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Sillipurkkisäilytystä
Kunnissa pidetään taloutta
säästöliekillä, kaikesta säästetään mistä voidaan. Mistä on helpointa säästää?
Mistä ei nouse suuri meteli ja lehdet kirjoita ikävästi? Tietenkin vähävaraisilta,
vanhoilta ja sairailta ihmisiltä on helpointa nipistää
pois siitäkin vähästä, mitä
heille nykytasolla kunnissa annetaan. Nämä iäkkäät
ihmiset eivät ole tottuneet
valittamaan ja alistuvat siihen mitä yhteiskunta heille antaa. Kunnissa kilpailutetaan vanhusten kunnallisissa hoitolaitoksissa palvelujen ja tuotteiden hankin-

nat ja valitaan tietenkin se
halvin vaihtoehto.
Halvin ei tarkoita suinkaan
parasta vaihtoehtoa hoidettavien kannalta. Halvalla tuotettu ruoka tai palvelu on aina jollakin tapaa heikompilaatuista kuin kalliimpi vaihtoehto. Henkilöstön suhteen
mennään aivan lain sallimalla
minimitasolla, usein vielä sen
alapuolellakin.
Tämä on johtanut siihen, että vanhainkodeista
on tullut lähinnä ikäihmisten säilytyspaikkoja hyvän
hoidon ja terveellisen ruuan tarjoajien sijasta. Hoidokit säilötään mahdollisem-
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man tiiviisti monesti ylipaikoillekin hoitohenkilökunnan pyrkiessä antamaan
vain elintoimintoja ylläpitävää lääkkeillä terästettyä
helppohoitoisuutta.
Taitaa olla päättäjien salaisena toiveena, että luonnollisen poistuman kautta
saadaan uusia vuodepaikkoja jonossa olijoille. Kirk-

komaalla on aina edullista tilaa. Hyvällä hoidolla
ja riittävällä ruokamäärällä tämä ei toteudu riittävän
nopeaan tahtiin.

Olemme vanhoinakin
eriarvoisia
Rikkaita nämä kunnallisen
puolen toimet eivät rasita.

Rikkailla vanhuksilla on
varaa maksaa yksityishoitopaikoista ja niissäkin vielä vähän ekstraa, jotta saadaan luksusta luksuksen
päälle.
Kuntien virkamiesten ei
tarvitse supistuksia tehdessään pelätä, kalahtaako kalikka omaan nilkkaan. Varma vastaus on, että ei kalahda eivätkä vähävaraisetkaan älähdä, kuten koira älähtää kun kalikka osuu
siihen heitettäessä. Monet
kokoomus-, kepu- ja demaripäättäjätkin ovat löytäneet kultaisen oksan, jolla istuessa ei näe äänestäjien hätää ja kärsimystä. He
ovat etääntyneet tai sitten
eivät vain välitä kunnan
vanhoista ja vähävaraisista
ihmisistä.

Hyvä
kunnallisvaaliteema
Kuntien pitää laittaa kuntoon ikäihmisten ja vähävaraisten asiat. Heille on
taattava ihmisarvoinen elämä kunnallisissa hoitopaikoissa. Erityisesti sotain-

validit ja veteraanit hankkivat meille itsenäisyyden
monen vuoden sotapalveluksellaan. Nyt olemme antaneet EU:n myötä kalliisti hankitun itsenäisyytemme pois. Näille sotiemme
miehille ja naisille olemme
monissa kunnissa maksaneet tuosta sodan ajan työstä tunteettoman sillipurkkisäilytyspaikan hoitolaitoksissamme.
Mielestäni nämä ihmiset,
jotka uhrasivat elämänsä parhaat vuodet puolustaessaan maatamme, ansaitsisivat paljon paremmat palvelut yhteiskunnan
taholta. Näiden miesten ja
naisten pitäisi saada kuntien tarjoamat sosiaali- ja
terveyspalvelut täysin ilmaiseksi, olemmehan heille velkaa paljon enemmänkin. Kun tulemme valituiksi kuntiemme kunnanvaltuustoihin ja hallituksiin,
pitäkäämme huoli näistä
ihmisistä.

Puoluesihteeri
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Helle ei hidasta eikä sade jarruta
Kesällä luonnossa käy kuumeinen hyörinä. Jotain samanlaista on havaittavissa Perussuomalaisessa kenttäväessä. Osastoja puuhataan, uusia
jäseniä tulee mukaan, ehdokkaita kertyy ja lisää haetaan.
Mikä hienointa, ehdokkaiksi
myös tarjoudutaan. Kunnallisvaaliohjelmamme on hyväksi havaittu. Nyt on tahtoa
tarttua toimeen.
Perussuomalaiset aktiivit ovat eri puolilla jalkautuneet ahkerasti kansan pariin, infopisteet ovat tulleet
kansalaisille tutuiksi ja monet ovat ne messu- ja toritilaisuudet joissa Perussuomalaisten teltta banderolleineen on komeillut. Perussuomalaista sanomaa on
tarjottu kansalaisille laajemmin ja näkyvämmin kuin
koskaan. Hyvin on otettu
vastaan, kysyntä on kova.
Tämän olen todennut toreilla ja tilaisuuksissa käydessäni. Juttu luistaa, asioista keskustellaan. Lehdet
ja esitteet käyvät kaupan ja
välillä suorastaan viedään
käsistä. Monesti kuulee sanottavan, että oikealla asialla olette, teitä tarvitaan.
Tutkimukset tukevat tätä käsitystä. Taannoin HS:n
kansalaisille teettämän kyselyn tuloksena Perussuo-
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malaisten politiikka arvioitiin onnistuneimmaksi. Satakunnan Kansan äskettäin
teettämän tutkimuksen mukaan puolueemme puheenjohtajaan luotetaan kansan
keskuudessa hyvin muiden
puolueiden puheenjohtajiin
verrattuna. Ylitse muiden
Timo Soini arvioitiin parhaiten ihmisen arkea ymmärtäväksi puoluejohtajaksi.
Perussuomalaisten kohdalla gallupkäppyrätkin osoittavat iloisesti ylöspäin ja vaikka gallupeilla ei toki vaaleja
voiteta, niin silti niillä tuppaa
olemaan mielipiteitä muokkaavaa merkitystä. Perussuomalaisten kasvava kannatus
tuo lisäystä puolueen uskottavuuteen ja se puolestaan lisää edelleen kannatusta. Tämä myönteinen kierre muodostaa erinomaisen lähtökohdan kunnallisvaalien Perussuomalaisille ehdokkaille.
Tarjolla onkin nyt tilaisuus johon kannattaa tarttua.

Jokainen on
avainasemassa
Kunnallisvaalien hoitaminen on vaativaa, koska
vaalit on käytävä ja voitettava joka kunnassa erikseen. Meidän ei pidä nähdä
tätä kuitenkaan ongelmana vaan haasteena. Monin
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paikoin asiat ovat jo hyvällä
mallilla, silti voimme petrata vielä. Kaikkialla Suomessa on ihmisiä jotka haluavat
äänestää Perussuomalaisia
ehdokkaita. Siitä ei kuitenkaan ole mitään apua, mikäli meillä ei ole tarjolla
ehdokkaita äänestettäviksi. Runsas ehdokashankinta onkin jokaisen asia ja se
on ylivoimaisesti tärkeintä
tässä vaiheessa. Jokainen
voi löytää ainakin yhden
ehdokkaan helposti, pelkkä vilkaisu peiliin riittää.
Siitä on hyvä aloittaa.
Silloin kun tämä lehti putkahtaa painosta on meillä
vielä reipas kuukausi aikaa
hankkia lisää ehdokkaita.
Siinä ajassa saamme paljon
aikaan, kunhan kaikin voi-

min paneudumme asiaan.
Niissä kunnissa joissa ei ole
osastoja, mutta halua mennä vaaleihin ja ehdokkaita
löytyy, ottakaa yhteyttä piirienne toimihenkilöihin, jotta kuntanne paperityö tulee
hoidetuksi. Vetoan myös piirejä kiinnittämään huomiota
kuntiin joista osasto puuttuu.
Pienikin apu voi osoittautua
ratkaisevan tärkeäksi.

PerusSuomalainen 10/2008
ilmestyy perjantaina

29.8.2008.
Aineisto tähän lehteen
viimeistään tiistaina
19.08.2008.
PerusSuomalainen 9/2008

Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Ehdokashankintaan
loppukiri
Perussuomalaiset ovat vahvempia kuin
koskaan. Uusin mielipidemittaus kertoo
puolueen suosion kohonneen ennätyslukemiin. Gallupeista ei pidä hurmaantua, mutta niiden antamalla myötätuulella voi tehdä tehokasta ehdokashankintaa.
Perussuomalaisten kunnallisvaalivoiton suuruuden määrää nyt ehdokaslistojen sisältö. Puolueemme kannatus on
ennätyksellistä ja ihmiset haluavat antaa
tukensa Perussuomalaisille äänestämällä.
Meidän aktiivien tehtävänä on huolehtia, että äänestettäviä ehdokkaita löytyy
mahdollisimman monessa kunnassa.
Ehdokkaita saa jos kysyy. Tiedän tämän omasta kokemuksesta. Muistutan
vielä meitä aktiivijäseniä siitä, että meidän jokaisen perusvelvollisuus on olla itse ehdokkaana, sillä suomalainen uskoo
esimerkin voimaan. Kun itse näytät esimerkkiä, tulee tulosta.
Perussuomalaisten nousurynnistys aiheuttaa tietysti kilpailijoissamme levottomuutta. On todennäköistä, että eriasteinen mustamaalaaminen puoluettamme kohtaan vaalien alla lisääntyy, samaten kateutta ja eripuraa yritetään lietsoa
puolueen sisälle. Tähän on hyvä lääke.
Kyllä kansa tietää. Asetutaan ehdolle ja
annetaan äänestäjien päättää kannatuksen ja äänimäärien suuruus.

Kokoomus vie Kepua kuin pässiä
narussa
Jyrki ” Boy ” Katainen ei ole lainkaan
niin pehmeä poliitikko kuin annetaan

Gallupeista ei pidä
hurmaantua, mutta
niiden antamalla
myötätuulella voi
tehdä tehokasta
ehdokashankintaa.

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
ymmärtää. Kataista ei pidä aliarvioida.
Mies on saanut Kokoomukseen nousuun
ja johtavaksi hallituspuolueeksi. Katainen
vie Kepua kuin pässiä narussa. Katainen
on keskittynyt budjettiin, Vanhanen lööppijulkisuuteen. Tulokset näkyvät mm. sinun
kukkarossasi.
Perussuomalaiset eivät kannata Kataisen
budjettilinjaa. Miksi? Siksi, että olemme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannattajia ja hallituksen linja lisää tuloeroja ja suosii suurta rahaa ja pääomaa työnteon kustannuksella.
Suuri tuloveroale kohdistuu kaikkiin
tuloluokkiin tasaisesti. Suurituloinen saa
enemmän kuin pienituloinen ja pienituloinen eläkeläinen, joka tuloveroa ei maksa,
ei saa mitään. Veroale maksatetaan toisaalla eli palvelumaksujen ja välillisten verojen
korotuksina. Pienituloiset maksavat isotuloisten verohelpotukset.
Määrätietoista politiikkaa on myös se, että tuloverokevennykset tehdään etupainotteisesti. Se merkitsee sitä, että suurituloisten helpotukset tehdään ensiksi. Jos ajat

huononevat, muut helpotukset jäävät tekemättä. Tässä on koko Kataisen budjettilinjan ydin. Tätä ei moni ymmärrä, jos
ei katso tarkkaan. Katainen on todella
porvaripoliitikko, jolla on linja.
Kepu on epäonnistunut perustehtävässään jo vuosia. Aluepoliittisesti budjetti
on kevyt kuin poutapilvi. Kepu on kuin
politiikan täti-Eulaalia, joka iso apilarusetti hiuksissa pyörii pitkin kesäjuhlia
vaatimassa milloin mitäkin, mutta saamatta esityksiään läpi.
SDP on menneisyyteen kangistunut
eturyhmäpuolue, joka asettaa yhteiskunnan ihmisen edelle. Se ei enää toimi, jos
on koskaan kunnolla toiminutkaan. Yhteisvastuu ja solidaarisuus ovat tärkeitä
arvoja, mutta vanhakantainen bunkkerisosialismi ei toimi, eikä vetoa kansaan.
Perussuomalaisilta kysytään syksyn
budjettikäsittelyssä konkreettista vaihtoehtoa. Se esitetään eduskunnassa ja
viedään äänestyksiin asti. Veropolitiikkamme peruslinja on: verot on asetettava maksukyvyn mukaan.

Taloustutkimuksen mukaan PerusSuomalaisten kannatus kovassa
nousussa. 5.9% , kasvua peräti 0.7% edellisestä mittauksesta.
Eduskuntatiedote

Runohetki

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous päättyi Astanassa

Sananvapaus
Mua ottaa niin pattiin, touhut nää.
Ihmiset hörhöistä herätkää!
Kyselkää, tiedustelkaa,
älkää olko hiljaa,
me ollaan kohta kypsää viljaa.
Viedäänkö meiltä elinkeino
vai tuliko kenties elinkautinen,
joka on aivan tautinen.
Paljonko EU Suomelle maksaa,
entä, paljonko Suomen täytyy jaksaa.
”Tee sitä, tee tätä,
ei noin, ei näin.”
Ei kiitoksen sanaa,
paina vaan ”hanaa”.
Emäntä Jaana Luoma
Toholampi
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Kazakstanissa 3.7. päättyneen kokouksen
loppuasiakirjaan sisältyy vaatimus rypäleaseiden kieltämisestä. Parlamentaarikot
ottivat kantaa myös muun muassa vaalitarkkailun kehittämisen, tietoverkkorikollisuuden torjumisen ja Georgian suvereenisuuden puolesta.
Yleiskokouksen presidentiksi valittiin
portugalilainen Joao Soares sosialistiryhmästä. Kokous hyväksyi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöslauselmaehdotuksen, jossa Etyjin jäsenvaltioita kehotetaan kieltämään rypäleaseiden käyttö,
valmistaminen, kuljetus ja varastointi sekä
tuhoamaan hallussaan olevat rypäleaseet.
Kannanotto on tiukempi kuin vuosi sitten, jolloin Etyjin parlamentaarikot ottivat
Kiovassa kantaa vain siviiliväestölle kohtuutonta haittaa aiheuttaviin rypäleaseisiin
eivätkä vaatineet olemassa olevien aseiden
tuhoamista.
Rypälease on kattotermi, jonka alle kuuluu kolme erilaista asetyyppiä: lentokoneista pudotettavat rypälepommit, tykistön
kuorma-aseet ja raketinheitinten kuormaraketit. Rypäleaseet ovat tärkeitä Suomen
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puolustuskyvylle ja niillä on suunniteltu
osittain korvattavaksi jalkaväkimiinat.
Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa
29.6.-3.7.2008 pidettyyn kokoukseen osallistui noin kolmesataa kansanedustajaa lähes
jokaisesta Etyjin 56 jäsenmaasta. Kokous pidettiin ensimmäistä kertaa Keski-Aasiassa
ja Astana oli myös itäisin paikka, missä Etyjin parlamentaarikot ovat kokoontuneet.
Suomea kokouksessa edustivat valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.), varapuhemies Johannes Koskinen sekä kansanedustajat Saara
Karhu (sd.), Kimmo Kiljunen (sd.) ja Elisabeth Nauclér (r.).
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin
tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu,
minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä
ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.
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”En kerta kaikkiaan malttanut tuolta kulmaluolasta olla tulematta, kun katsoin, miten tätä vatkataan edestakaisin. Olin viime kaudella lakivaliokunnassa, kun päästiin puoleen väliin, eli tämähän on pitkä
prosessi. Koko ajan konnien oloja helpotetaan, ovat ne sitten isompia konnia tai
tämmöisiä pienempiä konnia, ja tämä tuntuu nyt olevan Suomessa se tapa laajemminkin. Kun ei saada jotain uudistusta kertalinttuulla läpi, niin tehdään osa ja sitten
jatkoa seuraa.”
Timo Soini 17.6.2008
”Tottahan on, että tämä moniongelmaisten ja miesten tietynlainen ongelma täytyy
ratkaista. Mutta tietyllä tavalla kovat ideologiat kyllä sopivat siihen, että kun tämä
ratkaistiin viimeksi avohoidon ja mielenterveyden suhteen, niin tilastojen mukaan
satoja ihmisiä kuoli. Nyt ed. Heidi Hautala sanoi, että jos joku lautakunta tai valiokunta tutkii sitten, mitä näille voidaan
tehdä, kun ilmeisesti sen jälkeen niistä on
osa kuollut, kun ne eivät pääse enää sinne vankilaansa viettämään sitä turvallista oloaan.”
Pertti Virtanen 17.6.2008
”On tietysti hyvä, että saadaan koulutettuja poliiseja edes pätkätöihin loppuvuodeksi, mutta ongelmana siellä on se, että kun
eläköityy poliiseja, niin ne vakanssit jäävät periaatteessa auki eli niitä ei täytetä, ja
tämä heijastuu haja-asutusalueille sisäisen
turvallisuuden ongelmana. Toinen, johon
vielä vastauspuheenvuoroissa ei ole puututtu, on hätäkeskusten toiminta. Se on
tällä hetkellä todella ongelmatilanteessa
ja saattaa vaarantaa ihmishenkiä.”
Raimo Vistbacka 17.6.2008
”Syyttäjien mukaan poliisin tutkittavina
olevat rakennusalan kuittikauppatapaukset ovat huimasti lisääntyneet. Huhtikuussa 2008 poliisin talousrikosyksikössä
oli tutkittavana 142 kuittikauppatapausta.
Jutuissa oli epäiltyjä henkilöitä 653 ja yrityksiä 481. Tekaistujen kuittien yhteisarvo
oli 102,6 miljoonaa euroa. Jutuissa oli kiinni 119 tutkijaa ja tutkinnanjohtajia 27. Parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään kuittikauppajuttua, jossa on syytteessä noin satakunta vastaajaa.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 16.6.2008
”Kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä käy ilmi, Suomella on edessään lukuisia haasteita ja suoranaisia uhkia, joihin meidän tulee varautua. Tällaisia ovat
muun muassa väestöryhmien välisten tuloerojen osin keinotekoinen kasvattaminen, kansalaisten henkeä ja terveyttä vaalivien turvallisuuspalveluiden alasajo tuottavuuden parantamisen nimissä ja tiestömme nopea rappeutuminen. Nämä ovat asioita, joihin me perussuomalaiset emme
suhtaudu kevyesti, toisin kuin hallitus.”
Pentti Oinonen 20.5.2008
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Teksti: Harri Lindell

Naisjärjestön hyvin onnistunut
kokous- ja koulutuspäivä Vääksyssä

Tallukka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla
vesistön lähellä Vääksyssä. Paikka tarjoaa
perinteisten hotelli- ja ravintolapalvelujen lisäksi
lääkäri- ja hyvinvointipalveluja.
Tilaisuus alkoi lauantaina kello 10
aamupalalla. Kello 11 Lasse Koskinen kertoi yleisölle mm. uutiskynnyksen ylittämisestä. Uutiskynnyksen ylittämiseen vaikuttaa
hyvin moni tekijä, joista sattuman
osuus on merkittävä, totesi Koskinen esityksessään. Kohderyhmäajattelu haastattelutilanteissa
tai kirjoitusta laatiessa kannattaa
muistaa, kuten myös Perussuomalaiset rp:n väittämät.
Lasse Koskinen kertoi yleisölle myös tv- ja radioesiintymisen
nikseistä sekä esiintymisestä paneeleissa muistuttaen, että ihminen pystyy keskittymään samaan
asiaan ainoastaan seitsemän sekunnin pienissä pätkissä. Naiset
kuuntelivat ja pitivät esitystä tarpeellisena tulevien kunnallisvaalien menestymisen kannalta. Koskisen yritys Markpoint T:mi sai paljon kiitosta vielä seuraavankin
päivän käytäväpuheissa.

Skarppaaminen paikallaan
Lauri Heikkilä Marttilasta kertoi
kunnallisvaaleihin ja vaalityöhän
liittyvistä asioista. Uutta väkeä on
tullut piirien paikallisosastoihin, jo-

Sirkka-Liisa Papinaho Orimattilasta,
entinen sitoutumaton, nykyinen Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas,
halusi tietää Lauri Heikkilältä kunnallisvaaleihin liittyviä niksejä. Miten ehdokas voi ottaa vastaan avustuksia ja
lahjoituksia? Kuva: Harri Lindell

ten skarppaaminen on paikallaan.
Puolueen kasvu näkyy esimerkiksi
puolueneuvoston lehtikuvasta. Kuvassa on monia kasvoja, joita Lauri ei tuntenut entuudestaan. Puolue
on kehittynyt ja media ottaa meidät
jo vakavasti huomioon. Tilaisuuksissa kansaa ja mediaa kiinnostaa
aina kansanedustajien läsnäolo, sitä Heikkilä kaipaisi enemmän. Olisi hyvä jos kaikki puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajat jalkautuisivat kentälle erilaisiin tilaisuuksiin ympäri Suomea näin kunnallisvaalien alla.
Eduskuntavaalit eivät Heikkilän mielestä olleet oikeudenmukaiset koska läpimenoon tarvittiin esimerkiksi Helsingissä 4.01
prosenttia äänistä, kun taas Ahvenanmaalla läpimenoon oli tarvittu
peräti 36.76 prosentin kannatus.
Etelä-Savossa paikka olisi tullut 13.4 prosentin kannatuksella. Nämä tiedot oli poimittu vuoden 2003 tilastoista. Askaisissa
Varsinais-Suomessa on puolueella Suomen paras kannatus, peräti
25 prosenttia.
Piirien tehtävän tulisi olla jäseneksi pyrkivän henkilön sisäänheittäjä, kun paikallisosastotaso

Lasse Koskinen kertoi yleisölle värikkäästi tv- ja radioesiintymisen
keinoista.
Kuva: Lauri Heikkilä

Marja-Leena Leppänen sai kukkia ja tunnustusta hyvästä työstään Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajuutensa kymmenvuotistaipaleella. Kuvassa onnitteluvuorossa Heleena Pekkala Ylöjärveltä ja Iiris Peltomaa Reilasta. Kuva: Lauri Heikkilä
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Naisten kokous Vääksyssä oli onnistunut tapahtuma. Kuva: Lauri Heikkilä

ei toimi vielä riittävän kattavasti.
Piirin taholta on otettava henkilöön yhteyttä ja pyydettävä jäseneksi pyrkivää tai juuri liittynyttä henkilöä piirin kokouksiin, jolloin hänet sitten voidaan ohjata
paikallisosaston toimintaan. Piirien kokouksissa pitää kalvojen
ja paperien olla siistejä ja hyvin
laadittuja, jolloin luodaan puolueesta myönteistä kuvaa. Tämä toimii niin kuin yrityksissäkin, joissa näihin asioihin kiinnitetään paljon huomiota.
Auli Kangasniemi Kotimäeltä Kymen piiristä piti omassa

osuudessaan tärkeänä yhteyttä kuntalaisiin. Valtuutettu tarvitsee intoa ja halua auttaa ihmisiä. - Olin Martta-järjestössä kymmenen vuotta, jonka aikana opin paljon. Valtuutettu
saa aina myös kielteistä palautetta. Haukkuja tulee aivan varmasti, teet niin tai näin. Näihin
haukkuihin ei pidä takertua, pitää vain mennä ylitse, ei saa ottaa asioita liian henkilökohtaisesti. Politiikka on kovaa peliä,
kotiinkin ovat soitelleet.
Haukkujat usein pelkäävät leimaantumista eivätkä itse uskalla

Marja-Leena Leppänen neuvoi ehdokkaita mm. näin: - Älkää koskaan
haukkuko omia ehdokkaita, silloin
menetätte myös omia ääniä. Parempi
on olla aivan hiljaa vaikka kuinka sapettaisi. Kuva: Harri Lindell

Kainuun piirin sihteeri Jaana Sankilampi
esitteli PerusS-liivejä. Liivit saivat hyvän
vastaanoton, ja niitä toivottiin jokaiseen
piiriin muutamia kappaleita. Ostokset pitäisi keskittää ja ostaa kerralla kaikki piirien
tarvitsemat liivit. Näin saataisiin hankintahinta kohtuulliseksi. Kuva: Harri Lindell

Naiset pohtivat miksi puoluettamme mollataan ”ukkopuolueeksi”. Kuva Varsinais-Suomen syyskokouksesta 2001. Kuva: Lauri Heikkilä

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

tulla esiin. Kun otat asioita esille,
leimaannut ja toiset tulevat siitä
kateellisiksi, kun itsestä ei ole siihen. Pelkkä kateellinen haukkuminen jää näiden ihmisten työksi
yhteisten asioiden hoidossa. Valta on kunnanvaltuutetulla, mutta
se pitää itse ottaa. Ei sitä kukaan
tule tarjoamaan. Virkamiehet pelkäävät eniten sitä, että valtuutettu tekee asian julkiseksi, kaikkien
kuntalaisten ihmeteltäväksi.
Koskaan ei pidä olla valtuutettuna kuntalaisten yläpuolella,
vaan pitää olla henkilökohtainen
kontakti kuntalaisiin.

Koskaan ei pidä olla valtuutettuna
kuntalaisten yläpuolella, vaan pitää
olla henkilökohtainen kontakti kuntalaisiin. Kuva: Harri Lindell

Pirkko Wekman ja Marke Tuominen
poseeraavat. Kuva: Lauri Heikkilä
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Kuva: Lauri Heikkilä

Lauri Heikkilä vertasi näennäisviljelyn ja perinteisen viljelyn
tuottoja.
Näennäisviljelyssä eivät apulanta ja myrkyt tuo kustannuksia. Vähäisen sadon voi korjata
kottikärryllä talteen, joten myös
kuivauskustannukset näin kalliin öljyn aikana ovat olemattomat. Näennäis/luomuviljelyn tuki on korkeampi kuin perinteisen
viljelyn.

Kottikärryllinen ei näennäisviljelyssä paljon kuivaamista tarvitse. Jos kaikki viljanviljelijät tekisivät näin laskiessaan mikä kannattaa, tulisi
nälkä Suomessa niin herroille
kuin työläisillekin.
Tuuli lennättää roskaa näennäisviljelijän pellolta vielä kiitokseksi perinteisen viljelijän
pellolle, joka yrittää nyky-Suomessa tuottaa viljaa leiväntekoon. Puun hintaa ja Venäjän
korkeita puutulleja Heikkilä
ihmetteli myös. Miksi keskustalainen pääministeri itkee puun
hintaa? Suomessahan kuitupuu
on maksanut 20 euroa vähemmän kuin tuontipuu.
- Kun mentiin EU:hun,
Marttilan kunnassa kuntapomot ihmettelivät minulle, miten sinä pientilallisena (14
hehtaaria) tulet nyt toimeen?
Vastasin viisastelijoille: -Henkistä pääomaa on tullut hankittua aika hyvin ja voin sen
tuomalla palkalla viljellä 14

Kuva: Harri Lindell

PerusS-Naisten kannanotto
Väkivalta ei saa vaikuttaa palkkatuloihin

hehtaarin kotitilaani vaikka kuinka kauan. Mutta miten on teillä,
kun olette kokonaan maanviljelyn varassa? EU:n myötä viljan
hinta laskee ja kulut nousee.
Hiljaisiksi menivät Marttilan
suurtilojen ukot!
Minna Mäkinen Jyväskylästä
huomautti, että paljon otetaan sitoutumattomia ehdokkaita listoille. Kaikki ehdokkaat näyttävät äänestyskopissa yhdeltä, sillä virallisissa listoissa ei näy sanaa ”sitoutumaton”, vastasi Lauri.
Harri Lindell

Nuorta aktiivista voimaa Jyväskylästä
Sairaanhoitaja Minna Mäkinen Jyväskylästä lähti puolueen toimintaan
mukaan viime eduskuntavaalien jälkeen. Perussuomalaiset ovat hänestä
paras puolue, varsinkin eduskuntavaaliohjelma oli hyvä.
Minna toimii sairaanhoitajatyönsä lisäksi Jyväskylässä koulutettuna jäteneuvojana omalla asuinalueellaan.
Häneltä voi kysyä jätteiden lajittelusta mitä tahansa.
Jäteneuvojan työ on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa. Ehkä kysytyimpiä asioita on, miksi jätteet pitää lajitella.
Ympäristöarvot ovat tärkeitä asioita nykypäivänä.
Turvallisuuden, joukkoliikenteen ja yleensä liikennejärjestelyjen kehittäminen on tärkeää. Samoin lasten
ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukeminen sekä Jyväskylän asuntopolitiikka. Onhan Jyväskylä tällä hetkellä tilastojen mukaan vuokra-asumisessa yksi
Suomen kalleimmista kaupungeista. Minnan mielestä
kohtuuhintaista vuokra-asumista on pystyttävä tarjoamaan. Kaikilla ei voi odottaa olevan varaa asua kalliin
rahan asunnoissa tai ostaa tonttia ja rakennuttaa 160
neliön omakotitaloa kaupunkitaajamaan.

Perussuomalaiset Naiset ry tuomitsee jyrkästi työmarkkinasopimukset, jotka sallivat menettelyn, jossa työnantaja evää palkallisen sairausloman, jos työntekijä on pahoinpidelty vapaa-aikana.
Suuri osa pahoinpitelyistä tapahtuu perheväkivaltana. Uhrit ovat pääosin naisia. Uhrit ja heidän perheensä joutuvat taloudelliseen ahdinkoon, kun pahoinpitelyn toipumisajalta
palkka jää saamatta. Tämä lisää entisestään lasten ja nuorten
pahoinvointia. Tällä hetkellä kunta-alan sopimuksen mukaan
työnantajat eivät voi edes harkita maksavansa sairausajan palkkaa vapaa-ajan pahoinpitelyn uhrille.
Perussuomalaiset Naiset ry edellyttää, että väkivallan seuraukset eivät vaikuta työntekijän palkkaetuihin.

Perussuomalaisten
Naisten vuosikokouksen
henkilövalintoja
Perussuomalaiset Naiset ry piti vuosikokouksen Vääksyssä
5.7.2008. Kokous valitsi yksimielisesti jatkamaan järjestön puheenjohtajana Marja-Leena Leppäsen Lappeenrannasta. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Anneli Annala (Kauhava), Helena Hiltunen (Orimattila), Vaili K. Jämsä (Oulu), Auli Kangasmäki (Lemi), Marke Tuominen (Äänekoski), Aira Kosonen
(Helsinki), Tuula Kuusinen (Helsinki), Sirkka-Liisa Lamminkoski (Ähtäri), Lea Mäkipää (Kihniö), Heleena Pekkala (Ylöjärvi),
Iiris Peltomaa (Pyhäranta), Marjo Pihlman (Espoo), Hilkka Salonen (Hämeenlinna), Jaana Sankilampi (Kajaani).
Varajäsenet: Kirsi Kallio (Lempäälä), Kati Suomalainen (Kontiolahti), Minna Mäkinen (Jyväskylä).
Puoluehallituksen edustaja: Helena Ojennus (Parkano).
Kunniajäsen: Annikki Jalava (Tampere).

Naisten kokous mieluinen kokemus
Minna Mäkinen koki naisten kokouksen tarpeelliseksi ja mukavaksi tilaisuudeksi. Päivillä oppi paljon uusia
asioita, joita tarvitaan politiikanteossa ja varsinkin kunnallisvaalityössä. Minnan mielestä puolueella on nuorissa kasvamassa hirveän voimakas potentiaalinen voimavara. Puolueen nuorissa tapahtuu paljon, tiedonvälitys on erittäin aktiivista sähköpostiliikennettä hyväksi käyttäen. Nuorisojärjestö kouluttaa jäseniään paljon,
ja toiminnan kautta nuoret ovat saaneet paljon julkisuuttakin osakseen.
Minna toimii Perussuomalaisten nuorten hallituksen
varajäsenenä, onhan hän vasta kaksikymmentäyhdeksänvuotias. Naisjärjestöltä hän toivoisi vielä enemmän
aktiivista viestintää.
Seuraavissa kunnallisvaaleissa Minna on tosissaan
mukana ja uskoo vahvasti Perussuomalaisten hyvään
menestykseen Jyväskylässä.
- Toritapahtumissa jaan kahvia ja esitteitä. Jyväskylässä on paljon eri järjestöjä, mistä johtuen esitteiden
jakaminen on vaikeaa. Ihmisille tyrkytetään vähän joka nurkalla aina jotakin lappusta.
Kunnallisvaalityöhön Minnalla ei ole selkeää budjettia, muutamista sadoista euroista kuitenkin vain puhutaan. Sairaanhoitaja Minna lupaa äänestäjilleen:
- Jos pääsen läpi kunnanvaltuustoon, niin yritän nostaa vanhusten kotihoidon sille tasolle missä sen pitäisi mielestäni olla.
Teksti ja kuva: Harri Lindell
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Marja-Leena Leppänen

Auli Kangasmäki

Perhearvot puhuttivat naisia
Vääksyssä
Perussuomalaisten Naisten kokous Vääksyssä oli onnistunut.
Kokous oli hyvin perhekeskeinen, perhearvoista ja lasten asemasta käytiin laaja keskustelu. Kun raha määrää, ihminen unohdetaan. Kun perheet voivat pahoin eikä vanhemmuutta tueta
tarpeeksi, heijastuu tämä myöhemmin lasten häiriökäyttäytymisenä, pohtii puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen.
- Kokous meni hienosti ja uskon, että ihmiset lähtivät tilaisuudesta pois henkeä täynnä. Tällaisia tilaisuuksia toivottiin vastaisuudessa lisää.
Taloudenhoitaja Auli Kangasmäen mielestä kokous onnistui
yli odotusten. Hänen silmäänsä pisti erityisesti se, että Perussuomalaisiin on hakeutunut entistä enemmän nuorta ja koulutettua
väkeä. Uudet naiset ovat valtavan rohkeita ja asiantuntevia, sellaisia jotka todella haluavat osallistua päätöksentekoon ja saada asioihin muutosta.
- Mieltäni todella lämmittää tällainen havainto, että puolue voi
nyt paremmin kuin koskaan. Olen itse ollut kunnanvaltuutettuna
24 vuotta, nähnyt SMP:n alasajon ja nousun tuskan. Nyt elämme
puolueen parasta aikaa, ja tulevaisuus näyttää todella valoisalta.
Teksti: Mika Männistö
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Metsäteollisuuden huono tulos

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset

ja politisoitu puupula

Metsäteollisuuden osavuositulos
oli huono. Kukaan johtajista ei nimennyt aiheuttajaksi yksin puupulaa, vaan markkinatilanteen. Tuotteiden ylitarjonta painaa hintoja eikä nousua ole näköpiirissä. Aasian,
Venäjän ja Etelä-Amerikan lisätarjonta takaavat ostajan markkinoiden ja suomalaisongelmien jatkuvan. Tuottavuusongelmaa ei ratkaista kestävästi kantohinnalla.
Ministeri Katainen väittää 50
%:n veronkevennyksen lisäävän
puun tarjontaa ja laskevan hintaa. Hinnanlasku mitätöisi elvyttäväksi tarkoitetun verokevennyksen. Ministeri Mauri Pekkarinen: ” Nyt on ainutkertainen
sauma myydä puuta näin alhaisella verolla. Metsä ja sen käyttö on tärkeä osa maatilataloutta.” Pekkarinen elää viimevuosi-

sadan puolta väliä, jolloin konehankinnat rahoitettiin puukaupalla. Stora Enson johtajan Jouko
Karvisen mukaan supistuksia on
luvassa Venäjän puutullikiistasta
huolimatta. UPM:n Jussi Pesonen
vihjaa tuotannon supistuksiin, ellei kotimaista puuta ole saatavissa
huomattavasti nykyistä halvemmalla ja enemmän. Venäjän puun
varaan rakennettu ylikapasiteetti
rasittaa sekä metsänomistajien että -teollisuuden tulosta.
- Markkinat eivät vedä, mutta silti hallitus tukee verovaroin
hintoja polkevaa ylikapasiteettia. Herrojen käsitys markkinataloudesta on outo, kun he uskovat
hintojen laskun elvyttävän raakapuun tarjontaa. Metlan tilastojen mukaan suomalainen puu on
tuontipuuhun verrattuna halpaa.

Hallituksen veroratkaisu antaisi,
laskentatavasta riippuen, myyjälle
parisen euroa lisää puukuutiolta.
Se syyttää osapuolia myös myynti- ja ostohaluttomuudesta. Teollisuusjohtajat puhuvat kustannusinflaatiosta, jonka tekijöiksi mainitaan sähkön ja öljyn sekä vahvan
euron ja puun hinta. - Keskipohjanmaa-lehden 29.7. asiantuntijan mukaan puun hinta sellutonnin hinnasta on vain neljä prosenttia. Samassa artikkelissa kerrotaan, etteivät yhtiöt osta puuta
ja ostettuja leimikoita on pystyssä runsaasti. Lisäksi tuontivarastot lienevät täpötäynnä. - Lausunnot ovat ristiriitaisia.
Vallanpitäjien kasinotaloustaidoista on karmeita kokemuksia
kahden vuosikymmenen ajalta.
Satojen miljardien eurojen töp-

päykset ohjattiin kansan maksettaviksi. Pankit ja metsäteollisuus
ajautuivat lähes ulkomaalaisomistukseen. Saksasta ostettiin ”raitista UMTS-ilmaa”. Sonera sekä Enso työnnettiin ruotsalaisille. Jäljellä ovat valtion velka, karsitut palvelut, taitetut eläkkeet ja
parisataatuhatta velkaongelmaista sekä ulkomaalaisille myydyn
teollisuuden tukeminen. Pilkkahintaan luovutettu lakisääteinen
ajoneuvokatsastus sekä lannoiteteollisuus ovat kolminkertaistaneet hinnat ja tuloksen. - EU:
in liityttiin siksi, että saamme halpaa ruokaa ja turvatakuut. Nyt
syömme Euroopan kalleinta ruokaa hivuttautuessamme Naton siipien suojaan.

ha Mieto luonnehti radiossa Jouko Ahosta, rangaistusverovaade
metsänomistajille, jotka eivät myy
hakkuukypsää metsää. - Ajatteliko
teollisuuden mahdollisuutta siirtää
lakkokustannukset kantohintaan.
Hyväksyisikö Ahonen, että lakkoon osallistuneilta otettaisiin kolmen kuukauden palkka pois, jos
työstä tarjottu palkka ei kelpaa? Metsäomistajallakin on vielä jonkinasteinen vapaus puukauppaan.

Kunniamaininnan ansaitsee paperiliiton ”örveltäjän”, joksi Ju-

Alpo Ylitalo
Kokkola

Hallitus vaatii yksityismetsätaloutta ylitarjontaa ylläpitävän ulkomaisen pääoma tuoton turvaajaksi. Säilyykö luottamus ryhmäkurilla ohjatun ”oikeus- ja hyvinvointivaltion” hallintoon?

Viranomaistoiminnan laillisuusvalvonnasta
Yllä olevalla otsikolla on oikeuskanslerin internet-sivuilla julkaistu oikeuskansleri Jaakko Jonkan
alustus oikeuspoliittisen yhdistyksen kesäseminaarissa Lahdessa.
Haluan tuoda esiin kantelijan näkemyksen laillisuusvalvonnan nykytilasta. Kirjoitukseni perustuu
useaan omakohtaiseen oikeusasiamiehen kanslian kanteluvastaukseen, joiden perusteella väitän, että laillisuusvalvonta nykymuodossa ei toimi. Internetistä
löytyy muitakin laillisuusvalvontaan pettyneitä.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka:
Ylintä laillisuusvalvontaa koskeva normi löytyy perustuslaista. Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen
tulee valvoa, että mm. viranomaiset ja virkamiehet julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia
ja täyttävät velvollisuutensa.
Oikeuskansleri tuo esiin myös
kuulemaansa kritiikkiä. Laillisuusvalvonta on hampaatonta ja
virkamiehiä silitellään silkkihansikkailla. Mielestäni kritiikki pitää täysin paikkansa.
Oikeusasiamiehelle kantelun
kohteen oma selvitys asioiden
kulusta edustaa niin sanottua virallista ja oikeaa totuutta . Merkityksettömiä näyttävät olevan
kantelun tekijän esittämät näytöt
virheellisestä menettelystä. Kantelun kohteet puolustautuvat siten, että jos asia voidaan turvallisesti selittää, se tehdään. Mikäli
asiaa ei voida selittää, se unohdetaan. Ja jos asiaan on pakko ottaa
kantaa, selvitys tehdään asian vierestä. Päätös tehdään saadun selvityksen mukaan!

Käytännön esimerkki
Pyysin palvelujohtajalta julkista asiakirjaa. Sitä en saanut. Lau-
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takunnalle esittämäni asiakirjapyyntökin merkittiin vain tiedoksi - kaksi kertaa. Kantelu oikeusasiamiehelle. Palvelujohtaja muutti nyt oikeusasiamiehen
lautakunnalle esittämää selvityspyyntöä sensuroimalla muun
muassa oman nimensä pois ja tällä tavoin valmisteli, esitteli ja hyväksytti itselleen edullisen lautakuntaselvityksen asian vierestä.
Menettely selvityksineen hyväksyttiin oikeusasiamiehen kansliassa. Päätöksessä pyyhkeet tulivatkin terveyskeskuslääkärille virheellisestä toiminnasta, hänen mainitsemaansa kyseessä olevaa asiakirjaa ei ole olemassa. Siis
palvelujohtaja yritti toiminnallaan
estää valehtelun ilmitulon.
Ratkaisusta alkoi kirjeenvaihto
oikeusasiamiehen kanssa. Vastaukset kuuluivat: Minulla ei ole aihetta epäillä palvelujohtajan toimineen lainvastaisesti tai velvollisuuksiaan laiminlyöden ja Uudesta kirjoituksestanne tai sen liitteistä ei käy ilmi seikkoja, joiden
vuoksi asiaanne olisi syytä käsitellä täällä uudestaan.
Minun piti suorastaan osoittaa
sormella selvityspyynnön peukalointi ja virheellinen selvitys. Nyt
päätös muuttuikin, kuuden vuoden käsittelyn jälkeen. Palvelujohtaja sai pyyhkeitä jääviyspykälien
rikkomisesta ja asiakirjavastauksen antamatta jättämisestä. Mutta
ongelman ytimeen, selvityspyynnön peukalointiin ei puututtu!

Laillisuusvalvonta on
hampaatonta
Oikeusasiamiehen näkemyksen
mukaan lausunnon alun muotoilulla ei ollut merkitystä. Tapaus osoitti
kuitenkin, että palvelujohtajan sanallisella muotoilulla - sensuroinnilInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

la - oli merkitystä! Mielestäni peukaloinnin tarkoitus oli yritys välttyä ikäviltä pyyhkeiltä . Asiakirjaongelmaa käsiteltiin myös useita
kertoja kunnanhallituksessa, jonka
seurauksena oikeusasiamies saattoi muun muassa kunnan johtavan
virkamiehen tietoon käsityksensä
lainmukaisesta menettelystä.
Jaakko Jonkan esittämässä kritiikissä heijastuu se, ettei laillisuusvalvonnan roolia ole ehkä mielletty. Itse miellän laillisuusvalvonnan
perustuslaillisen toimenkuvan tarkoittavan sitä, että laiminlyönteihin puututaan. Laillisuusvalvonnalla ei kuitenkaan ole käskyvaltaa, eikä se voi muuttaa viranomaisten päätöksiä ja niin edelleen. Joten laillisuusvalvonta on
puutteellisten valtuuksien vuoksi
sittenkin hampaatonta.
Laillisuusvalvonnan painopiste
onkin viranomaistoiminnan ohjauksessa ratkaisukannanotoilla, joissa on lausuttu yleistettävissä olevia käsityksiä hyvän hallinnon periaatteista. Käsitykset ovat merkityksettömiä, koska virhe jää oikaisematta ja virkamies voi toistaa
virheellisen menettelynsä tietoisena siitä, että siitä ei vastaisuudessakaan ole mitään seuraamusta.

mattomalla perusteella ei aihetta
epäillä virheellistä menettelyä. Jos
kantelut jätetään käsittelemättä,
laiminlyöntejäkään ei voida todeta. Tämä lienee itsestään selvää!
Eduskunta hyväksyi toimintakertomuksen 13.12.2007 perustuslakivaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Huomauttamista ei ollut.
Laillisuusvalvonnan uudistus on
mielestäni tarpeellinen. Eduskunta antakoon laillisuusvalvojille valtuudet puuttua virkamiesten toi-

mintaan. Laillisuusvalvojille pitäisi myös saada todellinen valvoja,
joka käsittelee myös riitautettuja
yksittäisiä kanteluita ja tutkimatta
jättämisiä. Toinen vaihtoehto tuo
huomattavat säästöt. Oikeusasiamiehen kanslia lakkautetaan yksilön perustuslaillisten oikeuksien
kannalta täysin turhana ja merkityksettömänä virastona.
Tapio Hiltunen
Oulunsalo

Lapissa hyvä vastaanotto!
Ryhmä retkeläisiä kävi ottamassa vaaleihin vauhtia kolmen valtakunnan rajapyykiltä ja sen takamaastosta heinäkuulla. Kilpisjärvelle suuntautuneella matkalla oli osallistujia Etelä-, Keski- ja Itä-Suomesta.
Matkan aikana jaettiin PerusSuomalainen-lehteä, ja sillä oli varsin
hyvä vastaanotto. Ensimmäinen lehdensaaja Lapissa, Kukkolankosken partaalla, katsoi hetken kädessään olevaa lehteä ja loihe lausumaan: ”Ja täyttä asiaa!”
Siis vastaanotto oli heti kannustavaa ja yleisenä kommenttina todettiin: oikean suuntainen lehti. Kampanjoinnista jäi hyvä maku ja
halu kannustaa myös jokaista lukijaa – isänmaan asialle, perussuomalaisuudelle on nyt tilausta koko maassa.
Paavo Närvänen

Laillisuusvalvonnan valvonta
Pirkko K. Koskisen kirjasta Oikeusasiamies: Valvonta ei häikäise
ainakaan tehokkuudellaan. Valvojana toimii eduskunta ja sen perustuslakivaliokunta, joka ei käsittele yksittäisiä kanteluita. Käytännössä ainoa laillisuusvalvojien
valvontatoimenpide on vuosittainen toimintakertomus, joka hyväksytään automaattisesti.
Oikeusasiamiehen vuoden 2006
vuosikertomuksessa on 1519 tapausta jätetty tutkimatta perusteleSähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Kolmen valtakunnan rajapyykillä Perussuomalaisten retkeilijät heinäkuussa 2008. Taustalla Norjan lumipälvinen vuoristotunturimaasto.
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Kolumni

Perusturvallisuutta ei saa
heikentää
Moni on viime vuosina ihmetellyt sitä kerrassaan raivoisalta näyttävää vimmaa, millä
valtion omistamia yrityksiä on
yksityistetty. Syyksi on usein
nähty uusliberaali talouspolitiikka. Näin asian näkee esimerkiksi professori Keijo Korhonen sanomalehti Ilkkaan
19. heinäkuuta kirjoittamassaan kolumnissaan. Harvemmin kuitenkin näkee kenenkään pohtivan, miksi Suomessa on ryhdytty näin orjallisesti noudattamaan uusliberalistista talousohjelmaa.
Syynä uusliberaaliin talouspolitiikkaan siirtymiseen oli yksinkertaisesti valtion tuottavuusohjelma. Sen kauniina johtoajatuksena on tehostaa julkisten palveluiden ja hallinnon tuottavuuden
kehittämistyötä. Tuottavuusohjelma puolestaan perustuu hallitusohjelmaan, hallituksen strategia-asiakirjaan (7.4.2004) ja kehyspäätökseen (11.3.2005).

Oikeusturva vaarassa
Luulen, ettei Keijo Korhonen ole ainoa, joka hämmästelee julkisen hallinnon kehittämistä . Esimerkiksi palkansaajajärjestö
Pardian puheenjohtaja Antti Palola on jo 30. lokakuuta 2006 lausunut, että valtion henkilöstö- ja määrärahavajaukset sekä suunnitellut henkilöstövähennykset heikentävät oleellisesti julkisia
palveluja, vaarantavat kansalaisten oikeusturvaa ja tasavertaista
kohtelua ja lisäksi jatkanut: vankiloissamme on viime vuonna
ollut noin 4 000 vankia. Oikeusministeriö on asettanut vankilukutavoitteeksi 3 300 3 400 vankia vuoteen 2011 mennessä.
Kuinka länsimaisessa oikeusvaltiossa voidaan asettaa vankien enimmäis- tai vähimmäismäärille joitakin numeerisia arvoja? Riippuuko rangaistuksen määrä ja laatu siitä, onko vankiloissa sattumoisin vapaata säilytystilaa, vai ylittyykö joku laskennallinen vankikiintiö?

Rangaistus teon mukaan
Oikeustajuni mukaan rangaistuksen laatu ja määrä riippuu siitä,
mihin tekoon henkilö on syyllistynyt. Jokaiselle mitataan teostaan samanlainen rangaistus riippumatta siitä, sopiiko rangaistus juuri sen hetkiseen vankilukumäärään vai ei. Rangaistus mitataan teon, eikä teoreettisen tuottavuusohjelman mukaan.
Sisäministeriössä kootaan työryhmää, joka pohtii muun muassa sitä, onko kansalaisen turvallisuuden ylläpitäminen yksinomaan poliisin asia vai pitääkö kansalaisen osallistua siihen
omakustanteisesti (!) Tulee olemaan mielenkiintoista lukea työryhmän loppuraportti. Toivottavasti lopputulemana ei ole kuuluisa hokema: Pelastautukoon ken voi!
Mielestäni jo sen, että tuollaisia aletaan työryhmissä yleensä
miettimään, pitää herättää kansalaiskeskustelua. Keskustelussa on rohkeasti otettava esille se, mihin valtionhallintoon tuottavuusohjelma sopii ja mihin ei sovi.

Keskustelu alkakoon
Alustuksena keskustelulle esitän, että yhteiskunnan perusturvallisuutta ei saa enää heikentää. Sen vuoksi palo- ja pelastus- sekä
poliisitoimi on irrotettava valtion tuottavuusohjelmasta.
Jokaisen luulisi ymmärtävän, että kyseiset toimet on hoidettava siten, ettei avun saanti riipu kukkaron paksuudesta tai maantieteellisestä sijainnista. Surullista on todeta, että osassa valtakuntaa kiinteän puhelinverkon kadottua katosi myös yhteys hätäkeskuksiin.
Tuottavuuden tavoittelussa on menty liian pitkälle. Sitä paitsi
tavoitellut säästöt ovat joillakin hallinnonaloilla vaihtuneet kohonneiksi kustannuksiksi. Tapahtunutta kuvaakin hyvin vanha
pohjalainen sanonta: “Ny menöö velliä mäkehen kukahan nostaas hinkin pystyhyn!”
Reijo Hongisto
Kirjoittaja on puoluevaltuuston jäsen Vimpelistä.
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Amnestyn kuntavaalikysely:
Puolueiden johto tehostaisi kuntien työtä
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
Kaikki eduskuntapuolueet näyttävät suhtautuvan myönteisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn tehostamiseen
kuntatasolla, selviää ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston toteuttamasta
kyselystä. Puolueiden välillä on
kuitenkin eroja siinä, millaisilla
keinoilla väkivaltaa voitaisiin niiden mielestä parhaiten ehkäistä.
Amnesty kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta huhtikuussa, miten
naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ näkyy syksyn kuntavaaliohjelmissa. Lisäksi puolueilta kysyttiin, mitä mieltä ne ovat väkivallan ehkäisyn ja uhrien auttamisen
keinoista. Kysely on osa Amnestyn
Joku raja! -kampanjaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
Vastausten perusteella lähisuhdeväkivallan vastainen työ näkyy
aiempia kuntavaaleja vahvemmin puolueiden vaaliohjelmissa,
ja tahtoa palveluiden parantamiseksi näyttää löytyvän.
Puolueiden enemmistö kannattaa turvakotien määrän lisää-

mistä. Sen sijaan kokonaisvaltaisemmat keinot, kuten kuntatason
toimintaohjelmat ja palveluketjumallit, saivat vastauksissa vain
vähän huomiota. Sekä sisäasiainministeriö että sosiaali- ja terveysministeriö ovat suositelleet,
että kuntien tulisi luoda poliittisesti hyväksyttyjä ohjelmia lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen ja torjumisen tehostamiseksi.
- Puolueissa tarvitaan selvästi
lisää tietoa kuntien keinoista väkivallan torjumiseksi. Syksyllä valittavien uusien valtuustojen taas
tulee siirtää tämä tieto konkreettisiksi teoiksi omissa kunnissaan,
sanoo naisten ihmisoikeuskysymysten asiantuntija Pia Puu Oksanen Amnestysta.
- Jotta naisiin kohdistuva väkivalta vähenisi, kunnissa tarvitaan
ennen kaikkea strategisia, pitkän
tähtäimen linjauksia ja eri ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä.
Lisäksi on hyvä muistaa, että väkivallan ehkäiseminen ja varhainen
puuttuminen säästää myös rahaa.

Perussuomalaiset
Perussuomalaisesta puolueesta
kyselyyn vastasivat Ossi Sandvik,
Marja-Leena Leppänen ja Timo
Soini. Vastauksissa kerrottiin, että puolueen kunnallisvaaliohjelma on valmisteilla (hyväksytty
7.6.2008). Vastauksiin oli kirjattu
perussuomalaisen ajattelutavan
lähtevän siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus henkiseen ja ruumiilliseen turvallisuuteen ja koskemattomuuteen: väkivallan vastaisuus on siis ulotettava kaikkiin
ihmissuhteisiin. Perussuomalaisten naisten esitteessä tuodaan lisäksi esille, että jokaisella lapsella
on oikeus lapsuusrauhaan.
Naisiin kohdistuva väkivalta on
ihmisoikeusloukkaus, johon yhteiskunnan tulee puuttua tehokkaasti. On pidettävä huolta siitä,
että kunnissa varataan tähän työhön riittävät resurssit. Tarvitaan
pysyviä resursseja, ei projektityyppistä toimintaa.
Amnesty International,
Suomen osasto

Raittiin alkoholistin mahdollisuus
Herran pyhään ehtoolliseen
Ähtärin kirkossa on
huomioitu ehtoollistarjoilussa erityisruokavalioita, kuten esimerkiksi gluteenittoman ehtoollisleivän
saanti. Alkoholismisairaudesta johtuen
alkoholista kemiallisesti riippuvaisille
ehtoollisella tulee olla tarjolla rypälemehua, joka on varmuudella täysin alkoholitonta. Kaikki käymisprosessin avulla valmistetut juomat ovat
poissuljettu vaihtoehto, näihin kuuluu
myös ns. alkoholiton
viini (Raittiilta alkoholistilta ovat kiellettyjä myös sima, kotikalja jne.).
Alkoholismisairaus ei
saisi olla este ehtoollisella käymiselle. Alkoholista kemiallisesti riippuvainen henkilö ei HALUA nauttia näinkään mitättömältä tuntuvia määriä käymisprosessin kautta valmistettuja
juomia ilman, että hänen raittiutensa vaarantuu. Raittiin alkoholistin lause kuuluu näin: ”Yksi tippa on liikaa ja sen jälkeen tuhat
tippaa voi olla liian vähän.”
Virallisesti käymättömän ”viinin”
tarjoaminen vaatisi kirkkosektorilla lakimuutoksen, mutta yleinen käytäntö on, että raittiit alkoholille allergiset ihmiset voivat saada rypälemehua ja osallis-

tua Herran pyhään ehtoolliseen.
Aloiteestani Ähtärin kirkkoherra
tekikin oman ratkaisunsa ja näin
myös erityisruokavaliolla olevat
pääsevät käymään ehtoollisella
altistumatta sairautensa oireille.
Gluteeniton ehtoollisleipäkin on
näin mahdollista samanarvoisena
allergiana.
Kirkon valtakunnallisia lakeja
olisi jo aika muuttaa kirkolliskokouksissa aikaansa vastaaviksi ja
mieluummin lähentää seurakuntalaisia kuin lailla tai vanhoillisilla asetuksilla erottaa heitä seurakuntien yhteydestä. Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko ja kes-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

kustelu siitä on seurakunnissa usein vierasta
herkkua.
Turhaa uskomusta on
myös se, että politiikka
ei olisi päätöksenteossa mukana. Ikävää on,
että ne vanhojen valtapuolueiden “linkit
ja lonkerot” ovat seurakunnissa tekemässä “vanhan astian makua”. Taantumuksen
henki ei saa puhaltaa
virkailijoidenkaan yhteisöön, sillä seurakuntalaiset eivät ole nukkuvaa väkeä. Oman
elämän arvomaailma
ja elämisen ilo ovat
me eväät, joiden avulla kirkonkin piirissä
Jumalan armosta päätöksiä tehdään. Moraalittomuus, joka on
yhteiskuntaamme jäytävä syöpä,
ei ole poissa edes seurakunnista.
Tärkeintä on HENKI. On ikävää
kun hengettömyyskin näkyy ja
etenkin tuntuu, sielu ei saa ravintoa ja silloin seurakuntaelämäkin
näivettyy. Kuin kukkanen jota ei
kastella. Palvellaan ilolla ja omalla valoisalla hengellä niitä lähimmäisiä, joita Luoja saattaa meidät
kohtaamaan.
Ähtärin seurakunnan
kirkkovaltuutettu
Sirkka-liisa Lamminkoski
PerusSeurakunta Ähtäri
www.lamminkoski.com
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Presidentin valtaoikeudet säilytettävä

Suomen kansa arvostaa
presidenttiyttä. Perussuomalaiset eivät hyväksy presidentin valtaoike-

uksien kaventamista. Presidentti tulee jatkossakin
valita suoralla kansanvaalilla, se vahvistaa presidentin asemaa ja turvaa
presidentille todellisen
muodollisia valtaoikeuksia suuremman vaikutusvallan.
Vanhat puolueet, Kokoomus etunenässä, ovat
luoneet presidentistä ongelman, jota ei ole olemassa. Suomen valtiosääntö on hyvin harkiten
kirjoitettu ja se on kestänyt loistavasti aikaa ja
on edelleen toimiva. Toimivaltakysymysongelmat

ovat puhtaasti teoriaherrojen näpertelyä, joilla ei
ole todellista merkitystä. Todellinen syy on ajaa
Suomea EU-maiden kanssa samaan pääministerivetoiseen ulkopolitiikkaan.
Presidentin valtaoikeuksien silpomisessa on kysymys eliitin nöyristelystä
EU:n edessä.
Presidentinvaalit saavat
Suomen kansan liikkeelle ja äänestämään. Presidentinvaalit on myös tärkeä tulevaisuuskeskustelu,
jossa useat eri näkemykset pääsevät hyvin esille.
Puolueeni presidenttieh-

dokkaana vuonna 2006
minulla oli aitiopaikka
saada käsitys Suomen
kansan asennoitumisesta presidenttiyteen.
Suomen kansa haluaa presidentin ja suoran kansanvaalin sekä
presidentin, jolla on
todellista valtaa. Siinä
on syytä ja perustetta
tarpeeksi säilyttää nykyiset valtaoikeudet ja
suora kansanvaali. Se
on kansan tahto.

Timo Soini

”Veltto” Virtasella kuulijoita Kihniön
kesämessuilla!
Aurinkoinen, mutta kolea
sää suosi Kihniön kesämessuja heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sää oli
sen verran viileä, että väki
oli lähtenyt mökeiltään liikkeelle, mutta viihtyi messujen ulkoalueella.
Perussuomalaiset olivat
mukana mehu- ja materiaalitarjoiluineen. Mäkipään
Lea oli varannut puolueelle esittelytilan piha-alueelta. Reilut kolmesataa mehumukia saivat Helena ja
Reijo Ojennus kaadella

messuvieraille. Muutama
jäsen ja useita kunnallisvaaliehdokasharkintoja oli
päivän anti puoluetoiminnan edesauttamisessa.
Kansanedustaja Pertti
”Veltto” Virtanen sai luvan
puhujalavan käyttöön ja sen
hän tekikin hyvin antaumuksella ja kansaan menevästi.
Virtasen puheenaiheina
olivat ajankohtaiset polttoaineiden ja ruuan korkeat
hinnat, hallituksen vaaliraha ym. toilailut ja erityisesti
EU:n tuomat ongelmat.

Useat kuulijat kävivät
kiittelemässä Virtasen EUkriittistä puheenvuoroa sen
jälkeen, kun juhlapuhujana paikalla ollut europarlamentaarikko Kyösti Virrankoski oli paperista lukien pitänyt monotonisen
EU:n kehumispuheensa.
Virtasen puheenvuoron
aikana kuulijoita oli reilut
viisisataa. Virrankosken puheenvuoro tyhjensi pihaaluetta melko nopeasti.
Hyvin onnistunut messutapahtuma Perussuo-

malaisten asian esilletuomiseksi.
Reijo Ojennus

Eivätkö vaalirahoituslain ilmoitusvelvoituksen
1 700 euron ylitykset ole verotettavia?

Ennennäkemätöntä ”eduskuntatyötä”

taedellytyksiä suomalaisille yrittäjille ja yrittäjyydelle”.
Tuet heille vaihtelivat Lauri Kähkösen (SDP) 2 000 eurosta Marja Tiuran (kok) 20 000 euroon. Aidosti heitä
tukeviin on liittynyt myös pääministeri Matti Vanhanen
(10 000 euroa/kesk.) tuellaan Sukarin Ideaparkin rakentamiseksi Vihtiin, vaikka Kakkonen kiistää em. yhdistyksen vaativan vastapalveluksia (IL-sivu 3).
On mielenkiintoista nähdä, ketkä muut tuensaajat tukevat Vihdin kauppakeskusrakentamista, jos senkin kaavariita ratkaistaan eduskunnassa kuten Sipoon kuntaosan liittäminen Helsinkiin. Suuri osa ministereistä sai 10
000 – 15 000 euroa vaalitukea em. yhdistykseltä, heidän
joukossaan Sauli Niinistö, Pekka Ravi ja Timo Kallikin,
joka toi asian esille - vahingossa vai taktikoidenko?
Eduskunnan arvovaltaa nämä vaalirikkomukset ovat
taas heikentämässä ja mitä ehtiikään vielä tulla lisää
tämän vaalikauden aikana, kun edustajat ja ministerit eivät lakeja noudata. Heille täytyy tehdä kurinpitolakeja käyttäytymisestäkin edustajatovereidensa intiimisuojaksi. Siihen taisi tulla seuraamispykäläkin - rikkomusten varalta.
Eipä ole ennen nähty tällaista ”eduskuntatyötä”. Lakien valmistelut tehdään kovalla kiireellä ja niiden käsittelypäätökset jäävät aina viime päiviin ennen kesä- ja
joululomia, kuten ennenkin. Näin tulee ns. ”susia” ja lakien kiertomahdollisuuksia. Vastuuta tulee lisätä! Löytyykö sitä enää tältä eduskunnalta?

Toinen lahjoittajayhdistyksen perustajajäsen Kyösti Kakkonen kertoo, että he ”haluavat heidän kannaltaan oikeanlaisia kansanedustajia, jotka aidosti haluavat luoda toimin-

Erkki Toivola, Rauma
(Väliotsikko toimituksen)

Onko laki kaikille sama? Miksi opiskelijoilta peritään ylimääräiset tuet, jos hän on nostanut opintotukea ja saanut työtuloja lain salliman määrän? Onko kansanedustajaehdokkaita koskeva vaalirahoituslaki vain ohjeellinen,
eivätkä 1 700 euron ilmoitusvelvoiterikkomuksella saadut
vaalituet siten kuulu verotuksen piiriin? Kaikista muista
lisätuloista verottaja ottaa osansa, joten mikä nyt estää
verottajaa puuttumasta lainrikkomuksen ylitystuloihin?
Muiden muassa suurten puolueiden (keskusta- ja kokoomuspuolueiden) ministerit, eduskuntaryhmien puheenjohtajat, monet muut kansanedustajat ja uudet ehdokkaat vastaanottivat em. ilmoitusvelvoitteen ylittäviä vaalitukisummia viime eduskuntavaalien edellä. Euroopan neuvoston
korruption vastainen järjestö Greco suositti Suomelle lahjontaa koskevien lakipykälien tiukentamista, joten odotan
verottajan nyt puuttuvan em. vaalitukisumman ylitysten
osalta saatuihin lahjontoihin.
Niistä esimerkkinä mainittakoon edellisen eduskunnan
puhemiehen Paavo Lipposen (SDP) Päivi-puolison saama
5 000 euron vaalituki. Siinä on selvä korruptiotuki, jonka antajana oli Kehittyvien maakuntien Suomi ry. Sen perustajajäsen Toivo Sukari omistaa Lempäälässä Ideaparkin kauppakeskuksen, jonka avajaisnauhan katkaisi Paavo Lipponen, joten vaalituen antaminen oli selvä lahjontakiitos (Iltalehti 17.05/sivun 26 kuva todistaa).

Luttinen äänessä lähiradiossa
Vantaalainen Pauli Artturi Luttinen, kirjailija, filosofi ja vaaliehdokas, esiintyy Helsingin seudun Lähiradiossa. Seuraava ohjelma tulee kuulumaan keskiviikkona 27.8. klo 19-19.30
ja sen jälkeen 3.9. ja 1.10. samaan aikaan jatkossa joka neljäs
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viikko. Tieto ohjelmasta näkyy sen päivän Helsingin Sanomista. Pauli on muistellut menneitä ja puhunut asiaa jo lähes kolme vuotta. Tänä vuonna 2008 yhä enemmän tulee
asiaa! Paulin kotisivut osoitteessa. www.pauliartturi.net

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Kirjalliset kysymykset
Kansanedustaja Timo Soinin jättämän kirjallisen kysymyksen ja ministerin vastauksen lyhennelmä:

Puuhuollon turvaaminen
verohelpotuksin
Onko hallitus tietoinen siitä, että puuhuollon turvaamiseksi toteutettavilla puunmyyntiä tukevilla verotusratkaisuilla
saatetaan tukea puuta ostavien pörssiyhtiöiden toimintaa siten, että myyjille suunnatuilla verohelpotuksilla edesautetaan
puunhinnan pysymistä matalammalla tasolla kuin esim. Baltiasta ja Venäjältä tuodusta kiintokuutiosta maksetaan?
Helsingissä 18.6.2008
Timo Soini /ps

Vastaus kysymykseen
Metsäteollisuuden merkitys Suomen kansantaloudelle on
huomattava. Ala tuottaa kolmanneksen maamme nettovientituloista sekä työllistää suoraan ja välillisesti yhteensä noin 200 000 henkeä. Toimialalla on yli 250 tuotantolaitosta maan eri osissa. Maakunnittain metsäteollisuuden
osuus elinkeinoelämän liikevaihdosta on keskimäärin noin
10 prosenttia, enimmillään yli kolmannes.
Venäjän ilmoittamat ja osin jo käyttöön ottamat puun
vientitullit saattavat johtaa siihen, että puun tuonti Venäjältä loppuu käytännössä kokonaan vuonna 2009, mikäli ilmoitetut tullit otetaan täysimääräisesti käyttöön. Kotimaisen
metsäteollisuuden käyttämästä puusta jäisi tuolloin saamatta noin 15 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Vain osa tästä poistumasta voidaan korvata tuonnilla muista maista.
Metsäteollisuuden tuotantokapasiteetin sopeuttamisella
alemmalle tasolle olisi merkittäviä työllisyys- ja aluepoliittisia
sekä kansantaloudellisia vaikutuksia. Esitettyjen arvioiden mukaan Venäjän tuontipuun loppuminen ilman korvaavia toimia
merkitsisi tuotannon supistumista metsäteollisuudessa 20 prosentilla ja johtaisi kerrannaisvaikutukset mukaan lukien lähes
25 000 työpaikan menetykseen koko kansantaloudessa, sekä
bruttokansantuotteen supistumiseen 1,5 prosentilla.
Hallitus on ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin kotimaisen metsän markkinahakkuiden tehostamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat ensiharvennushakkuista saatavan
puun myyntitulon määräaikainen verovapaus sekä metsävähennyksen laajentaminen.
Helsingissä 14.7.2008
Valtiovarainministerin sijaisena,
Ministeri Jan Vapaavuori

Mielipide

Taustakuvassa Perussuomalaista Kruunu kevätvehnää, hehtaarituki 602,45 EUR (kaikki eri tuet yhteensä). Tuki menee apulantaan, traktorin polttoaineeseen ja kuivauskuluihin. Sateisena syksynä se ei edes riitä. Viljelyn onnistuessa 13 hetaarin
alueelta tulee perävaunullinen rekkakuorma leipäviljaa.
Pikkukuvassa: Näennäisviljelijän luomupelto, jossa kasvaa
roskien seassa kevätruista. Apulanta säästyy, tosin ei pellosta
tule mitään kuivattavaa eikä syötävääkään. Silti EU tukee tätä
peltoa 141 EUR suuremmalla hehtaarituella kuin viereisen kuvan vehnäpeltoa. Kun viljan korjuu ja kuivauskulut vielä säästyvät, niin isännälle jää enemmän tuloja tästä EU:n suosimasta näennäisviljelystä. Pitkällä tähtäimellä myös ruuan hinta
kallistuu ja kaupunkien sosialistit näkevät nälkää.

Teksti ja kuvat: Lauri Heikkilä
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Valtuustoaloitteita

Toimitus tiedottaa

Rummukkalan ja Lajunlahden
kouluissa korjausvirhe

Ohjeet PerusSuomalainen-lehden
vaihtosivuja varten

Kuntalaisilta saamani palautteen johdosta esitän, että kyläkoulujen
homeongelmiin puututtaisiin. Esimerkiksi 90-vuotias Rummukkalan
koulu säilyi noin 80 vuotta homehtumatta. Lajunlahden koulu paljon
nuorempana on samassa hometilanteessa. Molemmissa kouluissa on
selkeä korjausvirhe, joka on ollut vuosia teknisen toimen viranhaltijoiden tiedossa.
Kuntalaisten vaatimuksesta esitän, että kunnanhallitus alkaisi asiaa
selvittämään, ellei se katso olevansa jäävi toimimaan valvovana viranomaisena tässä asiassa. Kuntalaisten mielipide on, että teknisessä toimessa on kaksi suojatyöpaikkaa – korjausvirheiden tultua julki on heidän mielestään kyseessä tehtävien selvä laiminlyönti.
Voidaanko kyseiset viranhaltijat asettaa taloudelliseen vastuuseen?
Mikäli kunnanhallitus katsoo olevansa jäävi, asettakoon puolueettoman
selvitysmiehen tai toimikunnan selvittämään asiaa puolestaan.
Olavi Eteläinen,
kunnanvaltuutettu,
Heinävesi

Piirien tehtäväksi jää toimittaa meille vaihtosivuja ja nettiä
varten ehdokkaiden kuvat selkeästi nimettyinä, esimerkiksi Ete-

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

PerusSuomalais-lehden vaihtosivut tilanneilla piireillä on käytössään kannet ja keskiaukeama. Kanteen toivomme jotain
slogania ja piirin toimihenkilöiden kuvat ja nimet. Takasivulle piirin puheenjohtajan kirjoitus, maakuntajohtajan kirjoitus
sekä lyhennelmä piirisihteerin
haastattelusta.
Keskiaukeamalle kunnallisvaaliehdokkaat lueteltuina
paikkakunnittain vaalinumeroiden ja kuvien kera. Henkilötiedot ja vaalinumerot poimimme
vaalit.fi-sivulta.

Leivän ja Sanan jakaja

Kahdella kilparadalla

Paavo Nurmi saavutti paljon
elämänsä aikana. Hän juoksi
nimiinsä kaikki maailmanennätykset 1500:sta 20 000 metriin ja voitti urallaan yhdeksän
olympiamitalia. Nämä saavutukset tekivät hänestä maailman tunnetuimman urheilijan kautta aikojen. Lisäksi hän menestyi liikemiehenä, rakennutti 40 kerrostaloa
ja johti tunnettua vaatetusliikettä. Luulisi tällaisen miehen
olleen elämänsä loppusuoralla tyytyväinen ja onnellinen mutta ei. Hieman ennen kuolemaansa hän sanoi haastattelemassa olleelle toimittajalle:
”Koko tämä 75 vuotta on näin
jälkeenpäin ajatellen ollut tyhjää, turhaan elettyä. Näin tunnen sen sisimmässäni”. Viimeiset vuotensa Nurmi oli katkera, melkein sokea ja kuuroutunut mies joka vihasi lääkäreitä.
Peräti toisenlaisiin tuntoihin päättyi erään toisen
”juoksijan”, apostoli Paava-
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lin elämä. Hän oli tullut uskoon
ja saanut syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen. Uusi elämä
Jeesuksessa valtasi hänet niin
täydellisesti, että hän piti kaikkea
entistä roskana Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Hänestä oli tullut onnellinen ja vapaa. Jeesuksesta oli tullut hänelle suuri todellisuus. Hän oli siirtynyt maalliselta kilparadalta taivaalliselle kilparadalle. Lähtölaukaus oli
ammuttu, mutta maaliin oli vielä matkaa. Tämän uuden elämän
puolesta Paavali halusi taistella
tosissaan.
Katsellessaan Roomassa urheilukisoja hänen sisimmässään syttyy ajatus, jonka hän on kirjoittava Korinton kristityille: ”Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla
juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin hän, että
sen saavuttaisitte. Mutta jokainen
kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen
vain katoavaisen seppeleen, muta me katoamattoman”. On juos-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tava niin kuin voittaja juoksee, niin kuin Nurmi eli kokosydämisesti, on laitettava kaikki peliin, on oltava yhden asian mies.
Tämän lisäksi voittaja kulkee kieltäymysten tietä ja
näkee sielunsa silmillä tulevan kunnian, voittopalkinnon. Siitä Paavali kirjoittaa
hieman ennen kuolemaansa hyvälle ystävälleen Timoteukselle seuraavasti: ”…minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun
päättänyt, uskon säilyttänyt.
Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele,
jonka Herra vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä
päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.”
Hyvä kilvoitus ei tarkoita
aina ja kaikessa onnistumista, sen tietää jokainen urheilija ja vielä paremmin jokainen tosi kristitty. Paavali tiesi mitä on langeta ja nousta
uudelleen. Hän tunsi kiusausten poltteen ja Jumalan voiman. Hän oli kokenut ylpeyden nostavan päätään mutta myös nöyrtymisen armon.
Monet kerrat oli pyydetty ja
annettu anteeksi, ei oltu jääty katkeruuden valtaan eikä
pyörimään itsesääliin. Aihetta
olisi ollut, mutta halu päästä
voittajana perille oli suurempi. Eletty elämä ei ollut Paavalille tyhjää, turhaan elettyä
vaan rikasta ja yltäkylläistä elämää Kristuksen yhteydessä. Jeesus sanoikin, että se
portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat
ne, jotka sen löytävät.
Harri Lampinen
Auranmaan
helluntaiseurakunta

lä-Pohjanmaa/Kauhajoki/Tapio Pihlaja eli piiri, paikkakunta ja henkilön nimi. Kuvia
saa lähettää sitä mukaa kuin
ehdokkaita tulee.
Kuvat voi toimittaa edellämainitulla tavalla nimettyinä joko
sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi tai postitse kirjekuoressa osoitteella: Harri Lindell, Perussuomalaiset rp, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki.
Kuoreen tunnus: ”vaalikuva”
Puheenjohtajien ja piirisihteerien kirjoituksia vaihtosivuille toivomme elokuun
puoleenväliin mennessä.
Toimitus

historia

Seinäjoen
Perussuomalaiset
Peräseinäjoen
markkinoilla
9.8.2008
klo 9.00 - 17.00
Saatavilla luomuperunaa
ja
puutarhatuotteita ym.
sekä arvontaa.
Paikalla
Perussuomalaisia
vaikuttajia.
Tervetuloa kyselemään
ja keskustelemaan.
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Timo Soini:
Muuttoliikkeellä tuhoisat
vaikutukset
- Kiihtyvä muuttoliike aiheuttaa maakunnissa toivottomuuden näköaloja. Väestörakenne vääristyy ja etenkin syrjäseutujen elinvoima on ehtymässä, palvelut heikkenevät ja kouluja lakkautetaan. Tämä kehityssuunta on väärä ja vahingollinen, painotti Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini puheissaan 11.9. Kuopiossa ja Leppävirralla.

Perussuomalaiset
vastustavat työttömien
kuukausihaastatteluja
- Perussuomalaiset eivät hyväksy Lipposen hallituksen ja työministeri Jaakonsaaren suunnitelmaa työttömien kutsumisesta henkilökohtaiseen haastatteluun jopa kerran kuukaudessa.

Puheenjohtaja Timo Soini:
Keskustan puheenjohtaja Esko Ahon asettuminen ehdokkaaksi Helsinkiin on ilmeisesti vakava virhe. Maaseudulla on ahdistusta ja keskustalaisten alitajuntaan on ilmestynyt ajatus siitä, että keskusta hylkää maaseudun.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kunnallisvaalit 2008

Tule kunnallisvaaliehdokkaaksi
Tule kunnallisvaaliehdokkaaksemme.
Katso mihin piiriin paikkakuntasi
kuuluu ja ota yhteyttä oman piirisi
Perussuomalaisten johtohenkilöihin.
Yhdessä voimme vaikuttaa kuntasi
asioihin. Tässä luettelo kunnista
vaalipiireittäin.

Helsingin vaalipiiri
Vaalipiirin kunnat/kaupungit: Helsinki

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Hämeen vaalipiiri

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Alastaro, Askainen, Aura, Dragsfjärd, Halikko,
Houtskari, Iniö, Kaarina, Kemiö, Kiikala, Kisko,
Korppoo, Koski, Kustavi, Kuusjoki, Laitila,
Lemu, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mellilä,
Merimasku, Muurla, Mynämäki, Naantali,
Nauvo, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen,
Perniö, Pertteli, Piikkiö, Pyhäranta, Pöytyä,
Raisio, Rusko, Rymättylä, Salo, Sauvo, Somero,
Suomusjärvi, Särkisalo, Taivassalo, Tarvasjoki,
Turku, Uusikaupunki, Vahto, Vehmaa, Velkua,
Västrafjärd, Yläne

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Artjärvi, Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula,
Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila,
Hämeenkoski, Hämeenlinna, Janakkala,
Jokioinen, Kalvola, Kärkölä, Lahti, Lammi,
Loppi, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Renko,
Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tuulos, Ypäjä

Puheenjohtaja

Arto Välikangas

Merikorttikuja 2 V 621
00960 HELSINKI
puh. 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi
www.artovalikangas.net

Piirisihteeri

Iiris Peltomaa

Piirisihteeri

Tuohkannontie 10
27340 REILA
puh. 050-342 5325
iiris.peltomaa
@kolumbus.fi

Tommi Ristola

tommi.ristola@gmail.com

Uudenmaan vaalipiiri

Satakunnan vaalipiiri

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo,
Järvenpää, Karjaa, Karjalohja, Karkkila,
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi,
Liljendal, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä,
Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernaja, Pohja,
Pornainen, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää,
Sammatti, Sipoo, Siuntio, Tammisaari, Tuusula,
Vantaa, Vihti

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki,
Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia,
Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki, Köyliö, Lappi,
Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku,
Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä,
Ulvila, Vampula

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Seppo Toriseva
Penunvahe 10
26100 RAUMA
puh. (02) 822 1250,
050-517 2810
seppo.toriseva
@luukku.com

Pietari Jääskeläinen
Rutarsinpolku 5A
01510 VANTAA
puh. 050-582 9444
pietari.jaaskelainen
@kansalaisjarjestot.fi
www.pietarijaaskelainen.fi

Piirisihteeri

Anita Koivu

Piirisihteeri

Nybergintie 9
26200 RAUMA
puh. (02) 825 1353,
040-847 4943
ankoivu@saunalahti.fi

Arja Juvonen
ESPOO

Kunnallisvaalit 2008
Kunnallisvaalit 2008
Kunnallisvaalit toimitetaan joka
neljäs vuosi lokakuun neljäntenä
sunnuntaina.
Seuraavat kunnallisvaalit
toimitetaan sunnuntaina
26.10.2008.
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Harri Kerijoki
Kaarnatie 6 C
18120 HEINOLA
puh. 050-547 7101

Lauri Heikkilä

Sepäntie 14
21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773,
050-514 6764
lauri.heikkila
@marttila.fi

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Kunnallisvaalien keskeiset
periaatteet ovat:
• vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset
• vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
• kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
• äänestämisen on tapahduttava
vaaliviranomaisen edessä.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Piirisihteeri

Merja Muronen
Mäntytie 11
11310 RIIHIMÄKI
puh. 046-8897 415
merja.muronen

Pirkanmaan vaalipiiri
Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki,
Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru,
Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä,
Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun,
Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski,
Vammala, Vesilahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi,
Äetsä
Puheenjohtaja

Reijo Ojennus

Majakkakatu 8
39700 PARKANO
puh. 0400-984 238
puh/fax (03) 448 0350
paakari@jippii.fi
Piirisihteeri

Tapani Yli-Harju

Pähkinämäenkatu 6 D 27
33840 TAMPERE
puh. 050-595 6313
yliharjut@wlanmail.com

Kymen vaalipiiri
Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Anjalankoski, Elimäki, Hamina, Iitti, Imatra,
Jaala, Joutseno, Kotka, Kouvola, Kuusankoski,
Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä,
Parikkala, Pyhtää, Rautjärvi, Ruokolahti,
Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Valkeala,
Virolahti, Ylämaa
Puheenjohtaja

Juho Eerola

Rastaantie 32
48220 KOTKA
puh. 040-566 7831
juho_eerola
@hotmail.com
Piirisihteeri

Marja-Leena
Leppänen
Mäntyläntie 22
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Etelä-Savon vaalipiiri

Vaasan vaalipiiri

Oulun vaalipiiri

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen,
Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli,
Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,
Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina,
Savonlinna, Savonranta, Sulkava

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Halsua,
Himanka, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi,
Jurva, Kannus, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki,
Kauhava, Kaustinen, Kokkola, Korsnäs,
Kortesjärvi, Kristiinankaupunki, Kruunupyy,
Kuortane, Kurikka, Kälviä, Laihia, Lappajärvi,
Lapua, Lehtimäki, Lestijärvi, Lohtaja, Luoto,
Maalahti, Mustasaari, Nurmo, Närpiö, Oravainen,
Pedersöre, Perho, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini,
Teuva, Toholammi, Töysä, Ullava, Uusikaarlepyy,
Vaasa, Veteli, Vimpeli, Vähäkyrö, VöyriMaksamaa, Ylihärmä, Ylistaro, Ähtäri

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto,
Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajaani, Kalajoki,
Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo,
Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos,
Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Paltamo,
Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka,
Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila,
Reisjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Sotkamo,
Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi,
Vaala, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska

Puheenjohtaja

Erkki Rakkolainen
Naistenlahdentie 82
57810 SAVONLINNA
puh. 050-559 4855

Etelä-Pohjanmaa

Piirisihteeri

Ismo Juottonen

Puheenjohtaja

Tapio Pihlaja

Suksisepäntie 20 A 1
50160 MIKKELI
puh. 050-405 1944
juottis@suomi24.fi

Honkakuja 13
61800 KAUHAJOKI
puh. 040-820 0465

Puheenjohtaja

Ahti Moilanen
Ikäläntie 3
91600 UTAJÄRVI
puh. 040-413 4941
ahti.moilanen
@elisanet.fi
Piirisihteeri

Paula Juka
Piirisihteeri

Pohjois-Savon vaalipiiri
Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele,
Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta,
Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalammi,
Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi,
Vesanto, Vieremä

Anneli Manninen

Suviviita 3 A 5
60150 SEINÄJOKI
puh. 040-5312 779
anneli.manninen@netikka.fi

Pentti Oinonen

Puheenjohtaja

Juhanilantie 7
73900 RAUTAVAARA
puh. 040-846 0444
oinonen.pentti
@luukku.com
www.penttioinonen.net

Trullevintie 17
67300 KOKKOLA
puh. (06) 822 4900,
0500-369 998
fax. (06) 830 1457
alpoylitalo@luukku.com
www.alpoylitalo.com

Piirisihteeri

Piirisihteeri

Jalo Kivelä

Antti Rantakokko

Huuskontie 4 b 2
69510 HALSUA
puh. 050-432 5694
jalo.kivela@pp2.inet.fi

puh. 050-308 8499
antti.rantakokko
@ps-nuoret.net

Keski-Suomen vaalipiiri
Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti,
Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes,
Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä,
Tohmajärvi, Valtimo
Puheenjohtaja

Osmo Kokko

Vakkosalmenkatu 20
80200 JOENSUU
Puh: (013) 137 529,
0400-375 472
osmo.kokko
@kolumbus.fi
Piirisihteeri /
taloudenhoitaja

Petri Kokko

Kalattomantie 58
83500 OUTOKUMPU
puh. 050-521 9008
petri@opaasi.fi

Kainuu

Keski-Pohjanmaa
Alpo Ylitalo

Puheenjohtaja

Evakkotie 34
91500 MUHOS
puh. 040-539 3670
paulju@luukku.com

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän
maalaiskunta, Jämsä, Jämsänkoski,
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula,
Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen,
Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame,
Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi,
Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Puheenjohtaja
Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899
87100 KAJAANI
puh. 044-029 6681
pentti.kettunen
@kotiportti.fi
Piirisihteeritaloudenhoitaja
Jaana Sankilampi
KAJAANI
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

Lapin vaalipiiri
Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa,
Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello,
Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo,
Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Marke Tuominen

Matti Säärelä

Piirisihteeri

Piirisihteeri

Jorma Uski

Juha Antinkaapo

Ravitie 28
44260 VIHIJÄRVI
puh. 040-523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Kiljanderinkatu 3 B 8
40600 JYVÄSKYLÄ
puh. 040-589 2565
jormauski@luukku.com
www.jormauski.net

Kuusirinteentie 1 b 12
96100 ROVANIEMI
puh. 040-719 7757
matti-k.saarela@luukku.com

Vammantie 43
95355 KOIVU
puh. 0400-605 382

www.perussuomalaiset.fi/piirijarjestot
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Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vaalit lähestyvät

Mika Männistö
Erikoistoimittaja
PerusSuomalainen

loppukiri alkaa
Kunnallisvaalit lähestyvät ja ehdokashankinta
on kovassa vauhdissa. Perussuomalaisten
piirijärjestöjen piirisihteerit kertovat, missä
mennään tässä vaiheessa.
toisia pieniä kuntia, että pelätään
jo työpaikankin puolesta. Mutta uskoisin että valtuutettuja saadaan lisää kolmeen neljään uuteen kuntaan.

Anneli Manninen, EteläPohjanmaa
- Sanoisin, että Etelä-Pohjanmaan
piirin tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta töitä tehdään ahkerasti
ja tulosta syntyy koko ajan. Piirin
toimihenkilöiden sitoutuneisuus
asiaan on jotain sellaista, mitä en
ole ennen nähnyt. He kantavat
vastuun ehdokashankinnasta, erityisesti puheenjohtajamme Tapio
Pihlaja näyttää hyvää esimerkkiä.
Pimeitä kuntia on vielä – esimerkiksi Soinin kunnassa Perussuomalaisten kannatus oli eduskuntavaaleissa 16,4 prosenttia ja Töysässäkin yli 11, joten kannatusta
näissä kunnissa olisi, mutta ei vielä yhtään ehdokasta.
- Vaikka on kyse kunnallisvaaleista, meillä panostetaan yhteistyöhön yli kuntarajojen. Olemme
tiimi, jonka tehtävänä on hankkia
ääniä puolueelle paikkakunnasta
riippumatta. Positiivista on se, että olemme saaneet ilahduttavasti uusia, myös nuoria ehdokkaita,
sekä miehiä että naisia.

Ismo Juottonen, Etelä-Savo
- Etelä-Savon tilanne näyttää positiiviselta. Ehdokkaita tulee viikoittain uusia, niitä saadaan ennen pimeistä kunnistakin ja ehdokkaat ottavat itse meihin yhteyttä. Meillä on ehdokkaita
enemmän nyt jo kuin entisissä
kunnallisvaaleissa. Uusia osastoja
on perustettu ja perustetaan koko
ajan lisää. Tärkeintä on että kolmessa suurimmassa kaupungissa on toimivat osastot. Nyt pitäisi
jaksaa olla esillä turuilla ja toreilla, että ihmisten into äänestää Perussuomalaisia pysyisi yllä vaaleihin saakka.
- Ehdokashankinta kunnallisvaaleihin ei meillä ole koskaan
ollut helppoa. Pitäisi saada mahdollisimman monen eri ammattiryhmän edustajia ja myös nuoria mukaan. Tavoitteena on saada ainakin viiteen kuntaan lisää
ehdokkaita. Täysin pimeitä kuntiakin totta kai on, niin kepuvoit-
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kunnan ensi vuoden alussa. Tämä vaikuttaa vähentävästi valtuustopaikkoihin vanhoissa kunnissa, mutta lisää uuden kunnan
valtuustopaikkoja. Perussuomalaisten kannatus Kanta-Hämeessä on hyvä – viime eduskuntavaaleissa puolue sai siellä enemmän
ääniä kuin Päijät-Häme. Tilanne
voi kuitenkin muuttua, sillä Lahden seutu on kasvattanut Perussuomalaisten kannatusta PäijätHämeessä.
- Vielä tässä vaiheessa ei ole
saatu tuoreita, nimekkäitä ehdokkaita, mutta tilanne saattaa vielä
muuttua. Forssan ja Riihimäen
seudun kunnissa ei ole vielä ehdokkaita tiedossa, vaikka edellisten vaalien perusteella tiedetään,
että näissä kunnissa Perussuomalaisilla on vahva kannatus. Tulevissa vaaleissa Hämeen Perussuomalaisilla on edustus useammassa
kunnassa kuin viimeksi.

Tommi Ristola, Helsinki
- Ihan mukavalta näyttää Helsingissä. Ehdokkaita on tällä hetkellä neljäkymmentä, joista yksitoista naisia. Positiivisissa merkeissä
mennään eteenpäin. Tuntuu siltä, että useampi ehdokas läpi saadaan. Perussuomalaiset ovat nyt
kovassa nosteessa, joka näkyy gallupeissa myös Helsingin osalta.
- Ehdokasasettelussa ei ole ollut mitään poikkeavaa. Henkilökohtaisesti en tiedä, miten prosessi voisi tämän paremminkaan
mennä. Hakijoista ei ole tarvinnut
ketään hylätä, eli ihan hyvää porukkaa on tulossa. Kaikkia hakemuksia ei vielä ole käsiteltykään.
Jonkin verran ovat ehdokaskandidaatit ottaneet itsekin yhteyttä
meidän suuntaamme, mutta ei läheskään niin paljon kuin toivottaisiin. Mahtavatko ihmiset tarpeeksi tietääkään, että sellainenkin mahdollisuus on olemassa?
Suurin osa on sellaisia, joita on
pitänyt pyytää mukaan.

Merja Muronen, Häme
- Hämeen alueella on 28 kuntaa, mikä on suuri määrä. Jatkossa kuitenkin kuntien määrä vähenee, sillä Hämeenlinna ja sen liitoskunnat Hauho, Kalvola, Renko ja Tuulos muodostavat uuden
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Jaana Sankilampi, Kainuu
- Tilanne näyttää oikein hyvältä, olemme täällä Kainuussa varsin optimistisia. Palaute kansalaisilta on ollut hyvää ja kannustavaa. Uskon, että kainuulaisia perussuomalaisia tulee valituksi
valtuustoihin. Enemmänkin voisi
vielä ehdokkaita olla mutta tässä
on vielä aikaa saada ehdokkaita
lisää. Koska Kainuussa on myös
maakuntavaalit, tuo se lisää haasteita ehdokasasetteluun. Maakuntavaaleihin on tällä hetkellä saatu
17 ehdokasta, joista kaksi naisia.
- Valitettavasti aukkokuntiakin
on vielä, mutta panostamme niihin ja uskonkin, että saamme ehdokkaita kaikkiin Kainuun kuntiin. Täällä on kuntia, joissa ei perussuomalaisilla ole kovinkaan
aktiivista toimintaa, mutta Kajaani näyttää esimerkkiä vireällä ja innostuneella toiminnallaan
ja tulee varmasti saamaan aikaan
liikehdintää myös muissa kunnissa. Piirin väki jalkautuu eri puolille Kainuuta ja saa taatusti lisää
uusia jäseniä ja ehdokkaita. Kainuun piirin toiminta on ollut mukavasti näkyvillä kainuulaisessa
mediassa.

Jalo Kivelä, Keski-Pohjanmaa
- Aika hyvältä näyttää KeskiPohjanmaalla. Ehdokkaita alkaa

kas sillä ehdolla, että löydetään lisäksi joku toinen.
- Demarien alamäki näkyy ennen kaikkea meillä, ja myös Keskustalla on pasmat pahasti sekaisin – osa heistä on eronnut puolueesta ja lähdössä mukaan omalta
listaltaan. Tämä näkyy meillä selvästi plussana, ja siksi olemme
entistä luottavaisempia tulevien
kunnallisvaalien suhteen.

olla jo niin paljon kuin viimeksi
oli vaalipäivänä. Osassa kunnista
ehdokkaita on vähän vähemmän
ja toisissa enemmän. Esimerkiksi
Vetelissä, Kaustisilla ja Kannuksessa ehdokkaita on paljon, Kaustisilla peräti 26. Perhossa ja ruotsinkielisellä alueella Kruunupyyssä ja Pietarsaaressa ei toiminta ole
niin vilkasta, joten näissä paikoissa pitäisi mennä käymään.
- Nyt on ollut sellaista ilmassa, että muiden puolueiden kannattajat voisivat äänestää näissä
vaaleissa meitä. Tilanne näyttää
paremmalta kuin ennen – nyt jo
näin paljon ehdokkaita ja vieläkin paljon aikaa hankkia lisää. Itse teen nyt ehdokashankintaa ensimmäistä kertaa, ja niinkin keskustapainotteisessa pitäjässä kuin
Halsualla se tuntuu vaikealta. Nyt
hallituksessa ja valtuustossa istuvista monet ovat sitä mieltä, että
lopettavat, mutta vielä voi tietysti monella mieli muuttua.

Jorma Uski, Keski-Suomi
- Jyväskylässä olemme erinomaisen luottavaisia vaalien suhteen.
4-5 valtuutettua on lähtötavoitteena, ja enemmänkin otetaan jos
saadaan. Ehdokkaita tulee yli 20,
sitoumuksen antaneita on jo nyt
17, joukossa myös nuoria ehdokkaita. Muutama pieni kunta on
sellainen, johon ehdokaslistaa ei
saada, mutta suurimpaan osaan se
tulee: Jyväskylään, Jämsään, Äänekoskelle, Saarijärvelle, jopa aiemmin ongelmalliseen Muurameen on saatu jo kaksi ehdokasta. Aukkokuntia ovat Kannonkoski, Kivijärvi, Kinnula, Kuhmoinen
ja Luhanka. Kaksi kuntaa on sellaista, joihin on lupautunut ehdo-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Marja-Leena Leppänen, Kymi
- Hyvältä näyttää. Kouvolasta,
Kuusankoskelta, Kotkasta ja Lappeenrannasta ja on saatu ehdokkaita enemmän kuin viime kunnallisvaaleissa, ja uskoisin että
saamme nyt ensimmäistä kertaa
valtuutetut kaupunkeihin. Kouvolan seudulla tapahtui myös iso
kuntaliitos, kun Kuusankoski,
Kouvola, Valkeala, Anjalankoski,
Iitti ja Elimäki liittyivät yhteen.
Siellä on hyvä äänipohja. Kotkaan ja Kouvolaan saadaan useampia valtuutettuja, ja Lappeenrantaan uskotaan saatavan myös.
Imatra on vielä auki ehdokkaiden suhteen, mutta paljon kannatuspohjaa sielläkin on. Myös
nuoria ehdokkaita on saatu mukaan – nuorin nainen taitaa olla
20-vuotias.
- Nyt Perussuomalaiset ovat
myötätuulessa, ja olemme lähdössä vaalitaistoon ihan toisenlaisella mielellä kuin neljä vuotta sitten. Paljon työtä on kuitenkin vielä edessä, sillä aukkokuntiakin on vielä. Uskoisimme
saavamme ehdokkaita kaikkiin
kuntiin.

Juha Antinkaapo, Lappi
- Nyt näyttää huomattavasti paremmalta kuin viime vaaleissa
vuonna 2004, kun ehdokkaita oli
vain Sodankylässä ja Tervolassa.
Silloin ei saatu yhtään valtuutettua, vaikka Sodankylässä lähelle
päästiinkin. Rovaniemellekään ei
saatu ehdokkaita kovasta yrittämisestä huolimatta. Nyt minimitavoitteena on saada valtuutettuja ainakin Sodankylään, Rovaniemelle, Kemiin ja Tornioon.
Kaikkiin kuntiin olisi hyvä saada
ehdokkaita, vaikka joissain kun-
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Runohetki

Lapinretken laulu
Tuntureilla mä Lapinmaassa
onnellisna samoilen,
olen niin kuin taivahassa
siitä Luojaa kiittelen.
Maisemat nää jumalaiset
kantaa riemun sydämeen,
Lapin päivät ihanaiset
antaa voimaa huomiseen.
nissa onkin vaikea saada valtuutettua läpi.
- Ongelmallisia ovat pienet
maalaiskunnat, joissa ihmiset eivät välttämättä uskalla pienen
ryhmän ehdokkaiksi lähteä, sen
verran vahvoja ovat vielä Lapin
vanhat puolueet Vasemmistoliitto ja Keskusta. Tämä ongelma ei
siis kosketa vain Perussuomalaisia, vaan myös esimerkiksi Vihreät ja Kristillisdemokraatit ovat
saman tilanteen edessä. Edes Kokoomuksella ei kaikissa kunnissa
täällä ole ehdokkaitakaan.

toista kunnasta, kymmenkuntaan
vielä varmasti saadaan, vain viisi
kuntaa on vielä kysymysmerkkejä. Ehdokkaita saadaan noin neljään viidestä kunnasta Pirkanmaalla, kun viime vaaleissa saatiin noin puoleen.
- Kaiken kaikkiaan näyttää hyvältä, paremmalta kuin koskaan
ennen. Koskaan ennen ei ole tullut sellaisia yhteydenottoja, että
miten päästä ehdokkaaksi. Selvästi on kansalaisten mielenkiinto herännyt. Suuri apu on ollut siitäkin, ettemme ole enää niin paljon uutispimennossa kuin aikaisemmin, vaan Timo Soini on ollut
näkyvästi esillä mediassa.

piossa oli enemmän ehdokkaita.
Aukkokuntia on myös eteläisessä Pohjois-Savossa ja Keiteleellä.
Tilanne tulee kuitenkin varmasti
kohenemaan syksyn mittaan. Itsekin tunnen yhden varman ehdokkaan yliopistolta.
- Uskon Perussuomalaisilla olevan kysyntää meillä Kuopiossa.
Vanhoista puolueista on eroamassa porukkaa, joten siinä saattaisi
olla hyvä sauma meillä. Itse ainakin olen positiivisella mielellä.
Ehdokashankinta on aina hiukan
vaikeaa, varsinkin nyt kun aktiiveja on lähtenyt pois suuret määrät, eikä meillä ole varaa suureen
kampanjaan. Aikaa on kuitenkin
vielä, eikä mitään syytä heittää
pyyhettä kehään.

ovat rautaiset. Lisää ehdokkaita
tullaan ennen vaaleja saamaan ja
ehdokashankinta käynnistyy elokuussa toden teolla. Pidämme paljon kokouksia ja toritapahtumia,
joissa tulemme tutuiksi kadun ihmisille. Pienpuolueena etumme on
se, että voimme olla menossa vain
ylöspäin. Mitä enemmän saamme
hyviä ehdokkaita läpi, sitä enemmän kannatuksemme kasvaa, joka vaikuttaa aina seuraaviin vaaleihin. Paikallisosastoja ei ole vielä
joka kunnassa, joten haastetta tulevaisuuteen riittää myös kunnallisvaalien jälkeen.
- Varmat ehdokkaat suostuvat
heti, mutta empijöitäkin on, lähinnä naisia. Lehtimainokset ja
yleisönosastokirjoitukset herättävät ihmisten kiinnostuksen, mutta
imagonkohotusta tarvittaisiin lisää,
jotta naisetkin uskaltaisivat lähteä
mukaan. Suurissa kaupungeissa tilanne on parempi kuin pienissä, ja
miehiä on enemmän kuin naisia.

Tapani Yli-Harju, Pirkanmaa
- Tilanne Pirkanmaalla näyttää
nyt viisi kertaa valoisammalta
kuin koskaan ennen. Jo tässä vaiheessa ehdokkaita on enemmän
kuin aikaisempiin vaaleihin on
saatu. Esimerkiksi Tampereella
ehdokkaita on mukana kolmisenkymmentä jo, viime vaaleissa ehdokkaita oli viisitoista. Ehdokassuostumuksia on saatu jo neljästä-
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Petri Kokko, Pohjois-Karjala
- Vaalien suhteen näyttää varmasti
paremmalta kuin aiemmin. Näyttää
siltä että Joensuu voisi näiden vaalien myötä viimein aueta, mikä olisi
Pohjois-Karjalan kannalta kaikkein
tärkein asia. Joensuussa ei koko Perussuomalaisten historian aikana
vielä valtuutettuja ole ollut. Muuallakin on syntymässä laadukkaita
listoja. Hyviä ehdokkaita tulee ja
niiden myötä menestystä myös.
- Muutama aukkokunta on vielä, mutta saattaa olla ettei vaaleihin mennessä niitä ole enää yhtään. Nytkin on nimiä jo sellaisistakin kunnista, mistä aiemmin ei
ole saatu edes listoja. Jos ei muuten, niin syksyllä mennään niihin
aukkokuntiin paikan päälle katsomaan, eikö niistä muka yhtään
ehdokasta saada. Ehdokashankinta ei oikeastaan ole niin helppoakaan, mutta nyt on sellainen ero,
että ihmisiä on lähtenyt mukaan
ilman suurempaa houkuttelemistakaan. Väki on selvästi kiinnostuneempaa kuin aikaisemmin.

Antti Rantakokko, Pohjois-Savo
- Pohjois-Savossa ehdokashankinta on sujunut hyvin vaihtelevasti.
Paikka paikoin asiat ovat tosi hyvin hallussa, toisaalla riittää vielä
tekemistä. Maaningalla on jo kahdeksan ehdokasta, Kuopiossa vasta kaksi, joista molemmat uusia.
Esimerkiksi viime vaaleissa KuoInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Vuodet vierii, mitäs siitä,
Lappi tarjoo parastaan.
Hyvinvointia ei riitä
Lappi jos jää unholaan.
Tuntureille johtaa tieni,
sinne tunnen ikävää.
Luonto kertoo sielulleni
- tää on tosi elämää.
Esko Lankila

Sanat, sävellys, sovitus ja esitys:
Urpo Ojajärvi, Alajärvi
Pohjanmaalta bussilasti
lähti katsomaan
hoitaako ne herrat
Helsingissä hommiaan
Vai onko kaikki touhu
suurta sanan helinää
ettei enää mitään
kansalaisten käteen jää

Paula Juka, Oulu
- Vielä näyttää aika arvoitukselliselta, mutta kysyntää on ja uutta porukkaa myös. Jos saadaan
ehdokkaita vastaavasti, vaikuttaa ihan hyvältä. Yleisesti ottaen tilanne on paljon positiivisempi kuin esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa. Sellaisillekin paikkakunnille on nyt saatu ehdokkaita,
missä viimeksi ei ollut yhtään.
- Ehdokashankinta sujuu ehkä
suurin piirtein kuten ennenkin –
töitä sen eteen on tehtävä. Ei ole
varmaan koskaan helppoa saada ihmisiä mukaan tähän poliittiseen työhön. Joskus se saattaa olla yllättävän helppoakin, toisinaan
taas tuskallisen vaikeaa. Meillä
Oulussa on vielä aika laaja alue
ja piiri, joten työntekijöitä pitäisi olla enemmän. Siinä suhteessa
meillä on puutetta. Aukkokuntiakin meillä jonkin verran on. Tässä vaiheessa uskomme kuitenkin
pääsevämme hyvään tulokseen
ehdokashankinnoissa ja tärkeää
on myös Oulun kaupungin saaminen alueemme veturiksi.

Tunturit nuo keroinensa
on kuin kaunis satumaa,
Lapin metsät keloinensa
kertoo ikitarinaa.

Anita Koivu, Satakunta
- Perussuomalaisten kohdalla Pohjois-Satakunta on vahvaa
aluetta, kun otetaan huomioon ne
kunnat joista löytyy perussuomalaisia valtuutettuja. Eduskuntavaaleissa ääniä on tullut kiitettävästi myös eteläisissä kunnissa. Tilanne on sikäli myös positiivinen,
että varsinkin nuoret ovat aktiivisia ja ehdokkaita on saatu myös
niin sanotuissa kylmissä kunnissa. Uusien osastojen perustaminen on näin ollen tärkeää.
- Kuntaliitokset tuottavat oman
ennakoimattomuutensa kuten esimerkiksi kotikunnassani Raumalla, johon Lappi TL liittyy vuoden
2009 alusta. Näiden liitoksien yhteydessä vaikuttavat meidän perussuomalaisten painottamat arvot kuntalaisten tasapuolisesta
kohtelusta päätettäessä mm. kyläkouluista ja vanhustenhuollosta
myös kuntien reuna-alueilla. Juuri ne ovat puolueemme vahvuusalueita. Katson hyvin toiveikkaasti tuleviin kunnallisvaaleihin.

Arja Juvonen, Uusimaa
- Uudellamaalla tilanne kunnallisvaalien suhteen näyttää todella hyvältä ja positiiviselta, ja tunnelmat

Iiris Peltomaa,Varsinais-Suomi
- Piirimme alueella on kuntia, joissa
Perussuomalaisilla ei ole aikaisemmin ollut toimintaa. Näiden kuntien aktivoinnissa toimivat ahkerasti
naapurikuntien ja piirijärjestön perussuomalaisaktiivit.. Paikkakunnilla, joissa on toimiva Perussuomalainen yhdistys, kunnanvaltuutettuja
ja muita toimijoita, ehdokashankintatyö on helpompaa.
- Tietenkin pyrimme siihen, että
ehdokkaita olisi mahdollisimman
monessa kunnassa, mutta valitettavasti piirin alueelle jäänee kuntia, jossa ei perussuomalaista vaihtoehtoa ole. Todellisen tilanteen
näkee kuitenkin vasta kun kaikki
ehdokassitoumukset ovat koossa. Jotkut vielä harkitsevat ehdokkuuttaan; varsinkin jos ei ole aikaisempaa kokemusta ehdokkaana
olemisesta, voi kynnys lähteä mukaan olla hieman korkea. Ehdokasmäärä tulee joka tapauksessa
olemaan huomattavasti suurempi
kuin viime vaaleissa, ja ehdokkaita
asetetaan useammassa kunnassa.
Naisten ja nuorten osuus ehdokkaista on kasvanut voimakkaasti.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Ei enää viljelijät
kohta puimatöitä tee
ja joka toinen
duunareista tiellä kävelee
Eläkkeet on pienet
ettei kohta ruokaa saa
vanhuksetkin kaikki pian
huutokaupataan
Poliisit on vähennetty
aivan minimiin
on melkein mahdotonta
saada ryöstäjiä kiin
Rattijuopot kännipäissään
kaahaa autoillaan
ei konstaapelit joka paikkaan
ehdi ollenkaan
Ei auton tankkiin enää myöskään
kohta bensaa saa
kesken ajon moottori kai
täytyy sammuttaa
Vaihde vapaalla kun sitten
kansa rullailee
onhan siitä hyötyäkin
- päästöt vähenee
On parlamentin tehtävä nyt
töitä tosissaan
kännykät voi rintataskuun
laittaa napin taa
Kun vuosi pari hikipäässä
oikein duunataan
taas eurot riittää
- kansalla kaikki kohdallaan
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Monikulttuurisuus
Maria Lohela
Turku

vaarantaa tasa-arvon

S u o m e l l a o n t a v o i t e.
Suomen on oltava aidosti monikulttuurinen yhteiskunta. Suomalaiset
naiset seisovat tavoitteen etulinjassa. Suomi
ei ole kehittämiskelpoinen sellaisenaan, vaan
siitä on ensin tehtävä oikeasti monikulttuurinen,
suvaitsevainen ja avoin
yhteiskunta. Suomalaiset naiset voivat asettaa
tällaisia yhteiskunnallisia tavoitteita ja pääsevät
myös tekemään työtä tavoitteidensa saavuttamisen eteen, koska he asuvat tasa-arvoisessa pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, joka on

pitkän ajanjakson aikana
kovalla työllä ja tahdolla
saavutettu tila.
Suomi on aika tasa-arvoinen maa. Täällä on aika hyvä olla sekä miesten, naisten että lasten. Kaikkialla
maailmassa ei ole näin. On
olemassa maita ja kulttuureja, joissa naisen ja miehen välistä tasa-arvoa ei ole
edes olemassa. Naiset eivät
välttämättä saa juuri edes
näkyä tai kuulua, he eivät
saa opiskella, käydä töissä,
ajaa autoa, omistaa tai periä omaisuutta.
Suomen monikulttuuristaminen on tapahtunut pääasiassa humanitäärisistä syistä, koska maahanmuutosta

ovat heränneet puhumaan
pääasiassa naiset, jotka katselevat maahanmuuttoa sellaisten arvojen kautta, jotka
myötäilevät pehmeämpiä
ja ihmisläheisempiä tapoja
hahmottaa omaa ja muiden
elämää. Näitä ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus,
lähimmäisenrakkaus, hyvyys
ja auttamisenhalu.
Silti, monikulttuurisuus
on menoerä. Se maksaa rahaa ja aikaa sekä kolauttaa
länsimaista tasa-arvoajattelua. Vieraista maista ja hyvin erilaisista kulttuureista
tulevat ihmiset tuovat mukanaan omat tapansa tehdä
asioita. Ne eivät jää rajalle,
vaan seuraavat tulijoiden

mukana. Onko tapojen ja
uskomusten mukaan muunneltava yhteiskunta enää tasa-arvoinen? Vieraiden kulttuurien, erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden yltiöpäinen
kunnioittaminen on noussut
arvoasteikolla jopa tasa-arvoa ylemmäs.
Maailman köyhyys ja
kurjuus eivät poistu siirtämällä ihmisiä paikasta toiseen, sillä siirrettyjen tilalle tulee uusia niin kauan
kuin kurjuuden alkuperäiseen aiheuttajaan ei puututa. Me autamme huonommassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa olevia
parhaiten auttamalla heitä
auttamaan itse itseään.

Freddy Van Wonterghem:
Belgiassa tehtyjä virheitä ei tule toistaa Suomessa
Ensimmäiset siirtotyöläiset
tuotiin Belgiaan vuonna
1961 Marokosta ja Turkista. Vuonna 1974 islamista
tuli Belgian virallinen uskonto, käsittääkseni koska öljyvaltion kanssa piti päästä väleihin edellisenä vuonna alkaneen öljykriisin johdosta. Samana
vuonna loppui virallisesti
siirtotyöläisten tuonti Belgiaan.
Nyt vuonna 2008 olisi
Belgiassa joidenkin arvioiden mukaan noin 300 moskeijaa. Antwerpenissä oli
viime vuoden lopussa 36:
s rakenteilla. Naisten kunniamurhat eivät enää ylitä edes uutiskynnystä – se
sentään vielä uutisoidaan
kun 10 000 ihmistä osoittaa mieltään kunniamurhia
vastaan. Belgiasta voisin
puhua koko päivän ja kertoa lukuisista virheistä, joita mielestäni ei pitäisi toistaa Suomessa.
Niin sanotut maahanmuuttajille suunnatut työvoimapoliittiset kielikurssit
eivät tuota toivottuja tulok-

sia. Suurin syy on mielestäni juuri se työvoimapoliittisuus – suurin osa kurssitettavista on jo ennestään
suomea puhuvia suomalaisten hyvätuloisten miesten kanssa naimisissa olevia venäläisiä naisia, joiden
päällimmäisenä motiivina
on kurssilta maksetut päivärahat.
Toinen huomionarvoinen asia on maahanmuuttajien parissa työskentelevien suhtautuminen erityisesti islaminuskoisiin. Suurin virhe, mitä länsimaissa
mielestäni tehdään, on pelätä niitä kovaäänisiä ääriaineksia, joita tavallinen islaminuskoinen pelkää yhtä paljon kuin mekin. Jos
heille annetaan tietyissä kaupunginosissa valtaa,
he saavat peloteltua koko
kaupunginosan taakseen,
ja seuraukset on nähty monessa kaupungissa pitkin
Eurooppaa.
Suomessa maahanmuuttoa puolustavan ajatus, että ihmiset tottuvat kunhan
tuodaan riittävä määrä ih-

misiä toisista kulttuureista, on mielestäni toiveajattelua. Syvälle juurtuneet
asenteet eivät lievenny
tuomalla tänne suuri määrä muunmaalaisia, jotka sitten vallitsevien olosuhtei-

den ansiosta pyrkivät eristäytymään omiin ryhmiinsä ja kaupunginosiinsa ja
joiden ainoa yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan
on usein sosiaalitoimistossa tulkin välityksellä.

Maria Lohela puhui monikulttuurisuudesta naisten näkökulmasta. Suomessa asutaan tasa-arvoisuudessa,
mikä on saavutettu kovalla työllä. Naisten tasa-arvo on
vapautta tehdä ja olla kuten haluaa. Ei ole pakko esimerkiksi mennä naimisiin, on vapaus elää ilman ulkopuolista ohjausta. Lohela ei hyväksy sukupuolten välisen tasa-arvon polkemista ja epätasa-arvoa Suomessa. Vaikka hän ymmärtääkin sen, että jossain muualla
toimitaan toisin, sellaisen paikka ei ole Suomessa.
Kansainvälisyys on eri asia kuin monikulttuurisuus.
Tasa-arvoisuus ei ole sitä, montako senttiä ihminen
ansaitsee rahaa tai kuka kuorii perunat perheessä.
Tasa-arvoa on myös se, että voi valita asuinkumppaninsa sukupuolen. Kuva: Harri Lindell.
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Leimaamisen
kahdet kasvot
maahanmuuttopolitiikassa
Perussuomalaiset nuoret ovat huolissaan siitä,
että kritisointi monikul
ttuurisuuden vaikutuksista leimataan rasismiksi. Se onkin totta, kuten
sekin, että leimaamisella on kahdet kasvot, joista kummassakaan leirissä
ei sallita poikkeavan näkemyksen esille tuomista.
Pääsääntöisesti maahanmuuton puolestapuhujat
tai monikulttuurisuutta
positiivisena elementtinä pitävät leimataan samoilla alatyylisillä argumenteilla kuin niitä kritisoivatkin henkilöt. Avoimen keskusteluilmapiirin
luomiseksi tulisikin ensin
selvittää, mistä keskustellaan, mitä kritisoidaan ja
mihin muutosta halutaan.
Perussuomalaiset nuoret
ovat oikeassa siinä, että maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa, kun niistä
keskustellaan avoimesti
ja oikein, ja väärillä jäljillä siinä, että he puhuvat
samaan hengenvetoon
maahanmuuton kanssa
myös ongelmista monikulttuurisuudessa. Suomalainen monikulttuurisuus kun pitää sisällään
myös sen, että Suomi on
ollut monikulttuurinen
maa jo ennen maahanmuuton nykymuotoista
toteutumista. Olisi rasistista kohdistaa keskustelu vain johonkin osa-alueeseen, vaikkapa ihonväriltään erilaisten ihmisten
maahanmuuttoon, kokonaisuutta huomioimatta.
Kestävät ratkaisut syntyvät erilaisista näkemyksistä Humanitaarista ja
työperäistä maahanmuuttoa toteutettaessa pitää
kyetä huomioimaan se,
että olemassa oleva työvoiman tarve ja Suomessa jo oleva uussuomalainen työväestö eivät kohtaa. Mikäli maahanmuut-

tajien ja maahanmuuttajataustaisten työnsaanti
jatkuu nykyisellään yhtä epätodennäköisenä, ajaudumme väistämättä aina syvempiin
ja kauaskantoisempiin
integroitumisen ongelmiin, kun elämä ei tarjoa muuta kuin työttömänä olemista. On selvää, että maahanmuutto on ongelma, jos siihen
ei ole lainsäädännössä ja
käytännön toimissa valmistauduttu asiallisesti.
Maahanmuuttajien integroitumista pohdittaessa meidän tulee ajatella samansuuntaisesti
myös suomalaisista pitkäaikaistyöttömistä, joille työn tekeminen ei ole
enää arjen todellisuutta. Järkevästi toteutettuna ja mitoitettuna sekä
maahanmuutto että pitkäaikaistyöttömyyden
katkaiseminen saattavat
olla ratkaisuja työvoimapulaan. Ratkaisumallit syntyvät vain asioista
laaja-alaisesti keskustelemalla. Itsenäisyys kaipaa
puolustamista edelleen
Suomalaisten on uskallettava nousta tarvittaessa edelleen barrikadeille suomalaisten arvojen
ja traditioiden puolesta.
Uusmaalaisia on opastettava kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa,
kouluissa ja työelämässä toimitaan. Se ei tarkoita sitä, että heidän on
osallistuttava esimerkiksi joulujuhlan viettoon,
vaan että joulu ja sen
traditiot ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja
suomalaisuutta, jossa ei
ole pakko olla mukana,
mutta jota ei ole rajoittaminen, vaikka vieraskoreita muutoin olemmekin.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Päivän lopuksi siirryttiin Turun Varissuolle,
jossa erimaalaisten maahanmuuttajien osuus
väestöstä on yllättävän suuri. Asukasluku vuoden 2007 lopussa oli 8881 henkilöä,
joista muuta kuin suomea puhuvien osuus
oli 2804. Vieraskielisten lasten osuus päivähoidossa oli vuoden 2006 lopussa Varissuolla 52 prosenttia. Varissuon terveyskeskuksiin on vaikea saada lääkäreitä, koska
potilaat ovat usein moniongelmaisia ja
suomen kielen osaaminen on heikkoa.
Huonosti menevien määrä kasvaa koko
ajan, ja heistä suurin osa on sosiaaliturvan varassa eläviä maahanmuuttajia.
Kuva: Harri Lindell.
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Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Monikulttuurikeskustelu
veti tuvan täyteen väkeä PerusS-nuorten Moku-päiville
Perussuomalaiset Nuoret
järjestivät monikulttuuripäivän (Moku) Turun kulttuurikeskuksen Harmaassa
huoneessa 19.7.2008. Moku-päivä herätti mielenkiintoa, paikalle oli saapunut runsaslukuinen yleisö.
Tuolit eivät riittäneet, joten osa istui lattialla ja osa
tyytyi kurkistelemaan oven
välistä.
Puhujina olivat Jussi Halla-aho, Teemu Lahtinen,
Maria Lohela, Freddy Van
Wonterghem, Ahmed Al
Chibib ja Wali Hashi.
Puheiden jälkeen pidetyssä paneelissa keskusteltiin muun muassa siitä, tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia. Helsinkiläisen
filosofian tohtorin ja monikulttuurikriitikon Jussi Halla-ahon mielestä ei.
Kehitysavusta oltiin montaa mieltä. Turkulaisen toimittajan Wali Hashin mukaan apu menee vääriin taskuihin. Suomen Sisun puheenjohtaja Teemu
Lahtinen Espoosta oli sitä mieltä, että kehitysapu
ei luo uutta vaan ylläpitää
olemassa olevia rakenteita ja työllistää vain virkamiehiä. Kotkalaisen maahanmuuttajataustaisen perussuomalaisen Freddy Van
Wonterghemin mukaan rahat menevät helposti markkinointiin ja yrityksille. Perussuomalaisten Nuorten
hallituksen jäsen Maria Lohela kannattaa auttamista,
mutta sen pitää tapahtua
suoraan henkilötasolla.
- BKT-taso 0,4 prosenttia
voi kuulostaa pieneltä, mutta ihmiset eivät ymmärrä
että se tarkoittaa 700 miljoonaa euroa. BKT ja budjetti ovat eri asioita, sanoi
Jussi Halla-aho.
Romanikerjäläisten tuloa Suomeen on Van Wonterghemin mukaan vaikea
kontrolloida, ja heidät tulisikin palauttaa Romaniaan. Lohela ja Halla-aho
olivat samaa mieltä siitä,
että kerjäämisen voisi kieltää. Hashin mielestä heillä
pitäisi olla virallinen lupa
kerjäämiseen, ja jos heillä ei
ole perusteita olla Suomessa, tulisi heidät voida karkottaa. Lahtinen oli samalla linjalla kuin Hashi:
- Jos Romania ei pysty huolehtimaan kansalaisistaan, kuluuko maa edes
EU:hun? On halveksittavaa vedota petoksellisesti suomalaisten tapaan reagoida hätään.
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Kirkon ja valtion suhde
jakaa mielipiteitä
Kirkon ja valtion suhteesta Maria Lohela tuumasi,
että kirkko pitäisi erottaa
valtiosta ja kirkollisen elämän tulisi olla oma valinta.
Kaikkien uskontokuntien
pitäisi itse järjestää asiansa. Van Wonterghem on vapaaehtoisesti liittynyt luterilaiseen kirkkoon ja maksaa kirkollisveroa. Yritysveron hän muuttaisi pois.
Lahtisen mukaan kirkko ja
valtio tulisi pitää erillään.
Uskonnollinen trendi tuntuu tänä päivänä voimistuneen ja tieteen merkitystä
vähätellään. Hashi ei osannut ottaa kantaa.
- Yritysten verotus on
poistettava, mutta muuten
kirkon ja valtion suhde tulee
säilyttää. Luterilainen kirkko
on osa suomalaista kulttuuria. Kirkko ei puolusta perinteitä nyt, sanoi Halla-aho.
Keskustelua käytiin myös
maahanmuuttajien sosiaaliturvan järjestämisestä esimerkiksi Tanskan malliin
(-40% normaalista). Halla-aho huomautti, että pakolainen ei ole oletettavasti kiinnostunut sosiaaliturvasta vaan turvasta. Hashin
mukaan pakolaiset eivät
saa rahaa niin paljon kuin
luullaan, eikä Tanskan malli
ole hyvä. Lahtisen mielestä
sosiaaliturvassa olisi paljon
korjattavaa, ja Tanskassa on
nähty joitakin esimerkkejä hyvistä tuloksista. Työttömille voisi olla karenssi,
kun taas työssä olleille tukea voitaisiin maksaa heti.
- Kiintiöpakolaisille voidaan suoda nykyinen malli, mutta oma-aloitteisille maahanmuuttajille tulisi riittää pelkkä materiaaliapu, sanoi Van Wonterghem.
- Korjattavaa on yleisesti, mutta sosiaaliturva pitäisi sanktioida esimerkiksi niin, että jos ei opiskele
kieltä tai mene töihin, niin
sitä ei pidä maksaa, arveli
Lohela.

Kaikki toisinajattelijat
ovat rasisteja
Rasismia Suomessa ei Van
Wonterghem itse ole kokenut. Vaikka alkuaikoina joku luulikin häntä saksalaiseksi tai venäläiseksi
on häntä muutoin kohdeltu kuten syntyperäistä suomalaista. Sen sijaan hänen
lapsensa kokivat syrjintää
sukunimensä perusteella.

- 14-17-vuotiaat kiusaavat muutenkin jo esimerkiksi vääränmallisista farkuista. Kriittisyys ei ole rasismia, eikä asiakeskustelua pitäisi leimata heti rasismiksi.
Lahtisen mukaan rasismille ei tunnu löytyvän selkeää määrittelyä. Syrjintää esiintyy kaikkialla. Esimerkiksi Lahtinen mainitsee paljon käytetyn termin
”ikärasismi”. Jos –ismi on
vakaumus tai mielipide, onko siis rasismi rikos? Lohelan mukaan koko sana on
kokenut inflaation. Hän itse puhuu mieluummin syrjinnästä. Halla-ahon mielestä rasismiksi leimataan nykyään kaikki, mikä ei myötäile yleistä mielipidettä.
- Olen törmännyt rasismiin ja törmään päivittäin.
Musta mies Suomessa pystyy kontrolloimaan jotain,
mutta piilorasismia ei pysty kontrolloimaan, ja pidän
sitä kaikkein pahimpana
syrjinnän muotona. Rasismi on sitä missä syytetään
ennen kuin tunnetaan. Rasismi on yleistä Suomessa.
Asiakeskustelua ei synny
jos kumpikaan ei ole väärässä, väitti Hashi.
Onko monikulttuurisuus
joko-tai-kysymys vai ei?
Hashin mielestä monikulttuurisuus ei ole pelkästään
hyvä tai huono asia. Koko
sana on naurettava, sillä se
pitää sisällään niin monta asiaa. Oman kulttuurin
ylläpitäminen on vaikeaa, koska nuoret mukautuvat. Suomalaisten ei tarvitse mukautua maahanmuuttajien kulttuuriin. Lahtinen
ihmetteli, miksi Suomesta
pitää tehdä monikulttuurinen. Van Wonterghem oli
sitä mieltä, että viimeistään
maahanmuuttajien toinen
sukupolvi pitää mukauttaa
suomalaiseksi.
- Monietninen yhteiskunta voi toimia, monikulttuurinen ei, sanoi Lohela.
- Yhteiskunnan tasolla
monikulttuurisuus on huono aate. Jokaisella kansalla
on oltava oma talo, vaikka
kanssakäymistä voi ollakin,
totesi Halla-aho.

Onko suomalainen
valkoinen?
Poikien ympärileikkauksista Halla-aho sallisi vain lääketieteellisistä syistä suoritetut. Muut ovat tarpeettomia, ja koko tilanne on hänestä absurdi. Hashin mukaan ympärileikkauksiin ei
pitäisi käyttää yhteiskunnan varoja, mutta ei näe
mitään pahaa siinä, jos aikuinen leikataan. Lehtisen
mukaan poikien ympärileikkaukset pitäisi kieltää,
täysi-ikäisten kohdalla se
on jokaisen oma asia. Myös
Lohela vastusti alle 18-vuotiaiden ympärileikkauksia.
- Omilla varoilla ympärileikkaukset voisi sallia,
mutta yhteiskunnan ei pitäisi niitä kustantaa, tuumasi Van Wonterghem.
Esiin nousi myös kysymys,
onko Hashin poika suomalainen vai ei. Lahtinen, Van
Wonterghem ja Halla-aho
eivät voineet vastata kysymykseen, koska eivät poikaa henkilökohtaisesti tunteneet. Hashi kysyi:
- Onko suomalainen valkoinen? Itse pidän poikaani enemmän suomalaisena kuin somalina. Hän on
syntynyt Suomessa ja ylpeä
suomalaisuudestaan.
Lahtinen vastasi, että kysymys on vain yhdestä yksilöstä, siksi siihen on vaikea vastata. Suomalaisuuden määritelmästä voidaan
keskustella vain yleisellä tasolla. Halla-aho pohti, että
kulttuurillisesti Hashin poika voi olla suomalainen.
Toinen esiin noussut kysymys kuului, voiko islam
olla esteenä suomalaisuudelle? Hashin mielestä uskonnon ei pitäisi asiaan
vaikuttaa. Myöskään Van
Wonterghem ei nähnyt uskontoa esteenä suomalaisuudelle, eikä pitänyt islaminuskoa minään kynnyksenä. Myöskään Lahtisen
mukaan uskonto ei sulje
pois suomalaisesta yhteiskunnasta. Tämän päivän
suomalaiset suhtautuvat uskontoon jokseenkin maallistuneesti, ja asia on jokaiselle henkilökohtainen.

Koukkarin päiväkodin hoidokeista 70 prosenttia on maahanmuuttajien lapsia.
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Jussi Halla-aho puhui
maahanmuutosta ja sen
vaikutuksista Euroopassa.
Hänen mielestään kotiuttaminen ei voi onnistua,
koska se ei ole onnistunut
muuallakaan. Jos kaikki
kulttuurit ovat samanarvoisia, kuka määrittelee
onko esimerkiksi kunniamurha ok? Voidaan kysyä, eikö lailla olekaan
enää väliä? Kriittisyys on
objektiivista arviointia,
kielteisyys ja suvaitsevaisuus eivät ole vastakkaisia.
Onko Suomen valtion kannalta järkevää haluta 100
miljoonaa euroa tuhannen
maahanmuuttajan tarpeisiin?

Teemu Lahtinen puhui Suomen maahanmuutosta historiassa. Maahanmuuton ”aaltoja” olivat vuodet 1918-22, -39
ja -44, venepakolaiset 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa
sekä 1990-luvun alun laajamittainen maahanmuutto kesken lamaa. Vuonna 1995 Joensuussa tapahtunut rasistisen
väkivallan esiinmarssi aloitti monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen. Termiä ”monikulttuurisuus” on
käytetty 1990-luvun lopulta lähtien. Vuotta 2000 voidaan
pitää kulminaatiopisteenä. New York 11.9.2001 räjäytti
potin. Sen jälkeen on kriitikoiden määrä alkanut kasvaa
ja islam noussut tapetille. Työperäisyys on uusin maahanmuuttoa siivittävä termi.
Lahtinen kertoi mediasta esimerkkejä hyvistä ja huonoista jutuista joita on tehty ja jätetty julkaisematta,
jotkut jopa julkaistu. Suomessa terroria tai häiriköintiä
ei ole kriitikkoja kohtaan esiintynyt, Ruotsissa on kriitikkoja jopa tapettu. Monikulttuurikriittisten blogien määrä
on lisääntynyt, mutta oma media puuttuu. ”Ulkopuolinen” media suodattaa edelleen kommentteja julkisuudesta. Monikulttuurikritiikkiä tulee nykyään kaikilta politiikan laidoilta. Suomi ei ennen ollut kiinnostava maahanmuuttajien silmin katsottuna.
Monesti syy siihen, miksi
ulkomaalaiset aiheuttavat
ongelmia Suomessa, on se
että heiltä ovat katkenneet siteet sukuun ja vanhempiin ihmisiin joita he
kunnioittavat. Vanhempien
ihmisten määräysvalta sen
suhteen, mitä saa tehdä ja
mitä ei, puuttuu. Lehdistä
saamme sitten valitettavan usein lukea, mitä merkitsee olla oman itsensä
herra vieraassa tuntemattomassa maassa.
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Haluatko kunnalliseksi
Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Nuoret ry

gladiaattoriksi?

Näin valtuustokauden loppupuolella ja tulevien kunnallisvaalien alla on hyvä hiukan pohtia, millaista voi olla toimiminen perussuomalaisena valtuutettuna pahimmillaan
tai parhaimmillaan.

Populistin tarkoitus ei ole ensikädessä miellyttää
kaikkia
Muista, että vaikka yritätkin ehkä saada mahdollisimman
laajan kannatuksen itsellesi ja ajamillesi asioille, joudut todennäköisesti hyökkäämään valtaapitävien kimppuun saadaksesi näkyvyyttä ja herättääksesi tunteita. Saatat saada
niin paljon masinoitua vihaa niskoillesi ja parjausta päällesi, että osa kansalaisista asettuu vanhojen naamojen puolelle ja kääntyy sinua vastaan. Tämä on kuitenkin ainoa keino
raivata tietä eteenpäin ja tulee muistaa, että Perussuomalaisille esimerkiksi kymmenen tai viidenkin prosentin kannatus on jo hyvä. Ei kannata siis olla samanlainen kuin valtapuolueet, mikäli aikoo saada ääniä. Hyökätä ei kuitenkaan pidä muuta kuin asiasta.

Ratkaiseva voitto yllätyshyökkäyksellä
Yleensä vanhat puolueet eivät aluksi iske esimerkiksi ensikertalaisia vastaan kovin lujaa, vaan ne ottavat sinua kohtaan ikään kuin isällisen asenteen ja yrittävät hioa sinusta
parhaimmat kulmat pois hellävaroen, tai sitten ne vaikenevat. Vasta kun olet tullut valituksi johonkin, alkavat otteet
koventua. Alussa hiotaan, lopussa jo murskataan. Kannattaa siis nauttia poliittisen elämäsi ”nuoruusvuosista”, sillä ne saattavat loppua nopeasti. Mitä yllättävämmän ratkaisevan läpimurron teet, sitä enemmän säästät voimiasi
ja vältät kovimman taistelun heti aluksi. Ratkaisevin taistelu on läpimurto, mitä vanhat, kankeat ja ylimieliset puolueet eivät ymmärrä. Siksi ne asettuvat sinua vastaan vain
pienellä voimalla. Kun sitten teet läpimurron ja vastustaja
masinoi reservinsä sinua vastaan, sen jälkeen kyllä työ tekijäänsä opettaa. Pääset silloin kuitenkin myös itse ”tiputtelemaan” heidän toimijoitaan, jos olet taitava.

Tunteiden näyttäminen on tilanteesta kiinni
Älä missään nimessä pelkää tai huolestu, jos kimppuusi
käydään äläkä kirjoita vastineita ensimmäisessä tunnepuuskassa. Älä etenkään, jos sinulla on paljon hävittävää.
Jos olet urasi alussa, tunteiden näyttäminen on pääosin positiivista eli liika harkinta ja viileys saattavat olla jopa haitaksi. Kansa ymmärtää uusia.

Kerran Perussuomalainen – aina Perussuomalainen
Myöhemmin vanhat puolueet ja heidän häikäilemättömimmät toimijansa ovat tarpeen vaatiessa niin röyhkei-

tä, että he pakottavat sinut miettimään, oletko todella sitä mieltä mitä olet ja onko tapasi toimia todella oikea. Jos
luulet saavasi rauhan myötäilemällä vanhojen puolueiden kiilusilmäisimpiä toimijoita, saat päällesi vain räkäiset naurut, kun he huomaavat, että olet luovuttanut. Menetät omanarvontuntosi, ja poliittinen toimintasi eturivissä on sen jälkeen lopussa. Se tyhminkin vastustaja tulee sanomaan sitten sinulle: ”Siinä se nyt nähtiin, ei susta
mihinkään ollut ja kyllähän se jo alun alkaenkin tiedettiin”. Ymmärrä siis se, että kun ryhdyt kovaksi populistiksi, paluuta ei ole.

Populisti on säännöllisesti myrskyn silmässä
Jos haluat populistina parrasvaloihin, varaudu siihen, että
poliittisella urallasi ei juurikaan ole tyyntä säätä eikä tiesi
ole tasainen. Horisonttiin kertyy aina tummia pilviä. Vain
kovien poliittisten kokemuksen kautta oppii hallitsemaan
näissä tilanteissa omia tunnetilojaan, joihin vastustajat yrittävät vaikuttaa ruokkimalla sinussa tunnetta ”nyt menetät
pelisi”. Populisti toimii tunteella ja saa voimansa aidosta
tunteesta, joten älä aliarvioi tunteidesi arvoa poliittiselle
toiminnallesi. Menetät kuitenkin pelisi vain siinä tapauksessa, että todella uskot häviäväsi ja rupeat julkisesti käyttäytymään kuin poliittinen elämäsi olisi täysin uhattuna ja
riippuvainen vastustajiesi liikkeistä.
Etsi siis myrskyä, sillä vain kovalla tuulella pystyt purjehtimaan vauhdilla eteenpäin! Nostata myrsky mieluiten itse,
niin olet valmis ja sinulla on etulyöntiasema. Muista, että
myrsky on vain myrsky vesilasissa eli muista elämäsi tärkeimmät perusasiat ja katso, että mielenrauhasi ei ole pysyvästi riippuvainen politiikasta. Näin jaksat toimia pitkäjänteisesti. Puhdas populismi on kuitenkin niin raaka laji,
että kovinkin voi ”hukkua”. Ole siis varma siitä, että olet
todella valmis toimimaan ajamiesi asioiden puolesta. On
paljon mukavampi ottaa iskuja vastaan kun tietää, että se
mitä tekee on todella tärkeää ja oikein.

Ilman gladiaattoreita ei ole Perussuomalaisia
Jos haluat turvallisuutta, tyyneyttä ja mielenrauhaa, sitä on
turha näkyvänä ja äänekkäästi toimivana perussuomalaisena koskaan odottaa. Sitä päivää ei tule. Ei etenkään, jos
kannatuksemme nousee entisestään. Sen sijaan saat ehkä
tunteen siitä, että olet tehnyt voitavasi ja olet sinut itsesi
kanssa, kun otat sinulle tarjottavat iskut vastaan ja annat
takaisin, tarvittaessa vaikka vastapalloon. Teet sen toisten
ihmisten, jotka eivät uskalla panna hanttiin, puolesta. Samalla viihdytät kannattajiamme, sillä Perussuomalaisten
kannattaminen taustalla on poikkeuksellisen hauskaa ja
mielekästä. Jotta kansalla olisi mitä kannattaa, pitää joidenkin olla gladiaattoreina. Haluatko sinä kunnalliseksi
gladiaattoriksi?

Wali Hashi, toimittaja ja vartija, on kotoisin Somaliasta ja muuttanut vuonna 1990 Venäjän kautta tarkoituksenaan päästä Ruotsiin. - Hain turvapaikkaa koska kotimaassani
oli silloin sisällissota ja oma henkikulta oli vaarassa lähteä, joten päätin itse lähteä ja
antaa henkikultani jäädä vielä paikoilleen, totesi Hashi. Mutta kohtalo puuttui Walin
suunnitelmiin rajavartijanaisen kautta.
- Rajalla tuli puhetta siitä, mikset hae turvapaikkaa Suomesta Ruotsin sijaan? Kiitos
hänelle siitä, että olen täällä asunut jo 18 vuotta.
Hashi puhui myös omista asenteistaan. Suomessa hän halusi päästä töihin ja otti selvää työmahdollisuuksista. Hänelle selvisi, että ensin pitää opetella kieli ja ammatti.
Hän opiskeli puusepäksi ja valmistui vuonna 1994. Hashi haki töihin 12 eri paikkaan,
joista vain yhdessä katsottiin edes todistusta. Sittemmin hän vaihtoi ammattia toimittajaksi. Hashi kuitenkin arvostaa suomalaisia, koska täällä hänelle on annettu
edes mahdollisuus.
Kunniamurha ei Hashin mukaan liity uskontoon vaan kulttuuriin. Kunniamurhaan
päädytään, koska mies menettää kasvonsa. Miksi nuoret somalit sitten mellakoivat? Syynä on osin rasismi, osin somalialainen kulttuuri (Somaliassakin tapellaan).
Somalialaisen kulttuurin hyviä puolia on perhekeskeisyys. Suomalaiseen kulttuuriin
eivät kuulu väkivalta ja kunniamurhat. Hyvää Suomessa on usko rehelliseen työhön
ja toisten kunnioittaminen.
- Olen kohdannut Suomessa rasismia joka ilmenee huuteluna ja erilaisina nahisteluina. Tavallisissa suomalaisissa ihmisissä on paljon mukavia ihmisiä, joista on
tullut hyviä ystäviä minulle, toteaa Wali. Yllätyksenä on tullut sekin, että myös
viranomaistahoilta hän on saanut kokea rasismia. Kuva: Harri Lindell
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Ulkomaalaisena
Suomessa

Oiyar Mahmut Hussein

Lida Jaakola

Oiyar Mahmut Hussein, 32 pitää
italialaistyyppistä MiraMari-nimistä
ravintolaa Parkanossa. Hän on
lähtöisin Kurdistanin alueelta ja on
pakolaisena tullut Suomeen. Oiyar
on asunut perheineen Suomessa viisi
vuotta.
1.Oletko kokenut rasismia Suomessa?
En ole koskaan kokenut, ehkä se johtuu siitä että
minä teen töitä täällä. Olen aina työssä tai kurssilla, haluan elättää itseni ja perheeni. Parkano on hyvä kaupunki.
2.Onko sinulla ollut kieliongelmia?
Täällä ravintolassa on helppoa puhua ihmisten kanssa, mutta vaikkapa sairaalassa on paljon vaikeampi asioida, se riippuu paljon asiasta onko ongelmia.
Olen kyllä oppinut suomen kieltä aika hyvin.
3.Mitä kotimaasi tapoja olet tuonut Suomeen ja mitä erilaista siellä oli kuin täällä?
Kotimaassa on vaikea tilanne ja olen pakolainen, minulla on kova ikävä kotimaahan, vaikka täällä on
ihan hyvä olla. Olen tuonut sieltä tänne Suomeen
hyvän palvelun.
---

Ukrainalainen Lida Jaakola, 36 on
asunut Suomessa pian 13 vuotta.
Tänne hänet sai jäämään rakkaus;
Lida avioitui suomalaisen miehen
kanssa. Heillä on maatila Kiikoisissa
ja perheeseen kuuluu kolme lasta.
1.Oletko kokenut rasismia Suomessa?
En, en yhtään. Minun kohdallani sitä ei ole kyllä ollut, vaikka olen kuullut muiden kokeneen rasismia
Suomessa.
2.Onko sinulla ollut kieliongelmia?
Suomen kieli on vaikea oppia. Aluksi oli todella vaikeaa, ajattelin etten koskaan opi puhumaan ja ymmärtämään sitä. Nyt puhun aika sujuvasti suomea,
joskus jotkut sanat ovat hukassa. Lapsille olen opettanut myös äidinkieltäni, heistä on tullut kaksikielisiä.
3.Mitä kotimaasi tapoja olet tuonut Suomeen, ja mitä erilaista siellä oli kuin täällä?
Ukrainassa ehkä sukulaisiin pidettiin tiiviimmin yhteyttä kuin Suomessa. Ukrainassa suosittua borssikeittoa olen tehnyt niin paljon, että mieheni Jari on
siihen jo ihan kyllästynyt... Muuta ei oikein tule mieleen.
Teksti ja kuvat: Anne Kukkonen
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Perussuomalaiset markkina- ja toritapahtumilla kesällä 2008
Perussuomalaisten paikallisosastojen ja piirien aktiivisia jäseniä nähtiin
kesällä lukuisilla toreilla ja markkinoilla kautta Suomen. Tässä koosteena
muutamia tapahtumapaikkoja Pohjanmaalta, joissa sinivalkoinen teltta nähtiin
keskustelupaikkana. Puolueen jäseniä oli paikalla, yleisön palveluksessa, vaihtamassa
ajatuksia ja kuulumisia. Kesäisiä kuulumisia lisää järjestötoiminnan sivuilla 18-19.

Alajärven Rokulipäivät
11.7.2008

Lappajärven markkinat
18.7.2008

Lapuan toritapahtuma
16.7.2008

Kuva: Helena Vistbacka.
Lappajärven markkinoilla 18. heinäkuuta vasemmalta lukien Reijo Hongisto, Rauno Toivola, Seppo Keski-Vinkka,
Raimo Vistbacka, Anneli Annala ja Heikki Niemi.

Kuva: Helena Vistbacka.

Kuva: Helena Vistbacka.

Alajärven Rokulipäivillä 11. heinäkuuta oli luonnollisesti vahva PerusS-edustus, onhan kysessä pitkäaikaisen kansanedustajan Raimo Vistbackan kotikunta.
Konstaapeli Reijo Hongisto kävi tarkistamassa, että luvat ovat kunnossa. Vieressä Yhdysvalloissa asuva
alajärveläislähtöinen Vietnamin sodan veteraani Markku ”Anoppi suosittelee” Kanervikkoaho, Vistbacka ja
Maija Viljanmaa.

Lapuan toritapahtumassa 16. heinäkuuta mukana olivat
vasemmalta lukien Eero Liimatta, Raimo Vistbacka, Sanna Räsänen, Martti Kupari ja Anssi Yli-Paavola.
Alajärveläistä Vistbackaa lukuun ottamatta kaikki ovat
lupautuneet ehdolle Lapualla kunnallisvaaleissa. Taustalla häärii työn touhussa Martti Rintaniemi.
Kaikissa kesätilaisuuksissa, joihin PerusS:n Etelä-Pohjanmaan piiri osallistui, nousivat esille EU:n aiheuttamat
ongelmat, kova hintojen nousu, huoli valtion palvelujen
heikkenemisestä reuna-alueilla ja kuntien tarjoamista peruspalveluista.

Etelä-Pohjanmaalla
perussuomalaisten
teltta pystytettiin
Vimpelin markkinoille

Helle ei haitannut tahtia Seinäjoella
Helle ei hidastanut Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaisia perjantaina 25.7.2008 Seinäjoen torilla. Lämpömittari oli kivunnut jo +26 asteeseen, kun varmistin telttapaikkamme sijainnin vähän ennen aamukymmentä. Ensimmäinen lasti oli jo tuotu torille: Sandvikin Päivillä
oli mukanaan pöytä, terassituolit ja kauniit kukka-asetelmat koristamaan telttamme reunuksia. Ossi Sandvik lähti saman tien Latvalan Erkin kanssa hakemaan
telttaa toimistolta.
Kiire tässä näytti sittenkin tulevan, mutta onneksi
Hakalan Orvo ja Luurin Tauno olivat myös tulleet jo
torille. Niin teltta saatiin pystyyn yhteisvoimin ja kaikki oli valmista pian kymmenen jälkeen. Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta eikä tuulikaan yltänyt torille.
Torikauppiailla oli kiireinen perjantaiaamu. Meidän teltalla alkoi myös olla vilskettä. Ihmiset ottivat mielellään
esitteitä sekä Perussuomalainen-lehden ja hyvin monet
pysähtyivät keskustelemaan.
Ensimmäisten joukossa oli iäkkäämpi herra, joka oli
liikkeellä polkupyörällä. Hänen mielessään päällimmäisenä oli eläkeläisten ostovoiman heikentyminen ja se,
miten meitä huijataan lupauksilla 250 €:n korotuksesta
eläkkeisiin viiden vuoden aikajänteellä. Inflaatio kiihtyy ja eläkeläisten tulot tulevat olemaan tällä menolla myös vuonna 2013 selkeästi EU:n sen aikaisen köyhyysrajan alapuolella. Jälkeen jäädään koko ajan. Bensan hinnan korotus ei sen sijaan tätä herraa haitaanut.
Hän kertoi pyöräilevänsä kesämökilleen. Matkaa ovelta ovelle kertyy 67 km.
Kävijöiden joukossa oli kaiken ikäisiä, niin miehiä
kuin naisiakin. Selkeä viesti oli, että ihmiset ovat kyllästyneet hallituksen politiikkaan ja siihen, että Suomessa
rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Nyt on muutoksen paikka! Se ei jäänyt kenellekään epäselväksi.
Ilmoitimme tapahtumasta kaksi kertaa sillä viikolla
Ilkka-lehden järjestöpalstalla. Se olikin tavoittanut mu-
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Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin teltta oli
4. heinäkuuta pystyssä Vimpelin markkinoilla. Vasemmalta Rauno Toivola, Keijo Lahdenmäki, Raimo Vistbacka, Reijo Hongisto ja Matti Hakalahti.
Kuva: Pirkko Hongisto.

kavasti myös perussuomalaisia aktiiveja. Piiritoimikunnan jäsenistä olivat paikalla Aili ja Veli Rajala sekä Anja Vuolle. Myös Lapuan paikallisosasto puheenjohtaja
Anssi Yli-Paavola oli päässyt mukaan torille. Meitä oli
siis paikalla runsaslukuinen joukko, kun YLEn toimittaja
Elina Niemistö saapui kuvaajan kanssa haastattelemaan
puoluesihteeriämme Ossi Sandvikia. Saatuaan päätehtävänsä valmiiksi, toimittaja halusi kommentit myös muutamalta perussuomalaiselta aktiivitoimijalta. Rajalat ja
Anssi Yli-Paavola hoitivat tämän. Perjantai-iltana olikin
sitten TV2:lla Pohjanmaan Uutisten ykkösaiheena juttu Perussuomalaisten teltalta Seinäjoen torilla otiskolla ”Kuntavaaleihin valmistaudutaan helteestä huolimatta”. Me saimme positiivista näkyvyyttä, mutta kuten Ossi Sandvik haastattelussaan sanoi: - torikansaa puhuttivat ennalta syödyt eläkkeiden korotukset.
Anneli Manninen
Perussuomalaisten EP:n piiri ry:n piirisihteeri

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Vimpelin markkinoilla PerusS-teltalla tunnelmaa loi
hanuristi Mauno Mäkinen.
Kuva: Helena Vistbacka.
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Perussuomalaisille
paikallisosasto
Isoonkyröön

Perussuomalaisten Isonkyrön paikallisosasto on perustettu. Perustamiskokous pidettiin tiistaina 1.7.2008 Isonkyrön lounasravintola MakuMariassa. Paikallisosaston puheenjohtajaksi valittiin Marianne Rajala ja hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi Henry Karhu ja Sirkka Keko.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo Vistbacka antoi kokouksessa laaja-alaisen tilanneselvityksen koskien ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ja sai aikaan vilkkaan keskustelun kokousväen joukossa.
Puoluesihteeri Ossi Sandvik kertoi valtakunnallisesta
kunnallisvaalitilanteesta ja Perussuomalaisten kannatusluvuista, jotka ovat hyvässä nousussa.
- Viime eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten kannatus oli Etelä-Pohjanmaalla hyvä ja meidän on huolehdittava siitä, että kunnallisvaaleissa meillä on riittävästi ehdokkaita, joille ihmiset voivat äänensä antaa, sanoo puoluesihteeri Ossi Sandvik.
Perussuomalaisten kannatuksen nousu näkyy myös
Etelä-Pohjanmaalla. Piirin puheenjohtaja ja toimihenkilöt ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja ja listoille on tullut uusia ehdokkaita. Myös jäsenmäärä on kasvussa Etelä-Pohjanmaalla.
- Tilanne näyttää hyvältä, mutta paljon on vielä työtä tehtävä. Tämä on tiimityötä, jossa puheenjohtajamme Tapio
Pihlaja näyttää hyvää esimerkkiä, sanoo Perussuomalaisten
Etelä-Pohjanmaan piirin piirisihteeri Anneli Manninen.

Kokouskutsu
Hämeenlinnan Perussuomalaisten hallituksen kokous ti. 12.8.08 klo 18 Kauppakeskus Tavastilan 2.
krs, Hämeenlinna. Kokouksen alussa kunnallisvaaliehdokkaiden tapaaminen. Hallitus

Kankaanpään osasto
kokoontui 27.7.

Suurin osa Kankaanpään tällä hetkellä kahdeksasta vaaliehdokkaasta otti osaa paikallisosaston kesäkokoukseen.

Kankaanpään Perussuomalaisten kesäkokous pidettiin
sunnuntaina 27.7. Kankaanpään kaupungintalolla kello
14 alkaen. Kokouksen aiheena olivat kunnallisvaaleihin
liittyvät asiat, ja varsinkin ehdokkaiksi haluavien osanottoa oli toivottu. Osanotto olikin kiitettävän suurta, ehdokkaat saapuivat paikalle kuka
autolla, kuka polkupyörällä
ja kuka traktorilla. Myös Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva Raumalta
osallistui kokoukseen.
Anssi Joutsenlahden mielestä olisi tärkeä saada mukaan naisehdokkaita, koska
he ovat ainoita, joista maksetaan rahaa. Naisehdokkaita on tällä hetkellä kaksi yhteensä kahdeksasta ehdokkaasta. Ehdokkaita oletetaan vaaleihin saatavan lähemmäs viisitoista.
Seppo Toriseva esitti, että jokaisen ehdokkaan kannattaa valita puolueen kunnallisvaaliohjelmasta ne teemat, jotka kokevat itselleen
läheisimmiksi, koska ei olisi

KPS ry Kontufestareilla
”Aatteiden teltalla”
12.6.2008
Tapahtuma oli Perussuomalaisittain erittäin onnistunut.
Paikalla olivat edustettuina kaikki Helsingin kunnanvaltuustossa istuvat puolueet keskustaa lukuun ottamatta.
Pöytäosuutemme oli ajoittain suositumpi kuin demarien
ja kokoomuksenkin. PS-muovipusseihin kootut PerusStietopaketit menivät kuin kuumille kiville, n. 300 kpl.
Ehdokkaita olisi saanut olla enemmänkin paikalla, estradi oli tällä kertaa Arja Sulaojan, Fred Sormon, Martti
Holmströmin ja allekirjoittaneen. Kentältä tulleen viestin mukaan tulevaisuus on nyt meidän, Perussuomalaisten. Eli taotaan nyt kun rauta on kuumaa. KPS Aatteiden teltalla seuraavan kerran heinäkuun loppupuolella,
seuraavilla Kontufestareilla. Petri Haapanen
KPS ry/varapj.

järkeä yrittää ahtaa niitä
kaikkia omaan vaaliohjelmaansa. Erkki Liljan
mukaan Kankaanpäässä tavoitteeksi tulee ottaa SMP:n vanha paikkaluku, neljä ehdokasta
kaikkiaan kolmestakymmenestäviidestä valtuutetusta.
Esillä oli myös Timo
Soinin saaminen Kankaanpäähän puhujaksi ennen vaaleja. Seppo
Toriseva vihjasi, että asia
saattaa järjestyä, vaikka
mitään ei vielä olekaan
lyöty lukkoon…
Mika Männistö

Pertunmaan Perussuomalaiset näyttävästi esillä Pertun Päivillä 28.6.2008

Polkupyörän luovutus kyselyarvonnan voittajalle. Vasemmalta
pj. Jarmo Tonteri, sihteeri Outi Virtanen ja voittaja Kauno Ero-

Pertunmaan Perussuomalaiset olivat näyttävästi esillä Pertunmaan torilla
perinteisillä Pertun Päivillä
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28.6.2008. Jo edellisenä iltana miehet pystyttivät teltan
ja lauantaiaamuna Outi Virtanen (siht.), Heikki Kousa

ja Jarmo Tonteri (pj.) virittivät tarjottavat ja mainokset näkyville. Pertunmaan
Perussuomalaiset järjestivät
kyselyn yleisölle ja kyselylomakkeen täyttäjä osallistui uuden polkupyörän arvontaan. Polkupyörän voitti entinen pertunmaalainen,
nykyisin Heinolassa asuva
Kauno Erola.
Pertun Päivillä sää oli
lämmin ja kesäinen. Kompan Raijan valmistama raparperimehu Perussuomalaisten teltalla maistui toriväelle hyvin leivonnaisten
kera ja samalla juttu luisti ajankohtaisista asioista.
Moni juttelemaan pysähtynyt oli huolissaan vanhustenhuollosta, peruspalveluista ja pienen Pertunmaan kunnan tulevaisuudesta.
Pertunmaan Perussuomalaisten kyselyyn vasta-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

si noin sata henkilöä, jäseneksi Perussuomalaisiin
liittyi kaksi ja kaksi uutta kunnallisvaaliehdokasta
lupautui Perussuomalaisten listalle. Toriväeltä tuli
kannustavia kommentteja,
koska Perussuomalaisten
kannatus oli median mu-

kaan juuri noussut 5,8 prosenttiin. Pertunmaalla Perussuomalaisten kannatus
näyttäisi nousevan yli valtakunnallisen kannatuksen. Tästä on hyvä suunnata kohti kunnallisvaaleja.
Teksti ja kuvat:
Raija Komppa

Outi Virtanen jututtamassa Taimi Hölttää Perussuomalaisten
teltalla.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Henkilövalinnat
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin edustajistoon on valittu seuraavaksi nelivuotiskaudeksi Jalasjärveltä yrittäjä Martti Alkula.
Martti on mm. Jalasjärven kunnanvaltuuston ja
kirkkovaltuuston jäsen.

Valmistuneet

Ville Vähämäki Vimpelistä on valmistunut Oulun
yliopistosta tietotekniikan
diplomi-insinööriksi.

PerusSuomalainen 9/2008

Järjestötoimintaa

Suomalaisen työvoiman tulevaisuus?
Turussa pidettiin 19.7. PerusS-Nuorten ensimmäiset
monikulttuuripäivät. Tässä mielessä tapahtuma oli
eräänlainen pilottihanke.
Alustajia oli kaiken kaikkiaan viisi, joista kaksi oli
maahanmuuttajia, toinen
Belgiasta ja toinen Somaliasta.
Esille tuli mm. seuraavaa.
Puhuttaessa ns. työperäisestä maahanmuutosta, voitiin
todeta, että osa muuttajista
- vaikka kaikki humanitaarisin perustein pakolaisstatuksen omaavat jätettäisiinkin huomioon ottamatta - ei koskaan työllisty, eikä välttämättä edes haluakaan työllistyä. Kuitenkin
samana päivänä teksti-tv:n
sivulla 106 Vanhanen perää
“työperäisen maahanmuuton hallittua lisäämistä”.
Kun maahanmuuton kriteerit tuntuvat edelleenkin
olevan enemmän tai vähemmän “hakusessa”, Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri haluaisikin
nyt kysyä vallanpitäjiltämme: miten maahan tultaessa erotetaan nämä ryhmät
toisistaan? Järjestetäänkö Tanskan tai Saksan kaltainen pääsykoe, kuulustelu? Vai pitäisikö jo lähtömaahan ilmoittaa, että ne,
jotka muuttavat Suomeen
töihin, myös joutuvat Suomessa töihin? Entä koulutuserot? Jos maahanmuuttajalla on jo omassa maassaan korkeakoulututkinto,
se ei suinkaan takaa hänelle hänen koulutustaan vastaavaa työtä. Avoimia kysy-

myksiä on aivan liian paljon, jotta tällaista maahanmuuttoa pitäisi vielä lisätä,
vaikka kuinkakin hallitusti. Ensin on selvitettävä käsitteet.
Lisäksi piiri varoittaa painokkaasti enää enempää
murentamasta suomalaista työsopimusjärjestelmää.
Vaikka tupon hautajaiset
jo pidettiinkin (jälleen kerran?), ei ole juridisesti vielä
ehdottoman selvää, muuttuiko koko järjestelmä jo
niin pitkälle, että lakiin perustuva yleissitovuuskin olisi kokonaan poistunut.
EY-tuomioistuimesta tullut lainsäätäjä
Kun tilanne on tämä, ei
tarvitse enää odottaa kehitysmaiden pakolaisia Suomeen töihin. Tuoreimpia
näyttöjä ovat esimerkiksi Viking Linen ja Lavalin
jutut. Sen yksityiskohtaisemmin itse oikeusjuttuja käsittelemättä esitetään
vain niiden lopputulokset.
EY-tuomioistuin tuomitsi
kummassakin tapauksessa esiintyneet, halpatyövoiman värväämistä vastustaneet lakot laittomiksi. Meppi Esko Seppäsen tätä asiaa koskevaan suulliseen kysymykseen EU:n komissio
vastasi (mm.) seuraavasti:
“-- työntekijöillä ja työnantajilla on jatkossakin oikeus ryhtyä toimiin etujensa puolustamiseksi, myös
myötätuntolakkoon muiden työntekijöiden tukemiseksi. Tästä huolimatta, kun
työntekijät ryhtyvät toimiin

joko sellaisia toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita yrityksiä vastaan, jotka
ovat lähettäneet työntekijöitään niiden alueelle, tai
sellaisia yrityksiä vastaan,
jotka haluavat sijoittautua
toiseen jäsenvaltioon, niiden on noudatettava yhteisön lainsäädäntöä.”
Perusteluina olivat “EY:
n perustamissopimuksen
43 artiklan vaikutus sijoittautumisoikeuteen ja ammattiliittojen toimiin -- sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin
tulkinta sekä EY:n perustamissopimuksen 49 artikla.”
Ympyrä on sulkeutunut.
EY-tuomioistuimesta, jonka päätöksistä ei voi valittaa, on tullut lain tulkitsijan
lisäksi myös lainsäätäjä.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri edellyttää, että ainakin niin kauan
kuin Lissabonin sopimus ei
ole voimassa ja suomalaisten työsopimusten lakiin
perustuva yleissitovuus on
edes henkitoreissaan, on
suomalaisten oikeusistuinten lakia tulkitessaan, sekä
Suomen eduskunnan lakia
säätäessään kaikin voimin
pyrittävä estämään halpatyövoiman maahantuonti niin “hallittu” kuin vallankin “hallitsematon”.
Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen
piiritoimikunnan
kannanotto
(Väliotsikko
toimituksen)

Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut nousevat
Eduskunnassa käsittelyssä ollut esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
korottamisesta meni läpi kirkkain äänin tuloksella 105 puolesta, 67 vastaan. Poissa äänestyksestä oli 27 kansanedustajaa. Nämä kansanedustajat äänestivät pienituloisten
asemaa edelleen heikentävien ja inflaatiota lisäävien korotusten puolesta:
Ahonen Esko/kesk
Alanko-Kahiluoto Outi/vihr
Alatalo Mikko/kesk
Andersson Janina/vihr
Anttila Sirkka-Liisa/kesk
Asko-Seljavaara Sirpa/kok
Blomqvist Thomas/r
Brax Tuija/vihr
Gestrin Christina/r
Haapoja Susanna/kesk
Haavisto Pekka/vihr
Hakola Juha/kok
Harkimo Leena/kok
Hautala Heidi/vihr
Heikkinen Hannakaisa/kesk
Heinonen Timo/kok
Hemmilä Pertti/kok
Hemming Hanna-Leena/kok
Henriksson Anna-Maja/r
Holmlund Anne/kok
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Hoskonen Hannu/kesk
Häkämies Jyri/kok
Hänninen Tuomo/kesk
Jaskari Harri/kok
Kaikkonen Antti/kesk
Kalli Timo/kesk
Kalmari Anne/kesk
Kaltiokumpu Oiva/kesk
Kanerva Ilkka/kok
Karhuvaara Arja/kok
Karimäki Johanna/vihr
Karjula Kyösti/kesk
Karpela Tanja/kesk
Karvo Ulla/kok
Kasvi Jyrki/vihr
Katainen Elsi/kesk
Katainen Jyrki/kok
Kataja Sampsa/kok
Kaunisto Timo/kesk
Kerola Inkeri/kesk

Kiviniemi Mari/kesk
Kiviranta Esko/kesk
Komi Katri/kesk
Korhonen Timo/kesk
Korkeaoja Juha/kesk
Koskinen Jari/kok
Kääriäinen Seppo/kesk
Larikka Jari/kok
Lauslahti Sanna/kok
Laxell Jouko/kok
Lehti Eero/kok
Lehtomäki Paula/kesk
Lindén Suvi/kok
Lintilä Mika/kesk
Manninen Hannes/kesk
Matikainen-Kallström Marjo/kok
Mieto Juha/kesk
Mäkelä Jukka/kok
Mäkelä Outi/kok
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Taivalkoskelta terveisiä

Kuvassa Antero Pitkänen ja sihteerinä Silja Beliak.

Perussuomalaisten Taivalkosken osasto piti
kevätkokouksensa 13.4.
Taivalkosken kunnantalolla. Taivalkosken kunta sijaitsee Koillismaalla, Oulun läänin pohjoisosassa Kuusamon ja
Pudasjärven naapurustossa. Taivalkosken väkiluku on 4 621 ja pintaala laaja 2 651 m2. Taivalkoski tunnetaan jylhistä maisemista, kirjallisuudesta ja urheilusta.
Mäkihypyssä veteraanien maailmanmestaruuskisat pidettiin tänä vuonna Taivalvaaralla. Taivalvaaralla on
myös laskettelurinteitä. Lisäksi Taivalkoskea
on yhä enemmän tuotu tunnetuksi kulttuuripitäjänä Taivalkosken
oman pojan Kalle Päätalon kautta.
Paikalla kokouksessa
oli kymmenkunta taivalkoskelaista aktiivia. Osaston puheenjohtajana jatkaa voimakkaan kannatuksen tukemana pirteä
eläkeläinen Antero Pitkänen, pitkän linjan jämerä kuntapoliitikko ja
puolueaktiivi. Pitkänen
toimii myös keskusvaalilautakunnassa. Osaston
sihteerinä jatkaa Silja Beliak. Paikalla kokouksessa
oli luonnollisesti myös perussuomalainen kunnanvaltuutettu Raimo Puolakanaho. Raimo oli tätä

Nauclér Elisabeth/r
Nepponen Olli/kok
Niinistö Ville/vihr
Nylander Mikaela/r
Nylund Mats/r
Oinonen Lauri/kesk
Ojansuu Kirsi/vihr
Ollila Heikki A./kok
Orpo Petteri/kok
Paajanen Reijo/kok
Pakkanen Markku/kesk
Paloniemi Aila/kesk
Pekkarinen Mauri/kesk
Pentti Klaus/kesk
Pihlajaniemi Petri/kok
Pulliainen Erkki/vihr

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

kautta aiemmin varavaltuutettuna ja välillä ”huilikaudella”, kunnes neljä vuotta
sitten pääsi taas Taivalkosken
27–paikkaiseen valtuustoon.
Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa toimii Silja Beliak perussuomalaisena luottamushenkilönä varajäsenenään Urho Poussu.
Taivalkosken valtuuston
ryhmä on pieni mutta sisukas. Puolakanaho kertoi
pitäneensä ryhmäpuheenvuoron joka kokouksessa ja olleensa vain kerran
kunnanvaltuuston kokouksesta pois valtuustokaudellaan. Puolakanaho tähyääkin uudelle kaudelle ja ehdokasasettelu on hyvässä
käynnissä, tavoitteena selkeästi valtuutettujen määrän triplaaminen.

Uhkana maaseudun
tyhjentyminen
Niin Taivalkoskella kuin
muissakin kunnissa puidaan
PARAS–hankkeen tehtäviä
ja nehän jäävät perinnöksi seuraavalle valtuustolle,
niin Taivalkoskella kuin koko maassakin. Raimo pyörittelee päätään hankkeesta
puhuttaessa. Eihän pohjoisen kuntia voi verrata etelän pieniin kuntiin, joissa
välimatkat ovat lyhyet. Kyllä Suomessa olisi sijaa vahvemmalle aluepolitiikalle,
tuumii Raimo. Taivalkosken on mietittävä välimatkoista huolimatta yhteis-

Puumala Tuomo/kesk
Rajala Lyly/kok
Rantakangas Antti/kesk
Ravi Pekka/kok
Rehula Juha/kesk
Rossi Markku/kesk
Salolainen Pertti/kok
Salovaara Pertti/kesk
Sarkomaa Sari/kok
Sasi Kimmo/kok
Satonen Arto/kok
Seurujärvi Janne/kesk
Sumuvuori Johanna/vihr
Thors Astrid/r
Tiilikainen Kimmo/kesk
Toivakka Lenita/kok

työtä eri kuntien kanssa eri
toimialoilla. Yhteistyötä on
jo päätetty tehdä OSEKK:
n eli Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa ja
peruspalveluissa Kuusamon
kanssa.
Taivalkosken kunnan
elinkeinorakenne on palvelupainotteinen, mutta teollisuustyönantajia on myös.
Raimo itsekin työskentelee
kohtalaisen suuren työllistäjän, Telatekin palveluksessa. Taivalkosken työttömyys on ollut pahempikin ja tällä hetkellä työllisyys on paranemassa, mutta
uhkakuvina ovat edelleen
nuorison poismuutto ja
hiljenevät maaseutukylät.
Suomalainen aluepolitiikka
tai paremminkin sen puute
on uhkana maaseudun tulevaisuudelle. Mistä seuraavaksi tyhjennetään, jos Lapista ja Pohjois-Suomesta
loppuu väki? Tuleeko Pohjois-Suomesta se saksalaisten sauvakävelypuisto,
suurpetotarha tai NATO:n
harjoitusalue?
Kuusamoon saatiin ensimmäinen kunnallisvaaliehdokas kun Janne Haverinen Kuusamon Vasaraperältä lähti ehdokkaaksi tuleviin vaaleihin. Taivalkosken osasto päättikin kesällä
ottaa toistaiseksi hoitoonsa myös Kuusamon alueen.
Tavoitteeksi kuitenkin asetettiin oman osaston perustaminen Kuusamoon. Asian
tiimoilta pidettiin ylimääräinen kokous 15.6., jossa kartoitettiin myös Taivalkosken
kunnallisvaaliasioita.
(Väliotsikko toimituksen)

Kuvassa valtuutettu Raimo
Puolakanaho.

Tynkkynen Oras/vihr
Tölli Tapani/kesk
Uusipaavalniemi Markku/
kesk
Vahasalo Raija/kok
Vanhanen Matti/kesk
Vapaavuori Jan/kok
Vehkaperä Mirja/kesk
Vehviläinen Anu/kesk
Viljanen Ilkka/kok
Vilkuna Pekka/kesk
Virkkunen Henna/kok
Virolainen Anne-Mari/kok
Wideroos Ulla-Maj/r
Zyskowicz Ben/kok
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Piirin perustaja

Mika Männistö
Erikoistoimittaja
PerusSuomalainen

näköalapaikalla
Pentti Tuomi Saarijärveltä Keski-Suomesta on yksi perussuomalaisten
pitkän linjan veteraaneista ja Keski-Suomen piirin perustajajäsen.
SMP:een hän liittyi vuonna 1985, mutta oli mukana toiminnassa ja
kunnallisvaaliehdokkaanakin jo paljon ennen sitä. Hänen isänsä oli
perustamassa Pientalonpoikien Puoluetta vuonna –59.

- Kun itse olin mukana myös perustamassa Perussuomalaisia
vuonna –95, niin tulee joskus vitsailtua, että vieläköhän poika ehtii perustamaan puoluetta, Tuomi
naurahtaa.
Pentti Tuomi istuu myös Oikeutta Eläkeläisille ry:n hallituksessa ja toimii tällä hetkellä yhdistyksen sihteerinä.
Pitkään Keski-Suomen piirin
puheenjohtajana ollut Tuomi on
edelleen hyvällä näköalapaikalla,
kun piirin toimintaa on lähdetty
lämmittelemään toden teolla.
- Olen henkilökohtaisesti pyrkinyt viemään aatetta eteenpäin
ja ollut tiiviisti toiminnassa mukana siitä saakka kun vuonna –
95 aloitettiin aivan pohjalta. Aika kovan työn joutuu kuntavaalien eteen tekemään, kun Saarijärvikin on aika keskustavoittoinen kunta.

Politiikka verenperintönä
Pentti Tuomi uskoo maanviljelyksen kannattavan Suomessa vielä tulevaisuudessakin. Syömästä ei lakata, ellei jotain
vallan ihmeellistä keksitä. Kuva: Harri Lindell

Pentti Tuomi on tällä hetkellä luopumiseläkkeellä oleva maanvilje-

lijä. Koulutukseltaan hän on levyseppä-hitsaaja. Hänellä oli Saarijärvellä pieni lypsykarjatila.
- Uskon maanviljelyksellä olevan tulevaisuutta Suomessakin.
Ruoan arvostus on nyt nousussa,
vaikka viime vuosina se onkin ollut vähän hakusessa. Mutta jos ei
mitään uutta keksitä, niin eivät ihmiset ainakaan syömästä lakkaa.
Tuomi uskoo Perussuomalaisilla olevan poliittista tilausta nykypäivänä. Pienen ryhmän etuna on
se, että saa olla tarkkailijan roolissa.
- Isommatkin puolueet joutuvat jo ottamaan meidät tosissaan.
Jos kannatuksen kasvu jatkuu tätä vauhtia, ei kestä kauan kun se
on jo kymmenessä prosentissa.
Soinille on nostettava hattua, sillä hän henkilönä on pitkälti vaikuttanut suosion nousuun.
Tuomi istuu myös kirkkovaltuustossa kolmatta kauttaan.
Hengellisyys on hänelle ollut
aina tärkeä arvo. Politiikka on
tullut verenperintönä isän puolelta.

Teemu Lahtinen löysi poliittisen kodin

Perussuomalaisista
Kun espoolainen ATK-suunnittelija Teemu
Lahtinen viime kunnallisvaalien jälkeen liittyi
Perussuomalaisiin, ei hänen perheensä ihmetellyt
eikä vastustanut päätöstä millään lailla. Lahtisen
perheellä tai suvulla kun ei ennestään ollut
minkäänlaisia juuria politiikassa.
- Minulla oli kavereita ja tuttuja mukana puolueen toiminnassa. Vaalikampanjan aikana tutustuin porukkaan paremmin ja liityin mukaan.
Teemu Lahtinen oli ehdokkaana myös viime eduskuntavaaleissa. Ehdokkuus oli pikemminkin
harjoittelua tulevaisuutta varten,
joten rahaa hän ei vaalibudjettiin
käyttänyt.
- Panostin kuitenkin nettiin hyvin paljon.
Tuleviin kunnallisvaaleihin
hän ei vielä ole ehtinyt paljon
vaalityötä tekemään, mutta luultavasti netti tulee olemaan merkittävässä osassa tälläkin kerralla. Vaalibudjettiakaan hänellä ei
ole vielä, mutta kovin suurista
summista ei ole kysymys. Lahtinen arvelee, että voi maksimissaan tuhat euroa irrottaa vaalityöhönsä.

Politiikka suurin harrastus
Teemu Lahtinen on myös Perussuomalaisten Nuorten hallituksen
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jäsen. Tämäkin järjestö on viimeisten vuosien aikana kasvanut paljon ja aktivoitunut entisestään.
Vaaliteemojaan Lahtinen ei vielä ole ehtinyt miettiä kovin paljon. Espoon liikennejärjestelyt tulevat olemaan yhtenä hänen asialistallaan, mutta muista hän ei vielä ole päättänyt.
Työkaverit eivät ole suhtautuneet kielteisesti hänen vaaliehdokkuuteensa tai poliittiseen kantaansa, tosin Lahtinen ei ole varma missä määrin töissä edes asiasta tiedetään, sillä nykyisessä työpaikassaan hän on ehtinyt olla
vasta vähän aikaa.
Lahtinen kertoo politiikan olevan suurin harrastus hänen elämässään. Perussuomalaisten lisäksi hän on aktiivisesti mukana
erilaisissa kansalaisjärjestöissä,
muun muassa Suomen Sisun varapuheenjohtajana.
- Myös partiotoiminta kuuluu
harrastuksiini jossain määrin. Partiolaisuus on elämäntapaan liittyvä harrastus.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Espoolaisen ATK-suunnittelijan Teemu Lahtisen elämän suurin harrastus on politiikka. Kuva: Harri Lindell

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kymen piirin tuore puheenjohtaja Juho Eerola:

Perussuomalaisten suosion kasvu

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Juho Eerolan arkisto

Kymen piirissä räjähdysmäistä
Perussuomalaiset Nuoret ry:n rivijäsenestä Kymen piirin
uudeksi puheenjohtajaksi valittu Juho Eerola, 33, on
nuorin perussuomalaisen piirin puheenjohtaja koko
puolueen historiassa. Puolueeseenkin vasta vuosien 20052006 vaihteessa liittynyt Eerola on kotikaupungissaan
Kotkassa suosittu eduskuntavaaleissa hän keräsi 980
ääntä, joista yli 600 tuli Kotkasta. Se oli eniten kaikista
perussuomalaisista Kotkassa ja seitsemänneksi eniten
kaikista vaaliehdokkaista.
teä mukaan politiikkaan jonain
päivänä. Hän asetti itselleen takarajaksi kolmekymmentä vuotta.
Kun kolmenkympin pysäkki lähestyi, oli aika tarttua toimeen.
- Minua lähestyttiin niin Vihreiden, Vasemmistoliiton kuin Kokoomuksenkin taholta, mutta halusin tehdä päätökseni itse. Tutkailtuani eri puolueiden ohjelmia
huomasin Perussuomalaisten olevan aika lähellä omaa kantaani.
Eerola kiinnostui puolueesta
myös luettuaan paikallisen maahanmuuttajataustaisen perussuomalaisen, Freddy Van Wonterghemin kirjoituksia paikallisista lehdistä.
- Minusta oli kiinnostavaa, että rasistiseksi junttipuolueeksi leimatussa puolueessa oli itse
maahanmuuttajataustainen henkilö. Freddyn mielipiteet olivat
täsmälleen samoja kuin minulla.
Timo Soinin esiintyminen presidentinvaalikampanjassaan oli viimeinen niitti, joka sai minut liittymään puolueeseen.

Maahanmuuttajia ei edes
yritetä kotouttaa

Kymen piirin uusi puheenjohtaja Juho Eerola on töissä perustamassaan Kotkan tulkkikeskuksessa ja iltaisin osaksi omistamassaan metallihenkisessä Back
Room baarissa. Hän on myös naimisissa ja kahden tyttölapsen isä.

Koko Kymen vaalipiirissä Perussuomalaisten kannatuksen kasvu
on ollut suorastaan räjähdysmäistä. Eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset saivat 5,1 prosentin kannatuksen, ja kannatus nousi siellä
enemmän kuin missään muualla
koko Suomessa.
- Kaikille on nostettava hattua.
Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset saivat vain
noin 700 ääntä, mutta viime vaaleissa jo lähes 9 000. Ennen vaaleja esimerkiksi paikalliset lehdet eivät noteeranneet meitä juuri mitenkään nyt on ääni kellossa
muuttunut kun saimme täällä ääniä enemmän kuin vaikkapa Vihreät, Eerola kertoo.
Eerola voitti Kotkassa leikiten
myös nuorison keskuudessa eduskuntavaalien alla pidetyt varjovaalit, saaden joissain kouluissa
lähes 50 prosentin kannatuksen.
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- Nuorisovaaleissa Perussuomalaiset olivat Kymen vaalipiirissä
neljänneksi suurin puolue, jättäen
taakseen jo demaritkin. Ohi menivät vain Kokoomus, Keskusta ja
Vihreät. Tämä tukee omaa oletustani siitä, että Perussuomalaiset on
tulevaisuuden työväenpuolue.

Pakolaiskeskus opetti
maahanmuuttajakriittiseksi
Juho Eerola syntyi 24.2. Etykvuonna 1975, jolloin Euroopan rajat piti määritellä ikuisiksi ajoiksi.
Sattumalta hän syntyi juuri Eestin kansallispäivänä, jossa Eerola näkee hauskaa symboliikkaa
Neuvostoliiton romahdusta ei
tarvinnut odottaa kahtakymmentä vuottakaan.
- Synnyin Kymin kunnassa, joka
vuonna 1977 pakkoliitettiin Kotkaan. Sen jälkeen kaikki Kymin
palvelut on yksi toisensa jälkeen lo-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

petettu. Se lietsoi minussa kapinamieltä suuria puolueita vastaan.
Ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 1994, minkä jälkeen hän kävi armeijan Kymen jääkäripataljoonassa Vekarajärvellä saavuttaen alikersantin arvon. Hänen
työuraansa on kuulunut monenmoista hanttihommaa haudankaivajasta karaokeisäntään. Varsinaiselta koulutukseltaan Eerola on lähihoitaja.
- Olin mielenterveysalalla kunnes Kotkaan perustettiin pakolaiskeskus, jossa työskentelin monta
vuotta. Siellä ollessani vain vahvistui se käsitys, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on holtitonta
ja lyhytnäköistä. Työ loppui vuosien 2004-2005 vaihteessa perustettuani Kotkaan kunnallisen tulkkikeskuksen, missä olen edelleen.

Timo Soini antoi lopullisen
kipinän
Eerola oli jo kouluaikoinaan kiinnostunut yhteiskuntaopista ja historiasta ja päättikin jo varhain läh-

Eerolan ykköshuolena Suomessa
on juuri maahanmuuttokysymys.
Pienissä kunnissa ihmiset saattavat ihmetellä, mikä siinä on niin
kauheaa, mutta suuremmissa kaupungeissa ongelmat alkavat kasautua ja kehittyä jo nyt.
- Esimerkiksi Kotkaan on otettu paljon maahanmuuttajia, joiden
kotouttamisesta tai sopeuttamisesta
suomalaiseen yhteiskuntaan ei ole
huolehdittu tarpeeksi. Tulevaisuudessa he eriytyvät yhä enemmän
omiksi porukoikseen. Jo nyt alkaa
Suomesta löytyä romanien lisäksi
muita samantyyppisiä ryhmittymiä.
Mielestäni Suomessa on työttömiä
riittävästi omastakin takaa, emme
tarvitse työttömiä maahanmuuttajia reserviksi yhtään lisää.
Yksi esimerkki siitä, miten kunnat hyväksikäyttävät valtion löysää maahanmuuttopolitiikkaa, on
se miten valtio kustantaa jokaiselle kunnalle niiden ottamat pakolaistaustaiset henkilöt. Rahoja ei
kuitenkaan millään lailla korvamerkitä, vaan tyypillisesti kunnat käyttävät rahat omiin investointeihinsa ja jättävät pakolaiset selviytymään miten parhaiten
taitavat. Heille ei tarpeeksi opeteta suomen kieltä eikä työllistämiseen satsata riittävästi.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Venäläisten maakaupat
herättävät närää
Kymen vaalipiiri, entinen Kymen
lääni, on ollut muuttotappioaluetta jo pitkään. Se on perinteistä
paperiteollisuuden ja kovan teollisuuden aluetta, mitä on leimannut Venäjän rajan läheisyys niin
hyvässä kuin pahassakin. Venäjän
vaurastuminen näkyy rajaseudulla työllisyyden kasvuna kaupan ja
logistiikan alalla, ongelmia taas
tuottavat esimerkiksi humalaiset
venäläiset rekkakuskit ja huonokuntoiset tiet, mistä syystä henki
on välillä halpaa.
- Myös maakaupat herättävät
närää, kun venäläiset oligarkit
ostavat kultahampaat välkehtien
täältä niitä samoja rantoja joita
isoisät ovat pyssyt kourassa puolustaneet. Tonttikauppoja epäillään tehtävän jopa rikollisessa rahanpesutarkoituksessa, ja samaan
aikaan hinnat kohoavat tavallisen
suomalaisen ulottumattomiin.
Kasvupotentiaali perussuomalaisen aatteen leviämiseen on
Kymessä siis erinomaisen hyvä.
Edellisissä kunnallisvaaleissa Perussuomalaisten menestys oli vielä melko vaatimatonta, mutta nyt
tavoitteena on se, että jokaiseen
Kymen kuntaan saataisiin Perussuomalaisten lista.
- Kunnianhimoinen tavoite, sen
myönnän itsekin. Siksipä vetoankin jokaiseen joka vaikka tämän
kirjoituksen lukee harkitsemaan
vakavasti ehdolle lähtemistä. Sitoutumattomien listalta ei missään
nimessä kannata lähteä. Pikemminkin olisi syytä yrittää houkutella kaikenlaisia pro omakunta liikkeitä Perussuomalaisten listoille.
Ihmisten kyllästymisen vanhoihin puolueisiin on haistettavissa
ilmassa. Perussuomalaiset saavat
viikoittain yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluavat liittyä puolueeseen tai auttaa muulla tavoin.
- Kannatus on jo hyvä, mutta
nyt tarvittaisiin toimijoita. Pelkkä oikean numeron kirjoittaminen äänestyslippuun ei pelkästään riitä. Älkää kysykö, mitä Perussuomalaiset voivat tehdä teidän hyväksenne, kysykää mitä te
voitte tehdä Perussuomalaisten
hyväksi. Tulevat kunnallisvaalit
on sellainen näytön paikka, jossa
jokainen voi tehdä jotain Perussuomalaisten hyväksi.

21

Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Demokraattisesti päätetty
Keskisuomalainen kirjoitti 13.6. maakuntakaavan
kaatopaikasta otsikolla “Mörkökorpi-päätös
kirvelee Laukaassa”. Artikkelin mukaan Laukaan
kunnanvaltuuston ja maakuntavaltuuston
puheenjohtaja Antti Suomala kommentoi päätöstä:
“Vähän kirvelee, mutta demokratia on puhunut ja
sillä siisti”.
Laukaan kunta päätti viime joulukuussa hylätä Mörkökorpi-vaihtoehdon ja poistaa alueen kokonaan kunnan kaavoitusohjelmasta. Myös Suomala äänesti hylkäämisen puolesta.
Kun asia on demokraattisesti päätetty, niin pitäisikö päätös-

kraattisesti tehtyä lainvoimaista
päätöstä. Ilman oikeudellista vaikutusta maakuntakaavalla ei voi
myöskään velvoittaa kuntaa päättämään kaavasta toisin.
Julkisuuteenkin heitetyt vihjailut alueen pakkoliittämisestä esimerkiksi Jyväskylään ovat suoranaista kunnan itsenäisen pää-

tä kunnioittaa, ja kenen pitäisi kunnioittaa? Erityisesti tuota sopii kysyä kuntien päätösvaltaan kuuluvista kaavoitusasioista. Maakuntakaavallahan ei ole
oikeudellisia vaikutuksia, joten
niillä ei voida kumota kaavoitusvaltaa käyttävän kunnan demo-

tösvallan halveksumista. Vähintäänkin pakkoliitoksen perusteena pitäisi olla pakkotilanne, jossa
ei ole muuta realistista vaihtoehtoa olemassa. Jätteenkäsittelylaitoksella on.
Ilmeisesti tsaarin aika on
vielä(kin) lähellä, kun demokratia edelleen korvataan ylhäältä
runnotuilla mahtikäskyillä. Valtuustot ovat kuntalaisten vapaissa
vaaleissa valitsemia elimiä, mutta
kuka valitsi maakuntavaltuuston
jäsenet? Jos maakuntavaltuuston kaavapäätös katsotaan kunnan kaavapäätöstä vahvemmaksi,
niin vähintäänkin kunnalle kuuluva kaavoitusvalta siirtyy kunnan
ulkopuolelle.

Maakuntavaltuustossa laukaalaiset jäsenet ovat vähemmistönä. Kaiketi he kunnioittivat
oman valtuustonsa demokraattisesti tekemää päätöstä, joten
päätöksen teki ei-laukaalaisten
muodostama enemmistö. Kaavoitusvaltaa käyttävässä Laukaan valtuustossa heillä ei ole
edes puheoikeutta.
Sipoon liitospäätöksellä oli
tuota yksittäistä tapausta laajemmat vaikutukset. Se muutti - lakia muuttamatta - vastauksen kysymykseen “saako toisen maalle rakentaa”. Myönteinen vastaus mahdollistetaan hallinnollisella päätöksellä kumota
perustuslaissa turvattu omistusoikeus.

Perussuomalaisen puolueen johtoa:

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Pentti Oinonen

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Pirkko Mattila

Puoluesihteeri
Ossi Sandvik
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PerusS:n puoluehallitus:
Timo Soini, puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
E-mail: timo.soini@eduskunta.fi
Pentti Oinonen, 1. varapuheenjohtaja
Rautavaara
Puh. (09) 432 3131
E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi
Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi
Pirkko Mattila, 3. varapuheenjohtaja
Muhos
Puh. 050-517 3595
E-mail: pp.mattila@kolumbus.fi
Ossi Sandvik, puoluesihteeri
Lintulantie 88, 61270 Luopajärvi
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
E-mail: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
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Vapaa sana

Kunnallisvaalit lähestyvät
Perussuomalaisten idea on, että jokainen ihminen ja
jokainen elämä on arvokas. Perussuomalaiset uskaltavat kristillissosiaaliseen arvopohjaan tukeutuen puuttua epäkohtiin ja nostaa niitä yhteiskunnallisiin keskusteluihin.
Mielestäni Perussuomalaiset on ihmiselle hyvä kautta Suomen maan. Toivon että perussuomalaisuus lyö
läpi paremmin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa kuin se
teki vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. Toivon että mahdollisimman monessa kunnassa ja kaupungissa Perussuomalaiset saavat edustuksen valtuustoon. Toivon että syömme paljon ääniä muilta puolueilta. Jos haluaa
kunnan ja kaupungin toimintaan muutosta, silloin mielestäni ainut mahdollisuus muutokseen on äänestää perussuomalaisten ehdokasta.
Eduskunnassa perussuomalaisten on saatava mahdollisimman paljon tukea vaalilain muutokselle. Kuulin radiosta, että jos vaalilaki muuttuu, perussuomalaiset saisivat kymmenen kansanedustajaa seuraavissa eduskuntavaaleissa. Näin ollen kannatan vaalilain muutosta, mutta
äänikynnystä voisi vielä vähän laskea. Toivon, että mahdollisimman monessa vaalipiirissä saataisiin ainakin yksi
ehdokas läpi seuraavissa kunnallisvaaleissa 2011.
Asun Kauhajoen kaupungissa. Tulevat kunnallisvaalit
Kauhajoella toivottavasti menevät niin, että valtuuston
kaksi suurinta ryhmää menettäisivät paikkoja ja myös
Perussuomalaiset hyötyisivät siitä. Toivottavasti Kauhajoen asukkaat tulevissa kunnallisvaaleissa protestoivat
kahden suurimman valtuustoryhmän linjaa ja näkevät
myös kuinka huono kaupunginjohtaja on.
Asioihin on saatava muutos. Äänestämällä Perussuomalaisten ehdokkaita muutos on mahdollinen. Jos olet
Perussuomalaisten ystävä ja kannatat Timo Soinin linjaa, äänestä Perussuomalaisia.
Lopuksi voin todeta, että Perussuomalaiset on ihmiselle hyvä myös Kauhajoella.
Kunnallisvaaliehdokas Keijo Uusiprosi
Kauhajoki

Ei huvilatontteja
venäläisille Suomesta!
Timo Soini on ihan oikeassa: venäläisillä ei pitäisi olla
oikeutta tonttikauppoihin Suomessa, koska suomalaisetkaan eivät voi ostaa maata Venäjältä!
Antero Tanskanen
Helsinki

Kollaja kuohuttaa
Pudasjärvellä
Pudasjärven kaupunginvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajat, tekö hyväksytte Kollajan alueen ihmisten
kiusattaamisen lainvastaisella Kollajan altaan ja voimalaitoksen rakentamisella?
Kokoomuksen ja Keskustan kansanedustajat ovat
esittäneet Suomen lakien vastaisesti Kollajan voimalaitoksen rakentamista Iijoen vesistöön.
Pohjolan Voima ei omista Iijoen vesistöalueita, vain
vähän koskivoimaa Iijoesta. Nämäkin kauppakirjat tehtiin vuonna 1944, siis sota-aikana.
Iijoen alajuoksulla rikottiin näitä kauppakirjoja ottamalla käyttöön Iijoen vesivoimalaitos.
Kaupunkimme puheenjohtajat, vaikuttaa siltä, että
yllytätte tekin kirjoituksellanne Iijokiseudussa Iijoen
vesistöalueen asukkaiden koti- ja loma-asuntojen sekä maan ja metsien hukuttamiseen ja vesistön sotkemiseen. Kirjoituksenne ”Kollaja ei kuohuta Pudasjärvellä” on valetta. Pyydän Teitä kohteliaasti, ihmisten ystävyyden ja oman itsekunnioituksenne säilyttämiseksi,
pyytämään julkisesti anteeksi kirjoitustanne lehdessä.
Arvoisat kaupunkimme puheenjohtajat, teillä on valta
ja oikeus vaatia Pudasjärven kaupunginvaltuustoa te-
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kemään Kollajan allashankkeen lopettamisesityksen ympäristökeskukselle ja voimayhtiölle, jottei taas tulisi ennenaikaista kuolemaa Iijoen vesistöalueen ihmisille. Säästäisimme samalla rahaa, ilmastoa, puhdasta vettä ja luontoa.
Jaakko Kaukko
Pudasjärvi

Onko TV:n lupamaksu
tarpeeton?
Maksu-TV:n rekisteriä ei aiota nykyhallituksen aikana avata. Eli lupamaksuista laistaneita ei siis paljasteta.
Miksi siis kukaan maksaa? Ehdotan, että TV-lupamaksut kaikille, tai kaikilta POIS!
Jorma E. Taivainen
Vantaa

Venäläiset maanostajat
14.3.1940 Mannerheim totesi päiväkäskyssään talvisodan
kestäneelle kansallemme näin: ”Kohtalomme on kova, kun
olemme pakotetut jättämään vieraalle rodulle, jolla on toinen maailmankatsomus ja toiset siveelliset arvot, maan, jota vuosisatoja hiellä ja vaivalla olemme viljelleet. Mutta
meidän on otettava kovat otteet voidaksemme siellä, mitä meillä on jäljellä, valmistaa kodin niille, jotka ovat tulleet kodittomiksi, ja paremmat toimeentulomahdollisuudet kaikille, ja meidän tulee olla kuten ennenkin valmiina
puolustamaan pienempää isänmaatamme samalla päättäväisyydellä ja samoin kovin ottein, millä olemme puolustaneet jakamatonta isänmaatamme.”
Päiväkäsky on valitettavasti tänään, 68 vuodenkin päästä
edelleen ajankohtainen. Lyhytnäköinen omaneduntavoittelu on vaientanut omantunnon äänen. Itä- ja kaakkoisosissa isänmaatamme raikaa balalaikka ja venäjänkieliset laulut. Maa vaihtaa kiivaasti omistajaansa ilman että se tuntuu
huolettavan juuri ketään. Suomesta ei tunnu löytyvän poliitikkoa, jolla olisi selkärankaa sanoa, että tätä maata ei saatu
pakolla, eikä sitä saa nyt rahalla. Ongelmaa kierrellään eikä
uskalleta sanoa ääneen totuutta, sitä että venäläisten massarynnistys on muodostunut alueelliseksi ongelmaksi. Jopa sananvapautta rajoitetaan, jos asia esille otetaan.

Ohjeet Vapaan sanan
kirjoituksiin
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei
julkaista.
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Asiallinen maahanmuutto ja maanomistus ovat täysin eri asia ja siinä ei ole mitään pahaa. Kunhan noudatetaan tiettyjä sääntöjä. Olen todella huolissani siitä,
että asiaa ei kyetä näkemään euroja pidemmälle. Tässä asiassa kaivattaisiin nyt johtajuutta. Jokainen ”rivikansalainen” joka toitottaa, että ei ole väliä kuka ostaa
kunhan rahaa saadaan, voi nyt miettiä arvojaan. Miltä maamme näyttää 20 vuoden kuluttua? Onko edessä
samat ongelmat kuin muissakin maissa, jotka ovat heränneet valvomaan etujaan liian myöhään?
Olen viime aikoina miettinyt usein, miltä veteraanipolvesta tuntuu nykyinen meno. Mitä olisi rintamajermu, lotta tai tehtaassa selustassa yötä päivää työskentelevä ajatellut, jos viereen olisi saapasteltu ja kysytty: ”Mitäpä tuumaat, jos sodan jälkeen myydään nämä
maat esimerkiksi nyt vaikka venäläisille?” Olisi varmasti kaikkien koettelemusten jälkeen tuntunut pahalta. Erityisen pahalta sen täytyy tuntua myös siksi,
että maata nyt myyvä sukupolvi on jälleenrakentajien omaa lihaa ja verta. Meidän tulisi muistaa veteraanisukupolven uhrauksia ja vaalittava perintöä, joka ei
koskaan himmene. Edesmenneen jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnroothin sanoin: “Tärkein tehtävämme on
ja pysyy: itsenäisyyden, vapauden ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen.” Tätä oikeutta voimme jokainen
vaalia omalla pienellä osuudellamme.
Raul Lehto
Perussuomalaiset

Suomalaisesta työstä on
huolehdittava
Olen huolissani työntekijöiden asemasta Pohjois-Suomessa. Oulun seudulla on vanhastaan vaikeaa pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta kuitenkin työnantajat ottavat
mieluummin töihin halpaa Euroopasta saapuvaa työvoimaa. Vuokratyövoimalle ei tarvitse maksaa samoja
oikeuksia kuin kansallisille työmiehille.
Minulle tästä asiasta kertoi kokenut jäsenemme, jonka läheinen oli yrittänyt saada normaalihintaista työtä
työvoimatoimistosta (Esittivät tästä vielä televisio-ohjelmankin 25.5.2008).
Suomessa ei osata enää pitää huolta suomalaisesta
työstä. Hyvinvointivaltion lakisääteiset, veroilla maksettavat tehtävät puhtaanapito-, autokatsastus- sekä
sairaanhoitoaloilla ja viimeksi äitiyspakkaustyö myydään ulkomaalaisille. Työn tuottavuus on muuttunut
osingoiksi ja siksi pääomatuloja tulisi verottaa sen mukaan, miten omistajien tulot nousevat ja työttömyyskulut kasvavat kansantaloudessamme.
Tulevissa kunnallisvaaleissa on tärkeää, että kunnan
päätöksenteko- ja valmisteluelimissä on jäseninä tavallisia viisaita työntekijöitä, jotta päätöksenteossa voidaan
ottaa huomioon kuntalaisten todelliset palvelutarpeet.
Demokratia vaatii toteutuakseen läsnäoloa ja tiedonsaantia.
Vaili K. Jämsä
Oulu

Maassa
maahanmuuttajien
tavalla
Aidosti monikulttuurinen Suomi on taas yhden askelen lähempänä. Helsingin Sanomien (27.7.) mukaan on
helsinkiläisessä Tapaninkylän asukaspuiston uima-altaan kupeessa kielletty bikineissä esiintyminen. Perusteluksi mainittiin mm., että meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia, joita liian paljastavat vaatteet saattavat loukata.
Eli maassa maahanmuuttajien tavalla - myös kantaväestö.
Kim Lindblom
Helsinki
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Eskon kuvakulma

(Norm. viestin hinta.)

lyhyet

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut viestit
numeroon 0207 920 362 tai 040-749 9362

Media harhauttaa kansaa. En pidä siitä että media ja lehdistö harhauttavat äänestäjiä. Luodaan sellainen kuva että jos äänestää suuria puolueita ääni ei mene hukkaan. Tämä on väärä asenne.
Toivon että Kauhajoella ei mennä tähän lankaan ja siihen mitä suuret valtuustoryhmät lupaavat. Kauhajoen Perussuomalaiset
yrittävät tehdä se minkä lupaavat. Mutta Perussuomalaisetkaan
Kauhajoella eivät voi saada kaikkea aikaan kun suuret ryhmät jyrää äänestyksissä hyviä esityksiä.
Nytkin Kauhajoella 19 000 euron
avustus koripalloon muuttui 39
000 kun suuret ryhmät kaatoivat
pienten ryhmien esityksen.
Keijo Uusiprosi, Kauhajoki
Kuka on Arjen Sankari? Timo,
totta kai. Rankka mies oikealla

Naisasiaa yhteisrintamana yli puoluerajojen

Perussuomalaiset Naiset ry osallistui
puolueemme aktiivisena naisjärjestönä kansainvälisen naistenpäivän tapahtumaan Helsingissä, jonka pääjärjestäjinä olivat NYTKIS ja NJKL,
sekä Naiskulttuuripäiviin Tampereen
yliopistolla (ensin huomioitiin äidit,
neidit, mummit ja tyttäret ja heti perään oli tarjolla kulttuuria niin nuorille kuin vanhoillekin naisille ja vähän
muillekin teemalla “Nainen ja työ”).
Ne olivat tilaisuuksia, joissa tehtiin

sopuisaa yhteistyötä yli puoluerajojen, kukin puolue esittelypöytineen.
Molemmissa tilaisuuksissa oli yleisönä ja ohjelman esittäjinä sekä naisia
että miehiä.
Vaikka Naisjärjestöjen Keskusliito ry (NJKL) on eri naisjärjestöjen kattojärjestö, ovat sen jäsenistä
monet ehdottomasti epäpoliittisia
(esim. Martat). Perussuomalaiset
Naiset ry on NJKL:n jäsenjärjestö ja
sen vuosikokouksissa on ollut myös
edustajamme. NJKL:ssa jäsenjärjestönä on edustus NYTKIS ry:n hallituksessa, samoin kuin meillä. Järjestön pääsihteeri on Leena Ruusuvuori. NJKL ja NYTKIS tekevät yhteistyötä ja tukevat mm. kampanjoin
naisehdokkaita vaaleissa.
NYTKIS - Naisjärjestöt yhteistyössä ry on suomalaisten naisjärjestöjen yhteenliittymä, kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa olevien puolueiden naisjärjestöt
sekä Naisjärjestöjen Keskusliito ry,
Suomen Naistutkimuksen Seura ry
ja Unioni Naisasialiitto Suomessa

ry. Nytkis ry:ltä on enenevässä määrin pyydetty asiantuntijalausuntoja
lakiehdotuksia valmisteltaessa ja
muissa tasa-arvoon liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä. Eduskunta vahvisti juhlaistunnossa sen rahoituksen harkinnanvaraisesta lakisääteiseksi viime vuonna.
Asioita, joihin me Perussuomalaiset Naiset vaikutamme laajasti
NYTKISin kautta, ovat olleet esimerkiksi kysymys työn ja perheen
yhteen sovittamisesta, vanhempien vapaat lapsen syntyessä ja niistä aiheutuvien kulujen jakaminen
naisten ja miesten työnantajille, samapalkkaisuus, pätkätyöt tai työssä eteneminen, pääasiassa naisiin
ja lapsiin kohdistuva väkivalta, ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja
auttamisen vaikeus jne. Eli samat
tärkeät kysymykset, joista monet
löytyvät teeseinä esitteessämme!
Ne ovat asioita jotka vaikuttavat
perheisiin, ja perheissä ovat tärkeitä kaikki, luonnollisesti myös miehet ja pojat. Siksikin ne ovat yhtei-

POSTIMAKSU
MAKSETTU
vanha osoite:

24

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

siä asioita naisille yli puoluerajojen,
niin meillä kuin muuallakin.

Jäsenten vakaumuksia
ei jyrätä
NYTKIS ry:llä on hallitus, joka keskustelee ja hyväksyy yksimielisesti mielipidekirjoitukset, kannanottojen ja lausuntojen aiheet sekä sisällön. Jokainen hallituksen jäsen
kustakin puolueesta saa hyväksyttäväkseen asiantuntijalausunnot,
kannanotot ja mielipidekirjoitukset. Lisäykset ja muutosehdotukset
toteutetaan yhteisymmärryksessä.
NYTKISistä tiedottaessamme pyrimme yhdenmukaisuuteen riippumatta puoluekannasta.
NYTKIS ry ei “jyrää” vakaumuksia (esim. sitoutumaan oman puolueohjelman vaatimiin keinoihin),
vaan nostaa kansalaisten tietoisuuteen yleisiä tasa-arvoa heikentäviä
ongelmia tai parannusehdotuksia
niihin. Yhteinen nimittäjä on, että
voimme olla yhtä mieltä asian tärkeydestä ja hyväksymme päätöksen. NYTKIS ry:n näkökulma on
luonnollisesti naisen ja lapsen, koska kysymyksessä on naisjärjestö.
Painopistealueeksi valitaan vuosittain hallituksen yhteisesti hyväksymä
teema, jota kulloinenkin puheenjohtaja oman järjestönsä edustajana voi
ehdottaa. Koska järjestö työskentelee
“todellisen sukupuolten välisen tasaarvon ja naisten aseman edistämiseksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla”, painotin Perussuomalaisten Naisten puolesta omalla puheenjohtajakaudellani kansallisuutta, siten että naisten tietoisuus
tasa-arvoasioista ja naisten aseman
kehityksestä lisääntyisi tässä maassa kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaupungeissa ja maaseudulla. Kaikkien suomalaisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä esimerkiksi tulkin käyttämisen tarvittaessa pitäisi olla itsestään selvää - kuten
kansanedustajillakin on - silloin kun
“tavoitteena on lisätä naisten tietoisuutta tasa-arvoasioista ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumisesta Suomen lainsäädännössä, politiikassa ja käytännön tasolla”. Laina-
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Kännykkäviestit
paikalla. Jokohan muutkin alkavat uskoa?
Nalle-vaari, Lahti
On aina mukava käydä mökkipaikkakunnan toreilla mutta nyt
kallis bensiini on viemässä kauppiailta elinkeinon koska siirtyminen seuraavalle toripaikkakunnalle päivän tienesti palaa tankissa.
Reijo Villgren, Helsinki
Eläkejärjestöjen on yhteisrintamassa aloitettava tehokas eläkeläisten edun valvonta. Tavoitteena on oltava pienten eläkkeiden
reilu tasokorotus ja suurille eläkkeille katto. Eläkerahastoissa on
rahaa yli 100 mrd euroa eläkeläisten rahaa. Rahan puutetta ei siis
ole. Hallitukselta ja eduskunnalta
vain tahto puuttuu.
P. Alopeus

ukset ovat NYTKISin vuoden 2007
toimintakertomuksesta. Oikein ymmärretty tieto on tärkeää myös vertailevana tietona.

”Kuinka te teette sen?”
Viime vuoden marraskuussa Sofiassa, euroopanlaajuisen naisjärjestöjen
keskusjärjestön (EWL) vuosikokouksessa ihmeteltiin ja ihasteltiin yli
puoluerajat ylittävän naisjärjestön
toimivuutta Suomessa. Keskusteluissamme useat eurooppalaiset kokousedustajat pitivät ainutlaatuisena sitä, että tällainen eri puolueiden
välinen yhteistyö toimii! “Kuinka te
teette sen”, kysyttiin. Omasta puolestani vastasin, että paitsi terveessä
itsekunnioituksessa, myös neuvottelukumppanin kunnioittamisessa piilee yhteistyön mahdollisuus - “olla
asiasta eri mieltä kuin minä”, ei ole
synonyymi ilmaisulle “typerä”.
Muistutimme myös, että meillä
Suomessa tasa-arvotyöllä on pitkä
historia, johon maatamme koetelleet sodat vaikuttivat. NYTKISin
edustajina olimme pääsihteeri Tanja
Auvisen kanssa iloisia Suomen naisten saamasta tunnustuksesta. EWL
päätti uutena asiana kehittää perinteisiä rajoja ylittävää yhteistyötä jäsenjärjestöjensä keskuudessa.
NYTKISin puitteissa on demokraattista päätöksen tekoa opiskeltu tänä vuonna 20 vuotta. Suunta
on selvillä ja harjoitukset jatkuvat
kunkin puolueen johdolla aina vuoden kerrallaan. Viime vuonna, joka
oli myös naisten täysien poliittisten
oikeuksien 100-vuotisjuhlavuosi, oli
puheenjohtajajärjestönä Perussuomalaiset Naiset ja NYTKISin puheenjohtajana Marjo Pihlman. Tänä
vuonna ovat vetovuorossa Sosiaalidemokraattiset naiset puheenjohtajansa kansanedustaja Tarja Filatovin johdolla. Me jatkamme eduskuntapuolueena hallituksessa.
Marjo Pihlman
NYTKIS ry:n hallituksen jäsen
Perussuomalaiset Naiset ry:n
toiminnanjohtaja ja
hallituksen jäsen
(Väliotsikot toimituksen)
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