0350, 0400-236 154
Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Fax: 03-448 0350
Perussuomalaiset Naiset:
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
osmo.kokko@kolumbus.fi
Mäntyläntie
22,
53650
Lappeenranta
Marjo Pihlman
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Pohjois-Savo
Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
Puh. 05-416 9500, 040-775 1757
Pj Pentti Oinonen, Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Puh: 050-512 2472, E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi
Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa
Satakunta
Vesa-Matti Saarakkala
Pj Seppo Toriseva, Penunvahe 10, 26100 RAUMA
Nahkelanraitti 39 A 1, 04350 Nahkela
Perussuomalaiset Nuoret:
Puh. 050-919 6079
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Saarakkala
Puh. 050-517 2810, E-mail: seppo.toriseva@luukku.com
E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi
Varapuheenjohtaja: Ville Vähämäki
Uusimaa
Sihteeri: Johannes Nieminen
Ville Vähämäki
Pj Pietari Jääskeläinen, Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Myyrmäentie
4
B
12,
01600
Vantaa
Ahontie 65, 62800 Vimpeli
Puh.
044-550
0655
Puh. 050-582 9444, pietari.jaaskelainen@yahoo.com
Puh. 040-542 9179
johannes.nieminen@ps-nuoret.net
Varsinais-Suomi
ville.vahamaki@ps-nuoret.net
Pj Lauri Heikkilä, Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Perussuomalaiset Perussuomalaiset rp:n
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
Sannfinländarna rp
tilinumerot:
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Nordea
218518-148703
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 Fax: 0207 430 801
Sampo 800013-70212996
peruss@perussuomalaiset.fi

(Soukontie 289, 38700 Kankaanpää)

ja Esko Laaksonen
(Valkeaviidantie 49, 31380 Letku).

Puoluetoimisto ja lehti onnittelevat voittajia.

POSTIMAKSU
MAKSETTU
vanha osoite:

HARRI NIEMINEN
Lahden Perussuomalaisten hallituksen jäsen

Tutustu kotisivuihini
www.harrijuhaninieminen.kotisivukone.com

p. 040-7751510

