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Päätoimittaja Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Terveydenhuoltomme
on kriisissä
Tuntuu siltä, että olemme
menossa koko ajan kohti Amerikan mallia, jossa
ihmistä hoidetaan jos hän
pystyy siitä maksamaan,
tai hänellä on hyvä vakuutus. Maahamme on syntynyt kaksi erilaista terveydenhuoltosektoria, yksityinen ja julkinen. Lain mukaan kunnan on järjestettävä joko itse tai yritysten
tai järjestöjen kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.
Väestön muutos, vanheneminen ja suuret muuttoliikkeet asettavat kunnil-

le suuria haasteita palveluiden suhteen. Henkilöstön saatavuus on heikkoa
sosiaali- ja terveydenhoitopuolille. Miksi kukaan haluaisi tehdä ruumiillisesti

ja henkisesti raskasta työtä pienellä palkalla kunnallisella puolella? Kaikki jotka pystyvät, sijoittuvat tietenkin yksityissektorille,
menemällä joko työsuhteeseen tai perustamalla itse
yrityksen, joka tarjoaa kyseisiä palveluita.
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Yksityissektorilla omistussuhteessa työskentelevät
voivat nostaa osan palkastaan osinkotuloina, jonka
verotus on huomattavasti kevyempää kuin palkansaajien tuloverotus. Tämä
on tietenkin kilpailua vääristävä tekijä, jos vastakkain
ovat kunnallinen ja yksityinen sektori.
Korostan, että tässä ei rikota Suomen lakia. Tulkinta siitä, mikä on palkkatuloa ja mikä on osinkotuloa,

on hämärtynyt. Hallinto-oikeus on tehnyt asiasta 3-2
päätöksen, joka sallii tuon
verokikkailun. Tämä on
johtanut terveydenhoidon
rahasammon syntymiseen.
On toki muitakin yritysalueita, joilla on vastaavanlainen tilanne yhteiskunnassamme. Julkinen terveydenhuolto joutuu kilpailemaan
sairaanhoitohenkilöstön
saamisesta palvelukseensa. Julkisen puolen kireästä
palkkaverotuksesta johtuen
väkeä vuotaa koko ajan yksityissektorille, osinkotulojen veroparatiisiin.

Muutoksia asenteisiin
Omaishoidontukeen kuntien kannattaisi sijoittaa huomattavasti nykyistä enemmän. Pelkkä omaishoidon
tukeminen ei tietenkään
ratkaise yksinään edessämme olevaa suurta terveys- ja
sosiaalipuolen kriisiä. Tällä hetkellä löytyy vielä ihmisiä, jotka haluavat hoitaa oman sukunsa ikäihmisiä kotonaan. Näille ihmisille, jotka haluavat säästää
yhteiskunnan rahoja, pitää
yhteiskunnan antaa tarvittava taloudellinen tuki.
Omaishoidon tukea saavat
työllistävät kaiken lisäksi
itsensä, ja maksavat myös
normaalia palkkaveroa ta-

kaisin kuntiin ja valtiolle
saamastaan tuesta.
Turvallisuutta pidetään
tärkeänä tekijänä. Ammattitaitoisen ja riittävän henkilökunnan osuus on myös
erittäin tärkeä asia, varsinkin kuntasektorilla. Hoitajat saivat niin mitättömän
pienen palkankorotuksen,
että se ei motivoi hakeutumaan hoitoalalle kunnalliselle puolelle. Tämän aliarvostuksen takia maassamme perustetaan joka
kuukausi useita erilaisia ja
eritasoisia yksityisiä hoitolaitoksia. Yksityissektorilla
potilas saa hyvää palvelua,
ja hoidon taso on mielestäni erittäin hyvä. Asiakas
voi valita ottaako siivouksen, ruuan, tarvittavat lääkärin ja hoitajien palvelut
ja kuinka usein.
Yksi varjopuoli tässä yksityisten yritysten tarjoamassa hoitomuodossa kuitenkin on. Hoidettavan rahapussin pitää olla kunnossa. Ilman rahaa tuota hoitoa
näistä laitoksista ei yksinkertaisesti saa. Viidellä tuhannella eurolla vuodessa
saa vasta perustarpeita tyydyttävän hoidon, esimerkiksi kaupassa käyntiä ja siivousapua. Pitää olla syntynyt
kultalusikka suussa, tai elämän aikana löytänyt tuon
monen tavoitteleman lusi-

kan tai vihreän oksan. Pelkällä tavallisella työnteolla tuota rahaa ei moneltakaan löydy, vaan pitää tyytyä kunnan tarjoamaan yhteiskunnalliseen apuun, joka
sekin nykyään maksaa.
Kunnallisella puolella on
eriarvoisuutta huomattava
määrä, riippuen siitä, asutko rikkaan vai köyhän kunnan alueella. Kuntien tavoitteena on oltava tason ylläpito ja tuottavuus riippumatta asuinpaikkakunnasta. Palvelujärjestelmää pitää
uudistaa kokonaan, yhteistyötä on tehtävä yli kuntarajojen.
Henkilöstön, palvelurakenteen ja tuottamistapojen uudistaminen on ratkaisu jo esillä olevaan kuntien ongelmaan. Markkinaehtoisten palveluiden hyödyntämiseen ja palveluiden
kehittämiseen on panostettava enemmän. Selviytymiseen tukevaan malleihin,
ateria-, asumis- ja turvapalveluihin on lisättävä kuntien
resursseja. Uudistuksen vastustajia on tietenkin paljon,
kaikki eivät näe kokonaisuutta. Ne jotka eivät käytä näitä palveluita, suhtautuvat näihin asioihin usein
kaikkein kriittisimmin On
helppo arvostella ja kritisoida kun ei tiedä asiasta yhtään mitään.
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Absoluuttinen demokratia
Tiedotusvälineet pitävät
meidät hyvin ajan tasalla
Yhdysvaltain presidentin
esivaaleista, ja aikanaan varmasti loppupeleistä. Tietoa
tulee myös Venäjältä, jossa
presidentin valinta on kohtapuolin käsillä. Sen sijaan
tiedottaminen EU:n muotoutumisesta presidenttivetoiseksi on ollut lievästikin
ilmaistuna kovin vähäistä.
Suomalaisina ja EU-kansalaisina voisi luulla meidän olevan hyvä tietää, että
saamme vuonna 2009 EUpresidentin, jonka valinta
on kansalaisten ulottumattomissa. Amerikkalaiset ja
venäläiset sentään saavat
äänestää päämiehestään,
vaikka näittenkin maitten
demokratian aitoudesta
voidaan olla ainakin kahta
mieltä. Jokatapauksessa me
EU:n kansalaiset emme saa
äänestää EU:n presidentistä. Me saamme sen, mikä
meille annetaan.
Myöhemmin tänä vuonna EU maiden johtajat ää-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

nestävät presidentin virkaan Euroopan unionin
neuvostossa. Annas olla
kenet saamme. Tästä ei kovin suuria vetoja kannattane ruveta lyömään, mutta
pientä panosta voisi koettaa Tony Blairin puolesta.
Telegraph lehden mukaan
EU:n presidentin virkaan
kuuluu 267000 euron vuotuinen palkkio, ja viran voi
hoitaa työskentelemällä
kolme päivää viikossa.
Suomen valtapuolueille
tulee vielä kiire riisua Suomen presidentiltä loppukin
jäljellä oleva valta, eihän
yhteisössä voi olla montaa
todellista valtaa käyttävää
presidenttiä.

Ennen oli ennen
Kemijärven sellutehdasta 1960- luvulla perustettaessa, tehtaan kannattavuudesta ei ollut varmuutta,
mutta siihen aikaan valtiovalta kantoi sentään huolta ja vastuuta syrjäisenkin

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Suomen ihmisistä ja heidän
pärjäämisestään. Sittemmin
ajat ovat muuttuneet. Nyt
kannattava tehdas suljetaan, eikä myyntikään tule
kysymykseen, mikäli ostaja aikoisi jatkaa samaa tuotantoa. Nykyisin valtiovalta
ei välitä eikä halua kantaa
huolta syrjäisen Suomen
ihmisistä, vaan puolustelee suurelta osin itse omistamansa yhtiön tehtaan lakkautustoimia. Pääministeriä
myöten kemijärveläisille on
käyty vakuuttelemassa, että mitään ei tässä voida, tämä on nyt tätä. Uskoa pitäisi, vaikka oikeasti kyse on
siitä, mihin halutaan puuttua ja mihin ei. Tämän päivän muotia on huolehtia ainoastaan osakkeenomistajien eduista. Tässä muodissa
en halua olla mukana.

Kevättä kyntteliltä
Talvi on sentään taittumassa kohti kevättä ja valo lisääntyy joka päivä. Saman-

kaltainen toivon sarastus
on havaittavissa niissä kunnissa ja kaupungeissa, joissa Perussuomalainen toiminta käynnistyy. Se antaa
toivoa aidon demokratian
toimimisesta paikallisesti myös siellä, missä tähän
saakka on ollut tarjolla ”ainoa vaihtoehto”.
Koskaan ei voi olla aitoa
demokratiaa siellä, missä
sanotaan olevan vain yksi vaihtoehto. On tärkeää
nostaa esiin eri näkökantoja, jotta tehtävien päätöksien pohjana olisi perusteellinen pohdinta. Tässä haluan olla mukana. Ajatteletko samoin?
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Kunnallisvaalit paikallinen kannatusmittaus
Toivo Mäkelää Kaustiselta kannattaa
kuunnella. Erityisen paljon häneltä on
opittavaa kunnallisvaaliasioista. Mäkelä on minulle monasti sanonut, että olipa
puolueen puheenjohtajana kuka tahansa,
Kaustisella menevät kunnallisvaalit aina
hyvin ja asetetaan täysi lista ehdokkaita.
Tällä kokemuksen tuomalla viisaudella
on meidän jokaisen hyvä vyöttää itsemme ja lähteä ehdokashankintaan.
Kunnallisvaaleissa mitataan paikallinen Perussuomalaisten kannatus. Tämä
tehdään erikseen joka kunnassa. Jos Perussuomalaisilla ei ole ehdokkaita, ei voi
tulla ääniä. On turhaa kuvitelmaa, että
naapurikunnan hyvällä kannatuksella
voitetaan vaalit omassa kunnassa. Vastuu
ja oma onnistuminen on suoraan johdettavissa oman kunnan vaalituloksesta.
Kansanedustajaksi mielivillä perussuomalaisilla kunnallisvaalit toimivat esivaalina. Siinä selviää oletko profeetta omalla maallasi. Vahva lista tuo uskottavuutta. Siksi tarvitaan paljon hyviä ehdokkaita, koska äänten kokonaispotti ratkaisee.
Kunnallisvaalit ovat myös kypsyyskoe. Onko malttia ja kanttia mennä eteenpäin.
On tärkeää, että Perussuomalainen
vaihtoehto on tarjolla. Jokaista tarvitaan.
Vastuuta on otettava, muuten valta jää
saamatta. Paikallisesti on pystyttävä tuomaan esiin kestävät teemat ja ratkaisut.
Perussuomalaiset edustavat kuntapolitiikassaan asialinjaa. Asiat ratkaisevat
- ei esittäjä. Kuntapäättäjien vallankäytön on perustuttavakuntalaisten antamaan valtakirjaan.
Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että vaalityöllä on merkitystä. Parasta
vaalityötä on hyvin hoidettu luottamustoimi. Tulokset puhuvat puolestaan. Kunnallispolitiikka on joukkuepeliä. Perussuomalaisten omilla listoilla ei voi olla vihollisia.
Sellainen lista, jossa energiaa kulutetaan
sisäiseen jurputukseen ei menesty.
Paikallisvaaleissa mitataan ennen kaikkea kunkin kunnan perussuomalaisten
kannatusta. Vaaleilla on yleispoliittinen
luonteensa, mutta se ei ole ratkaiseva. Kuntavaaleissa jokainen perussuomalainen voi
myös itse mittauttaa kannatuksensa. Mitattu kannatus on todellinen kannatus.

”Vastuuta
on otettava, muuten
valta jää saamatta”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Ylitämme kunnallisvaaleissa kirkkaasti
viimekertaisen vaalituloksemme, kun meistä jokainen kantaa vastuunsa ja antaa panoksensa. Lähde ehdokkaaksi, ota henkilökohtainen vastuu.

Heinäluoma lähti

vaikea saada. Tiedän tämän kokemuksesta. Olin ollut Perussuomalaisten johdossa kolme vuotta, kun tulin valituksi
Espoon valtuustoon vuonna 2000, kuusi vuotta kun voitimme eduskuntavaalit
2003 ja tulin kansanedustajaksi, yhdeksän vuotta kun saimme presidentinvaaleissa yli 100 000 ääntä.
Heinäluoman tili tuli täyteen yhdestä
vaalitappiosta ja kolmesta vuodesta.

Nuorisokannatus
yli kaksinkertaistunut

Eero Heinäluoma jätti SDP:n puheenjohtajuuden. Päätös ei varmasti ollut helppo.
Helppoa ei ole löytää parempaa seuraajaakaan. Kun asiat menevät pieleen, ne menevät yleensä pieleen täydellisesti. Näin on
jos siltä näyttää, sanotaan.
SDP on menettänyt paljon kannatustaan
mm. Perussuomalaisille. Miksi? Siksi, että
meillä on ollut tarjota parempi vaihtoehto.
Liikaan tyytyväisyyteen ei ole syytä. Politiikassa jokaisen mökki palaa vuorollaan.
Kriisissä on myös mahdollisuus. Politiikassa eivät taikurit pärjää, siksi on selvää, ettei
SDP:n kannatus siinä samassa muutu.
Samaa pätee Perussuomalaisiin. Tiukka
oman linjan ja oman politiikan vetäminen
luo ja tuo kannatusta. Vahva perusta tuo
uskottavuutta. Olemme nostaneet kannatustamme viime eduskuntavaaleista. Kuukausittaisen mielipidetiedustelut eivät tee
autuaaksi. SDP:ssa nähtiin mitä tapahtuu,
kun tappiota ei osata käsitellä. Kun huuto
yltyy, järki sumenee.
SDP tarvitsee johtajan, joka pystyy vetämään puoluetta vähintään kaksi kautta
eli kuusi vuotta on minimi. Nykypolitiikka
on niin nopearytmistä, että työrauhaa on

Helsingin Sanomat julkaisi mielipidekyselyn, jonka mukaan alle 30-vuotiaiden
keskuudessa kannatuksemme on noussut neljässä vuodessa 2,5 prosentista 5,5
prosenttiin. Nousu on ollut huima ja näkynyt jo pitkään selvästi.
Olen tästä erityisen iloinen, sillä liityin itsekin aikanaan puolueeseen 16vuotiaana.Puolueemme nuorisojärjestön ja naisjärjestön rooli ja vastuu kasvavat kun kannatus lisääntyy. Ideologinen perustyö vaatii jatkuvaa kehittämistä. Uudet ideat otetaan käyttöön. Ainoa
kriteeri on, että ne ovat parempia kuin
vanhat eväät. Asia ja moraalinen perusta ovat avainasemassa.
Tuen sekä nuoria että naisia. En iän ja
sukupuolen perusteella vaan mahdollistamalla omalta osaltani pätevyyden merkityksen. Ikä ja sukupuoli eivät minulle ole
peruste eteenpäin menolle, mutta ne eivät
ole este. Perussuomalaisten kannatus ja
vaikutusvalta nousevat, kun tehdään moraalisesti kestävää politiikkaa ja hyödynnetään uudet ideat hylkäämättä vanhoja
koeteltuja ja hyväksi havaittuja konsteja.

”Ministeri Katainen totesi, että mitään rahaa ei lisäbudjetin kautta ole tulossa. Mutta esimerkiksi Länsi-Suomen poliisialueen päällikkö eli poliisineuvos totesi lehdessä, että yhtäkään eläköitynyttä paikkaa,
kun poliisi lähtee eläkkeelle, ei tulla täyttämään, kun ei ole rahaa.
Tämähän on täysin mahdoton tilanne,
kun ministeri Holmlund täällä sanoo, että pyritään siihen, että jokainen koulutettu poliisi saa vakanssin, työpaikan. Eli kyse
on siitä, että nuoret ovat hakeutuneet poliisialalle, mutta on lainoja jne., ja nyt ei tule vakansseja, vaan työttömyyskortisto korkeintaan, kun siellä on jo, niin kuin ministeri sanoi, 190. Eli ilmeisesti ainoa ratkaisu tällä hetkellä olisi raha, jolla niitä avoimeksi tulevia vakansseja voitaisiin täyttää.
Onko nyt täyttökielto?”
Raimo Vistbacka 7.2.2008
”Ruuhkamaksut lyövät pienituloista ja perussuomalaiset eivät sitä hyväksy. Mutta
länsimetron kustannukset ovat nousseet
350 miljoonaa euroa siitä, kun Espoon valtuusto harhautettuna hyväksyi metropäätöksen. Valtio sitoutui edellisen hallituksen
aikana, valtiovarainministeri Heinäluoma
ja koko hallitus, 30 prosenttiin.
Mikä on nyt arvoisan hallituksen kanta,
liikenneministeri ja valtiovarainministeri?
Saako Espoon rikas kaupunki teiltä tuosta vaan 150 miljoonaa rahaa, kun on tehnyt
laskuvirheitä?”
Timo Soini 7.2.2008

Runohetki

Perussuomalaiset kasasivat suur-yhdistyksen Salon seudulle Valkoiset purjeet
Salon seudulle on perustettu oma perussuomalaisten yhdistys. Mistään pienestä yhdistyksestä ei ole kysymys, sillä sen toiminta kattaa vuoden kuluttua Saloksi yhdistyvät kymmenen kuntaa.
Yhdistyksen nimeksi perustavaan kokoukseen osallistujat halusivat nimenomaan
Salon seudun Perussuomalaiset, jotta Saloon liittyvien yhdeksän ympäryskunnan
perussuomalaisille olisi kodikkaampaa
liittyä yhdistyksen jäseniksi. Jatkossa nämä kunnat ovat kunnallisvaaleissa yhdessä, ja Suursalon valtuustoon tulee valittavaksi 75 valtuutettua. Yhdistyksen tavoitteena onkin asettaa mahdollisimman monta ehdokasta syksyn kunnallisvaaleihin.
Perustamiskokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Satopää. Hallitukseen valittiin Antti Leinonen
(vpj.), Kati Leinonen, Maria Kiiveri (sihteeri), Jorma Tamminen, Noora Jokela (2.
vpj.), Simo Hovi sekä Mika Rahikka (rahastonhoitaja).
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Uusi päivä, uusi vuosi ja
sun purtesi lähti jo matkaan.
Ja tahtoen elämän valloittaa
se irtosi laituriltaan.
Ja me katsoimme pikkuista elämää,
sitä valkopurtesi matkaa.
Joka elämään kauaksi kuljettaa
kohti aavaa kun tiesi jatkaa.
Horisontti me joskus saavutetaan,
ohi sen vaan ei pestimme riitä.
Purret uudet teille me onnea toivotetaan
kun te jatkatte matkaa siitä.
Sun elämänpurtesi valkoinen
jo uuteen aamuun kulkee,
ja me toivomme että matkan sen
nyt siunaus syliinsä sulkee.
Kuvassa Salon seudun perussuomalaisten tuore hallitus. Antti Leinonen,
Kati Leinonen, Maria Kiiveri, Jorma Tamminen, Kalevi Satopää, Noora
Jokela, Simo Hovi ja Mika Rahikka.
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Taustat muistettava
sa tahtovat unohtua myös annetut lupaukset. Syynä voivat joskus
olla myös niin sanotut palkkiotoimet. Tälle ilmiölle löytyy myös
kansanomainen sanonta: virka tai
asema on noussut päähän.
Mikäli tämän päivän valtaa
käyttävät päättäjät ja vaikuttajat
muistaisivat ja sisäistäisivät taustansa sekä ne olosuhteet, joissa
ovat kasvaneet, he toimisivat todennäköisesti ainakin osin toisin
kuin mitä he nyt tekevät. Mielestäni jokaisella kansalaisten asioista päättävällä olisi syytä mennä itseensä ja kysyä, toimisinko niin
kuin nyt toimin, jos olisin vielä eilen ollut se peräkylän pienen mökin tyttö tai poika, joka olin vuosia sitten.

Monet yhteiskunnassamme vaikutusvaltaisessa asemassa olevista henkilöistä, kuten esimerkiksi ministereistä, kansanedustajista, suuryritysten pääjohtajista, valtion laitosten johtajista, etujärjestöjen puheenjohtajista ovat
lähtöisin varsin vaatimattomista
oloista. Samanlaiset olot löytyvät
monien niin kutsuttujen auttajien eli lääkäreiden, työvoimatoimistojen johtajien, sosiaalijohtajien, oikeusavustajien ynnä muiden taustalta.
Tämä on osoitus siitä, että suomalainen yhteiskunta on demokraattinen. Kaikilla on mahdollisuus syntyperään ja paikkaan katsomatta nousta omalla työllään ja
tarmollaan eteenpäin vaikka huipulle asti. Se on hyvä. Näin tulee
olla jatkossakin.

Vähäosaiset huomioon
Omien lähtökohtien parempi tiedostaminen auttaisi varmasti siihen, että henkilö ottaisi esitystä
tai päätöstä tehdessään huomioon vähempiosaiset kansalaiset
paremmin ja harkitsisi omat toimensa eri tavalla kuin mitä tällä
hetkellä sangen usein tapahtuu.
”Köyhät kyykkyyn ja hiljaa” asenne on saanut päivä päivältä

Lähtökohta unohtuu
Valitettavasti omalla uralla eteneminen ja varsinkin tavoiteltu eteneminen, aiheuttaa monille sen,
että oma yhteiskunnallinen ja sosiaalinen lähtökohta unohtuu ja
henkilö samaistuu oman virkatai luottamustoimen mukanaan
tuomaan asemaan. Siinä samas-

Kirjallinen kysymys:

Työpaikkakiusaamista
seuraavan ja tutkivan yksikön
perustamisesta
Työpaikkakiusaaminen on vasta viime aikoina noussut laajaan
tietoisuuteen, ja sen uhriksi joutuneet ovat alkaneet kertoa kokemuksistaan ja vaatia oikeutta itselleen kärsimyksistään. Useat asiantuntijat ovatkin myöntäneet, että ongelma on huomattavasti oletettua laajempi, ja työpaikkakiusaamista esiintyy, jos
ei kaikilla, niin ainakin hyvin useilla työpaikoilla.
Kiusaamisen kohteeksi joutuneita on varovaistenkin arvioiden
mukaan kymmeniätuhansia, ja kiusaamisesta aiheutuu vuositasolla valtaisa määrä työstä poissaoloja, lääke- ja terapiakustannuksia, ennenaikaiselle sairauseläkkeelle joutumisia sekä jopa itsemurhia. Näitä seurauksia ei kuitenkaan osata vielä luokitella kuin
poikkeustapauksissa työpaikkakiusaamisesta johtuviksi. Yleensä sairastuminen tai poissaolot koetaan enemmänkin uhrin heikkoudeksi ja omaksi syyksi kuin kiusaamisen aiheuttamina oireina.
Voidaan puhua lähes piilossa olevasta työperäisestä kansantaudista, jonka tutkiminen, syiden ja seurausten selvittäminen sekä tarpeelliset ehkäisy- ja hoitotoimet ovat lähes olemattomat.
Kiusatuille ei ole tällä hetkellä olemassa mitään omaa, ongelman tuntevaa auttajaverkostoa, kuten tilanne on onneksi esimerkiksi päihdeongelmasta kärsivien kohdalla. Työterveyslaitokseen tuleekin pikaisesti perustaa uusi työpaikkakiusaamiseen
erikoistuva tutkimus- ja tarkastusyksikkö, joka ryhtyisi selvittämään ongelmaa ja kehittämään työpaikkakiusaamisen selvitysja hoitojärjestelmää maahamme.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä uuden työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseksi Työterveyslaitokseen?
Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008
Raimo Vistbacka
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lisää valtaa. Kova, vain itsestä välittävä amerikkalaistyylinen elämänasenne leviää varsinkin hyvin
menestyvien keskuudessa.

Taistelu jatkuu
Suomalaisen yhteiskunnan eräs
voimavara on aina ollut keskinäinen toistensa kunnioittaminen ja
toisistaan myös köyhemmistä ja
vaikeuksissa olevista, kuten vanhuksista, sairaista ja vammaisista,
huolehtiminen. Olemme puhuneet pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta.
Samoin naapuriapu ja sukulaisten tuki on kuulunut perinteiseen
suomalaiseen elämänmenoon. Tästä ei tulisi nytkään luopua, vaikka
olemmekin joutuneet siirtymään
eurosuomalaiseen aikaan ja vaikka yhteiskunnan eriarvoisuus näyttää myös taloudellisessa mielessä
lisääntyvän. Se ei saa kuitenkaan
johtaa siihen, että yhteiskunnassamme eriarvoisuus ja syrjäytyminen ”lukitaan” kohtaamaan sukupolvesta toiseen samoja perheitä.
Tätä kehitystä vastaan olen yrittänyt taistella yli 20 vuotta niin
eduskunnassa kuin muissakin tehtävissäni ja se taistelu jatkuu.

Gramex palkitsi säveltaiteilijoita
Lasse Kurki, Kari Kriikku ja Riku
Niemelä saivat Gramexin 40 vuotispalkinnon (kukin 13.333 euroa)
tunnustuksena monipuolisesta, ansiokkaasta toiminnasta esittävän
säveltaiteen alalla. Palkinnot jaettiin Helsingissä maanantaina 4.2.
Gramexin palkintojenjakotilaisuus oli laatuaan ensimmäinen, sil-

lä Gramex täytti 40 vuotta ja sen
kunniaksi järjestö jakoi nyt palkinnot. Tämä kerta ei kuulemma jää
viimeiseksi, vaan palkinnon jakamisesta on tarkoitus tehdä perinne.
Ehdokkaita palkinnon saajaksi oli alkuun peräti yli 40 000. Listalla oli kotimaista muusikkoa,
laulajaa, kapellimestaria ja äänit-

teiden tuottajaa sekä näiden lukuisia ulkomaisia kollegoja. Ehdokkaille kilpailuraati asetti ensin tietyt raamit, jotka olivat tällä kertaa esittävän säveltaiteen
puolella.
Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Hän on kiertänyt 25-henkisen Riku Niemi Orchestran kanssa pitkin
Suomea solisteinaan iskelmämaailman tunnettuja henkilöitä.

Niemi toivoi uudistuksia lainsäädäntöön ja taiteenedistämiseen, varsinkin kopiointiin ja
piratismiin liittyvissä asioissa.

Kari Kriikku on syntynyt
vuonna 1960, hän on klarinetisti. Kriikku on saanut paljon
palkintoja jopa kansainvälisillä
foorumeilla mitattuna. Kriikku
on toiminut myös Uudenkaupungin Crusel -viikolla taiteellisena johtajana sekä Avantissa, jonka yhtenä perustajana
hän myöskin toimi.
Lasse Kurki on syntynyt vuonna 1969, hän on säveltäjä-sanoittaja-kitaristi-laulaja-tuottaja-radiotoimittaja. Aiemmin
Kurki toimi Lemonator –yhtyeessä. Kurki on toiminut tuottajana Egotripin ja Von Hertzen Brothers -yhtyeiden sekä
Emmin levyillä. Kurki on tehnyt kappaleita Katri Ylanderille, Jonna Tervomaalle ja Hanna
Pakariselle.
Riku Niemi on syntynyt vuonna 1967, hän on kapellimestari-sovittaja-tuottaja-muusikko.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Välikysymys!
Lokakuun 25. päivänä 2007 julkaisemassaan pörssitiedotteessa
Stora Enso Oyj ilmoitti päätöksestään sulkea pysyvästi Summan
paperitehtaan ja Anjalan tehtaan
aikakauslehtipaperikoneen sekä
Kemijärven sellutehtaan ja Ruotsissa sijaitsevan Norrsundetin sellutehtaan. Lisäksi Stora Enso aikoo myydä Kotkan tehtaansa ja
mahdollisesti myös Kotkan sahausliiketoiminnan sekä vähentää satoja työntekijöitä konsernin
hallinnosta ja keskitetyistä palveluista Suomessa ja muissa maissa.
Yt-neuvottelujen päätyttyä työntekijävähennykset täsmentyivät
985 henkilöön.
Valtiolla on Stora Ensossa 25
%:n äänivalta. Lisäksi Kelalla on
10 %. Tästä huolimatta hallitus
on ollut täysin passiivinen Stora Enson yksiköitten lakkautuspäätösten estämiseksi. Ministerit ovat eri yhteyksissä antaneet
ristiriitaista tietoa siitä, mistä alkaen heillä oli ollut tietoa tai käsitys näistä supistuksista. Pääministeri Vanhanen on ilmoittanut
saaneensa tiedon yhtiön päätöksestä edellisenä iltana ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies hieman ennen pörssitiedotteen julkaisemista.
Hallituksen passiivinen linja oudoksuttaa siksikin, että Stora Enson ilmoittamat perusteet tehtaiden lakkauttamiseksi ovat osoittautuneet virheellisiksi puun saatavuuden, yksiköiden kannattavuuden ja energian käytön osalta.
Lisäksi monet kysymykset, mm.
neuvottelut Venäjän puutulleista
ja mahdollisuudet lisätä kotimaisen raaka-aineen käyttöä, ovat
ratkaisematta.
Kemijärven sellutehtaan ja
Summan paperitehtaan työntekijät ovat esittäneet toiminnan jatkamista ja kehittämistä.
Hallitus on keskittynyt koko
ajan puhumaan jälkihoidosta sen
sijaan, että se olisi omalla toiminnallaan vaikuttanut Stora Enson
edellä mainittujen laitosten toiminnan jatkamiseen. Hallitus ei
ole yrittänyt pelastaa edes Kemijärven tehdasta, vaikka se on ItäLapin suurin yksityinen työnantaja. Itä-Lappi kärsii kaikilla alue-

Kuva: Jussi Niinistö
Kemijärven Massaliikkeen järjesti Stora Enson tehtaiden lakkauttamista vastustavan mielenosoituksen eduskuntatalon
edustalla 4.2.2008.
kehityksen tunnusluvuilla mitattuna Suomen vaikeimmasta rakennemuutoksesta. Stora Enson
kannattavan tehtaan lakkauttamiselle ei ole perusteita. Rakennemuutosongelmat koskevat myös
Kymen Summan tehtaan vaikutuspiirissä olevia työntekijöitä.
Hallitus antoi 21.9.2007 eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen valtion yhtiöomistuksesta ja
omistajaohjauksesta. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että valtio käyttää äänivaltaansa virallisesti ja muodollisesti
vain yhtiökokouksissa, mutta käytännössä yhtiön hallitus ja toimiva johto selvittävät ennalta suurimpien omistajien suhtautumisen yhtiön kannalta merkittäviin
investointeihin ja muihin vastaa-

viin hankkeisiin. Näihin tilanteisiin liittyvä epävirallinen yhteydenpito ja omistukseen perustuvan vaikutusvallan käyttäminen
ovat merkittävä osa omistajaohjausta ja aktiivista omistajuutta.
Hyväksyessään lain eduskunta
puolestaan hyväksyi samalla näin
kuuluvan lausuman: ”Eduskunta
edellyttää, että valtio ottaa omistajapolitiikassaan huomioon suurten teollisuusyritysten työllisyysja aluetaloudelliset vaikutukset.”
Näille työllisyys- ja aluetaloudellisille sekä sosiaalisille vaikutuksille hallitus ei kuitenkaan näytä
Stora Enson kohdalla antavan sitä arvoa, mikä niille kuuluisi.
Valtion tulevassa omistajapolitiikassa tulisi ottaa huomioon nykyistä painavammin yhteiskuntavastuu-

näkökohdat erityisesti työllisyys- ja
aluetaloudelliselta kannalta.
Hallituksen vastuuministerit
ovat kerta toisensa jälkeen karttaneet vastuunottoa ja hallituspuolueiden edustajat antaneet hyvin
ristiriitaisia lausuntoja. Pääministeri Matti Vanhanen on toistuvasti kieltäytynyt antamasta selontekoa tai pääministerin ilmoitusta
valtion omistajaohjauksesta.
Edellä olevan perusteella ja
Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston
asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:
Pitääkö hallitus oikeana ja perusteltuna Kemijärven ja Summan tehtaiden lopettamista,
vai aikooko hallitus ryhtyä toimiin näiden tehtaiden jatkon tur-

vaamiseksi käyttämällä tarvittaessa äänivaltaansa Stora Enson yhtiökokouksessa sekä miten hallitus aikoo vastedes huolehtia yhteiskuntavastuun toteutumisesta
valtion omistajapolitiikassa?
Helsingissä 8.2.2008
Martti Korhonen

Välikysymyksen takana olivat
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän pj. Annika Lapintie, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pj. Tarja Filatov, Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän pj. Bjarne Kallis sekä Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
pj.Raimo Vistbacka .

Välikysymys omistajapolitiikasta
Porvarihallitus kieltäytyy ylpeästi antamasta selvitystä
valtion omistajapolitiikasta
eduskunnalle. Menettely on
röyhkeän ylimielistä.
Oppositon velvollisuus on
saattaa asia eduskunnan käsittelyyn. Perussuomalaiset ovat
valmiita toimimaan välikysymyksen ensimmäisinä allekirjoittajina. Se ei ole meille itsetarkoitus. Me voimme myös
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olla tukemassa jonkin muun puolueen allekirjoittamaa välikysymystä. Välikysymys on jätettävä
heti eduskunnan kokoontuessa
helmikuun alussa.
Stora Enso, josta julkisella vallalla on merkittävä omistusosuus
käyttäytyy kuin linnanherra Lapissa. Se antaa ymmärtää, että
koko Lapin puusto sekä valtion
omistamat että yksityisten metsät ovat sen puureservaattia. Mil-
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lä oikeudella Stora Enso katsoo
voivansa määrätä muiden kuin
sen itsensä omistamista metsistä?
Kemijärven voittoa tuottavan sellutehtaan alasajo on isompi kysymys kuin hallitus arvaakaan.
Suomalaiset ovat olleet valmiita
tukemaan yrittämisen ja yritysten
toimintaedellytyksiä erilaisilla tukitoimenpiteillä. Tämän vastapainoksi suomalaiset ovat odottaneet
yrityksiltä yhteiskuntavastuuta.

Mikäli yritykset öykkäröivät ja
unohtavat yhteiskuntavastuunsa
pörssiyhtiömuminaan on selvää,
että julkisen vallan tuet yrityselämälle joutuvat uuteen valoon ja
harkintaan.
Valtion omistajaohjauksen perusperiaatteet on päivitettävä. Välikysymyskeskustelu ja hallituksen
politiikan kannatuksen mittauttaminen on siihen oikea keino. Perussuomalaisten mielestä valtion

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

omistuksilla on oltava selkeä
moraalinen perusta. Valtion
omistajapolitiikasta tarvitaan
julkinen keskustelu. Eduskuntasali on sille oikea paikka.
Timo Soini
(Soinin kommentti
on kirjoitettu ennen
viime viikkoista
välikysymystä.)
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Kainuun piirin paluu
Perussuomalaisten Kainuun piiri on herätetty henkiin vähän yli
kymmenen vuoden uinumisen
jälkeen. Kun SMP lakkautettiin
ja Perussuomalaiset perustettiin
1990-luvun puolivälissä, oli puolueen vararikko kova paikka kaikille. Noina ikävinä aikoina tehtiin päätös myös Kainuun ja Oulun piirien yhdistämisestä.
- Nyt tilanne on kuitenkin
muuttunut, ja politiikassa pitää
elää tätä päivää ja tulevaisuutta.
Oulun lääni on niin suuri alue ja
Kainuu omana alueenaan poikkeaa niin selvästi Pohjois-Pohjanmaasta, että omalle piirijärjestölle
oli tarvetta, kertoo Kainuun piirin
puheenjohtaja Pentti Kettunen.
Liian suuri piirijärjestö käy helposti kankeaksi ja tehottomaksi.
Kainuun piirijärjestön tarkoituksena on toimia tehokkaasti, nopeasti ja politiikan hermolla pysyen.
Piirin tärkeimpänä tehtävänä on
pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon kunta- ja maakuntatasolla.
- Meidän tukijoukoissamme ei
näe vuorineuvoksia, vaan tavallisia pienyrittäjiä, palkannauttijoita ja eläkeläisiä. Myös nuoria yritämme värvätä lisää.
- Mielestäni Oulun piirinkin olisi syytä miettiä, onko järkeä pitää
niin suurta piirijärjestöä jos puolueen kannatusta pyritään lisäämään. Oulun lääni on valtavan
suuri, rajana pohjoisessa on Lappi ja Koillismaalla Venäjä. Omasta mielestäni alueella olisi hyvä
toimia kaikkiaan kolme piirijärjestöä, Kettunen huomauttaa.

Kallis kokeilu
Kainuu poikkeaa Pohjois-Pohjanmaasta sikälikin, että siellä
on käynnissä Suomen oloissa ennen näkemätön maakuntakokeilu. Demarien aloitteesta lähtenyt
Kainuun hallintomallikokeilu on
osoittautunut odotettua kalliimmaksi ja hankalammaksi.
- Kainuuhan on perinteisesti Keskustan kannatusaluetta, joten demareille oli luontevaa esittää tällaista kokeilua juuri tänne.
Jos hallintomallikokeilun onnistumisesta oltaisiin oltu alusta saakka
varmoja, olisivat he esittäneet sitä
omalle vahvalle alueelleen. Täällä
heillä ei ole mitään hävittävää.
Tulevissa maakuntavaltuustoja kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset tulevat haastamaan Keskustan, joka vielä pitää hallussaan
yli viittäkymmentä prosenttia valtuustopaikoista.
- Kepulaiset väittävät ettei mitään voida muuttaa, me väitämme
että voi muuttaa ja on pakkokin.
Viimeisten kolmen vuoden aikana budjettialijäämää on syntynyt
jo melkein 20 miljoonaa euroa, ja
tätä eivät kainuulaiset omin voimin pysty maksamaan.

Byrokratiaa purettava
Perussuomalaisten lääkkeenä menojen kasvuun tulevat todennäköisesti olemaan kuntaliitokset. Puo-

6

Kainuun piiritoimikunnan jäsenet näyttävät esimerkkiä, ja allekirjoittavat suostumuksia ehdokkaaksi kunnallis- ja
maakuntavaltuustovaaleihin sekä haastavat kaikki Perussuomalaisten piirijärjestöt ja luottamushenkilöt aloittamaan
tehokkaan ehdokashankinnan syksyn 2008 kunnallisvaaleihin. Etualalla uusi piirisihteeri-taloudenhoitaja Jaana
Sankilampi. Piiripuheenjohtaja Pentti Kettunen otti kuvan, ja on näin ollen kameran väärällä puolella.
lue tullee esittämään, että Kainuun
nykyiset kahdeksan kuntaa yhdistettäisiin siten, että tulevaisuudessa kuntia olisi vain kolme.
- Ei voi olla niin, ettei entistä
hallintobyrokratiaa karsita yhtään jos kerran on rakennettu kallis maakuntahallinto.
Keskustalla on omat syynsä
vastustaa byrokratian purkamista. Jos luottamus- ja virkamiespaikkoja häviäisi roppakaupalla, olisi se kova paikka myös Keskustan puolueorganisaatiolle, sillä
tällä hetkellä valtuutetut ja luottamusmiehet maksavat puolueelle
luottamusmiesveroa 15 prosenttia
kokouspalkkioistaan.

määrä ylittääkin. Maakuntavaltuustoon puolueen täytyy pyrkiä
saamaan noin viisi valtuutettua.
- Tällä hetkellä ilmapiiri kansalaisten keskuudessa on hyvin
myönteinen. Jo tässä vaiheessa ihmiset ovat uskaltaneet tulla kertomaan, että ovat äänestäneet Perussuomalaisia ja tulevat äänestämään meitä jatkossakin.
- Puolueen puheenjohtajana luotan Timo Soiniin. Hänen
poliittinen linjansa on oikea ja
hänellä on hyvä ja rauhallinen
esiintymistyyli, josta suomalaiset pitävät.

Kolmet vaalit tänä vuonna

Vaaleista puheen ollen ovat Pentti Kettusta ihmetyttäneet joidenkin Sosialidemokraattien lausunnot, jotka tuntuvat olevan ristiriidassa puolueen omien linjausten
kanssa.
- Ihmeissäni kuuntelin Venäjän
duuman vaalien jälkeen Kimmo
Kiljusen haastattelua. Kun toimittaja kysyi, olivatko vaalit Kiljusen
mielestä rehelliset, tämä vastasi ettei Venäjän vaaleja voida pitää demokraattisina pitkien vaalilistojen, seitsemän prosentin äänikynnyksen ja kiellettyjen vaaliliittojen takia. Tämä on mielestäni
ihmeellistä puhetta, koska tiedän
demarien tavoitteena olevan pitkän listan vaalit, viiden prosentin
äänikynnyksen ja vaaliliitot kieltävän vaalilain.

Tänä vuonna Perussuomalaisten
Kainuun piiriä työllistävät peräti kolmet vaalit. Maaliskuun alussa ovat paikallisen S-osuuskaupan
edustajistovaalit ja syksyllä samanaikaisesti sekä kunnallis- että maakuntavaltuustovaalit. Perussuomalaisille maakuntavaltuustovaalit ovat kuntavaaleja tärkeämmät,
sillä maakuntavaaleissa koko Kainuu on yhtenä vaalipiirinä ja puolueella on niissä paljon paremmat
menestymisen mahdollisuudet.
Kunnallisvaaleissa Perussuomalaisten tavoitteena on parikymmentä valtuutettua Kainuun
piiristä. Kettunen pitää tavoitetta
realistisena. Jos puolue saa riittävän hyviä ehdokkaita, voidaan tuo

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

- Itse olen Kiljusen kanssa aivan samaa mieltä, mutta eikö hän
ole väärä mies arvostelemaan järjestelmää, johon hänen oma puolueensa pyrkii? Jos demarit tietoisesti pyrkivät epädemokraattiseen vaalijärjestelmään, pitäisi

Sosiaaliset Epädemokraatit

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

kai puolueen nimi muuttaa Sosiaalisiksi Epädemokraateiksi, Kettunen päivittelee.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Pentti Kettunen

Kainuun piirin
piiritoimikunta järjestäytyi
Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta piti järjestäytymiskokouksensa loppiaisena 6.1.2008 Kajaanissa. Piirisihteeri- taloudenhoitajaksi valittiin Jaana Sankilampi Kajaanista. Piiritoimikunta nimesi myös työvaliokunnan, jonka jäseniksi piirinpuheenjohtaja Pentti Kettusen ja piirisihteeri Jaana Sankilammen lisäksi valittiin Paavo Arffman, Matti Pehkonen, Matti
Puuronen ja Ari Tihinen. Työvaliokunnan tärkeimmiksi lähiajan
tehtäviksi piiritoimikunta antoi syksyn kunnallis- ja maakuntavaltuustovaalien vaalisuunnitelmien tekemisen.
Piiritoimikunta totesi, että Perussuomalaiset lähtevät syksyn
vaaleihin haastajina ja pyrkivät asettamaan kunnallisvaaliehdokkaita kaikkiin Kainuun kuntiin ja maakuntavaltuustoon. Piiritoimikunnan mielestä Perussuomalaisilla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä vaaleissa, koska ilmapiiri on myönteinen
ja viime eduskuntavaalien menestys vaikutti siihen, että uskottavuuskynnys tuli ylitettyä.
Piiritoimikunta ihmettelee, miksi Suomen keskusta johtavana
hallituspuolueena on ajautunut kokoomuksen vietäväksi. Tällä
hallituksen linjalla koko ajan etuja annetaan rikkaille ja suurituloisille ja pienituloiset ja köyhät ovat maksumiehinä. Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta vaatii hallituksen
linjaan täydellistä suunnan muutosta.
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EU-haaveet operaation taustalla

Suomi ajettiin suurlamaan
Pitkän poliittisen uran Smp:n riveissä tehnyt entinen kansanedustaja Pentti Kettunen oli 80-luvun
lopulla muun muassa Suomen
Pankin tilintarkastajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
verojaostossa lukuisten muiden
luottamustoimiensa ohella. Näin
hän pääsi hyvältä aitiopaikalta
seuraamaan, miten kolmiapila
Harri Holkeri, Rolf Kullberg ja
Mauno Koivisto ajoivat Suomen
suurlamaan.
- Häikäilemättömän operaation
taustalla oli halu valmistaa Suomi EU:n jäsenyyteen. Heikoimmat yritykset oli saatava pelistä pois ja antaa vain vahvimmille elinmahdollisuudet. Minulla oli
Kullbergin kanssa suuri yhteenotto kun ennustin, että tämä ei voi
johtaa kuin lamaan ja suurtyöttömyyteen, Kettunen muistelee.
Ja niinhän siinä kävi, että homma karkasi käsistä. Valtio antoi
pankeille avoimen piikin, jolloin
ne varmuuden vuoksi vetivät jalat
alta myös elinkelpoisilta yrityksiltä. Pankeille riskiä ei ollut, koska
valtio korvasi kaiken.
- Tulos oli kauhistuttava. 50
000 yritystä ajettiin konkurssiin
ja Suomeen tehtiin puoli miljoonaa työtöntä. Vieläkin on olemassa valtava määrä ikuiseen velkavankeuteen ja kunniattomuuteen
tuomittuja yrittäjiä, joista monille ei milloinkaan ole pääsyä takaisin työmarkkinoille, vaikka heidät
päästettäisiinkin pannasta pois.

Tuhlaajapojat liikenteessä
Kettusen mielestä Suomen yhteiskunnan nykytilannekaan ei ole
erinomaisen hyvä, sillä tuhlaajapojat ovat jälleen liikkeellä. Toivoa kuitenkin on.
- Valtiolaivan peräsimessä ja
johdossa on oltava järkeviä ihmisiä. Suomen ja suomalaisten edun
on oltava pääsijalla ja ohjat pidettävä omissa käsissä. Liian kosmopoliittisesti ei saa ajatella.
Erityisesti EU:n kanssa ollaan
Kettusen mukaan vaarallisella
tiellä. Näyttää siltä, että EU:n suuret maat haluavat tehdä Suomesta

men kansalle, kun meni hölmöyksissään vuotamaan tietoja. Käsittääkseni suunnitelmana oli, että
suomalainen teollisuus saisi sieltä
suururakoita kun muutaman kuukauden mittaisen sodan jälkeen alkaisi valtava jälleenrakentaminen.
Eipä taida vieläkään olla näköpiirissä sen enempää jälleenrakentamista kuin suururakoitakaan.
Hallituksen nykypäättäjätkään
eivät Kettuselta kovin paljon kiitosta saa. Erityisesti Häkämiehen
hölmöilyt saavat Kettusen pudistelemaan päätään, rynnäkkökiväärien tarjoaminen Afganistaniin ja Venäjän maalaaminen julkisesti Suomen suurimmaksi uhkakuvaksi.
- Kyllä mielestäni pitäisi jo vakavasti pohtia uudelleen miehen
sopivuutta nykyiseen, vaativaan
tehtäväänsä, Kettunen pohtii.

Pitkä ura

ja suomalaisista vain niissä tuotettujen elintarvikkeiden kuluttajia.
- Nyt kun siirryttiin pinta-alatukeen, pitäisi hälytyskellojen jo
soida. Jos maataloustukea ei millään tavalla ole kytketty tuotantoon, ollaan heikolla tiellä. Jos sama tuki maksetaan ihmiselle viljeli hän maataan tai ei, menee huomattava osa ihmisistä yli siitä missä aita on matalin.
Pitkällä tähtäimellä seuraukset
ovat katastrofaaliset. Alkutuotannon loputtua Suomesta katoaa
myös ammattitaito lyhyessä ajassa. Jos elintarviketuotanto rajojen
yli katkeaa EU:n hajoamisen tai
muun katastrofitilanteen vuoksi,
tulee Suomeen nälänhätä.
- Näissä asioissa päätösvaltaa ei
saisi antaa maan rajojen ulkopuolelle. Toinen minua kummastutta-

va asia on se, että kun meitä ei
ole kuin 5,3 miljoonaa, niistäkin
osa maahanmuuttajia, niin miksi ihmeessä meidän pitää tunkea
mukaan jokaiseen sotaan ja konfliktiin? Maailmannapaa meistä
ei tule vaikka olisimme mukana
jokaisessa ytimessä, Kettunen ihmettelee.

Hallituksen hölmöilyjä
Onnekas sattuma Suomen kannalta ja epäonnekas Paavo Lipposen
kannalta katkaisi entisen pääministerimme kuningastien ja piti Suomen poissa ainakin yhdestä turhasta sodasta, toivottomasta Irakin operaatiosta ja ”voittajien koalitiosta”.
- Siinä teki Anneli Jäätteenmäki
tarkoittamattaan palveluksen Suo-

Iisalmella 25.2.1942 asutustilallisen poikana syntynyt Pentti Kettunen valmistui merkantiksi Kajaanin kauppaoppilaitoksesta
vuonna 1963. Valmistumisen ja
armeijan jälkeen Kettunen päätyi
Kesko Oy:n tukkumyyjäksi, missä hommassa hän ehti olla vuoteen 1979.
- Sen vuoden marraskuussa
sain puhelinsoiton Helsingistä,
että pystynkö tulemaan seuraavana aamuna Rovaniemen lentokentälle, Veikko Vennamolla olisi minulle asiaa. Ensimmäinen kysymys jonka Veikko minulle esitti
oli, että eihän auto varmasti säry.
Seuraava ehdotus oli, että nyt kun
menet maanantaina töihin, sanot
heti itsesi irti ja tulet minulle töihin. Sinusta tehdään Pohjois-Suomen järjestösihteeri.
- Sellainen oli Veikon tyyli, hän
ei paljon jahkaillut eikä miettinyt. Loppujen lopuksi minäkään
en tarvinnut koko viikkoa miettimisaikaa, Kettunen muistelee poliittisen uransa alkuvaiheita.
Järjestösihteerinä hän toimi
vuosista 1979-83, Smp:n kansanedustajana vuosina 1983-1986 ja
1989-1990. Hän toimi myös lu-

kuisissa luottamustehtävissä ja
oli mukana myös Kajaanin kaupunginvaltuustossa.
- On sanottava julki, että Raimo Vistbacka ja Timo Soini ovat
täysin syyttömiä Smp:n vararikkoon. He joutuivat ottamaan vastaan hukkuvan laivan, Kettunen
huomauttaa.

Vaalilupaukset pidettävä
Kettunen pyrki myös eduskuntaan viime vaaleissa. Kunnallispolitiikasta hän on ollut poissa
kaksi viimeistä vaalikautta, mutta on päättänyt vielä kerran lähteä mukaan Kajaanin seuraaviin
kunnallisvaaleihin ja samaan aikaan järjestettäviin maakuntavaltuustovaaleihin.
- Nyt on Perussuomalaisten menestyksen kannalta tärkeää, että
kaikki kynnelle kykenevät lähtevät mukaan, jotta saadaan puolue nousuun ja vähintään kymmenen kansanedustajapaikan tavoite täyttyy seuraavissa eduskuntavaaleissa.
- Jos vaalijärjestelmää lähdetään uudistamaan ja vaaliliitot
kielletään, silloin pitää seuraaviin vaaleihin ottaa mukaan tasausjärjestelmä eikä äänikynnystä
tule säätää, jotta kansalaisten antama kannatus toteutuisi täydellisesti. Tälläkin hetkellä kolme Perussuomalaisille kuuluvaa paikkaa on suurilla puolueilla, Kettunen huomauttaa.
Tällä hetkellä puolueen tulevaisuus näyttää hyvältä. Jos hyviä
ehdokkaita on riittävästi ja sanoma oikea, tulee PS saamaan hyvän kannatuksen seuraavissa vaaleissa.
- Tärkeää on myös se, että vaalien alla ajetuista ja luvatuista
asioista on oltava samaa mieltä
myös vaalien jälkeen. Lupauksien ja tekojen välinen räikeä ristiriita ei voi johtaa kuin vaalitappioon seuraavissa vaaleissa, Kettunen ennakoi nykyisen porvarihallituksen tulevaisuutta.
Teksti: Mika Männistö

Eduskunnan keittiöremontti valmistui
Eduskunnan keittiöremontti
valmistui, ja täysin uusittu keittiö aloitti toimintansa tiistaina
29.1.2008.
Remonttiin kului veronmaksajien rahaa hulppeat kaksi miljoonaa euroa. Keittiön laitteiden osuus tuosta summasta oli
250 000, merkittävin satsaus olivat kiertoilmauunit. Kiertoilmauunien ensimmäinen käytännön
koetus oli avajaispäivänä, jolloin
ruskistettiin 26 kiloa naudanlihaa maittaviksi naudanlihansuikaleiksi. Ravintolassa kävijät saivat nauttia meksikolaista pataa,
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naudanlihasuikaleita sekä muita
maittavia vaihtoehtoja.
Uudistetuissa keittiötiloissa on
tilaa 265 neliötä, tässä tilassa pystytään tekemään parhaimmillaan
jopa 350 ruoka-annosta. Ruokala
palvelee arkisin kello 9.00-14.30
välisenä aikana nälkäisiä asiakkaita. Täysistuntopäivinä aukioloajat ovat pidemmät, aina iltamyöhäiseen asti.
Tilat ovat siistit ja tietysti tasokkaat, vaikka ruokala onkin museoviraston suojelukohde. Tilan on
suunnitellut J.S Siren. Rakennustöiden aikana ongelmaksi muo-
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dostuivat vanhat piirustukset, jotka eivät aina pitäneet täysin paikkansa. Rakennustöiden aikana
yksi sähköjohto katkesi ja mykisti
eduskuntatalon keskuskellon.
Nälkää eduskunnassa kävijät
eivät siis todella joudu kärsimään,
siitä pitää huolen uusi ruokala ja
sen palvelualtis henkilökunta.
Eduskunnassa on myös ylempänä talossa oleva toinen ruokalatyyppinen kahvila sekä pikkuparlamentin iso ravintolasali.
Teksti ja kuva:
Harri Lindell
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Jäsenvaalit lisäisivät mielenkiintoa puolueita kohtaan
Helsingissä kokoontui panelistiryhmä keskustelemaan politiikan
kiinnostavuudesta nykypäivän
kansalaisen kohdalla. Etääntyminen kansalaisista on politiikan
epäsuosion syynä, samoin poliittisten kokouksien tylsyys. Poliittisten puolueiden yhtenä tehtävänä nähtiin olla kansalaiskeskustelun kanavana ja innoittajana.
Keskustelijat eivät silti halua
välttämättä sitoutua jäsenkirjan
muodossa puolueeseen tai pahimmillaan joutua istumaan tylsissä kokouksissa toimitsijana.
Jäsenäänestyskeskustelu on tarpeellista jokaisen puolueen taholla, vaikka asia onkin nyt noussut
varsinaisesti esille SDP:n puheenjohtajakilpailun tuoksinassa.

Tietenkin yksi ongelma on
myös se, että olemme liian sivistyneesti erimieltä asioista, liian
varovaisia, liian kohteliaita, emmekä halua menettää kasvojamme kokousväen silmissä. Perheenemännät, joilla olisi halua osallistua keskusteluun eivät ehdi, oma
työ ja perhe oman aikansa.

Hallitusneuvottelut
uudella tavalla

Rehelliset vaalit tarpeen
Puolueiden pitäisi avautua ja järjestää henkilövalinnoissa rehelliset vaalit, johon kuuluisi koko
puolueväen mahdollisuus äänestää
valinnoista demokratian parantamiseksi. Sellainen puolue menestyy, joka on valmis avaamaan jäsenistölleen uuden äänestystavan ja
pystyy tarjoamaan maailmanselityksen globalisaatiolle.
Eduskuntavaaleissa ehdokkaiden tukiorganisaatiot ovat hyviä
esimerkkejä tehokkaista markkinaorganisaatioista, joissa raha ja
mainostoimistojen nikkarit ratkaisevat vaalien tuloksen. Voidaan puhua, että politiikka on laskulaineilla eteenpäin menemistä.
Rahaa palaa kampanjoihin todella paljon, ja varsinainen yhteiskunnallinen keskustelu on jäänyt
sivuraiteille. Vaalikentillä vältetään tiukkoja kannanottoja jonkun asian puolesta tai vastaan,
koska pelätään menetettävän tarvittavia ääniä. Kumarretaan vähän
joka suuntaan varmistaen maksimaalisen äänimäärän ropsahtaminen omaan laariin. (Näin mediakoneisto neuvoo asiakastaan)
Varotaan ärsyttämästä ketään
äänestäjää, puolueet ovat liian
vaalikonemaisia, varsinaista kes-

Paneelissa Kääriäinen, Jaakonsaari, päätoimittaja Korhonen Journalisti-lehdestä sekä yksi
tilaisuuden järjestäjistä, Leena Koivisto.
kustelua asioista ei saada aikaiseksi ollenkaan.

Ideat syntyvät muualla
Poliittinen värittömyys näkyy ideoiden puutteena, varsinaista aatteen paloa ei suurissa puolueissa enää ole. Valtion virkamiesten
asema on korostunut entisestäänkin yhä enemmän, heidän kauttaan tulevat ideat saavat aikaan
päättäjissä suppeaa keskustelua ja
tarvittavaa asioista päättämistä.
Varsinainen ideologin keskustelu ja asioista oivaltaminen on
jäänyt virkamiesten tehtäväksi.
Suomessa on yhä enemmän hyvin koulutettuja ihmisiä, joiden
pääntieto riittäisi synnyttämään
monia yhteiskunnallisesti merkittäviä oivalluksia. Nämä fiksut
ja älykkäät ihmiset eivät osallistu eivätkä halua osallistua poliittiseen ideointiin vaan ovat katsoneet omalta kohdaltaan parhaaksi

olla osallistumatta kansalaiskeskusteluun. He enemminkin keskittyvät oman varsinaisen leipätyönsä hoitamiseen.
Hyvä esimerkkitilanne syntyi,
kun yhdessä laulukilpailussa kysyttiin nuorelta mieheltä mikä
hänestä tulee isona. Vastaus oli:
”Musta tulee laulaja tai Kokoomuksen kansanedustaja.”
Ihmisen perustarpeisiin nykypäivänä kuuluu tulla kuulluksi ja
pystyä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Lopputuloshan on, että intellektuelli valtion
johtava virkamies Sailas saa aina syyt niskaansa tapahtuipa mitä tahansa.

nuoret eivät osallistu, ja syy löytyy helposti katsomalla peiliin.
Kokoukset, joissa ei sallita toisinajattelijoita ovat tylsiä ilman
avointa keskustelua. Keskustelua tarvitaan asioissa, joissa otetaan huomioon poikkeavatkin
ajatukset. Nuoret haluavat tuoda
oman kortensa kekoon keskustelun muodossa, tulla kuulluksi ja
pystyä vaikuttamaan asioihin.

Monen äänestäjän mielestä varsinaiset hallitusneuvottelut pitäisi käydä jo ennen eduskuntavaaleja. Poliittinen turhautuminen ja
politiikan arvostuksen lasku johtuu siitä, että äänestäjät eivät tiedä ketä voisivat äänestää, kuka
käyttää valtaa ja millä tavalla.
Joskus oli itsestäänselvyys että Kepu oli hallituksessa mukana
aina, kuten nyt tahtoo Ruotsalainen kansanpuoluekin olla itseoikeutettuna.
Keskustelu politiikasta on siirtynyt bittiavaruuteen, jossa voidaan keskustella vaikeistakin asioista nimettöminä ja kasvottomina. Poliitikko ja hänen työnsä on
eliittiä, mutta kukaan ei pyri siihen. Kuka nyt haluaisi istua muutaman ihmisen kokouksissa tylsistymässä kuuntelemalla vanhakantaisia jurinoita. Onko se sittenkään eliittiä tuo poliitikkona
oleminen.
Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Kommentti:
Perussuomalaisilla on puolueessa keskustelun salliva ilmapiiri, joka on heijastunut nuorisojärjestömme rajuna kasvuna viime vuosina. Puolueemme on jo aikaansa edellä, olemme ainoa
eduskuntapuolue, jossa on käytössä suora jäsenäänestys puolueen johtohenkilöiden valinnassa. Kannatuksemme kasvu kielii
juuri noista asioista, joista edellä kirjoitin. Olemme oivaltaneet
nykypäivän vaatimukset politiikassa jo kauan sitten ennen muita, varsinkin isoja puolueita.

Vahvoja puoluejohtajia
kaivataan
Vahva puoluejohtaja pystyy ajattelemaan ja sallimaan myös omasta linjastaan poikkeavia kantoja
puolueessaan. Ihmetellään miksi

Harri Lindell

Perussuomalaisten Nuorten kannanotto:

Sosiaaliturvaa ja sosiaalista turvattomuutta
Yhteiskuntamme peruspilareihin
kuuluu sosiaalinen tasavertaisuus.
Jokainen kansalaisemme on oikeutettu sosiaaliturvaan. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto haluaa lauantaina 26.1.2008 julkaisemassaan tiedotteessaan laajentaa sosiaaliturvaa jokaiseen
maassamme oleskelevaan, mukaan lukien Helsingin kaduilla
eläviin itäeurooppalaisiin kerjäläisiin, joista erityisesti romanialaiset ovat olleet viime päivinä
esillä. Mielestämme tämä Vinon
esitys antaa Itä-Euroopan köyhälistölle väärän signaalin.
Perussuomalaiset Nuoret katsovat, että jokaisen valtion on tur-
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nuoret
vattava omien kansalaistensa asema. Monet kerjäläiset haluaisivat
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omien puheidensa mukaan palata
kotimaahansa. Tällaiseen haluun

paras rahallinen ja käytännöllinen
apu löytyy Romanian suurlähetystöstä, eikä Suomen veronmaksajien lompakosta. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton vaatimus ei ole kestävä. Suomen valtion talous ei kestä sosiaaliturvan
laajennuksia jokaiselle maassamme oleskelevalle. Tämä vaatimus
toteutuessaan voi pahimmillaan
johtaa sosiaaliturvan väärinkäyttöön ja hallitsemattomaan maahanmuuttoon. Sosiaaliturvan laajennus kuitenkin revitään veronmaksajien selkänahasta.
Perussuomalaiset Nuoret hyväksyvät mahdollisuuden työntekoon. Jokaisella maassa oles-
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kelevalla pitää olla mahdollisuus
työntekoon. Jos tästä mahdollisuudesta huolimatta päädytään
ennemmin kerjäämään kaduilla,
on viime kädessä Suomen valtion
ryhdyttävä toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Kerjääjät ja muut
epämääräiset norkoilijat kauppakeskusten liepeillä saattavat aiheuttaa etenkin vanhemmalle väestölle turvattomuuden tunnetta, ja
jopa pelkotiloja.
Haluammekin kysyä, mihin toimiin Suomen hallitus ryhtyy, jotta kerjäämisongelma ei tästä enää
pahenisi?
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Haiseeko muukin kuin sellu?
Suomalainen metsäteollisuus on
viime vuosina paininut historiansa
pahimmassa kriisissä. Perinteisesti metsäteollisuus ja sen tuotteet
ovat olleet suomalaisten hyvinvoinnille merkittävä tulonlähde.
Kuitenkin viime vuosien aikana
valtio on myynyt enemmistöomistuksiaan näissä yhtiöissä ja uusia
ulkomaisia omistajia on tullut tilalle keräämään miljardivoittoja
sekä kultaisia kädenpuristuksia.
Tämä kehitys ei ole ollut pelkästään hyväksi. Soneran 1990-luvun
seikkailut Saksassa ja Stora Enson
miljardiluokan hutiostot Yhdysvalloissa ovat jääneet suomalaisen veronmaksajan kontolle. Riskit jäivät, mutta omistajuus meni. Näin
ei saa olla. Viimeisin osoitus tästä on Stora Enson päätös lopettaa
Kemijärven ja Summan tehtaat.
Valtio Stora Enson suuromistajana
nostaa kädet pystyyn ja sanoo, ettei pysty tekemään asialle mitään.
Mielestäni lopettamispäätös on
tehty puhtaasti markkinavoimien
etuja ajaen, kuulematta riittävästi
tehtaiden työntekijöiden ja kuntien ihmisiä.

missa yhtiöissä, Suomen kansa ja
sen valtuuttama nykyinen hallitus
vai tuntematon globaali suurpääoma? Väkisinkin tulee mieleen
EU-neuvottelut; minkä brysseliläinen sanoo, se on laki ja Suomen
hallitus tottelee. Kansan eduista
viis. Samanlainen sairas touhu on
nyt vallalla Stora Ensossa.
Valtion omistajaohjauspolitiikka on mielestäni ollut täysin hunningolla jo vuosia. On erikoista,
että SDP ehätti äskettäin vaatimaan selvyyttä itse hallitusvuosinaan luomaansa valtion omistajapolitiikkaan, jota nykyinen hallitus orjallisesti noudattaa.
Stora Enson Kemijärven ja
Summan tuotantolaitosten alasajo tuntuu oudolta, kun otetaan
huomioon, että yritys suunnittelee uuden tehtaan rakentamista Venäjälle. Nyt päätettyjen lakkautusten perusteina on käytetty
muun muassa raaka-aineen saatavuusongelmia.
Olen asiasta täysin eri mieltä,
sillä puuta kyllä Lapissa riittää.
Enson johdon asiantuntemattomuus Lapin puuvarojen riittävyydestä onkin varsin hämmästyttävää. Paljon puhuttu ilmastonmuutos tulee toteutuessaan vaikuttamaan positiivisesti puun kasvuvauhtiin myös Pohjois-Suomessa,

Kuka on isäntä?
Onkin kysyttävä, kuka Suomessa
oikein on isäntänä valtion omista-

Suursaaren tutka-asema

Pentti Oinonen
kansanedustaja
1. varapj
PerusSuomalaiset

joten uhkaavasta puupulasta ei
voi olla kyse.

Ministerit luulevat kansaa
tyhmäksi
On väitetty, että tehtailla olisi
myös kannattavuusongelmia. Mielestäni kyse on vain siitä, että Stora Enson johto ja Suomen hallituksen ministerit luulevat kansalaisten olevan tyhmiä ja huijattavissa. Suuressa viisaudessaan he
luulevat, etteivät kansalaiset tajua
mistä tässä on kyse. Kyse on siitä,
etteivät tehtaat tuota kyllin paljon
voittoa suursijoittajille; ne tuottavat vain miljoonia euroja miljardien sijaan, joten ne pitää lakkauttaa ja viedä pikavauhtia sinne mistä suurvoitot saa tällä hetkellä halvemmalla ja nopeammin.
Mielestäni nyt pitää tarkasti
tutkia, ovatko Stora Enson toimivan johdon päätökset tehtaiden lakkauttamisista ja sen mukanaan tuomista irtisanomista olleet perusteettomia, ja onko johto
toiminut asiassa voimassa olevan
lain mukaan. Mikäli rikkomuksia
havaitaan, niin viranomaisten olisi ryhdyttävä selvittämään asiaa ja
tarvittaessa viemään asia vaikka
käräjille. Minusta tuntuu siltä, että
nyt ei olla aivan puhtailla vesillä.

Lasse Koskinen
Lahden
Perussuomalaisten
tiedottaja

on tarpeeton

Venäjän Suomenlahdella suorittamien Suomen ilmatilan loukkausten julkistaminen on harmittanut Venäjää. Joitakin vastatoimia
oli odotettavissa, ja nyt Venäjä on
sen keksinyt. Suursaareen aiotaan
pystyttää tutka-asema, jota nimitetään lennonohjauskeskukseksi.
Suursaari on yksi palautuvien
alueiden merkittävistä kohteista. Sen historiaa on rohjettu viime vuosina esitellä Suomen tiedotusvälineissä. Suomalaiset ja
venäläiset matkailutahot ovat kilvoitelleet saaren hyödyntämisestä. Venäjä on estänyt saaren täyden avaamisen ja matkailulaivojen suoran reittiliikenteen aloittamisen lähimmästä satamasta, Kotkasta. Suursaareen pitää Suomesta
ajaa rajajarrutusreittiä pitkin ensin Karjalankannaksen Koivistolle ja sieltä laivajonotuksen jälkeen
pääsee saareen. Kotkasta on päässyt vain satunnaisia seurueita.
Suursaaren sululle on kaksi syytä. Ensimmäinen on taloudellinen.
Venäjän liiketoiminnan piirit eivät
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ole päässeet keskenään sopimukseen siitä, kenen etupiiriin saari
kuuluu. Siksi matkailua on toistaiseksi rajoitettu. Saarella on pieni,
uudehko venäläinen matkailuhotelli, mutta Suomesta matkoja saadaan järjestää harvakseltaan. Hankalien Koiviston kautta tapahtuvien matkojen ja luparajoitusten
vuoksi suomalaisten matkatoimistojen ei kannata matkoja voimakkaasti markkinoida, vaikka piilevää kysyntää on merkittävästi.

Tutka-asema valtapelissä
Koiviston ja Uuraan öljysatamien rakentaminen oli osa Moskovan valtapeliä. Öljysatamien laajentaminen olisi kannattanut tehdä Laukaanjoelle (Ust Lugaan),
lähelle Pietaria, mutta poliittisista syistä satamat tehtiin Suomen
palautuville alueille Karjalankannakselle. Suursaari kytketään nyt
myös tähän valtapeliin.
Suomen ilmatilaloukkausten
varjolla Moskova rakennuttaa
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tutka-aseman saarelle. Tutka-asema kiinnittää saaren poliittisesti tiiviimmin Venäjään. Saari voidaan nyt luokitella maan valtapolitiikan kannalta arvokkaammaksi kuin pelkkä turistisaari.
Kun palautusneuvotteluja aikanaan käydään, niin Venäjä voi alkuvaiheessa käyttää öljysatamia
ja Suursaarta palautushinnan nostajana. Suomihan ei tule mitään
suoraan maksamaan Tarton rauhan rajojen palautuksesta, mutta
Venäjä kiristää EU:ltä taloudellisia ja poliittisia etuja Suomen alueiden palautuksesta.

ei ole lentää 15 kilometriä leveässä, meren yllä olevassa lentokäytävässä. Euroopan yllä lennetään huomattavasti ahtaammin
monissa paikoissa. Venäjällä on
varaa asentaa ajanmukaiset tutkat koneisiinsa ja kouluttaa lentäjänsä rekkatasoa paremmiksi.
Suursaaren tutkaa ei tarvita tilanteen hoitamiseen. Tutka-asemasta Venäjä sai poliittisen aseen.
Suursaaren tutkalla voidaan tarkkailla Suomen ilmatilaan pitkälle
Etelä-Suomen alueelle. Samalla voidaan kuunnella paremmin
Suomen viranomaisten ja puolustusvoimien viestiliikennettä.

Ei tarvetta lisäohjaukseen
Saaret taas matkailuun
Lennonohjauksella ei tässä pelissä ole mitään merkitystä. Venäläisten lentäjien koulutustaso on
matala. Vanhoista koneista puuttuvat myös ajanmukaiset tutkat.
Näin ollen niitä ohjataan ”takaapäin” Pietarista. Tämä tuo omat
hankaluutensa lentämiseen ja lennonohjaukseen. Mikään temppu

Osa Suomen ilmatilaan päätyneistä loukkauslennoista on ehkä tahottomia. Osa joka tapauksessa
on tahallisia testauslentoja ja poliittisia voimannäyttöjä. Venäjän
konseptit vain sekosivat, kun Suomen poliittisen päättäjät joutuivat
julkisuuden painostuksen vuoksi
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lähtemään linjalle, jossa ”aavelennoista” tiedotetaan.
Suomen tulisi nyt kytkeä Venäjän WTO-halukkuus Suomen alueiden palautukseen. Suomi voi sitoutua ajamaan Venäjän WTO-jäsenyyttä Suomen alueiden palautuksen vastapainoksi.
Palautuksen yhteydessä Kannaksen öljysatamien alue voidaan
vuokrata venäläisille öljy-yhtiöille. Suursaaren tutka voidaan myös
silloin huoletta poistaa, jos se on
ehditty rakentaa. Sillä ei enää ole
poliittista ei sotilaallista arvoa. Ei
edes sitä arvoa, joka oli Latviassa pitkään maan vapautuksen jälkeen pidetyllä Venäjän tutka-asemalla.
Palautuksen myötä sekä Venäjän että Suomen matkailuala saa
odotetun ja kaivatun Suursaari-lisän, kun Suursaari, Tytärsaari, Lavansaari ja Seiskari saadaan
taas hyödylliseen matkailukäyttöön. Ennen toista maailmansotaa
Suursaaren matkailu oli jo hyvässä mannermaisessa vauhdissa.
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Vapaaehtoiset päästömaksut eivät kiinnosta
Suomalaiset eivät ole kiinnostuneet hyvittämään lentomatkojensa hiilidioksidipäästöjä lisämaksuin, uutisoitiin hiljattain. Siis ilmastoa saisi pilata rauhassa kunhan maksaa.
Ensimmäiset tarkat CO2 (hiilidioksidi) pitoisuusmittaukset
suoritettiin vuonna 1955. Charles Keeling kehitti tarkan mittalaiteen ja sai keskiarvoksi pitoisuuden 315 miljoonasosaa eli
0,0315%. Nykyään mittaukset
osoittavat hiilidioksidipitoisuudeksi jopa 370 miljoonasosaa.
Väitetään, että kysymyksessä
on nimenomaan kasvihuonekaasu. Kasvihuonekaasuja ovat myös
otsoni (?), CFC -yhdisteet, metaani, ja jos mukaan lasketaan vesihöyry saadaan kasvihuonekaasujen osuudeksi noin yksi prosentti. Tällä on vaikutusta sääilmiöihin. Yhdellä prosentilla on valtava vaikutus pallomme sääoloihin
ja lämpötilaan.
Kun tiedetään, että nykyisistä
CO2 päästöistä metsät sitovat 1/3
ja meret 1/3, jää päästöistä 1/3 ilmakehään tuhoten vähitellen kaiken elollisen maan päältä. Nyt halutaankin, että ihmisen täytyy toimia toisin. Päästöjä on vähennettävä ja uusiutuvien polttoaineiden
käyttöä on lisättävä.

Motorisoidut kulkuvälineet
Joka hetki yli 5000 lentokonetta on ilmassa. Miljoonia laivoja
seilaa merellä, jopa miljardi autoa liikkuu jatkuvasti maanteil-

Tosiasioiden edessä

Autojen määrä lisääntyy Aasian maissa vauhdilla. Hiilidioksin määrä on rajussa kasvussa.
lä ja tahti kiihtyy. Kaikki nämä
motorisoidut kulkuvälineet palvelevat yli 70 prosenttisesti ihmisen huviliikuntaa. Kuitenkin uutisointia seuratessa vaikuttaa siltä, että vain maatalous saastuttaa vesistöjä, karjatalous aiheuttaa metaanipäästöjä, teollisuus
hiilidioksidipäästöjä ilmakehään
ja puulämmitteisten saunojen nokihiukkaspäästöt ovat hirvittävän
vaarallisia. Viimeaikoina keskustelu on muuttunut oikeaan suuntaan, ja ihminen on tiedostamassa kohtalonsa.

Toistaiseksi toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ovat jääneet
keskustelun tasolle. Kioton sopimuksia ym. sopimuksia tehdään,
mutta silti kaikki ratkaisut vain
kiihdyttävät ilmiötä. Pentti Linkolan ratkaisu olisi, että yli 90%
ihmisistä pitäisi listiä välittömästi
ja silti ihmispopulaation tulevaisuutta ei välttämättä voida pelastaa. En ole ihan samaa mieltä.
Käsitykseni mukaan yksi suurimpia ilmastomuutoksen aiheuttajia ovat lentokoneet, jotka lentävät pilvien yläpuolella yli 10

km korkeudessa yli -40 C asteen
pakkasessa. Matalasta lämpötilasta johtuen ja ilmavirtausten puuttuessa päästöt voivat jäädä tähän
kerrokseen pitkäksi aikaa vaikuttamaan ja toimien niin kuin kasvihuonekaasut toimivat, eli maasta kohoava lämpösäteily ei pääse
avaruuteen. Lisäksi voidaan kysyä, mikä on vapautuneen lämpöenergian vaikutus yhdessä vesihöyryn kanssa ko. kerroksessa?
Muodostuuko 12 km:n korkeuteen kerros, jota ei normaali valokaan läpäise tulevaisuudessa?

Tosiasiat on uskallettava tunnustaa ja lentoliikennettä on rajoitettava. Energiaa on myös pyrittävä
säästämään kaikilla sektoreilla.
Väitetään, että Suomessa yhden
ydinvoimalan energia tarvitaan
pelkästään tietokoneiden valmiustilan ylläpitämiseen. Pienillä
toimenpiteillä siis voitaisiin saavuttaa huomattaviakin säästöjä.
Todellinen ratkaisu voi olla kuitenkin ihan muuta. Ongelman ratkaisemiseen tarvittaisiin Einsteinin tai Nobelin kaltaisia neroja. Vain nämä poikkeukset ovat
keksinnöillään pystyneet vaikuttamaan elinolojemme muutokseen ratkaisevasti, koska suurin
osa meistä ihmisistä onkin tavallisia Telluksen tallaajia. Vain yksi miljardisosa ihmisjoukosta voi
ratkaista ongelman, mutta se kyllä
riittää. Mikä on se ratkaisu? Onko se CO2 –sieppari, joka asennettuna kulkuvälineisiin ja tehtaisiin tekisi niistä päästöttömiä
ja samalla vähentäisi CO2 pitoisuutta ilmakehässä? Onko tällainen sieppari jo olemassa tai kuka
sen ensimmäisenä keksii?
Se onkin sitten toinen kysymys,
mihin talteen saatu hiili varastoidaan. Johtopäätös: ihminen ei
muutu, siksi tarvitaan edelleenkin
lakeja ja ohjausta korkeammalta
taholta.
Martti Mölsä
Punkalaidun

Ilmasto- ja päästöasiat ratkaistava nopeasti
Helsingin Säätytalolla pidettiin
seminaari ilmastonmuutoksen
vaikutuksista kehitysmaissa, sekä
Suomen mahdollisuuksista toimia globaalina ratkaisuntarjoajana. Seminaarin puheenjohtajana
oli Suomen WWF:n pääsihteeri
Timo Tanninen.
Monet kehitysmaat kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten pahoista tulvista ja vastaavasti toisen ääripään armottomasta kuivuudesta sekä pahoista
myrskyistä. Rohkeita poliittisia
päätöksiä pitäisi tehdä mahdollisemman pian, jotta voitaisiin hidastaa ilmastonmuutoksen nopeaa kehitystä.
Tällä hetkellä miljardi ihmistä vastaa 80% kaikesta kulutuksesta. Vastaavasti kehitysmaissa
asuvat ihmiset, joita on noin viisi miljardia, kuluttavat vain 20%.
Maailmantalouden kulutus kaksinkertaistuu seuraavan 40 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitysmaiden osuus tulee kasvamaan rajusti nykyisestä osuudesta. Teollisuusmaiden
on huolehdittava siitä, että kehitysmaille annetaan mahdollisuus
käyttää omassa talouskasvussaan
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Metso on tehnyt kauppaa Kiinassa reilut 50 vuotta prosessiteollisuuden kanssa. Vuoden 2000
jälkeen kiinalaiset yritykset ostivat noin puolet kaikista maailman
paperikoneista. Metso -konsernin
osuus oli peräti noin 35% noista
jättikaupoista, jotka perustuivat
paperi- tai kartonginvalmistuskapasiteettiin. Viime vuonna otettiin käyttöön kymmenen uutta
Metson tekemää paperikonetta.
Kiinassa vauhti kiihtyy kauppojen suhteen. Maa ostaa uutta teknologiaa, joka rasittaa ympäristöä
huomattavasti vähemmän kuin
vanhat maassa olevat koneet.

Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen toimi
ilmastonmuutos -seminaarin puheenjohtajana.
uutta, luontoa ja ympäristöä vähemmän rasittavaa teknologiaa.
Tämä on meidän kaikkien maapallolla asuvien ihmisten yhteinen
globaali etu.

Esimerkkinä Kiina
Hyvänä esimerkkinä seminaarissa otettiin esille Kiinan paperite-
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ollisuus. Paperikoneita on pelkästään tässä yhdessä suuressa kehitysmaassa 3500 kappaletta. Nämä
paperikoneet ovat vanhanaikaisia
,ja tehtaista monet luontoa saastuttavia. Paperikoneiden uudistaminen nykytekniikkaa vastaavalle tasolle merkitsisi huomattavaa energiansäästöä, ja ympäristöpäästöjen laskua.

Vaihtoehtoista energiaa
tuettava
Yhteiskunnan on erilaisin tukiratkaisuin luotava vaihtoehtoisille
energiantuottomuodoille kilpailumahdollisuus perinteisiin energiantuotantomenetelmiin nähden.
Keinoja ovat esimerkiksi verotus
ja investointituet.
Nämä tukimuodot voivat olla vain lyhytaikaisia ohjauskeinoja. Kun vaihtoehtoenergiantuotanto on päässyt siihen, että
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se on jo itsessään kilpailukykyinen, tukimuodot voidaan poistaa. Sama koskee teknologiaa, joka säästää enemmän, ja saastuttaa vähemmän. Näin teollisuusmaat voivat omalta osaltaan olla
mukana ratkaisemassa maailmanlaajuisia energia- ja ilmastonmuutoskysymyksiä. Aito tahtotila kaupallisella puolella tarvitaan, mutta yhteiskunta voi luoda tarpeen
tuolle tahtotilalle.
Suomi on valitettavasti vielä
jälkijunassa Saksaan ja Japaniin
nähden, mutta meillä ollaan heräämässä kylmään tosiasiaan ympäristöasioissa, myös yritysmarkkinoinnin puolella. Yritykset puhuvat onneksi jo tässäkin yhteydessä brändeistä, ympäristöbrändit nähdään tuottavina asioina.
Suomen energiateknologian vienti on ylittänyt neljän miljardin euron rajan. Yrityksiä tässä viennissä on mukana noin 450.
Kansanvälisessä vertailussa Suomi
pärjää hyvin koulutuksessa, kilpailukyvyssä, ympäristön puhtaudessa ja energiantehokkuudessa.
Teksti ja kuva:
Harri Lindell
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Syyttäjät ja Suomen
ihmisoikeuspolitiikan kehitys

YK:n 8:s rikollisuuden vastainen
kongressi on jo vuonna 1990 Kuubassa hyväksynyt eettiset normit
syyttäjien toiminnalle. Syyttäjien
tulee toimia lain mukaan ja kunnioittaa ihmisoikeuksia varmistaessaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja rikosoikeussysteemin jouhevan toiminnan.
”Prosecutors shall, in accordance with the law, perform their duties fairly, consistently and expeditiously, and respect and protect
human dignity and uphold human
rights, thus contribution to ensuring due process and the smooth
functioning of the criminal justice
system” (§ 12, Guidelines on the
Role of Prosecutors).
Eräässä seminaarissa pari vuotta sitten sain tilaisuuden kuunnella huumepoliisi Aarniota. Aarnio
kertoi, miten hän ja hänen perheensä ovat uhkailujen ja väkivallan kohteena; miten hengenvaara
on ollut todellinen. Sitten tulivat
näyttävät uutiset huumepoliisin
tekemistä suurista huumetakavarikoista. Aarnio ja hänen miehensä olivat tehneet työtä estääkseen
huumerikollisuuden Suomessa.
Huumeilla rahoitetaan rikollisuutta ja terrorismia. Huumeet syövät yhteiskuntaa sisältä päin. Rikolliset käyttävät hyväkseen nuoria, joiden varaan yhteiskunnan tulisi tulevaisuudessa rakentua, huumerikollisten toiminnan estäminen
on – perussuomalaisella ajattelulla
ja järjellä – sankariteko. Puhumme
sodasta huumeita vastaan. Sodassa
sankarit palkitaan mitalein.
Valtakunnan syyttäjänvirasto antoi 10.12.2007 tiedotuksen: tiettyjä
Helsingin poliisilaitoksen huumeyksikön poliiseja on syytä epäillä
virkarikoksista. Lehtiuutisen mukaan poliisit jäivät sairaslomalle.
Ottamatta kantaa poliisin tekemisiin, mietin, mitä on tapahtunut.
Huumepoliisien kohtaloa miettiessäni vanhat kokemukset palasivat mieleeni. Oli vuosi 1994,
kun päämieheni joutuivat syyttäjän epäasiallisen menettelyn kohteiksi (ns. roolimanipulointi, jossa todistaja ja syytetty vaihtoivat
paikkaa rikosprosessissa) ja puolustusasiamiehenä puutuin syyttäjän syytejärjestelyyn. Myöhemmin sain itse vuosikausia puolustautua perusteettomia syytöksiä
vastaan. Kun asioita ryhdytään
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viranomaistoimin hoitamaan, pitäisi ottaa huomioon myös se yhteiskunnallinen intressi, mikä koskee menetettyä työaikaa ja muita kustannuksia (esim. huumepoliisien sairastumisista aiheutuvat
kulut tässä tapauksessa).
Minun asiassani (1) päämieheni vapautettiin syytteistä valitusasteessa ja (2) Suomen valtio sai
moitteet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT; www.echr.
coe.int). Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta vuodelta 2004 esittää tapauksen Nikula v. Suomi kansainvälisesti merkittävänä (www.formin.fi
Ihmisoikeudet Suomessa).

Suomen
ihmisoikeuspolitiikasta
VN:n selonteko (2004) on mielenkiintoinen ja osoittaa, kuinka monisyisistä ja vaikeista asioista on
kyse. VN:n selonteko käsittelee
kahta osa-aluetta: (1) universaalisuutta ja kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä sekä (2) laillisuusajattelua Suomessa.
Kun EIT otti valitukseni tutkittavakseen, sain itse kokea tuen Lontoossa sijaitsevan, kansainvälisen sananvapauteen keskittyvän INTERIGHTS järjestöltä, jo-

”Jokainen
oikeudenkäynti
on kallis kaikille
osapuolille sekä
yhteiskunnalle.”

EIT:n kehittämistyöryhmä Lord
Woolfin johdolla on vuonna 2005
laatinut raportin EIT:n kehittämisajatuksista ( www.echr.cow.
int Reports, other reports). Lord
Woolf katsoo, että kansallisten viranomaisten tulisi ottaa suurempi vastuu siitä, että virheet oikaistaan. Myös kansallisten viranomaisten pitäisi ratkaista korvauskysymykset.

Ehdotus Suomen ratkaisuksi
Olen jo aiemmin esittänyt ajatuksen, että ihmisoikeusvalitukset tulisi ”esikäsitellä” Suomessa. Tämä
ei tarkoita valitusten tukahduttamista – päinvastoin. Valituksen
kirjaamisen jälkeen asiassa tehtäisiin selvitystyö kansallisella tasolla kuten Puolassa tehdään. Esikäsittelyn tarkoitus on nopeuttaa
prosessia, minimoida kustannuksia ja löytää sovinnollinen ratkaisu, jos virhe on päässyt tapahtumaan. Ajatus siitä, että virheet tulee korjata, perustuu lakiin (mm.
Perustuslaki ja hallintolaki).
Eduskunnan oikeusasiamies
ottaa vastaan kanteluita ja voisi
mahdollisesti olla se viranomainen, joka esikäsittelisi ihmisoikeusvalitukset. Tällöin Oikeusasiamiehen viraston resursseja pitäisi lisätä. Oikeusasiamiehellä on
mahdollisuus tehdä asiassa suosituksia – kenties ryhtyä muihinkin toimiin. Asiat pitäisi oikaista
mahdollisimman pian – mistä se
kertoo, jos syytön toteaa hovioikeudessa: ”Nyt minua kuunnellaan ensimmäistä kertaa!”

Rehellisyys kunniaan
ka otti prosessissa amicus curiae
roolin. Ymmärrän kansainvälisen
yhteistyön tärkeyden ihmisoikeusasioissa. Maassa, jossa ihmisoikeusloukkaus tapahtuu, saattaa olla vaarallista puuttua väärinkäytöksiin. Pelko siitä, että itse joutuu vaikeuksiin, on perusteltu. Ulkoministeriö (UM) edustaa
Suomea ihmisoikeusasioissa mm.
EIT:ssä. UM:n yhteyteen on perustettu Kansainvälinen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, joten
kehitystä tällä saralla tapahtuu.
Pitäydyn nyt kotimaassa. VN:
n selonteossa todetaan mm. seuraavaa:
”Hallituksen tavoitteena on kaikkien Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusmääräysten tehokas
kansallinen täytäntöönpano.”
”Rakentavaa vuoropuhelua ihmisoikeussopimusten valvontaelinten kanssa edistetään myös
jatkossa.”
”Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin on ainutlaatuinen tuomioistuin ja sen merkitys Euroopan
neuvoston perustehtävän kannalta on keskeinen.”
”Hallitus pyrkii turvaamaan tuomioistuimen rahoituksen järjestön
budjetissa sekä tukemaan tuomioistuinta vapaaehtoisrahoituksella.”
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Vistbacka ja Soini jatkavat
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän johdossa

Lain mukaan viranomainen voi itse ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi ja oikaista virheen, mikäli
sellainen on tapahtunut. Jokainen
oikeudenkäynti on kallis kaikille
osapuolille (yksityishenkilöille
ja yrityksille) sekä yhteiskunnalle. Menetetty työaika ja virheellisestä päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet ja kustannukset saattavat johtaa mm. työpaikkojen
menetykseen ja ihmisten sairastumiseen. Tällöin yhteiskunnan
kokonaiskustannukset kasvavat.
Yhteiskunnallinen intressi on se,
että yhteiskunnan jäsenet voisivat
elää tasapainosta ja hyvää perheelämää yhteiskuntaa rakentaen.
Onhan se noloa, jos on tullut mokattua. On muistettava, että kunniasta ja rehellisyydestä ei voi pitää
kiinni vääryydellä. Ihmis- ja perusoikeuksissa on loppujen lopuksi kyse varsin yksinkertaisista asioista:
inhimillisyydestä, rehellisyydestä
ja reilun pelin kunnioittamisesta.
Anne Nikula
Varatuomari Anne Nikula on
hoitanut erilaisia tehtäviä
yksityissektorilla ja valtion
hallinnossa.
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa edelleen kansanedustaja Raimo Vistbacka ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Timo Soini.
Alajärveläinen Raimo Vistbacka on kuudennen kauden kansanedustaja. Hän on johtanut Perussuomalaisten eduskuntaryhmää sen
perustamisesta eli vuodesta 1995.
Espoolainen Timo Soini on Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja. Hän on toiminut eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana vuodesta 2003.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmään kuuluu viisi kansanedustajaa.

Mielipiteillä voi vaikuttaa
Mielipidejohtajuus on tärkeä elementti suomalaisessa vallankäytössä. Jotkut sitä osaavat käyttää, jotkut taas eivät, vaikka sitä heiltä odotetaankin. Tasavallan presidentti Haloselta on monissa asioissa odotettu mielipidevaikuttamista. Viimeksi Stora-Enson sellutehtaiden lakkauttamispäätöksissä. Presidentti on kuitenkin hiljaa,
kuin pissa sukassa. Hänelle lienee tärkeämpää reissailla senkin aikaa kaukoidässä. Presidentti kuitenkin saisi aina mielipiteensä julkisuuteen ja julkisuuden paine voisi muuttaa tehtäviä päätöksiä.
Mielenkiintoista oli lukea asiantuntijoiden arvioita eri julkisuuden henkilöiden mielipidevaikuttavuudesta. Piispa Huovinen ohitti
monia poliitikkoja, muun muassa Paavo Lipposen. Todellista vaikutusvaltaa ei piispa Huovisellakaan varsinaisessa valtiollisessa päätöksen teossa juurikaan ole. Kyse onkin siitä, kuinka pystyy julkisuutta käyttämään asiansa esittämiseen.

Soini mielipidevaikuttaja
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinikin on vahva mielipidevaikuttaja. Hänelle julkisuuden saanti on kuitenkin vaikeampaa,
kuin presidentille tai esimerkiksi piispoille. Poliittinen järjestelmä ei
salli vapaata mielipidevaikuttamista. Koko Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toimii kuitenkin ryhmän kokoa suuremmalla painoarvolla nimenomaan mielipidevaikuttamisen kautta. Tärkeiden, kansan läheisten asioiden ja epäkohtien julkituominen ja niiden esillä
pitäminen toimii painostuskeinona päätöksiä tehtäessä.
Sama tilanne on monissa kunnissa, missä Perussuomalaisilla on
muutamakin valtuutettu. Vaikka esityksiä ei aina saadakaan läpi
suurten puolueiden ryhmäkurin takia, hyvä esitys jää kuitenkin itämään valtakoneistoon ja usein toteutuu jotain muuta kautta.
Perussuomalaiset ovat monissa kunnissa aloitteellisia. Kepu varsinkin useissa kunnissa määräävänä puolueena väittää, ettei aloitteilla
saada asioita läpi. Kokemuksesta tiedän, että monet aloitteet kuitenkin toteutuvat, tosin pienellä viiveellä, ettei aloitteen tekijöitä voisi
enää paikallistaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että hyvät aloitteet etenevät, kunnian yrittävät sitten kerätä ne joilla ei siihen olisi aihetta.
Syksyn kunnallisvaaleissa kuntalaisilla on taas mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Perussuomalaisillakin on mahdollisuus muuhunkin kuin mielipide vaikuttamiseen. Vaikuttaa voi, joko lähtemällä itse ehdokkaaksi, ehdokkaita hankkimalla tai viime kädessä äänestämällä.
Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille ry.
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Eduskunta kokoontui valtiopäiville
Eduskunnan kevätistuntokausi
käynnistyi maanantaina 4.2. puhemiehen ja varapuheenjohtajien valinnoilla. Valituksi tuli jo entuudestaan istunut puheenjohtajisto selvällä äänten enemmistöllä.
Eduskunnan puheenjohtajana toimii Sauli Niinistö, ensimmäisenä
varapuheenjohtajana Seppo Kääriäinen, ja toisena varapuheenjohtajana Johannes Koskinen.
Valtiopäivien avajaiset alkoivat valtiopäivien jumalanpalveluksella Tuomiokirkossa, varsinaiset avajaiset presidentti Tarja Halosen avajaispuheella eduskunnassa. Avajaisten jälkeen oli
kulttuuritarjontaa Kansallisteatterissa. Esitettävä teatterikappale oli ”Tuntematon sotilas”.

Ennen tapahtuma
oli hillitympi
Veteraanikansanedustaja SMP:n
ajoilta, lahtelainen Mikko Vainio
oli valtiopäivien avajaisissa jo kuudettatoista kertaa. Avajaiset ovat
muuttuneet paljon siitä ajasta, jolloin Vainio oli ensimmäistä kertaa vuonna 1970 mukana. Silloin
tapahtuma oli hyvin hillitty, tasapainoinen ja eikä kiireen kiemuraa ollut.
Nykyisin kaikilla kahdellasadalla kansanedustajalla on avustajat,
jotka osallistuvat juhliin. Muitakin osallistujia on paljon enemmän kuin ennen, siitä syntyy tungosta saleihin ja kova metelin paikalle.
- Tuntuu kuin olisi muurahaispesässä. Arvostus ja hyvät käytöstavat ovat tipotiessään. Media
nostaa esille asioita, kuten seksuaalinen häirintä. Tuntuu kuin lehdistö olisi sanansaattaja, joka luo
epämääräistä hämminkiä. Ennen
julkinen sana ei ollut niin herkkä

Vistbacka, Pihlman, Sivonen ja veteraanikansanedustaja Mikko Vainio nauttivat pöydän herkuista Valtiopäivillä.
kuin nyt on. Ihmisiä kiinnostaa
lukea lehdistä paljon muuta kuin
varsinaisia asiakysymyksiä, Mikko Vainio aprikoi.

Tuntematon sotilas kiinnosti
Veltto Virtasta
Kansanedustaja Pertti Virtanenkin nautti pöydän antimista ja lupasi mennä teatteriin.

- Haluan kokea ja nähdä tuon
”Tuntemattoman sotilaan” esityksen. Kirkossa en ollut, tällä kertaa
en ehtinyt sinne, mutta ei minulla mitään kirkkoa ja Jeesusta vastaan ole, Virtanen sanaili.
Virtasen mielestä keskustelu
eduskunnassa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on valtamedian tietoista leimaamista. Virtasen mukaan puhemiehen olisi pitänyt paremmin puolustaa edustajia, jotka tulivat median taholta
leimatuiksi. Eduskunta on kapulakielinen laitos, mielipidevankila. Eduskunnasta on annettu median taholta väärää tietoa.

illan kotona, viikolla kun tahtoo
olla iltaisin näitä poliittisia menoja aivan riittävästi.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Halosen puhe oli asiallinen

Puolueen nuorten toiminnanjohtaja Antti Valpas oli
ensimmäistä kertaa valtiopäivien avajaisissa.
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Antti Valpas on kansanedustaja
Pentti Oinosen avustaja ja Perussuomalaisten nuorten toiminnanjohtaja Helsingistä. Nämä olivat
Valppaalle ensimmäiset valtiopäivien avajaiset, sillä hän tuli eduskuntaan töihin huhtikuussa 2007.
Presidentti Halosen puhetta
hän piti asiallisena. Hän oli kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että Sauli Niinistö oli fiksuna
miehenä samaa mieltä presidentin
linjapuheen kanssa. Julkisuudessa
Niinistö on ollut eri mieltä varsinkin Suomen turvallisuuspoliittisista linjauksista Naton suhteen.
Nuorena miehenä Antti olisi kaivannut avajaisiin eläköön huutoja ja taputuksia. Nykyistä tapaa juhlia hän pitää liian virallisena, yksinkertaisena ja jäykkänä.
- Kirkko ja teatteri eivät kuulu
ohjelmistoon, en ole noita teatteri-ihmisiä. Mieluummin lepäilen

Pertti Virtanen ei turhia jännitellyt, vaan otti asiat
rennosti.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Valtiopäivien historia

Valtiopäivien avajaiset noudattavat perinteistä kaavaa. Osana niihin kuuluvat tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen pitämät puheet.
Suomen valtiopäivien historia on
pitkä ja mielenkiintoinen. Suomi saa kiittää suurvaltapolitiikkaa omasta kansanedustuslaitoksestaan yhtä hyvin kuin koko valtiollisesta olemassaolostaan.
Kaikki sai alkunsa vuonna 1809,
kun Venäjä oli valloittanut Suomen Aleksanteri I:n ja Napoleonin tekemän sopimuksen nojalla.
Venäjän keisari Aleksanteri I halusi varmistaa omistuksensa järjestämällä Suomen asiat verrattomasti paremmiksi kuin Ruotsin vallan
alla, joten hän kutsui Suomen säädyt koolle sodan vielä jatkuessa.
1. helmikuuta 1809 säädyt saivat
kutsun Porvooseen herrainpäiville.

Säätykokousta alettiin sittemmin
kutsua valtiopäiviksi. Juhlalliset
avajaiset pidettiin 28. maaliskuuta
1809 Porvoon tuomiokirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen säädyt
siirtyivät valtiosaliin Porvoon kymnaasirakennukseen, missä keisari
tervehti säätyjä julistaen valtiopäivät avatuiksi ranskankielisessä valtaistuinpuheessaan, jonka kenraalikuvernööri käänsi ruotsiksi.

Kohti eduskuntauudistusta
1890-luvun loppupuolella alkoi
Venäjän ja Japanin välinen poliittinen kilpailu Kaukoidässä kiristää maiden välejä. Kriisi kehittyi

sodaksi vuonna 1904, ja sen lopputulos merkitsi Venäjälle kansainvälistä arvovaltatappiota. Jo
sodan aikana alkanut sisäpoliittinen kuohunta kehittyi lokakuussa 1905 suurlakoksi. Niinpä saman
vuoden elokuussa perustetun kansanedustuslaitoksen, duuman valtaoikeuksia lisättiin ja sen rinnalle
luotiin valtakunnanneuvosto.
Suurlakko puhkesi myös Suomessa loka-marraskuun vaihteessa vastalauseena ensimmäisen sortokauden laittomuus- ja
sortopolitiikkaan. Lakon tuloksena hallitsija antoi manifestin,
jolla kumottiin sortokauden laittomat säännökset ja toimenpiteet.
Lisäksi Suomelle annettiin lupaukset yleisen ja yhtäläisen vaalioikeuden pohjalle rakentuvan kansanedustuslaitoksen luomisesta
sekä eduskunnan oikeudesta tarkastaa hallituksen toimenpiteiden
oikeellisuutta.

Autonomian ajan
eduskunta

Valtiopäivien avajaiset alkavat ekumeenisella
jumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa.
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Eduskuntauudistusta toteuttamaan kutsuttiin koolle ylimääräiset valtiopäivät 20. joulukuuta.
Uuden valtiopäiväjärjestyksen
toteuttaminen annettiin professori Robert Hermansonin johtaman komitean tehtäväksi. Komi-

tea kokoontui ensimmäisen kerran saman vuoden joulukuussa, ja
yksikamarinen eduskunta hyväksyttiin periaatteessa jo seuraavana päivänä.
Hallituksen esitys uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi ja vaalilaiksi hyväksyttiin virallisesti toukokuussa 1906. Suuriruhtinas Nikolai II vahvisti esitykset ja määräsi eduskuntauudistuksen voimaan
lokakuun alusta 1906.
Ensimmäiset eduskuntavaalit,
joissa myös naiset saivat äänestää,
toimitettiin 15. ja 16. maaliskuuta 1907. Yksikamarinen eduskunta kokoontui ensimmäisen kerran 23. toukokuuta 1907 ja juhlalliset avajaiset pidettiin kaksi päivää myöhemmin.

Perinteet säilyvät
muutoksista huolimatta
Vaikka vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys laadittiin verrattain nopeasti,
voi tulosta pitää varsin onnistuneena: valtiopäiväjärjestystä ei tarvinnut korjata, ennen kuin muutokset
Suomen valtiollisessa asemassa ja
itsenäisyyden saavuttaminen tekivät sen välttämättömäksi.
Yksikamarinen eduskunta noudatti työmuodoissaan säätyvaltiopäivien luomia perinteitä. Useimmat valiokunnat olivat samoja, kä-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

sittelivät samoja asioita ja noudattivat samanlaista käsittelytapaa.
Vuoden 1919 eduskuntavaalien
jälkeen muodostetun hallituksen
ohjelmaan kuului muun muassa hallitusmuotokysymyksen ratkaisu. Seuraavan vuoden valtiopäivillä ratkaistiin kysymys Ahvenanmaan itsehallinnosta.
Vuonna 1928 tuli uuden valtiopäiväjärjestyksen kanssa voimaan
eduskunnan työjärjestys säännöksineen. Myös koneellinen äänestys otettiin käyttöön. Vuoden 1944
valtiopäivillä äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikä laskettiin 21 vuoteen. Nelivuotiseen vaalikauteen
siirryttiin vuonna 1954. Vuonna
2000 Suomi sai uuden perustuslain, jolloin erilliset hallitusmuoto ja valtiopäiväjärjestys yhdistettiin yhdeksi perustuslaiksi eräiden
muiden lakien kanssa.

Teksti:
Mika Männistö
Kuvat:
Vesa Lindqvist/Eduskunta
Lähde:
www.eduskunta.fi/fakta/
historia/index.htm
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Aktiivinen Erja Kouvo
Erja Kouvo on ollut mukana Perussuomalaisten puolueessa viime
kunnallisvaaleista lähtien. Helsinkiläinen Erja puntaroi pitkään mihin puolueeseen hän liittyy ja alkaa toimia yhteiskunnallisella rintamalla.
- Vihreät oli heti alkuun sellainen puolue, johon en missään tapauksessa halunnut edes harkita liittyväni. Jäljelle jäivät Perussuomalaiset, Kokoomus ja Kristillisdemokraatit. Perussuomalaiset
oli sellainen aatepuolue, jossa voi
mielestäni aidosti myös vaikuttaa, siksi valitsin Perussuomalaiset. Tällä hetkellä olen Helsingin
piirin varapuheenjohtajana.
Viime kunnallisvaaleissa Erja Kouvo sai 73 ääntä. Hän aikoo
panostaa tosissaan tuleviin vaaleihin, euroja ei käytetä paljoa, vaan
panostetaan enemmänkin vaalimainoslahjoihin, esitteisiin ja kotisivuihin.
- Positiivisesti pitää olla esillä, se
on vaalimenestyksen yksi kulmakivistä. Messuilla kannatta kiertää, sieltä saa paljon hyviä vinkkejä joita voidaan käyttää myöskin vaaleissakin, listaa Erja.

Rakennuslautakunnan
tehtävät moninaiset
- Rakennuslautakunnan tehtävänä on seurata rakennustoiminnan yleistä kehitystä kaupungissa sekä huolehtia rakentamisen
valvonnan ja neuvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Rakennuslautakunta tekee päätökset kaikissa rakennuslupa-asioissa lukuun ottamatta rakennuksia,
joihin ei väestösuojelulainsäädännön mukaan tarvitse rakentaa väestönsuojaa.
Rakennuslautakunta ratkaisee myös ne toimenpidelupahakemukset, jotka merkittävällä tavalla koskevat historiallisesti tai
rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai joissa on kysymys olennaisesta käyttötarkoituksen muutoksesta rakennuskielto-

alueella sekä purkamislupahakemukset, joissa asemakaava on vähintään 13 vuotta vanha.
Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan varsinaisena jäsenenä toimii Olli Sademies ja Erja on
hänen varallaan. Jäseniä on yhteensä yhdeksän ja heillä kaikilla
varajäsenet. Rakennuslautakunta kokoontuu keskimäärin kaksi
kertaa kuukaudessa.
Asioina on paljon mielenkiintoisia aiheita esim. rakennuslupaasioita, kattoikkunoiden rakentamista, ullakkotilojen muuttamista
asuintiloiksi, asuintilojen muuttamista toimistotiloiksi, joissa pitää
ottaa huomioon tilojen turvallisuus ja valojen riittävyys ym. tekijät, joukossa on myös riita-asioita. Rakennuslautakunnan jäse-

nille ja varajäsenille järjestetään
koulutusta.
Erja lukee aina kaikki paperit,
jotka tulevat myöskin varajäsenelle ja paneutuu kunnolla asialistalla oleviin asioihin. Aluksi
tuntui kovin vaikealta ja jännittävältä diplomikosmetologin koulutuksella olla mukana näin teknisessä miehisen alan lautakunnassa mutta, koska virkamiehet ovat
valmistelleet asiat huolellisesti,
kaikki on sujunut ongelmitta.

Erja poliisin
neuvottelukunnassa
Helsingin poliisin neuvottelukunnassa on mukana poliisikomentaja Jukka Riikonen, jäseniä 10 ja
saman verran varajäseniä.

Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa,
tehdä aloitteita poliisin toiminnan
kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista.
Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä muut sen käsiteltäviksi toimitetut asiat.
- Käytännössä olemme kuulleet Riikosen tilannekatsauksen
kulloinkin tärkeistä asioista, kuten tärkeistä valtiovierailuista,
euroviisuista, mielenosoituksista
ja niihin liittyvistä turvajärjestelyistä. Viimeksi puhuimme esim.
siitä, miksi helsinkiläiset tuntevat itsensä turvattomiksi liikkuessaan yleisillä kulkuvälineillä, kertoo Erja Kouvo.
Poliisineuvottelukunnan kokoukset ovat vain noin kaksi kertaa
vuodessa, ne pyritään pitämään
aina eri poliisitaloilla ympäri Helsingin kaupunkia. Tässä luottamustehtävässä Erja on varsinaisena jäsenenä. Neuvottelukunta käsittelee Helsingin turvallisuuteen
liittyviä kysymyksiä, ja lisäksi käydään läpi asioita, mitä kaupungissa on lähiaikoina tapahtunut.
Erja kunnioittaa ihmisten sananvapautta mutta ei kannata
esimerkiksi linnanjuhlien yhteydessä hulinointia, joka estää juhlavieraiden autojen linnaan pääsyä tai johtaa peräti autojen vahingoittamiseen.
Toisen omaisuutta pitää kunnioittaa eikä tuhota, kuuluu se sitten yksityiselle tai julkisyhteisölle. Itse Erja ei ole koskaan osallistunut mihinkään mielenosoitukseen, mutta ymmärtää kyllä mielenosoittajien kannan asiasta.
Puolueeseen Erja on kasvanut
kiinni pikkuhiljaa ja on tyytyväinen puolueen poliittiseen linjaan.
- Itselleni tärkeistä luottamustoimista (eivät kylläkään ole poliittisia) unohdin kai kertoa, että
olen toista kautta Konalan ala-asteen johtokunnassa. Ensimmäisen
4-vuotiskauteni olin vpj. ja nyt jä-

sen. Lisäksi kuulun Pitäjänmäen
Peruskoulun johtokuntaan.

Yrittäjätausta on eduksi
Aika yrittäjänä Helsingissä tuo
paljon muistoja mieleen. Vaatekaupalla naisille ja lapsille oli
oma aikansa elämänkaaressa kuten myös kosmetologina ja kouluttajana oleminen Tuolloin kertyi matkapäiviä vuodessa noin
200, muistelee Erja. Työ vei ympäri Suomea, tutuksi tulivat Turku, Tampere ja Rauma, joskus
matka vei Ouluunkin asti. Kaisaniemen Pukevassa tuli töitä tehtyä kaksi vuotta.
Perhe asuu tällä hetkellä LänsiHelsingissä, Konalassa omakotitalossa. Perheeseen kuuluu miehen
lisäksi 18- vuotias tyttö sekä 14-ja
10-vuotiaat pojat. Koulun johtokunnassa toimiminen on Erjalle
luontaista, koska hänellä on itsellään juuri kouluikäiset lapset.
Työelämän katkaisi kaularangan sairaus, joka jatkuu vieläkin.
- Hengellisen taustaksi määrittelen perusluterilaisuuden, vaikka
olenkin Siionissa ollut kirpputoritoiminnassa mukana.

Vapaa-aikaa on laatuaikaa,
koska sitä jää vähän
Vapaa-aika menee lasten kanssa
ollessa, mökille Sammattiin veri vetää sienestämään ja marjastamaan.
- Kävelen myös paljon, siinä
ajatukset asettuvat kohdalleen ja
keho saa tarvitsemaansa liikuntaa. Varsovassa on tullut käytyä
peräti kolme kertaa, matkat sinne ovat edulliset ja se on paikkana mitä mahtavin. Puistot ovat
erittäin siistejä ja ihmiset ovat turistille ystävällisiä. Varsovassa on
puistojen pinta-alan mittasuhde
sellainen että täällä suuretkaan
puistot eivät riitä edes pieneen
puistoon Varsovassa.
Teksti ja kuva: Harri Lindell

Natura 2000 vastaan ydinvoima
Kaatuivatko himankalaisten ydinvoimalahaaveet kyseenalaiseen
Natura 2000-aluevaltaukseen?
Viime kuukausina ilmaston
lämpeneminen, energian tuotantomuodot ja käytön verotus ovat
hallinneet uutisaiheita. Balin ilmastokokous havahdutti pääministeri Vanhasenkin ottamaan ilmastonmuutoksen USA:n matkansa pääteemaksi. Olivathan
Al Gore ja ICCP saaneet Nobelin
rauhanpalkinnon työstä ilmaston
lämpenemisen estämiseksi. – Tosin Al Goren ansioita on kritisoitu
palkinnon myöntämisen jälkeen.
Vihreät vaikeuttavat hallituksien toimintaa mm. siksi, että he kokevat vesivoiman lisärakentamisen ja atomienergian olevan uhka
luonnolle, vaikka ne olisivat puhtaimpia energian tuotannon muotoja. Sähköä tarvitaan lisää, mut-
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ta silti Vanhanen ja Kepu tuntuvat
hylänneen Kollajan allashankkeen
ja pj. Eero Heinäluoma vakuutti
SDP:n kannan pysyneen kielteisenä Kepun puoluesihteerin vaatimaan Vuotoksen altaan rakentamiseen. Lisääntyvä sähkön tarve
ja uhkakuvat maapallon lämpenemisestä muokkaavat mielipiteitä
ydinvoimamyönteisemmäksi.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Ydinvoimamyönteinen hallitus
on herättänyt uusia voimalaitossuunnitelmia. Suomalainen Fennovoima etsii paikkaa ydinvoimalaitokselle. Himangan kunta ilmoittautui mukaan ja olikin
mukana rakennuspaikkaselvityksessä. Vääränkarin ja Närväsen
alueelta olisi löytynyt vaatimukset täyttävä paikka ja 2 x 25 heh-

taaria maata, jonne olisi saatu tieym. yhteydet.
Sain kutsun keskusteluun, jossa
selvitettiin rakennuspaikan tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta
hankkeen rakennuspaikalle asettamia vaatimuksia. – Tiedustelin
onko huomioitu, että saaristo on
Natura 2000-suojelualuetta, jonka uuden käytön päätösvalta on
EU:ssa. Tuskin atomivoimala saa
sinne toimilupaa. Ajatus ei tuntunut huolettavan 4,5 miljardia euroa satsaavaa rankentajatahoa,
mutta seuraavassa tiedotteessa
Himankaa ei ollut ehdokaspaikkakuntien joukossa.
Valtioneuvosto myöntää atomivoimaloille toimiluvat. Luvan
hakijan on viisasta kunnioittaa
myöntäjän näkemyksiä, puhumattakaan niiden arvostelusta! - Mieleen palaavat lapsuuden pöytäta-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

vat: lakki pois päästä pöydässä, ettei Taivaanisä nosta leipävarrasta
korkealle! Vaikka Himanka olisi
ollut toimiluvan hakijalle kuinka
hyvä ja edullinen paikka, suojelulinjauksia on kunnioitettava.
Kun Himanka putosi ehdollaolleiden sijoituspaikkojen joukosta, se oli joillekin surun- ja toisille
ilonpäivä. Natura 2000-hankkeeseen myönteisesti tai välinpitämättömästi suhtautuneet kunnanisät
saivat, mitä olivat tilanneet. - Pultsari tokaisi jossakin tilanteessa, että mistä sitä kahta hyvää samana
päivänä: tenttua ja makkaraa!
Luvanhakija ei edes vihjaa, miksi Himanka putosi pois edellytyksistä huolimatta. Näin leipävarras
pysyy ulottuvuuksien rajoissa.
Alpo Ylitalo
Kokkola
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Merkkipäiviä

Merkkipäiviä

Juhani Hannula täytti
kuusikymmentä vuotta
Mynämäen metsästysmajalla (jonka omistaa eränkävijät ry.) juhlittiin Juhani Hannulan täysiä vuosia 15.12.2007. Näissä maisemissa on nähty susia useaan eri kertaan, ja jopa kolme peuraa sudet
ovat syöneet todistetusti. Susia vilisee Mynämäen nurkissa viikoittain. Päivänsankari ei kuulu metsästysseuraan, mutta on susien lisääntymisen vastustaja. Syntymäpäiväjuhlilla susia ei näkynyt ulkonakaan, paikalle oli saapunut
pelkkiä hyviä. Lapset olivat järjestäneet isälleen yllätysjuhlat, Juhani kun ei aikonut lainkaan juhlia omaa vuosipäiväänsä. Puolueen puolesta juhlissa olivat Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja
Lauri Heikkilä, sihteeri Iiris Peltomaa sekä Kike Elomaa.

Ent. Perussuomalaisten puoluesihteeri-päätoimittaja Rolf
”Fred” Sormo täyttää 60
vuotta.
Vastaanotto:
perjantaina 14.3. klo 15-18.
Juhlatalo: Tapanilan Asema
Pikku-Huopalahdessa, os, Tilkantori 12, 00300 Helsinki.
Ilmoittautuminen:
Toivotaan ilmoittautumista viimeistään 11.3. joko puhelimitse numeroon 040 702 7810 tai sähköpostitse:
sormo@perussuomalaiset.fi
Muistamiset:
Nordean tili 147030-231681

Olen pyyntömatkalla

Hyötyliikuntaa riittää
Hannulan perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kolme poikaa ja yksi tyttö. Yksi omista pojista pitää
Juhanin kotitilaa yhdessä avovaimonsa kanssa. Tilalla kasvatetaan emolehmiä, jotka sitten viedään ympäri Suomea eri maatiloille.
Maatilan koko on vuokramaiden kanssa yhteenlaskettuna viljeltynä maana hieman yli 70 hehtaaria, joten työntouhua riittää.
Isä Juhani käy auttelemassa poikaansa tilan töissä aamuin illoin.
Harrastuksiinsa päivänsankari listaa tuorerehun teon sekä metsätyöt polttopuista tukkipuihin asti.
Todellista hyötyliikuntaa, joka pitää kehon ja mielen kunnossa.

Politiikka on rakas harrastus
Juhani on ollut Perussuomalaisissa jo SMP:stä lähtien, politiik-

Päivänsankari Juhani Hannula sekä vaimonsa Leila.
ka ja varsinkin puoluetyö on hyvin rakas asia. Suomalaisen leivän
puolustaminen ja Naton vastustaminen ovat miehen mukaan kärkiasioiden joukossa hänen politiikassaan. Kunnallispolitiikassa
Juhani painii mm. tieasioiden parissa, joissa kuulemma hän on saanut niskalenkin mynämäkeläisistä
poliittisista vastustajistaan.
Juhanin mukaan kansan pitää
saada päättää Suomen tärkeimmistä asioista, äänestämällä kansanäänestyksellä oman vankan
mielipiteensä mukaisesti. Jos seuraava Suomen presidentti haluaisi Karjalan palautettavan takaisin

Suomelle, niin Hannulan Juhani
Mynämäeltä ei ensimmäisten joukossa olisi vastaan tätä asiaa. Vääryydellähän Suomi Karjalan alueet menetti, nyt olisi jo aika saada se sovinnolla yhteisissä neuvotteluissa Venäjän kanssa takaisin Suomelle.
Päivänsankari nauttii täysin siemauksin vaimon tekemästä hyvästä ruuasta ja saamastaan rakkaudesta. Hyvältä tuntuu olla kuusikymmentä vuotta täyttänyt mynämäkeläinen päivänsankari.
Teksti: Harri Lindell
Kuvat: Lauri Heikkilä

Kemianliiton liittovaltuustovaalit ovat ovella, äänestys on postitse 1.3.-14.3 ja uurnavaali työpaikoilla 11.4.-16.4. Kemianliitossa on
noin 49000 jäsentä ja ammattiosastoja 270 kappaletta, liiton palkkalistoilla on 60 työntekijää. Tulevan liittovaltuustoon valitaan 53
edustajaa josta 15 henkilöä tulee valituksi liiton hallitukseen, joka
johtaa liiton toimintaa puheenjohtajan ja liittosihteerin kanssa.
Tulevat vaalit ovat siis varsin merkittävät ja kauaskantoiset. Tiedotusvälineissä on näyttävästi ollut esillä ammattiliitojen yhdistymishanke, joka kulkee TEAM -nimikkeellä. Selvitysmies Lauri Lylyn mukaan hanke etenee suunnitelmien mukaan, ja yhdistyminen
tapahtuu vuonna 2010. Kyseessä on kuuden ammattiliiton yhdistyminen. Kyseisten liittojen jäsenmäärä on noin 330 000 henkilöä. Mukana ovat metallin, kemian, puun, sähkön, viestinnän ja rautatieläisten liitot. Eli kyseessä on varsinainen sekahedelmäsoppa.
Kemianliitto järjestää liittymisestä jäsenäänestyksen, jota muutkin liitot seurannevat. Eli eivät jäsenet aivan sumeilematta niele
herrojen konjakintuoksuisissa kabineteissa tehtyjä yhdistymispäätöksiä. Henkilökohtainen mielipiteeni on kielteinen. Kemianliiton
talous on kunnossa, jopa jäsenmaksuja on alennettu ja varaa on vieläkin alentaa. Kehitetään oman liiton toimintaa lähemmäs jäseniä,
ja lopetetaan turha politikointi johtopaikoista.
Valitettavasti ay-liikkeessä politiikka näyttelee aivan kohtuutonta
osaa, sen olen karvaasti huomannut. Valtakunnan politiikassa demarien suksi ei luista näinä EU:n vähälumisina talvina. Vanhan kaukopartion sissimuonat on syöty ajat sitten, siksipä heinähattu ja vilttitossu kiistelevät näennäisesti puolueensa johdosta pysyäkseen julkisuuden valokeilassa edes jotenkin.
Ay-liike on noussut taas pönkittämään demareiden hiipuvaa suosiota. Henkilökohtaisesti sain sontaa silmilleni kieltäytyessäni asettumasta heidän listoilleen tulevissa liittovaltuustovaaleissa, pöytä toki oli
katettu ”amerikanherkuilla”. Kemia 2000 -vasemmisto ja sitoutumattomat on vaaliliittoni, jonka kautta pyrin liittovaltuustoon, koska olen
sitoutumaton ja uskon lujasti tämän vaaliliiton olevan paras kanava
yhteisten asioiden rehellisen ja uudistumisen eteenpäin viemiseen.
Arvoisa Kemianliittolainen. Jos tunnet näistä asioista niin kuin
minä, niin äänestä numeroa 288. Se on ääni, joka kuuluu. En lupaa,
vaan takaan, olen pyyntömatkalla.
Marko Kulpakko
Pääluottamusmies / Työsuojeluvaltuutettu
www.osasto129.com
www.markokulpakko.blogspot.com
(Kirjoittaja on kaustislainen PerusS-aktiivi)

Mynämäen metsästysmaja täyttyi Juhanin ystävistä.
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Suomalainen ja ympäristölle
Pellettilämmitykseen siirtymisen puolesta puhuvat monet asiat. Ensinnäkin pellettienergia on
edullisempaa kuin öljy ja sähkö.
Toiseksi pelletti on kotimainen
polttoaine, joka työllistää suomalaisia. Kotimaisen energian käyttö on järkevää myös mahdollisen
kriisin sattuessa, jolloin emme olisi täysin riippuvaisia tuontienergiasta. Kolmanneksi pellettienergia
on ympäristöystävällistä.
- Kasvihuoneilmiötä ja ilmaston
lämpenemistä kiihdyttävät energiantuotannon hiilidioksidipäästöt eivät pellettiä poltettaessa lisäänny ollenkaan, sillä pelleteistä vapautuva hiilidioksidi sitoutuu kokonaan puuston uuteen
kasvuun, kertoo Suomen Pellettienergia ry:n (SPE) toiminnanjohtaja Reine Piippo.
Pellettien hintakilpailukyky on
parantunut koko ajan vuodesta
2002 lähtien. Pellettienergian hinta veroineen on tällä hetkellä keskimäärin 4,2 senttiä/KwH. Öljyn
energiahinta on 7,2 senttiä/KwH
ja sähkön peräti 9 senttiä/KwH.
- Usein kuulee väitettävän, että pellettilämmityksen hinta olisi noussut niin paljon, ettei siihen
siirtyminen enää kannata. Tilastot
osoittavat tämän harhaluuloksi –
koska öljyn ja sähkön hinta on
noussut suhteessa enemmän, on
pellettienergian hintakilpailukyky jatkuvasti parantunut.

Kohtuullinen investointi
Siirryttäessä öljy- tai sähkölämmityksestä pellettienergiaan joudutaan tietysti investoimaan jonkin
verran. Pellettilämmityksessä alkuinvestoinnin ei tarvitse olla kovin suuri. Puukattilan voi uusia
pellettikäyttöiseksi edullisimmillaan 3 000-4 000 eurolla. Jos siirrytään öljystä pellettiin, koko järjestelmä joudutaan uusimaan ja
halutaan täysautomaattinen järjestelmä, se voi maksaa 12 000-13
000 euroa. Hyvän peruslaitteiston saa edullisemmin, noin 6 0008 000 eurolla.
- Hintahaarukka vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, mitä tarvitsee ja minkälaisen automaatiotason haluaa.

Säällä kuin säällä
Uusiutuvista energianlähteistä
pelletti lienee kaikkein edullisin,
helppokäyttöisin, aidosti uusiutuva ja joka säällä toimiva. Esimerkiksi maalämmössä alkuinvestointi on pellettiin verrattuna melko
korkea. Sitä paitsi maalämmöstäkin kolmannes on sähköä.
- Hake on tietysti hyvä asia ja
varmaan maaseudulla ajaa asiansa, mutta sen varastointi voi
asutuskeskuksissa olla hankalaa.
Hake vaatii varastotilaa noin neljä kertaa enemmän kuin pelletti. Pelletti on tänä päivänä pisimmälle automatisoitu puupolttoaine, Piippo pohtii.
Myös aurinkopaneelit voidaan
yhdistää pellettilämmitykseen,
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Myös Vapon Forssan kymmenen megawatin kaukolämpöä tuottava pellettilaitos lämpiää kokonaan pelleteillä.
jolloin voidaan puhua aidosti uusiutuvasta lämmitysjärjestelmästä,
toisin kuin vaikkapa yhdistelmän
aurinko/öljy kohdalla.
Ilmalämpöpumput toimivat
hyvin viiteentoista pakkasasteeseen saakka, minkä jälkeen niistä ei enää suuremmin ole hyötyä.
Sitä paitsi, koska monet käyttävät ilmalämpöpumppuja kesällä
jäähdyttämiseen, ei niiden kohdalla ainakaan energian säästöstä voi puhua.
- Pikkupakkasilla ilmalämpöpumput varmaan ajavat asiansa,
mutta pelleteistä saa energian ja
tehon irti myös kovemmilla pakkasilla.

Automaatiotaso kehittynyt
huimasti
Pellettipolttimoita ja kattiloita
löytyy hyvin monenlaisia. Suomen
Pellettienergiayhdistyksessä on jäsenyrityksiä noin neljäkymmentä.
Järjestelmiä on markkinoilla niin
koti- kuin ulkomaalaisiakin.
- Kuten sanottu, myös automaatiotaso on pellettijärjestelmissä
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kehittynyt huimasti. Jos haluaa
panostaa siihen, ei kellarissa tarvitse käydä kuin pari kertaa vuodessa. Vaivaa ei siis välttämättä
tarvitse nähdä juuri sen enempää
kuin öljylämmityksessäkään.
Sähkölämmityksen rinnalla voidaan käyttää myös automaattisia
pellettitakkoja, jotka ovat hyvin
helppokäyttöisiä. Takat annostelevat pellettien polton tehontarpeen mukaan ja myös sytyttävät
ja sammuttavat itse itsensä.
- Palomaljaa joutuu välillä puhdistamaan, mutta koska pelletin
tuhkapitoisuus on alle puoli prosenttia, ei sitä kovin usein tarvitse tehdä.
Erilaisia takkoja on olemassa
hyvin paljon, jopa vesikiertomalleja. Suurin osa on kuitenkin tavallisia lämmintä ilmaa puhaltavia
malleja. Ne ovat pieniä, noin pesukoneen kokoisia, eivätkä vaadi muuta kuin hormi- ja sähköliitännän. Perustuksia ei siis tarvitse
lähteä rakentamaan.
- Sähkölasku putoaa huimasti jos käyttää pellettitakkaa sähkölämmityksen ohella. Edullisim-

millaan takkoja saa alle kahdellatuhannella eurolla. Sähköä pellettitakka kuluttaa käydessään ainoastaan hehkulampun verran.

Joka kokoluokan polttoaine
Pellettilämmitys on joka kokoluokan polttoaine, joka soveltuu minne vain. Monet suuremmat kuntien ja kaupunkien kiinteistöt ja esimerkiksi Jyväskylän ja Joensuun
lentoasemat sekä Vapon Forssan
kymmenen megawatin kaukolämpöä tuottava pellettilaitos lämpiävät kokonaan pelleteillä.
- Kokonaisia maatiloja ja teollisuuslaitoksia lämmitetään myös
pelletillä. Myös useissa kauko- ja
aluelämpölaitoksissa voitaisiin
käyttää pellettiä yhtenä polttoaineena.
Suuren kokoluokan lämpölaitoksissa pelletti vähentää huoltotarvetta ja parantaa palotulosta. Koska pelletti polttoaineena
on tasalaatuista, kuivaa ja sisältää runsaasti energiaa, on laitteet
helppo säätää toimimaan optimaalisesti, tuhkaa syntyy vähem-
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män kuin turpeesta tai hakkeesta ja myös varastotilaa tarvitaan
vähemmän.
Kotimaista puupolttoainetta
käyttävissä lämpö- ja voimalaitoksissa pelletillä voidaan parantaa laitoksen suorituskykyä erityisesti kun puu on huonolaatuista
ja kosteaa. Samalla vähennetään
öljyn käyttöä laitosten tukipolttoaineena.

Vapo Euroopan suurin
Euroopan suurin pelletinvalmistaja on suomalainen Vapo Oy. Vapo Pelletti on yksi Vapon liiketoimintayksiköistä ja keskeinen osa
Vapon strategista liiketoimintaa.
- Pelletti on sellainen osa-alue,
mihin panostetaan nyt paljon ja
miltä myös odotetaan paljon tulevaisuudessa, kertoo Vapo Pelletin markkinointipäällikkö Matts
Kempe.
Vapolla on Suomessa seitsemän
omaa tehdasta, kahdeksas on valmistumassa kesän aikana Vilppulaan. Tehtaat sijaitsevat Ilomantsissa, Kaskisilla, Turengissa, Pe-
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ystävällinen pelletti

Suuren kokoluokan lämpölaitoksissa pelletti vähentää
huoltotarvetta ja parantaa palotulosta.
räseinäjoella, Haapavedellä, Kärsämäellä ja Ylistarossa. Lisäksi
Vapolla on sopimuskumppanivalmistajia Keminmaalla, Juupajoella ja Parkanossa. Ruotsissa Vapolla on neljä omaa tehdasta, Puolassa kaksi ja Tanskassa sekä Virossa
yksi kummassakin.
Vapo Pelletin maksimikapasiteetti vuoden 2007 loppuun mennessä oli 950 000 tonnia, Vilppu-

lan tehdas tulee lisäämään kapasiteettia vielä 100 000 tonnilla. Pääosa Vapon pelleteistä on puupellettejä, turvepellettejä tehdään
kotimaan tuotannossa reilu kymmenesosa.

Keppiä ja porkkanaa
Viime vuonna pellettejä tuotettiin Vapon tehtailla Suomessa

noin 300 000 tonnia, joista noin 70
prosenttia meni vientiin ja vain 30
prosenttia jäi kotimaahan.
- Se on sääli, mutta vielä toistaiseksi öljyn ja sähkön hinnoittelu on pysynyt sellaisella tasolla,
ettei pelletin suosio Suomessa ole
vielä samalla tasolla kuin muissa
Pohjoismaissa. Tämä on johtunut
Suomen alhaisesta fossiilisten
polttoaineiden verotuksesta muihin Pohjoismaihin verrattuna. On
vähän hullunkuristakin, että Suomesta viedään laivalasteittain hyvää uusiutuvaa kotimaista polttoainetta ja tuodaan fossiilista tilalle, Kempe toteaa.
Tulevaisuudessa tilanne tulee
muuttumaan. Valtiovallan taholta
on tulossa sekä keppiä että porkkanaa, jotta uusiutuvat energialähteet saisivat merkittävämmän
jalansijan Suomessakin. Energiantuotantoa jo nyt ohjaava päästökauppa ei ulotu pientalokiinteistöihin, mutta EU:n ja ja valtiovallan taholta lienee odotettavissa
ohjauskeinoja kulutuksen ohjaamiseksi entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.
Sähkössä alkuivestointi on pellettiä pienempi, mistä syystä se
on vielä meillä uudisrakentamisessa pellettiä suositumpi vaihtoehto. Sen sijaan esimerkiksi öljylämmitys on uudisrakentamisessa
romahtanut täysin jo nyt.
- Toivottavasti myös sähkölämmitys saadaan ohjaavilla toimenpiteillä kuriin, sillä tarvitaan aika monta ydinvoimalaa lisää jos
halutaan lämmittää koko Suomi
kotimaisella sähköllä. Esimerkiksi Ruotsissa uudisrakentamisessa
on sähkölämmitys jo nyt kielletty. Toimenpiteiden täytyy olla rajuja, ja varmasti lähitulevaisuu-

dessa pellettien käyttö Suomessa
tuplaantuu, Kempe uskoo.

Käyttö lisääntyy koko ajan
Pelletinpolton edellytyksenä pääasiallisena lämmitysmuotona on
keskuslämmitys eli pellettikattila.
Lisälämmitysmuotona on olemassa pellettitakkoja, joita on automaattisia ja varaavia malleja.
Suomessa on tällä hetkellä noin
13 000 pientaloa, jotka käyttävät
pellettiä pääasiallisena lämmitysmuotona. Pellettialan tavoitteena on saada tämä lukema nousemaan 50 tuhanteen vuoden 2010
loppuun mennessä.
- Jos valtiovallan taholta tulee
riittävästi keppiä ja porkkanaa, tavoite voi onnistuakin. Muussa tapauksessa se voi viivästyä vuodella tai parilla. Viiden vuoden sisällä
on monelta menossa vanhat öljy-

kattilat vaihtoon, heissä on paljon
potentiaalisia pelletinkäyttäjiä.
Pientaloasiakkaiden lisäksi pellettiä käyttävät monet teollisuuskiinteistöt, kuntien kiinteistöt,
koulut ja sairaalat. Pellettiä voidaan myydä myös aluelämpöverkkoihin. Vapo tekee tavallisesti 1015 vuoden sopimuksia aluelämpöverkkojen kanssa. Tulevaisuudessa myös yhä useampi lentokenttä
tulee lämpiämään pelleteillä.
- Vain suurvoimalaitokset eivät
vielä Suomessa pellettiä käytä kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Sekin
osaltaan selittää, miksi pellettiä kuluu niin paljon näissä maissa. Olisi
hyvä Suomessakin saada pelleteillä korvattua edes osa kivihiilestä
ja muista fossiilisista polttoaineista, mitä suurvoimalat käyttävät.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Vapo

Pelletti on edullinen, ympäristöystävällinen ja täysin
kotimainen polttoaine, jonka enempi käyttö vähentäisi
myös Suomen riippuvuutta ulkomaisesta tuontienergiasta.

Ilomantsissa muistetaan
Vapon turvetuotannon menneisyys
10.1 Vapo esitteli Mekrijärven tutkimusasemalla turvetuotannon
laajennushankkeensa. Tilaisuudessa Vapon edustaja ilmoitti, että
vieressä olevalle vanhalle tuotantoalueelle on jätetty tarkistuslupahakemus. Tähän saakka Vapon
kanta on ollut, että mitään ympäristöasioita ei huomioida kuin
pakotettuna oikeusteitse. Onneksi
uudistunut lainsäädäntö vaatii että jatkossa välinpitämätön ympäristöajattelu ei enää onnistu.
Mielestäni tässä on lähdetty liikkeelle väärässä järjestyksessä. Ensin pitäisi käsitellä julkistamaton vanhan tuotantoalueen tarkistuslupahakemus, ennen
kuin uutta suunnitellaan. Lähtökohdan tulisi olla että, vanhaltakaan ottoalueelta avo-ojissa, suoraan Koitaan valuvina kuivatusvesiä ei pitäisi laskea.
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ra. Vapo ei aio nostaa turvetta sellaisella menetelmällä, joka mahdollistaisi tuotannon loputtua turpeen uuden kasvun. Vapon edustaja väitti, että turve on uusiutuva luonnonvara, koska sitä kasvaa
paljon muualla Suomessa!

Turpeen oltava uudistuva
luonnonvara

Soiden kuivatuksen ja turpeennoston ympäristöystävällisyydestä Vapolla ei ollut mitään uutta ja
parempaa tarjottavana. Jatkossakaan Vapo ei aikoisi nostaa turvetta ympäristöystävällisellä tavalla, haitallisia vesistöpäästöjä
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tulisi tulevaisuudessakin. Esimerkiksi kuivatusvesiin liuenneita ravinteita eikä kalojen elohopeapitoisuutta lisääviä raskasmetalleja
ei aiota mitenkään puhdistaa.
Tilaisuudessa tuli selväksi, että
turve ei ole uusiutuva luonnonva-

Vaadin, että jatkossa mahdollisesti vanhalta tuotantoalueelta nostettava turve pitäisi nostaa menetelmällä, joka varmistaa turpeen
olevan uusiutuva luonnonvara. Eli
noste tulee suorittaa soita ojittamatta, tällöin noston vesistöhaitat
jäisivät vähiin. Laajennusosaan ei
pitäisi koskea.
Isämme nostivat aikoinaan turvetta märkämenetelmällä. Jatkossa ennen nostamista, vanhan tuotantoalueen ojat pitäisi tukkia.
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Tällöin päästöt jäisivät tuotantoalueen veteen. Turve kuivuisi välivarastoinnissa.
Jos itse soitani ojittaisin, minun
täytyisi ojittaa niin, ettei kuivatusojista mene suoraa yhteyttä alapuoliseen vesistöön. Väliin täytyisi jättää kannas, joka suodattaisi kuivatusvedet. Itseltäni vaadittavaa noin
100-200 metrin levyistä täysin ojittamatonta suojakannasta Vapo ei
aio jättää, vaan jatkossakin puhdistamattomia kuivatusvesiä menisi
suoraan alapuoliseen vesistöön.
Eli laajennuksen osalta noin 30vuoden nostoaikana Koitajoki ennestään saastuisi, ja lisäksi menetettäisiin suon nykyinen kasvillisuus ja marjastajien runsaat lakka- ja karpalosadot käytännössä
ikuisiksi ajoiksi.
Jouko Kärnä
Kunnanvaltuutettu
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Faktoja ja aikatauluja
vuoden 2008 kunnallisvaaleista
Yleistä
Kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2008 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 399 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.
Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina. Seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 26.10.2008.
Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan
asukasmäärästä (vaalivuoden toukokuun lopun tilanne). Kuntalain
(365/1995) 10 §:n mukaan valtuutettuja valitaan seuraavasti:

Asukkaita - > Valtuutettuja
enintään 2000 - > 17
(Kunta voi päättää myös, että valtuutettuja valitaan 13 tai 15)
2001 - 4000
4001 - 8000
8001 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
60 001 - 120 000
120 001 - 250 000
250 001 - 400 000
yli 400 000

->
->
->
->
->
->
->
->
->

21
27
35
43
51
59
67
75
85

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Kuntaliitosten osalta vuoden 2008 kunnallisvaalit toimitetaan
vuoden 2009 alusta voimaan tulevaa kuntajakoa noudattaen.

Kuka on vaalikelpoinen?
Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa on
henkilö,
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa ja
3) joka ei ole holhouksen alainen (vajaavaltainen).
Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 34 §:ssä.

Milloin vaalikelpoisuus määräytyy?
Vaalikelpoisuus määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa
kuin äänioikeuskin eli väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen
vaalipäivää (vuoden 2008 kunnallisvaaleissa perjantaina 5.9.) olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.
Esimerkki: Ehdokkaan kotikunta on 5.9.2008 kunta A. Hän kuitenkin muuttaa seuraavalla viikolla kuntaan B. Häntä koskeva ehdokashakemus jätetään kunnan B keskusvaalilautakunnalle 16.9.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 25.9. Näin ehdokkaalla on se tilanne, että hänellä on äänioikeus kunnassa A, mutta hän on ehdokkaana kunnassa B.
Ehdokkaan vaalikelpoisuuden määräytymiselle ei ole lainsäädännössä säädetty selvää ajankohtaa, mutta käytännössä ehdokkaan kotikunnan tulee olla selvä viimeistään keskiviikkona 24.9., jolloin keskusvaalilautakunnat käsittelevät ja ratkaisevat ehdokashakemuksiin
tehdyt täydennykset. Ehdokkaan kotikuntaa koskevat ratkaisut tehdään väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella.

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa
voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat
puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.
Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. Jos kunnassa valitaan esimerkiksi 27 valtuutettua,

puolueella voi olla enintään 40
ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja.
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä
saa kuitenkin olla enintään sama
kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.
Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa

kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Oikeusministeriön asetuksella (vuoden 2004 kunnallisvaaleissa asetus 432/2004) määrätyissä
pienimmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi kuitenkin perustaa
vähintään kolme äänioikeutettua.
Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien
valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Ehdokashakemus on toimitettava
keskusvaalilautakunnalle
viimeistään 16.9. klo 16.00
Puolueen ja valitsijayhdistyksen
tulee toimittaa ehdokaslistansa
(ehdokashakemuksensa) kunnan
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.9.2008 klo 16.00.
Samaan määräaikaan mennessä
keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään maanantaina 8.9.2008 kuulutuksen, jossa
ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä
ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen
tekemisessä oikeusministeriön
vahvistaman kaavan (752/1998)
mukaan laadittuja lomakkeita.
Oikeusministeriössä on laadittu
ehdokasasettelulomakkeet Wordja Pdf-muodossa.

Ehdokaslistojen yhdistelmän
laatiminen
Kunnan keskusvaalilautakunta
tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen,
että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun

torstaina 25.9.2008. Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen
yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden, valitsijayhdistysten ja yhteislistojen ehdokkaat. Jokaisesta
ehdokkaasta on yhdistelmässä
seuraavat tiedot: järjestysnumero
(alkaen numerosta 2), nimi sekä
arvo, ammatti tai toimi. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä
mm. äänestyskopeissa.
Lisätietoa kunnallisvaaleista
osoitteessa:
www.vaalit.fi

Saarakkala ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ryhmään
Ulkoministeri Ilkka Kanervan
aloitteesta perustettu ulko- ja turvallisuuspoliittinen nuorten ryhmä on valittu. Ryhmän tarkoituksena on pohtia laaja-alaisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ja antaa kommenttinsa
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tekeillä olevan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluvaiheessa.
Ryhmään oli tammikuussa
avoin haku, jota koordinoi Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Ryhmän työstä kiinnostuneita

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

hakijoita oli yhteensä peräti 420.
Allianssin yhteistyössä ulkoministeriön kanssa tekemän valmistelutyön pohjalta ryhmään valittiin
28 nuorta. Perussuomalaisia ryhmässä edustaa puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja ja puo-

luehallituksen jäsen Vesa-Matti
Saarakkala.
Tavoitteena oli saada nuorten
ryhmään mahdollisimman laaja
ja monipuolinen edustus. Valittu
ryhmä edustaakin monipuolisesti
eri ikäisiä nuoria eri puolilta Suo-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

mea, samoin mukana on monenlaisen koulutus- ja työ- sekä harrastustaustan omaavia ihmisiä.
Ryhmän vetäjäksi ryhtyy Johan Ekman, 24-vuotias valtiotieteen ja oikeustieteiden ylioppilas
Helsingistä.
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Kurikan ja Jurvan kuntaliitospäätös hallinto-oikeuteen
Viime PerusSuomalainen –lehdessäkin uutisoitu Kurikan ja Jurvan
outo kuntaliitosprosessi on saanut uuden käänteen. Perussuomalaisten kurikkalainen kaupunginvaltuutettu Vesa-Matti Saarakkala
on valittanut asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Myös seitsemän valtuutettua kokoomuksen ryhmästä
on tehnyt oman valituksensa, jossa vedotaan kuntaliitossopimuksen
lainvastaiseen määräaikaan ja heikkoon tiedottamiseen. Asian käsittelyn hallinto-oikeudessa ennakoidaan kestävän kuusi kuukautta, mikä tuo melkoisesti mutkia matkaan
Kurikan ja Jurvan yhteenliittäjille.

Mutkat suoriksi
Saarakkala vetoaa valituksessaan
siihen, että kuntalain 27 ja 29 § eivät toteutuneet Kurikan ja Jurvan
kuntaliitosprosessissa, koska Kurikka lopetti kuntaliitosneuvottelut Jurvan kanssa 7.5.2007 eikä
aloittanut niitä enää sen jälkeen
uudestaan. 20.8.2007 Kurikka ilmoitti sisäministeriöön, ettei se
suunnittele kuntaliitoksia, vaan
vastaa Paras-hankkeeseen sosiaali- ja terveydenhuollon liikelai-

toskuntayhtymällä, joka oli perustettu yhdessä Jalasjärven ja Ilmajoen kanssa 7.5.2007. Jurva taas
neuvotteli Ilmajoen kanssa kuntaliitoksesta 3.12.2007 asti.
Kurikkalaiset saivat tietää ilman
valtuuston lupaa käynnistetyistä
uusista kuntaliitosneuvotteluista
vasta alle 25 päivää ennen päätöksentekoa, mikä ei valtuuston enemmistön mielestä mahdollistanut
esim. kansanäänestysaloitteen läpimenoa valtuustossa, koska aloitteesta on päätettävä 60 päivää ennen sen järjestämistä. Valtuustossa 8.1.2007 päätettyä kuntalaiskyselyäkään ei koskaan järjestetty ja
uuden sopimuksen sisällöstä tiedotettiin kuntalaisia vain viikkoa ennen päätöksentekoa. Itse hallinnon
ja palveluiden järjestämissopimus
on kuntaliitoksessa viiden vuoden
ajan voimassa, mutta kuntajakolaki
mahdollistaa kyseisen sopimuksen
vain kolmeksi vuodeksi. Näin ollen
sopimuskin on lainvastainen.

Kuntaliitoksen takuumiehet
Kurikan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on kuitenkin todennut,
että mm. Seinäjoella on tehty so-

pimukset viideksi vuodeksi, mutta
jättää mainitsematta, että kahden
vuoden jatkosopimus on tehty juridisesti oikein eli se on tehty erillisenä. Lisäksi on huomioitava, että
sopimus on aina laillinen, jos siitä
ei määräaikaan mennessä valiteta
toisin kuin Kurikassa on nyt tehty.
Tiedottamisesta kaupunginjohtaja Jarva on todennut ykskantaan, että kaupunki saa itse päättää, miten se asioista tiedottaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Juha Miedon avustaja, grynderi Matti Ollila taas on
ilmoittanut mm. Eteläpohjanmaalehdessä, että tarkoituksenmukaisuus on poliittisessa päätöksenteossa laillisuutta tärkeämpää. Nyt
Kurikassa ihmetelläänkin, mahtaako Kurikassa ollut tehty enemmänkin lainvastaisia päätöksiä.

Ylimielistä puhetta
valtuustossa
Saarakkala mainitsee valituksessaan myös, että puheenjohtaja Ollilan valtuuston kokouksessa 27.12.2007 käyttämä vahvasti kuntaliitoksen puolesta kantaa ottanut puheenvuoro kunta-

liitospykälän jälkeen kokouksen
yhä ollessa käynnissä oli muotovirhe, koska valtuutetuilla ei ollut enää mahdollisuutta vastata puheenvuoroon. Ollila julisti
innoissaan, että päätöksessä oli
kyse mm. henkisen älyn voitosta. Kuntaliiton mukaan kyseessä on muotovirhe, tai niin ainakin kuntaliitto totesi, kun Kuortaneella ilmeni vastaavanlainen
puheenvuoro joulukuussa 2007.
Kuntaliitto on kuitenkin vahvasti poliittinen kuntien, ei kuntalaisen, edunvalvoja, joten jos asiasta
kysyttäisiin kuntaliitosta nyt, voisi vastaus olla hyvinkin erilainen.
Perussuomalaisilla ei kuntaliitossa ole minkäänlaista edustusta,
toisin kuin muilla puolueilla.

Kovat panokset pöydässä
– miten käy?
Nyt Kurikassa, jossa valtaosa kuntalaisista vastustaa kuntaliitosta
Jurvan kanssa, on kuitenkin siis herännyt pieni toivon kipinä siitä, että oikeus saattaa sittenkin toteutua.
Aika näyttää tuulettiko Jorma Ollilan Matti-serkku missionsa läpimenoa liian aikaisin. Saarakkala on

Perussuomalaiset
Myyrmäen joulumarkkinoilla

Perussuomalaiset osallistuivat Myyrmäen joulumarkkinoille 15.12.2007. Osallistumisesta tilaisuuteen ilmoitettiin etukäteen
Vantaan Sanomissa. Ilmoituksessa mainittiin puheenjohtaja Soinin
kuvalla varustettuna ne keskeisimmät asiat, joihin Perussuomalaiset
haluavat Vantaalla parannusta.
Perussuomalaisilla oli markkinoilla oma teltta, jossa oli tarjolla
glögiä, pipareita, makeisia, ps-tulitikkuja sekä mahdollisuus osallistua
Tallinnan risteilyn arvontaan. Teltallamme kävi arviolta 300-500 kansalaista, joista moni oli nähnyt lehtiilmoituksen ja tuli keskustelemaan
konkreettisista asioista. Perussuomalainen-lehti teki kauppansa.
Uusia vantaalaisia jäseniä saatiin tilaisuudessa neljä kappaletta (eli yli kymmenen prosentin lisäys Vantaalla!). Lisäksi arvonnan
yhteydessä järjestetyssä kyselys-
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sä seitsemän henkilöä ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan
Perussuomalaisten toimintaan, ja
jopa viisi oli kiinnostunut ehdokkuudesta kunnallisvaaleissa. Heihin tullaan olemaan yhteydessä
puheenjohtajan toimesta. Risteilyn voitti Arja Niemelän taikakäden avulla naishenkilö, joka on
kiinnostunut osallistumaan puolueen toimintaan sekä asettumaan
ehdolle vaaleissa.

Tilaisuudessa tehtyjä
huomioita:
- Suuri enemmistö oli vanhempia
ihmisiä, nuorempia ei juuri lainkaan.
- Eniten keskustelua aiheutti huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta,
kyllästyminen nykypoliitikkoihin,
politikointiin ja hyvinvointiyhteiskunnan alasajoon.
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- Monet pitivät Perussuomalaisia
ainoana ja kansantajuisena vaihtoehtona nykymenolle.
- Paikka ei ollut paras mahdollinen, mutta siihen on ehkä vaikea
vaikuttaa. Jatkossa täytyy saada näkyvyyttä ja tavoitettavuutta viirien,
lippujen avulla ja siten, että jalkaudutaan tilaisuuksissa laajemmalle
alueelle esitteiden ja lehtien kera.
Päivän aikana mukana olivat
seuraavat Vantaan ja Espoon perussuomalaiset: Petri Falzon, Arja Juvonen, Pietari Jääskeläinen,
Jarkko Korpi, Teemu Lahtinen,
Pauli Artturi Luttinen, Juha Malmi, Arja Niemelä, Teijo Petäjäjärvi, Kalle Ylimutka ja Timo Soini.

Risteilyarvonnan yhteydessä
järjestetyn kyselyn tulokset:
1. Minkä arvosanan annat Timo
Soinin johtaman Perussuomalaiset ry:n toiminnalle?
Erittäin hyvä 37%
Hyvä 48%
Tyydyttävä 12%
Huono 0%
Eos 3%
2. Voisitko harkita äänestäväsi Perussuomalaisia?
Kyllä 72%, En 11%, Eos 17%

vienyt Kurikan kaupungin hallintooikeuteen kerran aiemminkin, kun
kaupunginhallitus ei osannut valita
lainmukaisia vaalilautakuntia oikaisuvaatimuksesta huolimatta. Kaupunginhallituksessa asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jarva. Saa nähdä, onko Aran pääjohtajaksikin viime vuonna hakenut Jarva sittemmin ottanut lakiasioista
tarkemmin selkoa. Syytä varmasti
olisi, sillä nuoren virkamiehen ansioluettelossa useampi hävitty oikeusprosessi voi olla melkoinen este
”uralla etenemiselle”.
Kova uhkapeli valtapuolueen
ja kaupunginjohtajan taholta takaavat, että Kurikassa tullaan näkemään varmasti värikkäät kunnallisvaalit. Aikoinaan keskustan
kunnallisvaaliehdokkaanakin ollut mutta valitsematta jäänyt Juha
Mieto on toistaiseksi ollut kuntapolitiikasta suu supussa. Taitaakin
olla parempi Juhan puhua vain liikunnan ilosta, halonhakkuusta ja
menneestä hiihtourastaan kuin ottaa kantaa asioihin, joista politiikassa eli yhteisten asioiden hoitamisessa on lopulta kyse.
Vesa-Matti Saarakkala

Uudenmaan piiri
keskittyy vaaleihin
Uudenmaan piiritoimikunnan kokouksessa keskusteltiin tulevista kunnallisvaaleista. Pääpaino on nyt niissä. Tavoitteena olisi löytää hyviä, aktiivisia ehdokkaita tuleviin kuntavaaleihin. Hyviä ehdokkaita onkin jo löytynyt, ja yhteydenottoja ehdokkaiksi haluavilta tulee kaiken aikaa.
Piiritoimikunnan tavoitteena on saada perustettua uusia paikallisyhdistyksiä niihin kuntiin, joissa puolueen kannatus on jo olemassa tai vasta oraalla. Kohdekuntia on 12. Hyvinkää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Voimavarat keskitetään näihin kuntiin, mutta
myös muiden kuntien asukkaita yritetään aktivoida.
Toisena keinona lisätä perussuomalaisten jäsenien määrää ja kannatusta on vanhojen Smp:läisten yhdistysten muutosprosessi Perussuomalaisiksi yhdistyksiksi.
Tällä hetkellä Uudellamaalla on kolme paikallisyhdistystä: Vantaalla, Espoossa ja Järvenpäässä. Puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen luotsasi piirille keskeisen ajatuksen kuntavaaleista: viime vaaleissa äänioikeutensa käyttämättä jättäneet pitäisi saada vaaliuurnille. Uudenmaan piiritoimikunta päätti myös käynnistää piirin kotisivujen suunnittelemisen ja tekemisen.
Kokouksessa käytiin myös läpi Vantaan Perussuomalaisten järjestämää tilaisuutta Vantaan Myyrmäen joulumarkkinoille. Sieltä
löytyi muun muassa neljä uutta jäsentä. Markkinoilla tehdyn kansalaiskyselyn mukaan saatiin selville myös seuraavaa: Perussuomalaisten toimintaa pidetään hyvänä (48%), ja Perussuomalaisia voisi äänestää jopa 72% kyselyyn osallistuneista.
Näin nähden Perussuomalaisten kannatus Uudellamaalla on kasvusuuntainen. Kansalaiset pitivät tärkeänä viedä eteenpäin lasten,
vanhusten ja eläkeläisten asioita. Myös terveyspalvelut säilyvät ihmisille tärkeinä asioina, kansa viestittää.
Uudenmaan Piiritoimikunnan järjestäytymiskokous oli 12.12.2007.
Silloin valittiin Uudenmaan piirisihteeriksi Arja Juvonen Espoosta, Uudenmaan piirin varapuheenjohtajiksi Jarkko Korpi, Espoosta, Arja Niemelä, Vantaalta ja Jarko Jokinen, Lohjalta. Rahastonhoitajaksi valittiin Juha Malmi, Vantaalta. Piirin puheenjohtajana
toimii Pietari Jääskeläinen, Vantaalta.

3. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita,
joita Perussuomalaisten pitäisi
Vantaalla edistää?
Erityisesti mainittiin lasten ja vanhusten hyvinvointi, eläkeläisten
asiat ja terveyspalvelut.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Järjestötoiminta

Lahden
Perussuomalaiset ry.
kokousti 14.1.2008
Lahden Perussuomalaiset kannattavat
ministeri Hyssälän ehdotusta sairaaloiden ja
terveyskeskusten yksityisestä iltakäytöstä
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän ehdotus sairaaloiden ja terveyskeskusten avaamisesta yksityisten terveyspalvelujen käyttöön iltaisin on kannatettavaa. Tähän tähtäävä yksityispalveluiden Kela-korvausmuutos
on saatava aikaan viipymättä.
Keskussairaaloiden hallinnon byrokratiasta johtuva
leikkaussalien ja muiden hoitopalvelujen heikko teho
on ollut ongelma myös Lahdessa. Näin on muodostunut
hallinnollisia jonoja, jotka ovat viivästyttäneet potilaiden
pääsyä hoitoon. Hallintojonot ovat myös ruokkineet lisää ongelmia ja kasvattaneet tuntuvasti kustannuksia.
Tähän asti tehdyt tehostamistoimet ovat olleet lyhyitä
projekteja tai korjaustoimia, joiden vaikutus ei ole Perussuomalaisten mielestä riittäviä. Ne ovat tuoneet liian pieniä parannuksia.
Lahden on tehostettava terveyspalveluitaan siirtämällä hallinnon tehtäviä lääkäritasolta hallinnon ja talouden ammattilaisille. Lahden Perussuomalaiset vaativat
lainmuutoksia, joilla vanhentunut hallintolääkärijärjestelmä romutetaan ja hallinnolliseen johtoon voidaan nimittää hallintoalan ammattilaisia. Liikkeenjohdollisuus
tuo lisää tehoa ja tulosvastuuta.
Terveyskeskusten osastojen päätösvaltaa on lisättävä. Keskusjohtoisuutta on vähennettävä, jotta vältytään
toimintaa hidastavilta ylimääräisiltä hyväksymislausunnoilta, joilla ei ole käytännön merkitystä. Hoitopäätökset on tehtävä kohteella.

Lahden alatorin
rakentaminen torjuttava
Lahden alatorille suunnitellaan yhtenä vaihtoehtona tiivistä liikerakentamista. Tämä merkitsee yhden keskustan puistoalueen täyttä tuhoamista.
Palveluiden saatavuuden kannalta alatorin rakentamiselle ei ole mitään tarvetta. Rakentaminen on lähtenyt
liikkeelle rakennusliikkeiden halusta saada keskustasta
tontistoa haltuunsa omaa rakennustoimintaansa varten.
Alatorin ulkoasu on saatu kuntoon ja sen hävittäminen merkitsisi verorahojen tuhlausta. Alueen järjestyksenvalvonta ei saa olla rakentamisen pontimena. Jos tästä lähdetään, niin silloin kaupungin kaikki puistot ja aukiot on rakennettava täyteen. Järjestysongelmiin on parempia ratkaisuja. Poliisi ja vartiointipalveluyritykset
on tätä varten.
Alatorilla on jo pienimuotoinen yleisötilaisuusaukio.
Lahden Perussuomalaisten mielestä se on nyt aika ottaa todelliseen käyttöön.
Viereiselle kauppatorille tehtiin isolla rahalla kallis,
teknisesti kelvoton ja hankalasti purettava ja koottava
Sinisiipi-ohjelmalava. Sen purkamis- ja kokoamiskulut
olivat mittavat. Nyt tämä ratkaisu on tuhottu ja rahat
menneet osittain hukkaan.
Alatorille tulee siirtää pienimuotoisemmat tapahtumat ja hankkia sinne joko pysyvä tai helposti paikalle
tuotava ohjelmalava teknisine palveluineen. Näin monipuolistetaan alatorin käyttöä sen alkuperäisen hengen mukaisesti.

Lahden Perussuomalaiset
ry:n hallitus vuonna 2008
Puheenjohtaja: Paavo Rautkoski, Lahti.
Varapuheenjohtaja: Rami Lehto, Lahti
Rahastonhoitaja: Toni Siira, Lahti
Tiedottaja- järjestösihteeri (kutsuttu): Lasse Koskinen, Lahti
Muut jäsenet: Reijo Skippari (Lahti), Harri Nieminen,
(Lahti), Pentti Huttunen, (Lahti). Varajäsen: Matti Tarvainen (Lahti)
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Vuoden 2007 syyskokouksessa Perussuomalaisten Oulun piirin puheenjohtajaksi valittiin Ahti Moilanen Utajärveltä. Muhoksen kokouksessa jatkettiin piirin johtohenkilöiden valintoja. 1. varapuheenjohtajaksi Aimo
Remes, Kärsämäki; 2. varapuheenjohtaja Esko Sikkilä,
Siikajoki; piirisihteeri Paula Juka, Muhos ja taloudenhoitaja Marko Turpeenoja, Raahe.

Oulun piirin julkilausumat 20.1.2008:

Etelä-Savon piiri
valmistautuu vaaleihin
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri on huolissaan kuntien talouden kehityksestä. Piiri katsoo hallituksen olevan osasyyllinen verojen korotuspaineisiin ja kaipaa lisää valtionapuja.
Piiri valmistautuu syksyn kunnallisvaaleihin tavoitteenaan saada ehdokaslistat mahdollisimman moneen EteläSavon kuntaan.
Piiritoimikunta jatkaa puheenjohtaja Erkki Rakkolaisen johdolla. Varapuheenjohtajiksi valittiin Pekka Leskinen Kangasniemeltä, Jarmo Tonteri Pertunmaalta ja Salme Vehviläinen Mikkelistä
Piirisihteeriksi ja samalla vaalipäälliköksi Ismo Juottonen
Mikkelistä. Piirin taloudenhoitajana jatkaa Markku Pöyry
Pertunmaalta.
Piiritoimikuntaan kuuluvat Timo Hirvonen, Inka Svahn
ja Teuvo Vahvaselkä Mikkelistä. Juha Lyytikäinen Heinävedeltä. Pertti Saarenniemi Rantasalmelta. Aili Siitonen Kangasniemeltä ja Hannu Paukkonen Savonlinnasta.

Seinäjoen
Perussuomalaisten
tapaaminen
Seinäjoen Seudun Perussuomalaisten takka-, sauna-, tapaamis- ja keskustelutilaisuus kunnallisvaalien merkeissä Peräseinäjoen Kalajärven mökillä (Rantatie) 16.2.2008 alkaen kello 13.00.
Tervetuloa saunomaan ja keskustelemaan nyt ajankohtaisista asioista. Ohjelmassa myös makkaran paistoa ym.
tarjoilua. Kaikki kutsutaan ilman erotusta tulemaan mukaan kaukaakin.

Äänestä Kainuun
Osuuskaupan vaaleissa!
Perussuomalaiset ovat mukana Osuuskauppa Maakunnan
edustajiston vaaleissa Kainuussa omalla listalla. Ehdokaslistalla on kahdeksan ehdokasta. Vaalit ovat maaliskuun alkupuolella, ja ne toimitetaan postiäänestyksenä.

Luttinen jatkaa
lähiradiossa

Lautamiehet säilytettävä
Lautamiesten vähentäminen kihlakunnanoikeuksien istunnoissa on tuomittavaa. Oikeusvaltaa ollaan jälleen palauttamassa virkamiehille kansanvallan kustannuksella.
Lautamiehet tuovat oikeuden päätöksiin tervettä näkökulmaa leipääntyneiden virkamiesten joukkoon.
Lautamiesten aiheuttama kustannuslisä oikeudenistuntojen hintoihin on suhteellisen vähäinen. Korkeat kustannukset aiheutuvat koneiston virkavaltaisuudesta ja jähmettyneisyydestä. Oikeusistuimet kaipaavat uudistuksia, mutta se ei saa tapahtua kansanvaltaa
kaventamalla.

Oulun piirin kokoontui

Piippolan poika Pauli Artturi Luttinen (kirjailija, filosofi)
on äänessä Helsingin Lähiradiossa (100,3 Mhz) joka neljäs
keskiviikko klo 19.00-19.30. Seuraava esitys on 20.2., siitä
eteenpäin jatketaan toistaiseksi.
Pauli on muistellut menneitä ja kertonut elämästään jo
kaksi vuotta. Jatkossa puhutaan vaikka mitä asiaa...Ohjelmasta on aina maininta sen päivän Helsingin Sanomissa.
Paulin kotisivut ovat osoitteessa: www.pauliartturi.net.
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Kemijärven sellutehtaan kohtalo?
Kemijärven sellutehtaan lopettaminen ei voi olla veronmaksajien kannalta katsottuna oikeutettua. Miksi me suomalaiset joudumme veronmaksajina maksamaan siitä, että Stora Enson ulkomaan tehdaskaupat
eivät ole onnistuneita? Mikäli tuotanto jossakin yksikössä on tappiollista, niin sen yksikön lopettaminen on
silloin oikeutettu.
Me perussuomalaiset vastustamme Kemijärven sellutehtaasta tehtyä lakkauttamispäätöstä. Lopullisen ratkaisun tekemiseksi on selvitettävä seuraavaa; onko koko Pohjois-Suomi tarkoituksellisesti saatava ”naturaan”
jolla turvataan asutuksen keskittäminen kasvukeskuksiin? Onko puun kantohinta liian korkea, työvoimakustannukset jne? Onko valtion omistajaohjaus ollut riittävää? Millainen tulee olemaan EU:n rooli yritysten lakkauttamisten yhteydessä? Tarjoaako EU mukavuuden
tilalle ryysyt meidän päällemme?

Katoaako luonnonkala ruokapöydästä?
Kannamme huolta valtioneuvoston asetuksesta, koskien lohenkalastuksen rajoituksesta Pohjanlahdella ja
Perämerellä. Asetus voimaan tullessaan kieltää kaiken
verkkopyynnin, joiden yhteispituus on yli 180 metriä,
eli kuusi verkkoa ruokakuntaa kohti, koskien siikaa ahventa, haukea, jne.
Asetus koskee myös kotikalastajia sekä kolmea kalastusaluetta. Suurin osa kalasta on näiden pyytämää
ja jokaisen suomalaisen ruokapöydässä. Perussuomalaisten mielestä edellä esitetty lakimuutos tulee hylätä, koska sillä tuhotaan monen kalastusyksikön toimintaedellytykset.
Onko tarkoituksena turvata norjalaisten kassilohien
tuotannon lisääminen, sillä tietojen mukaan norjalaiset lisäävät lohen kasvatusta kymmeniä miljoonia kiloja? Tuhotaanko näillä lakimuutoksilla myös luonnolliset kalakannat? Halutaanko todella säätää Suomessa lakeja, jotka vaikeuttavat entuudestaan PK-yritysten toimintaa?

Tervetuloa Kuopioon
tapaamaan
Perussuomalaisia nuoria!
Tapaamme Perussuomalaisten Nuorten hallituksen
kokouksen jälkeen lauantaina 16.2. kello 18.00. Tapaamispaikka on Kuopion torin reunassa, Sokoksen edessä osoitteessa Haapaniemenkatu 24-26, josta siirrymme
yhdessä syömään nuorisojärjestön tarjoamaa illallista.
Syömisen jälkeen aloitamme tutustumisen paikalliseen yöelämään paikallisten nuorten opastuksella. Illanvietto ja mahdolliset majoituskustannukset ovat illallista lukuun ottamatta omakustanteisia.
Tervetuloa!
Lisätietoja
Antti Rantakokko, 050-308 8499 tai
Antti Valpas, 050-561 4334
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2 / 1998

EU:lla hyvä ehdotus
maatalousagendasta

Tutkimuspyyntö
Ekokemin päästöistä

Maailmahan ei tarvitse Suomen uusia hehtaarinavetoita vaan
suunnanmuutosta maatalouspolitiikassa, jota Kalevi Hemilä tai
Esa Härmälä eivät kannata.
Juha Antinkaapo, Tervola
(Julkaistu mm. Helsingin Sanomissa 24.1.1998

Teknikko, Perussuomalaisten Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Johannes Hannukkala on 4.2.1998 tehnyt
valtakunnansyyttäjälle tutkimus ja toimenpidepyynnön
ongelmajätelaitos Ekokemin toiminnasta.
Johannes Hannukkala epäilee Ekokemin päästäneen
maahan pohjavesiä pilannutta myrkkyä.

Joutsenlahdesta kirkkoherra
Perussuomalaisten Satakunnan piirin piirisihteeri, entinen kansanedustaja Anssi Joutsenlahti on valittu Jämijärven kirkkoherraksi 1.7.1998 alkaen.

Valtioneuvoston asetus
lohenkalastuksen rajoituksista
Pohjanlahdella ja Simojoella
Ihmettelemme valtiosihteeri Jouni
Lindin ja kalatalousylitarkastaja
Orian Bondestamin kantaa ja näkemystä yllä olevaan asiaan. Me,
jotka asumme Perämeren rannikolla tiedämme, että lohi nousee
ns. ”keskimerta” ylös pohjoiseen
ja tulee rannikkoa pitkin alas. Tästä johtuen täällä laitetaan rysät
pohjoiselta ottaviksi, eli pyydämme täällä ns. paluulohia. Ongelma
ei ole siis rannikkokalastuksessa,
vaan jossain muualla. Muun muassa Merenkurkussa manttaaliosuudet yltävät huomattavasti pidemmälle merelle kuin Perämeren rannikon kalastajilla.

Asetuksessa kiellettäisiin:
1. yli 1,5 m korkea isorysä
2. nuotta ja trooli
3. yli 250:nen koukun pitkäsiima
4. yli 180 m. pitkät verkot
ruokakuntaa kohti
Tämän asetuksen mukana menee kyllä lapsi pesuveden mukana. Tämä 180 metrin sääntö tulee
koskemaan siian ja myös muiden
kalojen pyyntiä valtion vesialueilla. Tällä verkkomäärällä, Perämeren olosuhteissa, ei tulla saamaan
edes ruokakaloja. Kuka korvaa
erään arvion mukaan noin 11 000
:lle kalastajarekisterissä olevalle
puoliammattilaiselle sekä kotitarvekalastajalle jopa kymmenien tuhansien eurojen investoinnit pyydyksiin ja veneisiin niiden lojuessa
käyttämättöminä satamissa? Eikö
vapaa yrittäminen ole enää valtiovallan suojeluksessa? Onko unohdettu, että täällä rannikolla kalastus on ollut kautta aikojen maatalouden liitännäiselinkeino?
Ihmettelemme myös valtiovallan poukkoilevaa politiikkaa täs-

PerusSuomalainen 2/2008

sä asiassa. Kaikki Perämeren rannikkokunnat ovat sitoutuneet kehittämään kalastusta rannikkokuntien elinkeinona. Nyt tämä
edellä mainittu asetus vesittää
ja tuhoaa kehitysmahdollisuudet
tällä alueella. Kuka korvaa osakaskuntien kymmenien vuosien
aikana tekemät siianpoikasten
istutukset, joiden tarkoitus on ollut turvata kalastusmahdollisuus
tuleville sukupolville? Perämeren
kalastusosuuskunnat ovat tehneet tätä vapaaehtoistyötä jopa
40 vuotta, joka vuosi. Vain muutama prosentti näistä istukkaista
palaa takaisin Perämerelle istuttajiensa iloksi. Suurin osa näistä
kaloista pyydetään Merenkurkun
eteläpuolella.
Sopii miettiä miten käyneekään, kun kalasuksesta tuleekin
harvojen herkkua. Talkoohenki
ja vapaaehtoistyö taitaa kärsiä
inflaation, jos istutusten tuloksista saakin nauttia vain muutama
valittu kalastaja. Voi siinä käydä
niinkin, että myös ammattikalastajan leipä käy kapeaksi, jos istutukset loppuvat.
Mitä tapahtuu jos esimerkiksi puoliammattilaiset katoavat markkinoilta? Iso osa kalakauppiaiden kotimaisesta kalasta on puoliammattilaisten pyytämää. Eli tästä seuraa se, että kalakauppiaiden ammattikuntana
pienenee, tai he alkavat enenevissä määrin myydä ulkomaista
kalaa, ja kotimaisesta kalasta tulee harvojen herkkua. Myös veneenrakentajien työtilanne tulee
vaikeutumaan, samoin kuin myös
kalastusvälineiden myyjien ja toimittajien tilanne.

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

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Nuorallatanssija
Nuorallatanssijan jalka horjahtaa ja hän putoaa. Vaikka hän
on harjoitellut sadat kerrat,
vaikka hän on varma itsestään.
Katsomo kohahtaa. Alhaalla
odottaa kuitenkin turvaverkko, ottaa tanssijan vastaan.
Putoaminen pelottaa, mutta
verkko ei petä eikä repeä, hän
ei putoa maahan saakka. Putoamisen jälkeen on vain koottava itsensä ja yritettävä uudestaan. Noustava.
Entä jos minä horjahdan
omalta elämännuoraltani?
Teen virheen, arvioin väärin,
menetän tasapainoni, epäonnistun... Mikä on minun turvaverkkoni? Elämässä sitä
koittaa tasapainoilla perheen,
työn, ystävien ja muiden asioiden keskellä. Tulee tehtyä virheitä. Olen pudonnut nuoralta
monta kertaa. Kokenut oman
riittämättömyyteni. On myös
tilanteita, jotka eivät minusta
johdu, mutta jotka minua horjuttavat. Vievät tasapainon.
Olen ajatellut, että minun turvaverkkoni ovat läheiset ihmiset, usko, seurakunta. Ne, joihin voin oikeasti luottaa.
Minua on koskettanut paljon sellainen pyyteetön apu,
jota olen saanut viime aikoina
kohdata. Lasten koulukavereiden vanhemmat ovat ottaneet
poikiani hoitoon koulun jälkeen ja syyslomalla, ilman mitään ajatusta vastapalveluksesta - vieläpä mielellään. Haluan että meille ovat lasten ystävät aina tervetulleita ja on ollut koskettavaa huomata, että

meidänkin lapset ovat niin kysyttyjä ystävien keskellä. Jos äitinä jostakin iloitsee, niin siitä että
lapsilla on asiat hyvin ja he ovat
tervetulleita ystäviensä koteihin.
Koskaan ei ole liikaa niitä aikuisia, jotka pitävät huolta lapsista –
toistenkin.
Minua on myös liikuttanut, kun
hyvä ystävä on halunnut kuunnella elämännuorani solmuja ja kun
siskoni on niin monta kertaa ollut
tukena ja antanut viisaita neuvoja. Kun mieheni on halannut minua ja sanonut, että kyllä kaikesta selvitään.
Arjessa eri tahojen kanssa olen
saanut kokea joustamista ja hyvää palvelua, inhimillisyyttä ja
ymmärrystä. Olen saanut kuulla
kannustavia sanoja monilta, tuntemattomiltakin ihmisiltä.
Ja suuri tukiverkko on ollut,
kun on ollut vaikeita paikkoja ja
on voinut pyytää ystäviä rukoilemaan. Siitä on rakentunut nope-

asti eri seurakuntien ja uskovien ystävien yhdessä rakentama suojaverkko joka on heitetty ylös kohti Jumalaa. Kun
taivas auttaa, maalliset asiat
ovat pieniä.
Olen saanut ymmärtää mitä
on armo. Se, että en oikeasti
ansaitsisi, mutta saan silti. Se,
että minua rakastetaan vaikka olen kaukana täydellisestä.
Olen saanut huolenpitoa, ymmärrystä, rakkautta. On niitä
käsiä jotka kantavat, se turvaverkko johon on turvallista
pudottautua silloin kun omat
taidot ja voimat eivät riitä.
Sitä muistaa jotkut sanat aina. Jotkut ihmiset, jotka pitävät kiinni silloinkin kun olen
rasittava ja kohtuuton. Silloinkin, kun minusta tuntuu, että
olen surkea ihminen ja uskova.
Jos tätä verkkoa ei olisi, en selviäisi. Siihen on voinut pudota. Vaikka haluaisin olla hyvä
nuorallatanssija, tanssija, joka
ei tee virheitä - olen joutunut
nuorallani nöyrtymään. Olen
joutunut huutamaan, että nyt
putoan, ottakaa vastaan. Auttakaa minua, nyt en jaksa.
Anna sinäkin verkon rakentua. Turvaverkon. Ota vastaan
se apu, mitä tarvitset. Ota vastaan rakkaus ja ystävyys ja Jumalan antama apu. Tällainen
turvaverkko ei petä silloinkaan kun omat voimasi pettävät. Silloinkaan, kun nuorallatanssijan askel astuu harhaan.
Anne Kukkonen

Esko Sikkilä
Siikajoki

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

21

Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Vetovoimaa

kuntarajoja poistamalla?
Keski-Suomessa ollaan rakentamassa Suur-Jyväskylää kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitoksella; liitoksessa
syntyisi n. 130.000 asukkaan ”vetovoimainen kuntakeskus”. Noin
ainakin liitoksen tarpeellisuutta
perustellaan. Kaupungissa asuisi
noin puolet Keski-Suomen väestöstä - samoilla paikoilla kuin ennen kuntarajojen poistamista.
Jyväskylän kesto-ongelmaa ”kylä keskellä laajaa köyhää maakuntaa” - kuntarajojen poistaminen ei ratkaise. Eivät yritykset sijoituspaikkapäätöksiä tehdessään
tai työvoimaa palkatessaan kuntarajoja tuijota, ne katsovat toiminta-aluettaan laajempina kokonaisuuksina. Kuntarajoilla ei

ole merkitystä markkinoinnissakaan; ne eivät ole tullirajoja eikä
niillä kysytä passia.
Jos/kun puhutaan Jyväskylästä
maakunnan veturina, niin tosiasiallisesti se onkin imenyt resurssinsa
ympäröivästä maakunnasta. Viimeisen 20 vuoden aikana Keski-Suomessa vain Jyväskylän seutukunta
on kasvanut, muut ovat olleet menettäjiä. Viime vuosina Jyväskylän
seudunkin kasvu on hiipunut; kokonaisia tuotantolaitoksia on näiltäkin kunnailta globalisoitu; mikä
maan rajojen ulkopuolelle, mikä
muuten vaan lopetettu.
Tuolla tiellä ei voida loputtomiin jatkaa. Turha sen jälkeen on
veturinkaan puhista ja puhkua,
kun uutta polttoainetta omista

vaunuista ei ole enää ottaa. Ongelma ei ole yksinomaan KeskiSuomen, vastaava keskittyminen
on tapahtunut ja tapahtumassa
muissakin maakunnissa.
Ympäristökunnat tekevät tuntuvan investoinnin lastensa hoitoon ja kouluttamiseen; korvaus
siitä saadaan aikanaan verotulojen muodossa. Tai saataisiin, jos
maakunnan keskus ei kahmisi niitä itselleen. Tuo subventio huomioiden ympäristökunnat ovat pärjänneet taloudellisesti tilastojakin
paremmin, keskuskaupungit saavana osapuolena paljon kuviteltuakin kehnommin.
Nurkkakuntainen valtapoliittinen kähmintä ja ”heti-mulle-kaikki-tänne-nyt” -kiukuttelu on lope-

tettava ja ryhdyttävä tavoittelemaan yhteistä etua. Pitkässä juoksussa on Jyväskylänkin etu, että
koko maakunta vaurastuu. Pelkillä
imagokampajoilla sitä puutetta ei
voi korvata. Resursseja on saatava
maakunnan ulkopuolelta, eikä niiden tarvitse ainakaan kaikkien sijoittua Jyväskylään. Mutta houkuttimena ei voi olla maakunnan keskuskaupungin väestömäärä; siinä
olemme vain eurooppalaista maalaiskaupunkitasoa, vaikka loputkin
keskisuomalaiset siirrettäisiin Jyväskylän rajojen sisäpuolelle. Lähialueillamme pelkästään Pietarissa on asukkaita yhtä paljon, kuin
koko Suomessa. Vaikka koko Suomi liitettäisiin yhdeksi kunnaksi, ei
sitä metropoliksi voisi kutsua.

Jyväskylän kauppaliikkeet jo nykyisellään varmistavat, että varallisuus valuu maakunnan keskuskuntaan. Ei sillä ole suurtakaan merkitystä, mihin se varallisuus palkkatai liiketuloina alun perin kulkeutui.
Haittaa ei ole siitäkään, että raha tekee laajemmankin kierroksen maakunnan liike-elämässä ennen Jyväskylään päätymistään. Jos setelit sillä reissulla ehkä nuhraantuvatkin,
vaihtaa Suomen Pankki ne uusiin.
Las Vegas pystyy omalla selviytymisstrategiallaan toimimaan
keskellä nevadalaista autiomaatakin. Toisella strategialla se(kin)
kuihtuisi nopeasti ympäristönsä
kaltaiseksi. Las Vegasin mallia ei
Jyväskylässä tavoiteltane, olisikohan se edes laillinen.
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Vapaa sana

Selluksi vai
polttoaineeksi

Kunnallisvaalit lähestyvät

Keskustelu puukuidusta saa yhä uudempia muotoja. Periaatteena on se, ettei Venäjä aio enää viedä vain energiaa ja alkutuotteita, vaan yrittää saada viejät jalostamaan
tuotteensa edes puolivalmisteeksi. Kasvihuoneilmiö- ja
bioenergiakeskustelu ohjaavat puunkäyttöä sen viimeiseen käyttötarkoitukseen energiaksi jalostavampien tarkoitusten sijaan. Yleisradion uutisten mukaan massaliike haluaisi uuden selluloosatehtaan Kemijärvelle suljettavan tilalle. Jos johtoajatuksena oli irrottautua Venäjän
metsätaloudesta puutullien vuoksi sekä turvata Itä-Lapin puut Oulun ja Veitsiluodon tehtaille, uusi sellutehdas, jonka kapasiteetti ei ilmeisesti olisi vähäinen, on tietenkin vastakkainen nykyiselle linjaukselle.
Keskustelu puukuidusta saa uusia muotoja.

Epävakainen integroituminen
Kysymys on oikeastaan siitä, aiotaanko edelleen olla integroituna Venäjän metsätalouteen niin kuin epävakaina 1990-luvun vuosina, jolloin venäläisten oli myytävä
miltei kaikki irti lähtevä maataan suoranaisesti lukuun
ottamatta. Öljyn ja maakaasun hinnan noustua Venäjällä on varaa pysähtyä harkitsemaan toimiaan, minkä
se on kyllä jo tehnytkin. Ehkä ainoa keino pitää muutoin lopetettavat sellutehtaat käynnissä Suomessa on
valmistaa venäläisistä puista Venäjällä sijaitseville eteläafrikkalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kartongin- ja paperinvalmistajille selluloosaa, koska näin ollen
raaka-aineena olevaa puuta ei vietäisi Venäjältä pois,
vaan se olisi vain käynyt Euroopan unionissa jatkojalostettavana. Koska kyseessä ei ole vienti, vaan jatkojalostus, puusta ei perittäne tai ainakaan ei pitäisi periä
vientimaksua, koska se ”palaa kotiinsa”.

Turhia riskejä vältettävä
On paljon halvempaa yrittää integroida Suomessa jo olemassa olevia selluloosatehtaita jatkossakin venäläisen
puun varaan niin kuin 1990-luvulla kuin ottaa puolen miljardin tai miljardin riski uudesta selluloosatehtaasta Venäjällä ja samalla joutua keskustelemaan hakkuuoikeuksista, joista venäläiset ovat tarkkoina, koska hakkuuoikeuksilla oikeastaan voidaan investointiriski siirtää kokonaan
Venäjän liittovaltion puolelle. Tähän ja 70%:n saneeraushankkeeseen kaatui AssiDomänin projekti Segezhassa,
minkä seurauksena venäläiset takaisin valtiollistivat säkkipaperitehtaan maksamattomien verovelkojen avulla.

Jälleenorganisointia tarvitaan
Suomi tarvitsisi jonkinlaisen ohjelman, millä käytöstä
poistettavat selluloosatehtaat jälleenintegroidaan Euroopan unionin sisämarkkinoilta takaisin maailmantalouteen ja hyötykäyttöön. Pörssitiedottamisen corporate governancen vuoksi on epäeettistä käydä keskustelua saattohoidosta julkisuudessa niin kauan kuin poistettavat yksiköt ovat listatun yhtiön taseissa. Tarvittaisiin valtiollinen väliomistaja Treuhandin tai Arsenalin
tapaan. Sellutehtaiden lakkauttamishyöty paperiteollisuuskonserneilla voi huveta bioenergiakäyttöön, mutta se otetaan vastaan Euroopan unionin poliittis-hallinnollisena ”realiteettina”, ei tahdonvaltaan tai kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluvana asiana.
Olli-Jukka Paloneva

Perussuomalaiset!
Suomeen pitää perustaa valtiollinen energiayhtiö esim.
Vapon ja Kemijoki Oy:n pohjalle. Rakennetaan muutama suurempi ydinvoimala Itä-Suomeen ja pohjoiseen
turvaamaan sähkön saanti sekä ratkaistaisiin aluepoliittiset ongelmat kerralla. Sähkön vienti tulisi lisäksi.
Näyttää, että tämä koillis-kaira ainakin tyhjenee ennätysvauhtia. Helsinki todella tarvitsee Sipoon alueet
sosiaalirakentamiseen, kun täällä ruvetaan tavaroita
pakkaamaan.
Rauno Kallunki
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Miksi esitin Fortumin
osakkeiden ostoa pörssistä?
Kuten Fortumin hallitukselle ja yhtiökokoukselle osoittamassani kirjeessä totesin, olen huolestunut ”isiemme” hankkiman kansallisomaisuuden hupuloinnista menneinä vuosina. Haluan, että valtio säilyttää sen varallisuuden, mikä sillä
on vielä jäljellä omistamissaan yhtiöissä. Vain näin vältymme
jatkuvasti julkisuudessa olleilta irtisanomisilta ja takaamme
työpaikat myös muille kuin kallispalkkaisille johtajille.
Mielestäni ei ole oikein, että hyvää tulosta Suomessa tekevät yhtiöt, joissa valtio on merkittävällä panostuksella mukana, eivät huolehdi velvoitteistaan työntekijöitään
kohtaan. Tästä ovat ”hyvinä” huonoina esimerkkeinä tehtaiden lakkauttamiset ja joukkoirtisanomiset Kuusankoskella, Kemijärvellä, Anjalankoskella ja Haminassa. Toisaalta yksityisten kapitalistien keinottelu valtion osakekaupoilla (Partek Oy) ei ole mairittelevaa eikä hyväksyttävää.
Suomen porvarillisen hallituksen tulisi ottaa esimerkkiä
ruotsalaisista kollegoistaan, jotka eivät kauppaa Vattenfallin osakkeita. Siellä on ymmärretty mikä on kansallisomaisuutta ja mikä ei.
Fortumin yhtiökokous on tulevana aprillipäivänä eli
1.4.2008. Sen listalla on mm. hallituksen jäsenten valinta,
joihin vähemmistöosakkaat eli yksityiset osakkeenomistajat eivät voi nimeksikään vaikuttaa. Valtiolla on selkeä
50,55 prosentin enemmistö yli 50.000 osakkeenomistajan
joukossa. Hallituksen rivijäsenen kuukausipalkkioksi esitetään 2.950 euroa, varapuheenjohtajan 4.100 euroa ja puheenjohtajan 5.500 euroa/kk. Lisäksi maksetaan joka kokouksesta erillinen 600 euron palkkio.
Moni riviosakkeenomistaja ei pääse näihin summiin
omissa ammateissaan.
Haluan, että Suomen valtio Forum Oyj:n enemmistöosakkaana lunastaa itselleen yhtiön osakekannan pörssistä. Menettelyn kustannus on pienosakkeenomistajille maksettavasta ylihinnasta (preemio) johtuen 9,5 - 12,0 miljoonaa euroa, mutta tulee takaisin ajan myötä mm. vuosittain
kertyvän osingon muodossa. Maksettava osinko on yli miljardi euroa.
Kauko Tuupainen
Jyväskylä

Kaapelitalouksien
pakkodigitalisointi turhaa
Helmikuun lopulla päättyy kaapelitalouksienkin televisioiden analoginen ohjelmatarjonta. Suomihan on muuten
tiettävästi ainoa maa, joka on päättänyt pakkodigitalisoida myös kaapeliverkon.
En ymmärrä miksi meidän piti näin tehdä. Mitään pakottavaa tarvettahan siihen ei olisi ollut. Aivan hyvin olisi kaapelitalouksille voitu jättää valinnanvara katsoa joko
analogisia tai digitaalisia lähetyksiä. Esimerkiksi Ruotsissahan näin on tehty.

Eduskuntavaalit 2007 olivat protestivaalit. Kansa halusi
muutosta, ja SDP menetti kannatustaan. PS otti roiman
paikkalisäyksen eduskunnassa. Siitä saa kiittää kenttää
ahkerasta työstä ja Timo Soinia ahkerasta kiertämisestä
kentän tukena erilaisissa vaalitilaisuuksissa. Keskusta,
Sdp ja Rkp menettivät yhteensä 142 000 ääntä, kun perussuomalaiset vahvistuivat 68 000 äänellä. Punamulta
vaihtui sinivihreään hallitukseen.
Keskusta sai vielä niukan enemmistön paikoissa, lisäpaikoista jäätiin vain muutamien äänien päähän. Perussuomalaisten voitto, sekä vasemmiston tappio, oli tärkeä suuntaus, jolle haetaan jatkoa nyt kunnallisvaaleissa.
Keskustalla moni konkari keräsi erityisen huonon äänisaaliin, julkkisehdokkaat tosin paikkasivat tilannetta
monen Keskustan kannattajan jäädessä nukkumaan.
Maakunnissa kytee kapina Keskustan nykylinjaa kohtaan. Perussuomalaisten hyvä äänisaalis saattaa johtua
osittain myös tästä. Keskustan huono menestys ja toimet
nyt keskustavaltaisessa Itä-Lapissa tulee huomioida myös
vaalityössä. Ainakin Kymenlaaksossa Voikkaan tapaus
valutti demarien ääniä meidän laariimme. Ne asetelmat
on nyt pidettävä ja rautaa taottava kun se on kuumaa.
Ehdokkaiden etsitään on nyt panostettava, ainakin
kaikki eduskuntavaaliehdokkaat on saatava mukaan
ehdokkaaksi. Lisäksi on tarjottava riittävän helppo kanava ehdokkuudesta kiinnostuneille ilmoittaa halukkuudestaan. Äänestäjille on usein poliittisia tavoitteita
tärkeämpää, että ehdokkaaseen voi jollain tasolla samaistua, emme kuitenkaan saa unohtaa isänmaallista
aatettamme ja vähäväkistä kansanosaa. Puolueessamme saa olla myös omia mielipiteitä, emme ole ylhäältä
ohjattuja. Pienenä ja kasvavana puolueena on panostettava laatuun ja sitä kautta uskottavuuteen.
Itse ollessani ehdokkaana ja vieläkin palautetta saadessani, olen yrittänyt pitää mieleni rauhallisena muistelemalla vanhaa viisautta ” Älä koskaan väittele idiootin kanssa, sillä hän vetää sinut tasolleen ja voittaa
kokemuksensa avulla.”
Raul Lehto
Eteläkymenlaakson Perussuomalaiset

Nokialaisista apu
hoitajapulaan
Pääsääntöisesti kaikki kännykän valmistajat ja yritysten
tekninen osaaminen ovat siirtyneet halvemman kustannustason alueille. Niinpä Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuon vakuuttelut yhtiön Salon tehtaan
työpaikkojen pysymisestä on vain yksi korulause muiden joukossa. Poikkeuksena ehkä se, että nyt kun Salosta tuli puhe, niin ehkäpä se otetaan Nokiassa työnalle seuraavana alasajokohteena.
On varmaa, että lähivuosina työvoimatoimistojen asiakkaiksi tulee sankoin joukoin entisiä Nokian insinöörejä ja teknikkoja etsimään töitä. Toisaalta ehkä tuo
miesvaltainen massa koulutetaan sosiaali- ja terveysalalle vallitsevaan hoitajapulaan. Viimeistään tässä vaiheessa Nokiasta leipänsä saavan tulisi katsoa tulevaisuuteen ja harkita ammatinvaihtoa vakavasti.
Mikki Nieminen

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.

Antero Tanskanen
Helsinki
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Eskon kuvakulma

Kännykkäviestit
lyhyet

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

Jos pääomistaja ei määrää yrityksen tavoitteita, niin yrityksestä tulee itseohjautuva organisaatio. Jonkun tavoitteita se kuitenkin toteuttaa.Kenen ja mitä voisivat olla?
Jorma Uski
•••
Julkisen liikenteen lippujen hintoja laskettava. Nyt ei kannata matkustaa, aivan liian kallista.
Opiskelijoille opintotukeen korotuksia. Nyt on pakko mennä töihin ja opiskelu kärsii.
Postin monopoli purettava kokonaan, palvelu postissa ylimielistä.
Nim. Aasillakin on häntä

Tuulivoimaa pitäisi saada lisää
Suomeen. Tätä tuotantoa pitää
tukea valtion puolesta että se on
hinnaltaan kilpailukykyistä muiden sähkön tuotantojen kanssa.
Raili Pirkanmaalta
•••
Kunnallisvaalit lähestyvät, nyt
ehdokkaita hakemaan jokainen!!
Sanoista tekoihin eikä pelkkää
jaaritteluja ja muisteloita tuntitolkulla mitä joskus joku teki ja
kuinka paljon.
Mies Uudeltamaalta
•••

Vihreät kääntyneet lopullisesti oikealle
Vihreä lanka –lehdessä 11.1. julkaistun tutkimuksen mukaan vain
15 % vihreistä kokee kuuluvansa
äärivasemmistoon. Tämä on mielenkiintoista, kun ottaa huomioon, että paljon puhutaan ns. vihervasemmistolaisuudesta. Muualla Euroopassa vihreistä 34-60 %
kokee olevansa äärivasemmistolaisia. Liekö tämä tieto sitten syy
siihen, että meillä on vasemmistoliitolla nuorisojärjestö, joka puhuu juuri punavihreydestä?

Jäätävä aate
Oli miten oli, vihreiden ajatusmaailmassa yhdistyvät nykyään
sekä biologia, porvarillisuus, yksilökeskeisyys että vahva feminismi. Pohjimmaisena ideologiana
nykyajan biodynaamisessa vihreässä liikkeessä toimii darwinismi.
Ihmisiä eläimellistetään ja eläimiä
inhimillistetään.
Darwinismi yhteiskunnan rakentamisen perushorisonttina on
vaarallinen ideologia. Vaikka monet Darwinin opit ovatkin kiistä-

mättömiä, emme voi mielestäni
päätellä siitä, miten asiat ovat sitä, miten niiden tulisi olla. Tiede
politiikan lähtökohtana tuhoaa
poliittisen tilan ja johtaa vaihtoehdottomuuteen ja lopulta luonnontilaan, jota ennen seuraa turvallistamisyhteiskunta, jossa mukavapaita yksilöitä todellisuudessa joudutaan kyttäämään, kun ihmisten välillä ei ole enää muuta
yhdistävää tekijää kuin oman
edun tavoittelu. Vihreiden kääntyminen oikealle viittaa vahvasti sosiaalidarwinistisiin ajatuksiin, joihin tukeutuvat monet kyvykkäät henkilöt, jotka eivät sopeudu vallitsevaan järjestelmään,
mutta uskovat pääsevänsä parempiin asemiin toisenlaisessa yhteiskunnassa.

Moninaisuus mainossanana
Tiedämme, että yksilökeskeisyys
yhteiskunnassamme on kovaa
vauhtia lisääntynyt. Tässä kehityksessä mm. sukupuoliroolit sellaisina kuin ne ennen on totuttu näke-

mään, ovat murroksessa. Monessa
mielessä on menty oikeaan suuntaan, mutta ylilyöntejä ja hölmöjä
päätöksiä ”tasa-arvon” nimissä on
alkanut tulla yhä useammin. Monikulttuurisuus ja elämäntapojen
monimuotoistaminen sekä ihmisten henkinen irtolaistaminen ovat
lyöneet itsensä läpi virallisia instituutioita myöten. Tämä kehitys
kuvastaa paitsi turbokapitalismin
vahvaa etenemistä, myös uskonnollisuuden heikkenemistä ja tieteen aseman vahvistumista yhteiskunnassamme.

Kamppailu elämästä
Darwinin maailmassa ihmiset eivät kamppaile lajina esim. eläimiä
vastaan, vaan kamppailu tapahtuu
nimenomaan ihmisten välillä. Jos
kamppailulle ei aseteta merkittäviä kulttuurisia sääntöjä ja reunaehtoja, seuraa siitä se, että kamppailu kiihtyy ja käy yhä julmemmaksi. Tässä kamppailussa häviäjät voivat syyttää vain itseään, eivät ketään eivätkä mitään muuta.

Ihminen itsessään ei ole silloin
enää arvokas, vaan ihmisarvo mitataan suhteessa toisiin yksilöihin.
Yksilöistä todellakin tulee jo syntyessään eriarvoisia.

Hörhöjen tie huipulle
on kivetty hyvillä aikeilla
Monet maamme kärkifeministeistä, joiden joukossa myös miehiä, puhuvat kauniisti siitä, miten
he haluavat tasa-arvoa. Todellisuudessa kyse on tahoista, jotka
kokevat, että nykyinen kulttuuri
syrjii juuri heidän etenemistään
yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi, vaikka heidän meriittinsä ovat
siinä mielessä kiistattomia, että
heidän pitäisi yhteiskunnallisessa hierarkiassa olla nykyistä asemaansa korkeammalla. Vain yltiöyksilöllinen ja monikulttuurinen kilpailuyhteiskunta voi avata heille tien sinne, jonne he ajatuksineen ja omine valtaväestöstä
joskus hyvinkin paljon poikkeavine elämäntyyleineen haluaisivat
päästä.

Paradoksaalista vain on, että
heidän ajamansa ajatusmaailma
käytännössä toteutettuna siis lisäisi yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja pahoinvointia ja olisi tasa-arvoinen ainoastaan sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna. Todellisena seurauksena olisi sosiaalidarwinismi, jolla ei ole mitään
tekemistä sen paremmin miehen
ja naisen välisen arjen tasa-arvon
kanssa.
Henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen yhteiskunnassamme on
mielestäni merkki siitä, mitä seuraa, kun ihmiset eivät kykene
kohtaamaan elämässään eteen tulevia asioita minkään muun kuin
kylmän biologian kautta. Ihmiset tarvitsevat yhteisiä merkitysjärjestelmiä, yhteisöllisyyttä ja
muitakin tulkintamahdollisuuksia kuin tieteet ja erityisesti luonnontieteet. Tieteet ovat hyvä renki, mutta huono isäntä.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtaja

Perussuomalaisten suosio kasvaa
nuorten parissa
POSTIMAKSU
MAKSETTU

HS uutisoi 6.2. eri puolueiden kannatuksesta 18-29 -vuotiaiden keskuudessa.
PS:n kannatus oli noussut vuodelta 2004 2,5 prosentista 5,5 prosenttiin. Nousua on tapahtunut 3%, joka on suhteellisesti kovinta kannatuksenkasvua
suhteessa muihin puolueisiin. Käytännössä kannatuksemme on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2004, eikä nykysuuntauksen jatkuessa tarvitse odottaa
10% nuorisokannatusta muutamaa vuotta kauempaa. Muita suosiotaan kasvattaneita puolueita olivat Keskusta, Vasemmistoliitto, RKP ja ryhmä muut.
Suosiossa kannatustaan menettäneistä SDP menetti eniten kannatustaan,
muita häviäjiä olivat Kokoomus, Vihreät ja Kristillisdemokraatit.
PS:n vahva nousu siis jatkuu ja tulevaisuus näyttää erityisen hyvältä.
Eduskuntavaalien alla alle 18-vuotiaat pääsivät sanomaan oman mielipiteensä nuorten suosikkipuolueista varjovaalien avulla, ja tällöin puolueemme kannatus nousi 7,7 prosenttiin. Tämä lupaa hyvää tulevaisuudellemme kun alaikäiset tulevat äänestysikään. Tällä hetkellä nuorisojärjestömme kasvaa jopa nopeammin kuin puolue. Toiminta, näkyvyys ja aktiviteetit lisääntyvät. Tervetuloa mukaan rakentamaan uutta 2000-luvun
kansallismielistä ja menestyvää puoluetta sekä nuorisojärjestöä!
HS:n tutkimusta varten haastateltiin lähes 3000 18-29 -vuotiasta nuorta puhelinhaastattelulla. Tutkimuksen teki Suomen Gallup.
Antti Valpas, toiminnnanjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret ry
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