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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Heinäkuussa Suomessa
Suomi tarjoaa matkaajalle monenlaista elämystä
ja kulttuurikokemusta niitä haluaville. Olemme yöttömän yön alueella, pohjoinen maamme saa kylpeä
auringonvalossa yöt ja päivät. Tämä on tietenkin hyvä vastakohta kaamokselle. Alueellamme on monien
järvien ja meren tarjoamaa
riemua, on hyviä uimarantoja ja kalaisia poukamia.
Monenlaiset kulttuuritapahtumat kilpailevat keskenään yleisöstä, suurimpina mainitsen Savonlinnan oopperajuhlat ja tietenkin perinteisen jazz -ta-

pahtuman, joka saa Porin
kaupungin täyteen iloisia
jazzin ystäviä.

Kallistahan
tämä kaikki on!
Suomessa turistina oleminen ja yleensäkin matkustaminen on hirveän kallista,
on melkein halvempaa ottaa matka etelänmaille pariksi viikoksi kuin viettää
lomansa täällä Suomessa.
Palkkataso ei selitä maamme kalleutta, vaan monenlaiset verot ja maksut ja
tietenkin palkan sivukulujen järjetön maksu. Näistä kaikista koostuvat matkaajan maksamat korkeat
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hinnat maassamme. Noita
kaikkia kuluja pitäisi saada pienennettyä, jotta matkailu alkaisi kukoistaa yhä
enemmän. Matkailuun valtiovallan kannattaa sijoittaa, olemme tuhansien järvien maassa, ympäristömme on vehreää ja puhdasta.
Pohjoinen sijaintimme antaa meille suuren kilpailuedun matkailun alalla. Mat-

kailija, joka saa kokea ruskan tai yöttömän yön kertoo kokemuksistaan varmasti tuttavapiirilleen, joka
taas kiinnostuu matkustamaan Suomen eksoottiseen
luontoon. Tietenkin myös
ulkomaalaiset osaavat vertailla eri maiden hintatasoa,
ja toteavat Suomen olevan
kallis maa. Monet ulkomaalaisista tuttavistani ovat ihmetelleet, miksi Suomessa
kaikki maksaa niin hirveän paljon.

Kustannusremontin
paikka
Valtiovallan pitää tukea
suomalaista matkailua entistä enemmän, onhan usein
vielä niinkin että yrittäjän

jos toinen yrittäjä menestyy,
vaan se tuo yhteistä hyvää
kaikille osapuolille. Voimme
luoda Suomeen ympärivuotisen, kannattavan ja vahvan matkailualan yrittäjien
muodostaman ammattiryhmän, joka investoi voimakkaasti ja työllistää myöskin
voimakkaasti.
Valuuttatuloja olemme
aina kaivanneet, nyt meillä
on mahdollisuus saada niitä
yhä enemmän jos toimimme oikein ja hyödynnämme
niin kulttuuri- kuin sijaintivahvuutemme mahdollisimman hyvin matkailun kovalla kilpailuareenalla.
Hyvää heinäkuuta kaikille perussuomalaisille ja
muillekin lehtemme lukijoille.

Puoluesihteeri
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Puolueemme kasvaa
ja vankistuu
Voitetut eduskuntavaalit ja
kesäkuinen Oulun puoluekokous todistivat, että Perussuomalainen puolue on vakiinnuttanut asemansa ja on
nyt vahvempi kuin koskaan
aiemmin. Saamme paljon palautetta ja uusia ihmisiä tulee toimintaan mukaan.
Poliittinen toiminta on
kuitenkin pitkäjänteistä puuhaa, eikä siinä itsestäänselvää ole mikään. Tarvitsemme malttia, hallitaksemme kasvun ja voittaaksemme seuraavatkin vaalit.
Oulun kokouksesta pari lausetta. Kiinnostavimpia
ja puhutuimpia aiheita siellä taisivat olla henkilövalinnat, joihin luonnollisesti tälläkään kerralla aivan kaikki
eivät olleet tyytyväisiä. Kannatus kuitenkin demokraattisesti punnittiin niitten ehdokkaitten kesken, jotka olivat tehtäviin käytettävissä.
Puolueemme kannatuksen
kasvu alkaa näkyä vähitellen
mielipidemittauksissakin.
HS-gallup mittasi Perussuomalaisille ensimmäisen kerran tasan 5 % kannatuksen.

Taakse jäivät selvästi KD
ja RKP, joiden kannatus on
laskussa. Muutokset puolueiden kannatuksissa ovat olleet vaalien jälkeen muitten
osalta vähäisiä, mutta Perussuomalaisten kannatus
on noussut maalisvaaleista
0,9 prosenttiyksikköä.
Toisen tuoreen HS-gallupin mukaan Perussuomalaiset ovat kansalaisten mielestä onnistuneet parhaiten
oppositiopolitiikassa. Kansalaisista 43 prosenttia antaa Perussuomalaisille erittäin tai melko hyvän arvosanan toiminnasta oppositiossa. Taakse jää selvästi
suurin oppositiopuolue Sdp,
jonka politiikkaa arvostaa vain runsas kolmannes
kansasta. Peräti joka toinen antaa Sdp:lle melko tai
erittäin huonon arvosanan.
Kaiken kaikkiaan koko vasemmiston arvostus on alamaissa. Vähiten neljästä oppositiopuolueesta kansalaiset arvostavat Vasemmistoliiton oppositiopolitiikkaa.
Vain 27 prosenttia pitää sitä hyvänä.
Olennaisena osana Suomen kesään kuuluu lukematon määrä erilaisia messu-
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ja, näyttelyitä, markkinoita
jne. Näissä kesätapahtumissa käy yleensä paljon yleisöä. PerusS piireille ja osastoille näiden tapahtumien
yhteydessä tarjoutuu usein
erinomainen mahdollisuus
jakaa yleisölle monipuolisesti tietoutta Perussuomalaisesta puolueesta. Käyttäkää hyväksenne. Lupa-asiat
kuntoon, esittelypiste torille ja tietoa jakoon. Lehdet
ja esitteet viedään käsistä, kiinnostus ja kysyntä on
kova. Tämän tiedän, koska
olen näihin ”tietoiskuihin”
osallistunut. Sitäpaitsi se on
palkitsevaa pohjatyötä kunnallisvaaleja ajatellen.
Kunnallisvaaleissa valtakunnallinen kannatuksemme on ollut vähän alle prosentin luokkaa, tähän saakka. Seuraavalla kerralla tähtäämme kolmen - neljän
prosentin kannatukseen. Tuloksen moninkertaistaminen
kertaheitolla on kova tavoite. Tehtävä on haasteellinen,
mutta mahdollinen. Mehän
emme lähde vaaleihin osallistumisen ilosta. Me lähdemme voittamaan.
Tiedossani on, että ainakin muutamissa osastois-

sa ehdokashankinta on hyvässä alussa ja ensimmäiset
Perussuomalaiset kunnallisvaaliehdokkaat ovat jo
suostumuksensa antaneet.
Merkillepantavaa ja esimerkillistä on, että monet
puolueen poliittisesti kokeneet vaikuttajat ovat jo
hyvissä ajoin ilmoittaneet,
olevansa lähdössä innolla
vaaleihin ehdolle. Puolueemme karaistunut, sitkeä
ja kaiken kestänyt ydinjoukko onkin ehdottomasti tarpeen ja heidän paikkansa on etulinjassa.
Puoluetoimiston, piirijärjestöjen ja osastojen on paneuduttava kunnallisvaalityöhön huolella, heti syyskauden alussa.
Ennen sitä, pitäkää lomaa
ja nauttikaa kesästä.
Ossi Sandvik

Hyvää kesää kaikille
perussuomalaisille!

Aineisto: Toimitukseen viim. kuun vaihteessa.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata
ja otsikoida tekstejä.
Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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tarjoama palvelu on ainoastaan sesonkiaikaista, mutta kustannukset ovat ympärivuotisia. Työvoimakustannusten alentaminen on
mielestäni paras keino tukea matkailualaa Suomessa. Yhteismarkkinoinnin
luominen ympäri maailmaa
on yksi avainasemassa olevia tekijöitä, jotka nostaisivat turistimäärät helposti kaksinkertaiseksi nykyisestä tasosta.
Pienen yrittäjän ongelma on se, että ei ole varaa
sijoittaa riittävästi markkinointiin eikä myöskään ole
tarpeellista markkinoinnin
osaamista. Suomalainen
kateus on ollut yksi yhteismarkkinoinnin este, se ei
ole koskaan joltakin pois,
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Työn ja levon suhde
Monella meistä on liikaa töitä ja osalla
ei ole töitä lainkaan. Tämä ongelma on
ikuinen. Työt eivät tekemällä lopu. Tiedän sen itsekin. Poliittinen työ ei ole helpoimpia, mutta polku on vapaaehtoisesti
valittu, eikä työ onnistu, jollei ole kansan
tai puolueen jäsenten luottamusta. Tiedän itsekin, että puheenjohtajan hommista vapautuu yhdellä nimenkirjoituksella, jos halua on. Minä halusin ja haluan jatkaa.
Huomasin presidentin- ja eduskuntavaalikampanjan aikaan, että mikään ei riitä. Ei pystynyt vastaamaan pyyntöihin, eikä oma panos tahtonut riittää kovimmalle tuomarille - omalle itselleni. Kun näki,
että kiertäminen auttaa ja innostaa töihin
ympäri Suomen, oli työlle ahnas. Vaalit
meni hyvin, mutta jälkilasku tuli perässä.
Opin jotakin työn ja levon suhteesta. Ei
suomalainen puhetta usko. Se usko vasta
kun se näkee tai sille näytetään.

Perussuomalaisilla
perusta on kunnossa
Olen johtanut puoluetta kymmenen
vuotta. Siinä ajassa on tapahtunut paljon,
enimmäkseen hyvää. Puolue on noussut
yhdestä kansanedustajasta viiteen ja jäsenmäärä on noussut neljästäsadasta moninkertaiseksi.

”Kansa tietää,
että äänestimme
puoluetukien
korotusta vastaan”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Kansakin tuntuu, ainakin jos Helsingin
Sanomien tutkimukseen on uskomista, luottavan oppositiopolitiikkaamme SDP:täkin
enemmän. Perussuomalaisten linjakin alkaa
tulla tutuksi. Puolueen näkyvät henkilöt kyllä tunnetaan. Se on sekä etu että rasite. Ilman tunnettavuutta ei tule ääniä.
Puolueemme vaaliohjelma oli hyvä. Sitä
paperia voi kyllä puhtaalla omallatunnolla
puolustaa. Tätä ohjelmaa on hyvä kehittää
ja täydentää. Eduskuntaryhmä äänestytti lisäbudjetissa hyvin keskeiset asiat ja ne saatiin myös julki. Kansa tietää, että äänestimme puoluetukien korotusta vastaan.

Kunnallisvaalituloksen ratkaisee ehdokashankinta. Kun meillä on hyviä ehdokkaita. ääniä tulee varmasti. Haastan
kaikki hakemaan uusia ehdokkaita. Puolueen perusta on kunnossa, se on tunnettu ja kannatus on noussut eduskuntavaalituloksestakin. Kunnallisvaalit ovat kuitenkin aivan toisenlaiset vaalit kuin eduskuntavaalit, mutta eduskuntaan noustaan
usein valtuustojen kautta. Nykyiset kansanedustajammekin ovat kaikki valtuutettuja.
Jos haluat kansanedustajaksi, seuraavissa kunnallisvaaleissa haluat ja menet
valtuustoon. Se on ensimmäinen askel. Ei
ehkä riittävä, mutta välttämätön.

Kansalaisadressi lapin ihmisten, metsien ja
metsätalouden puolesta
Allekirjoittaneet metsäalan toimijat ovat
keränneet lähes 9000 nimen kansalaisadressin Lapin ihmisten, metsien ja metsätalouden puolesta. Adressi on alueella asuvien kansalaisten ja heitä tukevien ihmisten hätähuuto. Metsätalous- ja teollisuus
on edelleen Lapin tärkein toimiala eikä sen
tulevaisuutta saa vaarantaa pienen vähemmistön vaatimuksesta.
Adressin tavoitteena on kertoa päättäjille ja kansainvälisille metsäteollisuuden asiakkaille, kuinka Greenpeace ja sen liittolaiset Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Suomen WWF ovat jo pitkään
jatkuneella metsäelinkeinon vastaisella toiminnallaan vakavasti uhkaamassa koko Lapin taloutta ja tulevaisuutta. Greenpeace ja
Luontoliitto ovat vaatineet, että Keski-Lapista suojellaan lisää valtion maita 100 000
hehtaaria. Keski-Lapin valtion omistamista
talousmetsistä on tällä hetkellä suojeltu jo
50 %. Lapissa metsien suojelutaso on sekä
eurooppalaisittain että maailman laajuisesti
tarkasteltuna erittäin korkea ja se on toteutettu kasvupaikat huomioiden kattavasti.
Keräyksen järjestäjät ovat huolissaan sahojen ja muun metsäteollisuuden puuraaka-aineen saatavuudesta. Ylimitoitetut suojeluvaatimukset vaarantavat Pohjois-Suomen metsätalouden tulevaisuuden ja sitä
kautta heikentävät alueen ihmisten elinoloja ja toimeentulomahdollisuuksia. Venäjän
suunnittelemat puun tuontitullit kärjistävät
entisestään tilannetta ja toteutuessaan ne
vähentävät merkittävästi tuontipuun osuutta. Tällä hetkellä metsäteollisuudella on jo
pulaa puusta. Esim. Kemijärven selluteh-
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Eduskunnnan kevätistuntokauden
viimeinen täysistunto pidettiin
20.6.2007.
Syysistuntokauden ensimmäinen
täysistunto pidetään tiistaina 11.
syyskuuta kello 14 alkaen.

Kaksi uutta kirjaa
eduskunnan
historiasta
Eduskunnan satavuotisjuhlien historiakirjasarjasta julkistettiin kaksi uutta osaa keskiviikkona 13. kesäkuuta. Nyt ilmestyneet kirjat ovat Valiokunnat lähikuvassa (osa 7) ja
Ensimmäinen ja neljäs valtiomahti (osa 10).
Osa 7 sisältää Voitto Helanderin ja Kyösti Pekosen ”Eduskunnan vahvistuva valiokuntalaitos”, Jouni Vainion ”Varsinainen
työhän tehdään valiokunnissa” ja Tapani Kuntun ”Valiokuntapersoonia viideltä
vuosikymmeneltä”.
Osassa 10 on Ville Pernaan ”Neljäs valtiomahti haastaa ensimmäisen”, Tuula H.
Laaksovirran ”Eduskunnan virallinen tiedonvälitys” ja Pentti I. Lumpeen ”Eduskuntajournalismin vuosisata”.
Eduskunta ja suomalainen kansanvalta tutkimussarjassa ilmestyy yhteensä 12 osaa.
Sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt Edistyksellisen kansanvallan läpimurto (osa 1),
Eduskunnan muuttuva asema (osa 2), Kansanvalta koetuksella (osa 3), Naiset eduskunnassa (osa 4), Miten eduskunta toimii
(osa 6) ja Eduskunta hyvinvointivaltion
rakentajana (osa 8). Seuraavat kaksi osaa
valmistuvat syksyllä 2007 ja viimeiset kaksi
osaa vuodenvaihteessa 2007-2008.

Runohetki

Suomen kesässä
Jos olisin leivonen,
laulaisin sinulle
heleällä äänellä.

taalla järjestetään neljän viikon seisokki
kesä-heinäkuussa puupulan vuoksi. Lisäksi Stora Enson Kemijärven tehtaalla aloitettiin 14.6.2007 yt- neuvottelut, jotka koskevat syys-lokakuussa tapahtuvia henkilöstön 2-4 viikon mittaisia lomautuksia.
Lapissa hakataan puuta vuosittain n. 3,8
milj. kuutiota, joista valtion mailta n. 1,6
milj. kuutiota. Lapissa metsähallitus voisi
hakata kestävästi 2,2 milj. m3/v. mutta ympäristö- ja matkailusyistä tavoitetta on pienennetty. Lapin metsien kokonaiskasvu on
lähes 12 miljoonaa kuutiota vuodessa.
Lapin metsäteollisuus sahat mukaan lukien käyttää puuta vuosittain n. 7 milj. kuutiota, josta neljä miljoonaa kuutiota tuo-
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daan alueen ulkopuolelta; Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta, ulkomailta mm. Venäjältä ja Ruotsista.
Esitämme, että ministeri ja eduskuntaryhmät ryhtyvät välittömästi toimiin, joilla Lapin metsätalouden toiminta edellytykset turvataan. Lappi ja lappilaiset hoitavat
metsänsä hyvin ja vastaavat suurelta osalta Suomen metsien suojelutasosta. Tiedämme, että jo vuosikymmenien ajan eri toimijat, matkailu ja porotalous mukaan lukien,
ovat toimineet yhteistyössä Lapin metsissä
ja kairoilla. Näin on myös tulevaisuudessa,
jos se on meistä lappilaisista kiinni.
Heikki Nivala

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Jos olisin harakka,
nauraisin sinulle
makeat naurut.
Jos olisin jänis,
vartioisin sinun
puutarhaasi
makuja maistellen.
Jos olisin kettu,
pettäisin sinua,
viekkaudella voittaisin.
Siinä ihminen
kohtaisi itsensä.
Irja Parviainen
Riistavesi
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Onko toiveita paremmasta?
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
29.5.2007 : Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008–2011
Arvoisa puhemies! Kuluva vuosi on antanut monelle suomalaiselle toiveita paremmasta. Sitä ainakin herättivät kovat vaalilupaukset lähes jokaiselle väestönosalle. Puhuttiin suuresta jakovarasta.
Luvattiin parempia teitä ja ratoja. Luvattiin tasa-arvotupoa ja annettiin ymmärtää, että esim. hoitohenkilökunnalle on tulossa 500
euron kuukausittainen korotus
nykyiseen palkkaan.
Vaalit oli ja meni. Saatiin uusi
hallitus ja sen ohjelma. Siinä luvataan edistää, kehittää, parantaa,
selkeyttää, vahvistaa - aivan kuin
ei itsekään uskottaisi asioiden todelliseen läpiviemiseen. Ohjelmasta paistoi heti läpi vaara kansakunnan yhä jyrkemmästä kahtia jakaantumisesta. Tätä arviota
ei ainakaan vähennä nyt käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008–2011.
Ei uskoisi, että kyseessä on uuden hallituksen yksimielinen kehystarkistus, kun hallituksessa on
kaksi uutta puoluetta eli kokoomus ja vihreät, jotka kovin sanoin
kritisoivat edellisen hallituksen
esittämiä kehyksiä. Tuntuu nimittäin siltä, että ”Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi”, jota nimitystä porvarihallitus ohjelmastaan käyttää, on vain korulause vailla todellista pohjaa - sen
verran paljon kehystarkistuksissa
on jälleen nakerrettu hallitusohjelmankin lupauksia. Kuvaavaa
on kehystarkistuspaperissa oleva toteamus: ”Hallitusohjelman
mukaisia toimenpiteitä toteutetaan siinä määrin, kuin se on kehyspäätöksen puitteissa mahdollista”. Poikkihallinnollisia siirtoja voidaan toki tehdä, mutta sil-

loinhan rahat ovat poissa joltain
muulta sektorilta.
Perussuomalaisten mielestä hallitus on unohtanut kaikkein köyhimmät. Toki esimerkiksi 20 euron
korotus kansaneläkkeisiin on hyvä asia, mutta mitä se merkitsee
toimeentulotuen varassa elävälle,
kun jokainen lisäeuro tulee leikkaamaan toimeentulotukea. Näyttää myös siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korotus
tulevana vuonna tulee nakertamaan nopeasti luvatut etuuksien
parannukset. Sama vaikutushan
on uhatuilla polttoaine- ja kotitaloussähkö- sekä jäteveron korotuksilla. Etuuksien leikkaamisestahan on kyse myös lasten kokopäivähoidon maksuttomuuden
poistamisessa. Voikin kysyä, toteuttaako hallitus todella lupaamiaan uudistuksia rokottamalla köyhiä ja vaikeuksissa olevia ja lisäämällä heidän velvoitteitaan?
Lisäksi hallitus ei kerro kehyskauden EU-pakkojäsenmaksujen
määrästä mitään. EU-kita nielee
vuosittain satoja miljoonia euroja
ja Suomen kansa on kestomaksaja. Köyhät kyykyyn ja EU-eliitin
juhlat jatkuvat!
Hallitus lupaa jatkaa tuottavuusohjelman toteuttamista ja
päättää tulevana vuonna uusista toimenpiteistä. Vuoteen 2011
mennessä vähennystä ennustetaan
lähes 10 000 henkilötyövuotta ja
lisäksi luonnollisen poistuman arvioidaan olevan 23 000 henkilöä.
Ehkä toiminta tehostuu, mutta
entä palvelut? Niistä ei aina tälläkään hetkellä enää voida puhua.
Käytännössä toteutus tarkoittaisi,
että työntekijöiden selkänahasta
otetaan viimeisetkin rippeet.
Tässäkin asiassa hallitus itse
näyttää olevan oikein oppimestari. Hallitukseen on saatu ennätykselliset 20 ministeriä ja lisäksi
näyttää tulevan 10 poliittista korkeapalkkaista valtiosihteeriä ja
jokaiselle tietenkin vielä oma sih-

teeri muiden politrukkien lisäksi.
Siinä sitä on esimerkkiä otettavaksi tavalliselle työn raatajalle,
kun niskassa on hallituksen ukaasit voimavarojen kohdentamisesta
ja työteon tehostamisesta.
Tuottavuusohjelman mukaisesti myös oikeus- ja sisäasiainministeriö joutuvat edelleen vähentämään henkilöstöään. Tämä
tulee vaarantamaan kansalaisten
oikeusturvaa ja palvelujen saatavuutta. Vaarana on, että oikeusistuinten käsittelyajat tulevat pidentymään entisestään. Käräjäoikeusverkon tiivistämisellä ja
lautamiesjärjestelmän lähes totaalisella lopettamisella ei konk-

Tulevaisuusvaliokunta ehdottaa keskeisiä
muutoksia hallituksen kertomusmenettelyyn
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ei pidä hallituksen
kertomusmenettelyä nykyisellään tehokkaana. Valiokunta ehdottaakin merkittäviä muutoksia toimenpidekertomuksiin tai kertomusmenettelyn lakkauttamista ja
korvaamista nykyaikaisemmalla tavalla.
Hallituksen kertomusmenettely on valiokunnan mukaan jäänyt vaikutuksiltaan
heikoksi politiikan ja demokratian ylimmän tason ohjaus- ja valvontavälineenä. Sen
avulla ei myöskään valvota

4

hallituspolitiikan isoja kysymyksiä, vaan kertomuksista on tullut
tavoitteisiin ja mahdollisuuksiinsa
nähden eri hallinnonalojen rutiininomainen kirjaamismenettely.
Tulevaisuusvaliokunta ehdottaa hallituksen kertomusmenettelyn kehittämistä omintakeisena kertomuksena sekä sisällöllisesti että prosessina. Vertailukohtana on mainittu Valtion tilinpäätöskertomusta, jossa on siirrytty
vuosittain tiettyjen erityisteemojen käsittelyyn ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.
Toisena vaihtoehtona valiokunta tuo esiin toimenpideker-
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tomusten lakkauttamisen ja
korvaamisen uusilla menetelmillä. Tämä edellyttäisi perustuslain muutosta ja parlamentaarisen valvonnan kokonaistarkastelua.
Valiokunta katsoo, että valiokuntien vireillepano-oikeutta tulisi laajentaa samalla
lailla kuin tarkastusvaliokunnan kohdalla. Valiokunnilla
tulisi olla mahdollisuus viedä nykyistä laajemmin täysistuntoon tärkeiksi katsomiaan pitkän aikavälin periaatteellisia asioita.

reettisia parannuksia juurikaan
saada. Syyttäjien tilannetta ei helpota suunniteltu syyttäjien lisääntyvä osallistuminen esitutkintaan.
Nykyisinkin syyteharkinta pitkittyy kohtuuttomasti alimiehityksen johdosta. Tuottavuuden saavuttamiseksi esitetään poliisipiirien määrän vähentämistä. Poliisipalvelut luvataan tietenkin säilyttää koko maassa. Tiedämme,
että nämä lupaukset ovat utopiaa. Suunniteltujen toimien toteutuessa poliisin näkyvyys, hälytysvalmius ja ns. tavallisten rikosten
tutkintatehokkuus tulee heikkenemään entisestään etenkin maakuntien reuna-alueilla.
Perussuomalaiset ovat hämmentyneitä tienpidon määrärahoista, joita kehystarkistuksessa
ei ole juurikaan nostettu hallitusohjelman tasosta. Ei näyttänyt auttavan, vaikka hallitukseen nimitettiin oma väyläministeri. Toki siellä on mainittu 20 miljoonan euron kertarahoitus perustienpitoon
vuonna 2008 puuhuollon turvaamiseksi. Siinä sitä jakamista riittääkin painorajoitusteille. Todellisuudessahan olemme vuosittain
syöneet tiepääomaamme yli 100
miljoonalla eurolla. Kehyksiin olisi
välttämättä pitänyt saada perustienpidon osalta vuosittaista lisäystä
runsaat 100 miljoonaa euroa ja yksityisteihin myös muutaman kymmenen miljoonan lisäys. Luvattu
35 miljoonaa niputettuna joukkoliikenteen kanssa ei vastaa tarvetta
miltään osin. Esitetyt kehykset tulevat vain lisäämään tieverkoston
kunnon jälkeenjääneisyyttä, kun
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suuri osa rahoista joudutaan käyttämään päivittäiseen teiden lisääntyvään hoitoon. Näin alhaista tiemäärärahakehystä ei olisi uskonut
edes pahimmissa unissakaan, sillä
puheet ennen vaaleja olivat lupauksissa aivan toisella tasolla.
Perussuomalaiset olisivat toivoneet, että vaalikampanjassa
kaikkien puolueiden esille nostama opintorahan 15 prosentin
korotus olisi toteutettu välittömästi. Myös lesken ja alaikäisten
lasten aseman helpottaminen pitäisi toteuttaa vuoden 2008 alusta lukien.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmää hämmästyttääkin hallituksen aikomus siirtää useita hallitusohjelmassa luvattuja etuuksien parannuksia hallituskauden
loppupuolelle talouden ylikuumentumiseen vedoten. Täytyy
toivoa, ettei väitetty ylikuumentuminen kestä koko vaalikautta!
Esimerkiksi Kemera-tukien myöhentäminen tulee vaikeuttamaan
entisestään teollisuuden puuhuoltoa tulevaisuudessa. Taimikoiden
hoito tarvitsisi tukirahat nopeasti,
samoin kuin maatalous tarvitsisi
toimintaedellytystensä vahvistamiseksi tarkoitetut varat.
Käsityksemme mukaan erityisen ongelmalliseksi tulee muodostumaan perintö- ja lahjaverosta luopumisen myöhentäminen yritysten sekä maa- ja metsätaloustilojen sukupolvenvaihdostilanteissa. Harva lähtee tässä
tilanteessa tekemään sukupolvenvaihdoksia. Suurempien vahinkojen välttämiseksi kyseiset helpotukset tulisi säätää ensi vuoden
alusta voimaan.
Selonteossa luvataan kauniisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, mukaan lukien
omaishoito ja vammaisten henkilökohtainen avustajajärjestelmä.
Koska muuten lupaukset toteutetaan ja miten? Oikeudet on saatava laintasoisiksi subjektiivisiksi
oikeuksiksi. Viime aikoina on aivan riittävästi nähty, kuinka kansalaiset ovat eriarvoisia lain edessä riippuen kotikuntansa taloudellisesta tilanteesta ja kuntapäättäjien armollisuudesta.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmää hämmästytti, ettei selonteosta löytynyt minkäänlaista lisämyötätuntoa sotiemme veteraaneille eikä kotirintamanaisille. Toisaalta kuitenkin selonteosta löytyy hämmentävä, irrallinen
lause: ”Suomen Islamilaiselle
Neuvostolle osoitetaan 60 000 euroa vuotuista avustusta.” Liittyyköhän tämä avustus johonkin laajempaan kokonaisuuteen?
Toivomme, että valtionvarainvaliokunta saisi suuressa viisaudessaan kehysselontekoon merkittäviä parannuksia, sillä hallituksen
linjalla kansalaisten eriarvoisuus
tulisi vain jatkumaan ja syvenemään entisestään.
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Aatteemme väri

Mika Kivimaa
Liiketaloustieteen
opiskelija
Vaasa

on keltainen

Puoluekokouksessa 9.6.2007 rekvisiitta oli hyvin sinistä. Minua suretti hieman, että keltaista väriä
ei näkynyt juuri missään. Ei sillä,
että sininen olisi mitenkään huono väri. Kaikkia värejä tarvitaan
ja sininen sopii erinomaisesti Suomen lippuun. Se ei vain ole Perussuomalaisen aatteen väri.
Perussuomalaiset on puolue, joka ainoana nykyisistä eduskuntapuolueista kannattaa niin sanottua keskitien politiikkaa. Punainen kommunismi ja autoritäärinen sosialismi ovat romahtaneet
ja viimeisten vuosikymmenien aikana olemme saaneet kokea kuinka sininen, kylmä kapitalismi järisyttää Suomen työelämää. Silti EU-ihannoinnin itsepetoksellisuuden liekkiä puhaltaen useat ihmiset vannovat vielä kapitalismin

henkeen ja vereen. Verta vuotaakin pian lisää maailmalla, ellei kapitalismin ja imperialismin yhteyttä tunnusteta ja kaduta.
Auringonvalon spektrissä keltainen väri on keskellä. Keltaisesta väristä pidempiin aallonpituuksiin siirryttäessä valon väri muuttuu punertavaksi ja siirryttäessä
lyhyempiin aallonpituuksiin väri
muuttuu sinertäväksi. Ääri-ilmiöt ovat pahasta, muuallakin kuin
sääkartalla. Siksi meidän on syytä turvautua kultaiseen keskitiehen. Se tarkoittaa yrittäjyyden tukemista, mutta rajoittamattoman
kilpailun ja ”säästökuuri valtion
yhteiskuntapalveluissa jatkukoon
– jäsenmaksut EU:lle nouskoon”
-politiikan vastustamista. Koska
me perussuomalaiset emme tahdo vasemmistolaista holhousyh-

teiskuntaa, emmekä oikeistolaista
raha puhuu -yhteiskuntaa, olemme keltaisia. Emmehän näet ole
myöskään myrkynvihreitä liberaaleja emmekä hillittömiä oransseja, vaan iloisen keltaisia.
Keltainen on paitsi ilon ja kiitollisuuden myös luovuuden väri. Aurinko on keltainen ja se tarjoaa elämää synnyttävää valoa ja
lämpöä maapallolle. Aurinko luo
ja ylläpitää elämää saamalla aikaan veden kierron, jolloin elämä
maallakin puhkeaa kukkaan.
Kun ihminen on terve, hän on
luova. Luovuus kärsii pakkopaidoista ja siksi ylisuuret tehokkuusvaatimukset vievät ihmiseltä
ensin luovuuden ja sitten terveyden. Tämä pitäisi ymmärtää niin
Suomen hallituksen kuin kaikkien kasvatus- ja koulutustehtävis-

sä toimivien ihmisten. Enää ei riitä menestykseen pelkkä edistyksellisin teknologia, vaan myös jakelukanavien, markkinoinnin ja
hinnan tulee olla luovasti ratkaistu. Luovat ratkaisut ovat sellaisia,
että ne sopivat kuhunkin tilanteeseen eivätkä pakottaudu samaan
kaavaan joka maassa tai joka ihmisen kohdalla. Luova talous on
siten keskeinen globalisaatiota rajoittava tekijä.
Emotionaalisesti sininen on
muutoksen väri. Liikennevaloissa
kuitenkin keltainen on muutoksen väri. Keltaisen palaessa tarvitaan harkintaa ja tilannetajua.
Silloin pitää ymmärtää onko valo vaihtumassa punaiseksi vai vihreäksi. Pitää tehdä oikea ratkaisu
oikeaan aikaan. Harkita ehtiikö
vielä kuitenkin mennä ennen pu-

naista, vai onko parempi rauhassa odottaa ja välttää vaara (punainen) ajoissa. Tai sitten keltainen on aika valmistautua uudelle
tiellä lähtemiselle, kun valot vaihtuvat suotuisiksi (vihreiksi). Vihreillä mennään usein eteenpäin
kaikkeen uuteen ajattelematta
sen enempää, onko edes suunta oikea. Punaisilla voidaan taas
juuttua helposti vanhaan paikalla pysymiseen, niin että seuraava valojen vaihtuminen tulee yllätyksenä.
Älkäämme luopuko keltaisesta vain sen tähden, että ruotsalaiset ovat mieltyneet siihen jo aikaisemmin. Kaikki, mikä kiiltää,
ei ole kultaa. Suomen vaakunan
leijona sen sijaan on ja se olkoon
kunniassa muuallakin kuin jääkiekkokaukalossa.

Terveisiä Pohjois-Karjalasta
On ilmeisesti jo aika antaa Pohjois-Karjalankin pojan kuulua itsestään. Katseet on käännetty uusiin koitoksiin ja uusiin vaaleihin.
Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset ovat lähteneet jo liikkeelle
kunnallisvaalit 2008 mielessään.
Olemme täällä karjalassa päättäneet lähteä kunnallisvaaleihin tosimielellä ja suurta vaalivoittoa
kohden. Ehkä täällä mentiin muutama vuosi puolitehoilla ja puolivaloilla kohti koitoksia, mutta nyt
ne ajat ovat ainakin ohi.
Perussuomalaiset ovat jo nyt
terävöittäneet Pohjois-Karjalassa politiikkaa reilusti ja aikovat
jatkaa samoilla linjoilla eteenkin
päin. Siihen kuuluu mm. asioihin
kärkevästi kantaa ottava politiikka ja nöyristelemätön linja kaikkiin suuntiin. Myös oman puolueen suuntaan, jos on aihetta.
Aihetta ei ole juurikaan ollut
arvostella nykyisen puolueenjohdon linjaa, mutta jotain parantamisen varaa olisi silläkin suunnalla. Lähinnä täällä Pohjois-Karjalassa olemme panneet merkille
puolueemme harjoittama maaseutupolitiikka, tai lähinnä sen kokonaan puuttuminen. Jos espoolaisilla ja muutenkin puoluelinjauksia sorvaavilla ei riitä ammattitaito todellisen maaseutupolitiikan
luomiseksi puolueohjelmaan, niin
olemme mielellämme mukana sitä tekemässä.
Maaseutua ei saa unohtaa koskaan ja sen puolustaminen on en-

siarvoisen tärkeää. Kyläkaupat ja
kyläkoulut on pystyttävä säilyttämään, jotta elinvoima maaseudulla säilyy ja sen myötä vetovoima
maaseudulle myös lapsiperheiden
osalta pysyy vireillä. Kyllä maalla
on mukavaa.
Luulenpa, että juuri selkeän
maaseutupolitiikan puuttumisen
vuoksi menetimme huomattavan
paljon ääniä maakunnissa eduskuntavaaleissa 2007.

Turvesoiden tuhoamiselle pitää
myös puolueen johdolta tulla selkeä EI.
Menkäämme kunnallisvaaleja kohti rinta pystyssä ja suurta
vaalivoittoa hakemaan. Se meille sieltä väkisinkin on tulossa, jos
emme halua sitä typeryyttämme
menettää.
Pekka Sivonen
Liperi

Perussuomalaisten kannatuksen suhteellisesti katsottuna
poikkeuksellisen raju nousu jatkuu. HS-Gallup mittasi puolueelle
tasan 5 % kannatuksen. Taakse jäivät selvästi KD ja RKP. Kyseessä on
ensimmäinen kerta, kun PerusS:n kannatus alkaa numerolla 5.
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Kesäkuun puoluekokous:

Timo Soini jatkaa puolueen
johdossa
Timo Soini valittiin yksimielisesti Perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Vastaehdokkaita ei puoluekokoukseen ilmaantunut, Timon
asemaa puolueenjohtajana ei asetettu kyseenalaiseksi edes käytäväkeskusteluissa.
Eduskuntavaalien suuri voitto, viisi kansanedustajaa, laskettiin
hyvin pitkälti hänen ansiokseen, saihan hän suuren äänivyöryn Uudeltamaalta.
Timo Soini haastaa oppositiopuolueista Sosiaalidemokraatit tulevaan kunnallisvaalitaistoon. Puolueen kannatus jatkaa nousuaan,
viimeisen mittausten mukaan se on jo viisi prosenttia.
Puoluekokousväki hyrisi tyytyväisyyttään ja antoi täydet pisteet jo
kymmenen vuotta puolueen johdossa olleelle puheenjohtajalleen.
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Oletko ylpeä ja tyytyväinen kansakuntasi
päämiehestä?
Jokaisella maalla/kansakunnalla
on johtajansa - suuri tai pieni, heikko tai voimakas. Yhtiöt noudattavat toimitusjohtajansa linjaa ja yhtiö esittäytyy asiakkaillensa ykkösmyyjänsä eli ylimmän johtajan kuvajaisena. Oletko työssäsi tyytyväinen ja ylpeä toimitusjohtajastasi?
Oletko ylpeä ja tyytyväinen myös
presidentistäsi? Mikäli olet vilpittömästi tyytyväinen esimieheesi,
on todennäköistä, että teet myös
tulosta ja luot osaltasi positiivista
henkeä yhtiössäsi ja maassasi.
Kiinassa on vahva ja päätösvaltainen presidentti, joka on muun
valtakoneiston yläpuolella. Hu
Jintao on kansakunnan merkki ja
mallinnus yhteenkuuluvuudesta,
mitä Kiina suurena maana tarvitsee pystyäkseen niihin tavoitteisiin,
mitä edesmennyt Kiinan pieni suuri mies Deng Xiaoping määritti.
Kiinassa koko virka- ja puoluekoneisto asemoituu asemansa vakiinnuttaneen presidenttinsä taakse. Presidentti 1) on koskematon (ylimmän johdon valtapelejä ei tässä nyt oteta huomioon
- ne ovat kuitenkin kansalta ”piilossa”) ja edustaa viimeistä lukkoa kansakunnan hierarkiassa.
Kansalaiset eivät kapinoi ja osoita juuri koskaan mieltään ylintä johtajaansa kohtaan Kiinassa - hän on ”eristyksissä”, kuten
tuhansia vuosia vanha keisareiden kausi on viisaasti nykyisyyttäkin, kommunismista huolimatta, opastanut. Kansakunta voi
osoittaa mieltään alue- ja paikallishallintoa vastaan, mutta ei koskaan kansakunnan identiteettiä,
asemansa vakiinnuttanutta presidenttiä kohtaan.
USA:ssa presidentti on yhtä voimakas kuin Kiinassa. Bush
joutuu sitävastoin ”sananvapauden mekassa” kansalaisten hampaisiin. USA:ssa lippu ja kansallislaulu ylittävät presidentin koskemattomuuden, kuten myös armeija, joka on USA:n suurin mittari
maailmalla. USA:ssa kansakunnan ylpeys kohtaantuu ”vapaudessa”, lipussa ja kansallislaulussa. Amerikassa presidenttiä arvioidaan mm. mielipidetutkimuksin;
tätä ei juuri tapahdu Kiinassa. Tuhansia vuosia vanha hallintomalli on ymmärtänyt, että kansakunnalla pitää olla ikoni, joka viimeisenä sanoo sanansa, mikäli se tarpeelliseksi ja kansakunnan eduksi
havaitaan. Näin tapahtui mm. Japanissa, kun keisari, oltuaan hiljaisuudessa kauan, lopetti puolestansa sodan USA:ta vastaan
vuonna 1945.
Kiinassa on aina hallintomallille takaportti. Kiina ei tule kaatumaan vallankumoukseen nykymallistaan. Vallan kolmijako; puolue,
armeija ja keskushallinnon virkamieskoneisto yhdessä maakuntahallintojen kanssa pitää maailman
suurimman kansakunnan koossa,
vaikka meillä länsimaissa odotetaan ihmisten yksilöllisyyden ajavan kollektivismin ohi vallankumouksen barrikadeille.
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Kiinassa kielletyn kaupungin pääportissa on länsimaissa kiistellyn nyky-Kiinan perustajan Mao Zedong ín kuva. Kuvan
häpäisemisestä saa ankaran rangaistuksen. Kiinassa vallan ylin askelma on koskematon ja virkakoneiston ”suojeluksessa”
- kansalaiset ovat ylpeitä johtajastaan ja tämän menestys mitataan hiljaisesti hänen oikeudenmukaisuudestaan.
Kiinalainen rikastuu, mutta ei
hylkää perinteitä, jossa perhe, suku ja ylimmän johdon kunnioitus
säilyvät. Länsimaalaisittain ristiriitaisen Mao Zedong´in asemaa
ei vieläkään arvioida kuin silkkihansikkain - Kiinan kansa ei halua
näin arvioida itseään, vaan on hyväksynyt Mao´n ajan erääksi vaiheeksi matkalla tulevaisuuteen.
Kiina on muuttunut nopeammin
kuin koskaan viimeisten 20 vuoden aikana ja vauhti yltyy, kuitenkin ollen koko ajan ohjaksissa.
Suomessa meillä ei ole enää
johtajaa, meillä ei ole presidenttiä
siinä mitassa kuin vielä reilu kaksikymmentä vuotta sitten. Kansakuntana menetimme tietyn identiteetin; me lähdimme manipuloituna yksinomaisen parlamentarismin junaan vaihtaen ”viimeisen
lukon” ajattelun poliittisen hallintokoneiston ”keskinäiskauppoihin” - jaettaessa ikiaikaista
runsauden niukkuutta kansalaisille. Meillä ei ole enää ”kasvoja”
maailmalla - vahvat johtajat muualla eivät tiedä kuka on Se suomalainen. Meillä ei ole yksilöllisesti
kohdistuvaa päämiestä, meillä ei
ole sellaista henkilöä, joka voisi
ratkaista nopeasti ja tehokkaasti ongelmia, jotka odottavat kulman takana. Voisi ennustaakin,
että tämän nykykokeilun jälkeen
palaamme lähtöruutuun, eli vahvojen presidenttien maailmaan ja Suomi saa jälleen ”kasvot”.
Herää kysymys, miksi maapallon ”sananvapautena ja yksilödemokratiana” itseään pitävä USA
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haluaa pitää itsestään selvänä
niin voimakasta ja henkilöitynyttä päämiestä. Herää kysymys miksi Ranskassa on vahva presidentti.
Miksi Venäjällä on miltei tsaariksi
itsensä julistanut Putin. Miksi vahvimmilla kansakunnilla on päätöskykyinen päämies, onko se merkki kansalaisten uskalluksesta luottaa valtapyramidin huipulle, jonka
se kuitenkin valitsee lähes kaikissa tapauksissa määrä vuosin.
Oletko sinä tyytyväinen esimieheesi? Oletko sinä valmis puolustamaan toimitus-/ ylintä esimiesjohtajaasi? Oletko sinä ylpeä ja
tyytyväinen Suomen ”ylimpään”
polittiseen johtajaan, jolla ei ole

enää paljon sanottavaa. Kansakunta on useasti päämiehensä näköinen ulkomaalaisille - hän on
käyntikortti, jossa pitäisi olla meidän leijona, siniristilippu ja Maamme-laulu, joista ainakin onnistumisissa ja kilpailuissa voitettuamme olemme kiistatta ylpeitä.
Kesälomien alkaessa jälleen
monilla mökeillä, saarissa, rannoilla ja saunoissa väitellään, keskustellaan ja polemisoidaan mitä
oli elämä Kekkosen aikana, sitä aikaa muistellaan - oli se sitten ”pahassa tai hyvässä”. Niinpä
nuo hetket aina kirpoavat keskusteluihin vähintäänkin sen saunaoluen ja -drinkin jälkeen. Suomi

oli Kekkosen aikana rehdisti näköisensä ja muualla maailmassa
ihmiset tiesivät kuka maata johtaa ja kuka sanoo viimeisen sanan. Kansakunta on juuri niin tyytyväinen miten se luottaa johtajaansa ja kuinka oikeudenmukaisesti hän osaa kansalaisiaan toisiinsa nähden kohdella.
Tunnelmaa ja kansallista identiteettiä voidaan kokea myös muuallakin kuin vain amerikkalaisissa elokuvissa (pienellä huumorilla).
Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.blogspot.
com

Perussuomalaislehden aikataulu
Perussuomalainen ilmestyy joka on kuukauden 15.päivä. Jos ko. päivämäärä
osuu viikonlopulle, niin lehti ilmestyy seuraavana arkipäivänä.
Lehteen tuleva aineisto tulee lähettää toimitukseen seuraavan
aikataulun mukaisesti:

Lehti nro. ..................................... Aineisto ................................

Ilmestyy

8/2007 ........................................ 1.8.2007 .......................................... 15.8.2007
9/2007 ........................................ 3.9.2007 .......................................... 17.9.2007
10/2007 ...................................... 1.10.2007 ........................................ 15.10.2007
11/2007 ...................................... 1.11.2007 ........................................ 15.11.2007
12/2007 ...................................... 3.12.2007 ........................................ 17.12.2007
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Merkkipäiviä

Martti Alkula 60 vuotta

Kauppamies ”viimmeesem päälle”
Yrittäjä, perussuomalaisten Jalasjärven paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen
jäsen ja kunnanvaltuutettu Martti
Alkula täytti 60 vuotta keskiviikkona 27.6.2007. Martti on toiminut Perussuomalaisten ja sitä ennen SMP:n kunnanvaltuutettuna
vuodesta 1985 lähtien. Saman ajan
hän on toiminut myös kunnanhallituksen jäsenenä, lähes koko ajan
varapuheenjohtajana. Näiden lisäksi on mainittava vielä useat
maakunnalliset luottamustehtävät eri tahoilla.
Politiikkaan mukaan lähtemistä
hän mietti aikoinaan pitkään, mutta ”änkkääminen” (väitteleminen)
tuntui Marttia kuitenkin kovasti
kiinnostavan. Monet ovat matkan
varrella kyselleet, että miksi juuri
SMP tai Perussuomalaiset on hänelle ollut se juttu, vastaus on ollut aina sama: ”kun on tarpeeksi
vaatimattomista oloista ja pienestä
tuvasta lähtöisin, osaa asettua heikoimpien ja vähäosaisimpien asemaan ja tietää paremmin puolustaa heidän oikeuksiaan”.
SMP ja sen jälkeen perussuomalaiset ovatkin olleet Martille ainoa
oikea vaihtoehto politiikan saralla.
Myös valtakunnan politiikka on ollut alusta asti kiinnostuksen kohteena ja vuosina 1987 ja 1991 Martti olikin kansanedustajaehdokkaana jääden molemmilla kerroilla toi-

PerusS puolueen, E-P:n piirin ja Jalasjärven osaston
edustajat kävivät onnittelukäynnillä Martti Alkulan
täyttäessä 60 vuotta.
seksi, sekä vuonna 1988 presidentin
valitsijamiesehdokkaana.
- Nykytilanteessa kunnallishallinnon suurimpia haasteita tulevat
olemaan yritystoiminnan kehittämisen kautta tapahtuva työpaikkojen lisääminen, jonka kautta
voidaan turvata kunnan ja kuntien asukasluvun myönteinen kehit-

tyminen. Kunnalla on tärkeä merkitys yritystoimintojen kehittämisessä, mutta mitä kustannuksiin tulee, niitten on oltava tasapainossa
kertyvien vuokra- ja verotulojen
kanssa. Lisäksi yhteistyön kehittämismahdollisuudet eri osa-alueilla lähikuntien kanssa tulee pitää avoinna. Tällä hetkellä en näe

tarvetta kuntaliitokselle Jalasjärvellä, kertoo Martti Alkula.
Myös seurakunnan luottamustehtävissä Martti on ollut mukana
jo pitkän ajan. Nyt on meneillään
kolmas kausi valtuustossa, sekä
toinen kirkkoneuvostossa, joten
hänellä on kyllä laajalti kokemusta luottamushenkilötoiminnasta,
eikä vapaa-ajan käyttöongelmia
ole sen koommin ollut.
Työuraa Martilla on takanaan
erilaisissa palvelualan työpaikoissa, kuten esim. rakennusliikkeen
konttoritehtävissä 1970-luvun alussa, vuodesta 1975 Jalasjärven Sähkön kodintarvikemyymälän vetäjänä sekä 12 vuoden ajan huoltamoyrittäjänä, ensin Kurikassa ja sitten
Jalasjärvellä Kivistönkylässä, samana aikana Neste-kauppiaitten hallituksen jäsenenä 1988-1998.
- Olen henkeen ja vereen kauppamies. Kaupustelu alkoi jo kansakouluaikana, jolloin hain Keskiseltä kynät, kumit, vihot ynnä muuta
pientä tavaraa ja myin niitä sitten
talosta taloon kotikylälläni Yli-Vallissa. Lisäksi pidän tärkeänä sitä,
että olen saanut hyvin monipuolisesti tehdä kaikenlaisia työtehtäviä
elämäni aikana, Martti lisää.
Perussuomalaistenkin toiminnassa alusta asti innolla mukana ollut
Martti Alkula on myös viimeisen
päälle ”kenttätyöntekijä”. Jokaisissa vaaleissa hän on puhaltamas-

sa virtaa toimintaan, niin lehtien ja
mainosten jakeluun kuin mainosten tekemiseen ehdokkaille, vaalitilaisuuksien järjestämiseen, ja paljon muuta. Monen monta reissua
on tehty syksyn ja talven pimeinä
iltoina ja osin öinäkin pitkin maakuntaa jakaen lehtiä ja mainoksia.
Hersyvä huumorintaju ja iloisuus
sekä avoimuus ovat hänessä luonteenpiirteitä, joita harvoin tulee
vastaan näinä aikoina.
Politiikan lisäksi Martin harrastukset suuntautuvat kesämökille
Kihniöön, sekä kaikenlaiseen ”pienehen näpräämisehen” puutöiden
ja vanhojen esineiden ja huonekalujen kunnostamisen muodossa.
- Onnistumisen riemu on suuri, kun huomaa saaneensa omien käsien kautta valmiiksi jotain
uutta, viimeksi juhannusaattona
ensimmäiset löylyt uudessa savusaunassa mökillä olivat ikimuistoisen upeat!
PerusSuomalainen -lehti onnittelee myös lämpimästi päivänsankaria!
Martti Alkula juhlii merkkipäiviään ystävien ja sukulaisten kera
perjantaina 29.7.2007 kotonaan Jalasjärvellä.
Teksti: Pertti Kalmari
Kuva: Päivi Sandvik

Suomalaisen Yrittäjän Päivä 5.9. –tapahtumalle
Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt 6.6.2007 Suomalaisen Yrittäjän Päivä 5.9. – tapahtumalle
Avainlipun käyttöoikeuden. Tapahtumalla on oikeus käyttää Avainlippu-tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta. Tapahtuma pyrkii näin omalta osaltaan
edistämään suomalaisen yrittäjyyden menestystä ja tuomaan suomalaisia tuotteita ja palveluita esille.
Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo,
että tuote on tehty Suomessa tai
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että palvelu on tuotettu Suomessa. Avainlipulla merkittyihin tuotteisiin ja palveluihin voi luottaa ne on suunniteltu suomalaisia kuluttajia varten.
Valtakunnallinen Suomalaisen
Yrittäjän Päivä on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Juhlan vastuullinen
järjestäjä on Yrittäjäpatsassäätiö,
jonka taustavoimina on laajasti
Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Säätiön puheenjohtaja on toimitusjohtaja Riitta Antin-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

mäki. Yrittäjän Päivän
pääjuhlissa käsitellään
laajasti yrittäjyyteen
liittyviä kysymyksiä arvovaltaisten esitelmien
muodossa. Juhlaan on
osallistunut keskimäärin 200 suomalaisen
elinkeinoelämän, politiikan, median ja kulttuurin avainhenkilöä.
Säätiö on tehnyt anomuksen Yrittäjänpäivän saamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi.
Yrittäjäpatsassäätiön asiamies, toimitusjohtaja Riitta Antinmäki palkittiin
viime syksynä Suomen Yrittäjien
liittokokouksessa järjestön kultaisella ansiomerkillä hänen kymmenen vuotta jatkuneesta peräänantamattomasta työstään yrittäjäpatsaan aikaansaamiseksi Helsinkiin.
Teos paljastettiin Helsingin Kampissa Narinkatorilla 5. syyskuuta
2006, ja sen arvellaan muodostuvan yrittäjyyden valakunnalliseksi symboliksi.

Matti Purhon muistolle
Viime juhannuspäivänä, keskellä kauneinta kesää, saapui Luumäeltä suruviesti: Matti Purho on poissa. Hän hukkui kotirantaansa Taavetin Kukaslammella.
Matti Purho toimi pitkään politiikan taustavaikuttajana sekä erilaisissa luottamustehtävissä. Hän lähti mukaan politiikkaan jo 1960-luvulla. SMP:n Taavetin puolueosaston sihteeri-rahastonhoitajana Matti ehti toimia vuodesta 1968 lähtien, yli 20vuoden ajan. Lähes yhtä kauan hän ehti olla jäsenenä Luumäen kunnan keskusvaalilautakunnassa. Paikkansa SMP:n KymiKarjalan piirin piiritoimikunnassa hän luovutti jo vuonna 1974
veljelleen Hannu Purholle. Matti ehti olla pitkään mukana myös
Perussuomalaisten paikallistoiminnassa, ollen muun muassa ehdokkaana kunnallisvaaleissa.
Matti Purhon yli 30-vuotta kestänyt yhtäjaksoinen työura
vierähti TVL:n palveluksessa. Viimeiset vuodet hän työskenteli
TVL:n toimistosihteerinä Kotkassa.
Matti Purho oli kuollessaan 59-vuotias. Häneltä jäi kaksi aikuista lasta.
Perussuomalainen lehti ottaa osaa Matti Purhon omaisten
suruun

www.avainlippu.fi
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Valtiovarainvaliokunnan kehysmietintö valmistui
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä (VaVM 6/2007) valtiontalouden kehyksistä (VNS 1/2007)
vuosille 2008 - 2011. Hallitusohjelman mukaiset menojen lisäykset ovat 1,55 miljardia euroa, josta 500 miljoonaa kohdistetaan hyvinvointipalveluihin ja tulonsiirtoihin sekä 350 miljoonaa euroa
osaamisen edistämiseen.
Valiokunta pitää selonteon finanssi- ja talouspolitiikan linjauksia hyvinä ja kannatettavina,
mutta talouskasvun osalta myös
haasteellisina tilanteessa, jossa
työikäisen väestön määrä vähenee ja jossa työttömyys on suurelta osin rakenteellista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
erittäin määrätietoisia toimenpiteitä, joilla työvoiman tarjontaa
tehostetaan, työnteon kannustavuutta lisätään ja sekä ikääntyneiden että nuorten työttömien
työpanos saadaan aiempaa paremmin työmarkkinoiden käyttöön.
Valiokunta pitää perusteltuna
voimavarojen suuntaamista toimenpiteisiin, joilla edistetään työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta sekä työttömien
työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työvoimapoliittisten toi-

menpiteiden on oltava riittävän
varhaisia ja nopeita sekä työnvälityksen tehokasta ja työelämälähtöistä.
Valiokunta on tyytyväinen kuntatalouden vahvistamiseen. Menopaineiden vuoksi on kuitenkin
riski, että kuntien rahoitustilanne
heikkenee. Valiokunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kunta- ja
palvelurakenneuudistusta jatketaan määrätietoisesti.

Valiokunta korostaa, että asiakasmaksujen on oltava sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Esimerkiksi kokopäivähoidon mahdollinen vähimmäismaksu on toteutettava siten, että lastensuojelullisin
yms. perustein lapsella on jatkossakin oikeus maksuttomaan kokopäivähoitoon.
Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on entistä selkeämmin
panostettava julkisen sektorin hou-

kuttelevuuteen ja työehtojen parantamiseen. Ammattihenkilöitä
pitää myös kouluttaa riittävästi.
Valiokunta pitää tuottavuusohjelmaa tarpeellisena, mutta huomauttaa, että mahdollisuudet
tuottavuuden lisäämiseen ovat eri
aloilla ja alueilla hyvin erilaiset.
Virastojen ja laitosten on kyettävä suoriutumaan tehtävistään eikä
tuottavuusohjelma saa tarkoittaa
pelkästään henkilöstön vähentä-

mistä ja toimintojen ulkoistamista. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla
voidaan parantaa työssä viihtymistä sekä edistää ikääntyneiden
jaksamista työelämässä. Valiokunta arvioi tuottavuusohjelman lisävähennyksiä seuraavan kehyskäsittelyn yhteydessä.
Valiokunta pitää tärkeänä, että euromääräisten lisäysten ohella hallitus täyttää 0,51 prosentin
kehitysyhteistyömäärärahatavoitteen vuonna 2010.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että liikennepoliittiseen selontekoon liitetään rahoitussuunnitelma, jonka toteuttamiseen hallitus aidosti sitoutuu. Rahoituksen
tulee riittää sekä perusväylänpitoon että väyläverkon kehittämiseen. Valiokunta toteaa myös, että saaristoliikenteen, merenkulun
ja joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet on turvattava.
Valiokunta on tyytyväinen kehysbudjetoinnin muuttumiseen
entistä joustavammaksi. Valiokunnan mielestä olisi kuitenkin
ollut perusteltua selkiinnyttää investointimenojen ja käyttömenojen kohtelua kehyksissä.
Mietintöön liittyy kolme vastalausetta.
Eduskuntatiedotus

PerusSuomalainen
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Avoin kirje perussuomalaisille naisille
mutta sen oman sovitun osuutensa, siitä syntyy se kokonaisuus ja
hyvä tulos!

Meitä naisia on puolueessamme
pikkuista vaille 600 tällä hetkellä. Se on yli neljännes Perussuomalaiset rp:n koko jäsenmäärästä.
Mikä voimalataus! Mutta missähän te olette? Vuosikokoukseemme osallistuu säännöllisesti noin
20 tyttöä, ja me ollaan ”vakkareita” melkein kaikki. Haluankin
kutsua yhä useampia naisia mukaan, rohkeasti toimimaan omissa
piireissänne! Naisjärjestön puolesta tervetuloa, niin uudet kuin
vanhat uskollisetkin!

Muistutan vielä, että liittyessänne Perussuomalaiset rp:n jäseneksi, olette samalla jäsenmaksulla
puolueen naisjärjestön, Perussuomalaiset Naiset ry:n jäseniä! Erillistä jäsenmaksua tai hakemusta ei tarvita (hallituksen päätös).
Tieto tulevista kokouksista ja tapahtumista on ainakin Perussuomalainen –lehdessä ja verkkosivuillamme, joita kannattaa tarkkailla. Verkkosivuosoite on www.
perussuomalaiset.fi.

Juuri nyt on tärkeää, että nautimme kesästä. Mutta jo syksyksi rohkenen ehdottaa kussakin
paikallispiirissä naisten – ja totta
kai miestenkin – yhteistä toimintaa, jolla nostetaan vuoden 2008
kunnallisvaaleissa koko puolueen naisehdokkaiden osuus – ehkäpä 36 prosenttiin (eduskuntavaaleissa naisehdokkaita oli jo yli
26%). Uskon, että jokaisessa piirissä löytyy upeita vastuunsa kantavia naisia, hyviä kunnallisvaaliehdokkaita suoraan elämän keskeltä! Juuri arjen näkökulmaa on
rohkeasti tuotava päätöksentekotilanteisiin. Olen huomannut, että
siitä on myös väsymättä päättäjiä
muistutettava! Yhdessä päämäärä – tavoite – määrittäen ja yhdessä tehden, kukin vaikka vähäsen,

Ja toimeksi:
NAISTEN VUOSIKOKOUS 18.19.8.2007 klo 14.00 kylpylä-hotelli
Aulangolla, Hämeenlinnassa. Kokouspaketti (80 euroa/hlö) sisältää yöpymisen kahden hengen
huoneissa, hotelliaamiaisen, aamuisen vesijumpan ja kylpyläosaston vapaan käytön sekä aterian naisjärjestön toimesta. Mukana
kokouksessamme on ainakin kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini. Myös kansanedustaja, psykologi ja kouluttaja
Pertti Virtanen lupasi valaa meihin rohkeutta ja uskoa itseemme
vaikkapa tulevina kunnallispolii-

Edunvalvojalla on valtaa,

tikkoina. Järjestöasioista kertoo
naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen: asiat, jotka tulee
muistaa paikallisia naisosastoja
aktivoitaessa. Vapaa-ajalla voi valita Aulangon palvelut, sen upean
luonnon lumoavine puistoineen
tai elokuisen lauantai-illan rytmit
omassa tai ympäröivissä, juuri tänä viikonloppuna kuulemma täpö täysissä hotelleissa. Jos historia kiinnostaa, on Hämeen Vanha Linna kiehtova käyntikohde.
Laiturissa pysähtyvät Hopealinja ja Vanaja III. Viikonloppu sopii perheellekin!
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 3.8. mennessä, niin varmistan kiintiömme hotelliin ja tarjous pysyy voimassa. Varaa sähköisesti: marjo.pihlman@eduskunta.
fi tai marjo.pihlman@suomi24.
fi, kirjeitse: Mannerheimintie 40
B 56, 00100 HKI tai puhelimitse
040-0917 351/M. Pihlman.
Perussuomalaiset Naiset ry.

Marjo Pihlman
Marjo Pihlman
Toiminnanjohtaja

merk.
Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille
ry.

mutta myös vastuuta!

Edunvalvojalla on paljon valtaa
hoitaessaan päämiehensä asioita. Omaisuuden hoitaminen on
hänen pääasiallinen tehtävänsä.
Myöskin hoidon ja kuntoutuksen
järjestäminen kuuluu edunvalvojan tehtäviin. Edunvalvojalla on
myöskin suuri vastuu toimiessaan
päämiehensä arvomaailmaa kunnioittaen mm .omaisuutta hoitaessaan. Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä omaisuudesta
sillä tavoin, että omaisuus ja sen
tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Edunvalvoja on myöskin kirjanpitovelvollinen päämiehensä varoista ja tilikauden tapahtumista. Hän joutuu
laatimaan maistraatille ns. vuositilin. Näinhän asiat lain mukaan
kuuluisi mennä.
Käytännössä tulee esille tapauksia, jossa lähiomaiset eivät
saa tietoja edunvalvojan toimista
omaisensa omaisuuden hoidossa. Erään omaishoitajan kirje innoitti hakemaan tietoa edunvalvojan tehtävistä ja vastuusta. Kirjeessään tämä omaishoitaja väittää lähisukulaisen ”keplotelleen”
itsensä hoidettavan edunvalvojaksi. Seurauksena on ollut raho-
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jen katoaminen hoidettavan tililtä erilaisin arveluttavin keinoin.
Omaishoitajan mielestä hoidettava olisi pärjäillyt ilman edunvalvojaa vallan mainiosti. Kirjeen lähettäjän mukaan myöskin kiinteätä omaisuutta olisi hävinnyt edunvalvojan mukaan.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Tietysti tällaiset väitteet voisivat
olla poliisi asioitakin, mutta ei helposti todistettavia ja valvottavia.
Tämä omaishoitaja väittää, ettei
maistraatti pysty valvomaan edunvalvojan toimia riittävästi. Maistraatti ei anna tietoja omaishoitajana toimivalle lähisukulaiselle hoi-

dettavan taloudellisesta tilanteesta ja rahojen käytöstä. Miksi ei, se
ei käy kirjeestä ilmi.
Hoidettava saa 50 euroa kuukaudessa käteen omia menoja
varten. Sillä on hoidettava vaatteet, lääkkeet, ym. henkilökohtaiset tarpeet. Kun laki sanoo, että

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

päämiehen on saatava riittävästi rahaa omien henkilökohtaisten
asioiden hoitoon, mikä on se riittävä määrä?
Kirjeen kirjoittaja ehdottaa, että edunvalvojalle olisi saatava valvoja, joka tuntee olosuhteet jossa
”valvottava” toimii. Ongelma lienee todellisempi silloin, kun edunvalvojana toimii esim. lähisukulainen, niin kuin kirjoittajan tapauksessa. Omaisuuden siirtely kirjanpidon ulkopuolella on todennäköisesti helpompaa. Kunnallisen
edunvalvojan käyttäminen ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa
edunvalvojasta on erimielisyyttä lähiomaisten keskuudessa, olisi ehdoton edellytys jonkinlaisen
luottamuksen saavuttamiseksi.
Kirjoittaja, joka on lähisukulaisensa omaishoitajana toiminut lähes neljäkymmentä vuotta, pitää
nykyistä tilannetta suurena vääryytenä. Minkä verran vastaavia
tapauksia on muita, sitä voi vain
arvailla.
Palautetta voi lähettää allekirjoittaneelle. Korjausehdotukset
asioiden muuttamiseen menevät
Perussuomalaisten eduskuntaryhmälle.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

-henkilöhaastattelusarja

SSS

S Sirkka-Liisa Lamminkoski

PerusS:n kaupunginvaltuutettu, Ähtäri
5. Olen vanhuspoliittista historiaa kokenut ja nähnyt sekä ontuvaa päihdepolitiikkaamme kokenut. Kaikkea siltä väliltä. Mutta puoluepolitiikassa ”vanhat valtiomiehet - ja naiset” ovat olleet
suuria opettajiani. Politiikan ymmärrän yhteisten asioiden hoitamisena, omien aivojen käyttönä.
Ihmisten rinnalla kulkemisena.
Linkkinä kansan ja päättäjien välissä, palvellen.

1. Olen syntynyt Lappajärven Tarvolan kylässä, siis Järviseudun
lahja Suomelle.
2. Asun Ähtärissä.
3. Perheeni, läheiseni ovat suuri
joukko samanhenkisiä inhimillisiä ihmisiä.
4. Lemmikkieläimeni ovat tricorol
-collie ja siamilaissukuinen leikattu narttukissa Pastori nimeltään.

6. Yhteistyötä ”nimismiehen”
kanssa työpaikkakiusattujen avustamisessa jo yli 10 vuotta. Laatuaika korvaa määrän.
7. ”Vanhat valtiomiehet” Ähtäristä halusivat sekä äänestäjät
havaitsivat oman mahdollisuutensa tuleen, kun tulimme tutuiksi ja tietoisiksi yhteisistä arvoista, joista inhimillisyys ja ihmisyys
ovat tärkein arvo pohja kaikelle
toiminnalle. Minulle ei ole muuta poliittista vaihtoehtoa. Minulle kelpaa vain paras.

8. A. Kenttätoimintaa, etulinjaan
polkijoita on vähän, huipulle on
halukkaita aina. Kunnon kenttä ”tykki” ja soppatykki toimintaa kansa janoaa, siis käytännön
kohtaamista ja rohkaisua EUkolhoosi sidoksen helpottamiseen. Paikallisosastojen aktiivista
näkymistä ei saa unohtaa.
B. Naisten osuutta korostettava, nuorten ja vanhojen. Yleensä sanojen ja tekojen kohtaaminen on PS puolueessa saatava ihmisten tietoisuuteen, sillä erotumme muista.
9. Suomalainen lisäaineeton perusruoka. Lihansyöjä.
10. Lapissa, sekä ”umpi-kepulaisen ” elämän rinnallakulkijani
kanssa ihan levosta käsin ja tyynellä mielellä eläen ihanassa tavallisessa arjessa. Johon kuuluvat
mm. ne sukulaisemme, jotka haluavat jakaa kanssamme kesän päiviä. Jumalan armossa.

S Petri Haapanen

Wanhempi Wiinuri, Helsinki
edellisestä liitostani (asuu omillaan).
4. Saksanpaimenkoiramme Mido
10 v., meillä oli myös Nymfipapukaija Robin joka karkasi juuri ennen eduskuntavaalien loppukiertuerutistusta keväällä, olisikohan
ollut Demari?
5. Poliittinen aktiivisuuteni heräsi
puolueen arvoja lähemmin tutkittuani 2006 alkuvuodesta.

1. Olen 4. polven stadilainen, alkujaan Ullanlinnasta.
2. Kontulassa, upeiden ulkoilumaastojen keskellä.
3. Vaimoni Kirsi ja lapset Kris 9
v, Taika Tuulia 8 v. sekä Jiri 19v,

6. Puolueen ja Helsingin piirin jäsen keväästä 2006, Kontulan Perussuomalaisten varapj. syksystä 2006.
7. PS on mielestäni ainoa oikeasti
pienen ihmisen asialla oleva puolue. En hyväksy opportunismia ja

oman edun tavoittelua missään
muodossa, ja semmoista ei tässä puolueessa esiinny, ainakaan
maakunnissa.
8. Tuomalla puoluetta entistä lähemmäksi kansaa erilaisten toritapahtumien ja tempausten merkeissä. Suora palaute kentältä on
se rehellisin työnkiitos.
9. Kokkina kaikki huolella ja rakkaudella valmistettu ruoka maistuu, Helenan Hirvipata Saarijärvellä oli kyllä yksi makoisimmista kokemuksistani.
10. Aloitin poikieni kanssa Oulun puoluekokouksella, piipahdus
Helsingissä ja karavaanari kun
olen, viikko meni Vakka- Suomea
kiertäessä perheen kanssa.

Julkaisemme haastattelusarjaa puolueemme aktiivisista toimijoista.
Uudet haastattelut ovat tervetulleita kautta Suomen.
Kuvat ja tekstit voit lähettää sähköisessä muodossa osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi meille postitse osoitteeseen:
PerusSuomalainen -lehti, PL 164, 38701 Kankaanpää.
Tarvitsemme myös tiedon oletko piirin johtohenkilöitä, paikallisosastossa tai puoluevaltuustossa. Lehden sivujen määrä on kuitenkin
rajallinen, joten vastausten merkkien määrä on
maksimissaan 2500.
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1. Mistä olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä ?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut puolueessa?
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit viime kesäloman?
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Väestönsuojat ja
pelastussuunnitelmat kuntoon
Asuntojen, yleisten tilojen, pihan ja väestönsuojan peruskorjauksessa on hyvä muistaa myös turvallisuuden näkökulma. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Hämeen Pelastusliitto muistuttavat, että rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että
talossa on pelastussuunnitelma ja että väestönsuoja laitteineen on
ja säilyy käyttökunnossa.
Väestönsuojalaitteiden toimintakunnon ylläpito säännöllisillä
huolloilla ja koekäyttämisillä ovat rakennuksen omistajan ja haltijan vastuulla. Lisäksi suoja on viranomaisten ilmoittaessa pystyttävä laittamaan käyttökuntoon talonväen omin avuin 24 tunnin kuluessa. Nämä edellyttävät, että rakennukseen on nimetty väestönsuojan hoitaja ja hän on saanut tehtävään myös koulutuksen.
Väestönsuojassa on valmiina sähköt, vesi- ja viemärilaitteet, radio- ja antennipistokkeet, tehokkaat ilmanvaihtolaitteet, varavesisäiliöt ja kuivakäymälät. Suojan oveen on kiinnitetty väestönsuojelun merkki: sininen kolmio oranssilla pohjalla. Nykyaikainen, kunnossa oleva väestönsuoja suojaa sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta.
Suomessa jokaiseen uuteen, yli 600 m2 suuruiseen asuin- ja työpaikkarakennukseen tai rakennusryhmään rakennetaan hyvin varusteltu väestönsuoja. Se voi olla normaalioloissa missä tahansa käytössä, mikä ei pilaa suojaa ja mikä tarpeen vaatiessa mahdollistaa
suojan käyttöönoton säädetyssä ajassa.

Lakisääteinen pelastussuunnitelma
lisää asukkaiden turvallisuutta
Kaikkiin vähintään viiden asunnon taloyhtiöihin on turvallisuusjärjestelyjä johtamaan nimettävä talon
turvallisuuspäällikkö sekä laadittava lakisääteinen pelastussuunnitelma. Nämä tehdään riippumatta siitä, onko talossa väestönsuojaa vai ei.
Pelastussuunnitelma on talon vastuuhenkilöiden laatima
yhteenveto talon turvallisuusjärjestelyistä. Se on tarkoitettu asukkaiden ja vastuuhenkilöiden ohjeeksi ja käyttöön.
Talon turvallisuuspäällikön
tehtävänä on pelastussuunnitelman mukaisesti opastaa
asukkaat toimimaan turvallisesti kodeissa ja yhteisissä tiloissa. Lisäksi asukkaille on
annettava toimintaohjeet tulipalon, tapaturmien, vesivahingon ja
muiden mahdollisten hätätilanteiden varalta. Varautuminen selviytymään päittäisistä vahingoista luo hyvän pohjan myös poikkeuksellisissa tilanteissa ja poikkeusoloissa selviytymiselle.
SPEKin alueelliset jäsenjärjestöt eli pelastusliitot järjestävät yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa väestönsuojan hoitajan sekä talon turvallisuuspäällikön kursseja. Kurssitiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät mm. pelastusliittojen nettisivuilta.

Avoimet ovet eduskunnassa
elokuussa
Eduskuntatalon Avoimet ovet -päivä pidetään maanantaina 20.8.
klo 14.00-18.00. Pikkuparlamenttiin pääsee tutustumaan tiistaina
21.8. klo 14.00-18.00.
Eduskunnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vierailla on mahdollisuus tutustua eduskuntaan ja sen toimintaan tavallisia opaskierroksia laajemmin. Avoimet ovet järjestettiin myös elokuussa 2006.
Puhemiesten muotokuvia eduskunnan kokoelmista -näyttely on
avoinna Suomen kansallismuseossa 13.6.- 26.8.2007. Kesän näyttely on poikkeuksellinen tilaisuus päästä tutustumaan historiallisesti merkittävään muotokuvakokoelmaan. Eduskunnan taidekokoelmaan kuuluu 33 säätyvaltiopäivien ja yksikamarisen eduskunnan aikaista puhemiehen muotokuvaa.
Eduskunta kokoontuu kesätauon jälkeen täysistuntoon ensimmäisen kerran 11. syyskuuta.
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Merimies
on eri mies

Harry Tobin on vanha merikarhu, laivapäällikkö, joka on purjehtinut maailman meriä 17 vuotta erilaisilla aluksilla. Tätä nykyä
hän on eläkkeellä, eikä merille
enää juuri tee mielikään.
- Ennen merenkäynti oli erilaista. Meriä ja vieraita maita eivät merimiesten lisäksi nähneet
kuin varakkaat, matkustelu oli
harvinaista ja kallista. Nykyäänhän matkustelu on lähes jokaisen
ulottuvilla. Merimies oli seikkailijoiden ja kulkureiden ammatti,
Tobin miettii.
Merellä ollaan luonnonvoimien armoilla, ja joskus myrskyt
ovat hyvin rajuja. Suuri meri on
arvaamaton.
- Nuorena merimiehenä ei niin
ymmärtänyt vaaroja, vanhemmiten vaarat tajusi kun tieto ja taito lisääntyivät. Vastuu lisääntyi,
ja sitä kautta tuli huolehtineeksi
enemmän. Joistakin miehistä tuli
merillä ihan hermoheikkoja, täysin hermostuneita. Kaikki eivät
kestäneet ajatella sitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Merimiehen pahin vihollinen onkin hänen mielikuvituksensa, pohtii Tobin.
Meri jättää jälkensä, ja kokemukset eri aluksilla ovat piirtäneet monia muistoja mieleen.
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- Ihmiset, jotka ovat kulkeneet
koko ikänsä merillä, ovat kai aina
jollakin tavalla juurtumattomia.
Merillä olo saattoi myös ”laitostaa” ihmisen, siellä oli tietyt rutiinit - ja maissa kaikki eivät osanneet hoitaa asioitaan, esimerkiksi
raha-asioita. Entisajan merimies
erottui maissa kulkiessaan, oli
omat asut ja oma luonne. Nykyisin asiat ovat kuitenkin muuttuneet ja koko merenkäyntikulttuuri kokenut murroksen. Moottorilaivojen lisääntyessä 1700-luvulta
aina 1970 luvulle melkein muuttumattomana pysynyt purjehdus- ja
höyrylaivakulttuuri kuoli. Nykyiset merikapteenit ovat ns. ”bussikuskeja”, laivoja ohjataan pitkälle
maista käsin ja alukset ovat aivan
erilaisia, mietiskelee Tobin.
Merimiehen ammatti ei ole
enää samanlainen kuin aikaisempina vuosisatoina.

Romantiikkaa merellä?
Mielikuvat merimiehistä uljailla purjealuksilla aaltojen keskellä ovat usein yliromanttisia. Romantiikka oli aluksilla usein aika
kaukana.
- Jos jotakin romanttista pitäisi sanoa, se on höyrylaivan kan-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

sinäkymä kun vesi välillä huuhtelee kantta, ja meri näkyy taustalla, Harry kuvailee ja naurahtaa ihmisten yliromanttisille käsityksille.
Romanttista leimaa löivät merimiehiin varmasti myös kaikki ne kokemukset ja seikkailut,
joita miehet merillä ja vieraiden
maiden satamissa kohtasivat. Kun
matkustelemaan ei niin vain päässyt, olivat merimiesten kertomukset kaukaisista maista, myrskyistä ja merirosvoista kiinnostavaa
kuultavaa. Ihmisten mielikuvitus
teki kertomuksista romanttisia,
mielenkiintoisia seikkailuja.
Harry Tobin on julkaissut USA:
ssa kirjan kokemuksistaan merillä, lisäksi hän on kirjoittanut eri
lehtiin useita merenkulkuun liittyviä artikkeleita. Kerrottavaa riittää, toisestakin kirjasta on Yhdysvalloissa jo julkaisusopimus.
Harry Tobin asuu Raumalla, jossa hänen kotinsa on, mutta
majailee milloin missäkin - miehelle riittää kodiksi asuntovaunu
pitkäksikin aikaa. Kulkeminen on
jäänyt, vaikka meriä ei enää seilatakaan.
Teksti: Anne Kukkonen
Kuva: Kuvapörssi Oy

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Fakta:
- Merikapteenin tutkinnon suoritettaminen
kestää 4,5 vuotta
- Merikapteeni (AMK) tutkinnon suorittaneilla on
valmius toimia alusten perämiehinä ja päällikköinä
rajoittamattomassa liikenteessä
- myös mahdollisuus toimia maaorganisaation
erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä
- keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat navigaatio,
merimiestaito, johtaminen, merikuljetustekniikka ja
laivatekniikka
- ammatin edellyttämät pätevyystodistukset myöntää
merenkulkulaitos
- pätevyystodistuksen saaminen edellyttää hyväksytyt
opinnot STCW-sopimuksen mukaisen laivaharjoittelun
(suoritetaan kansainvälisen liikenteen kauppaaluksilla)
- opiskelija voi suorittaa osan opinnoista ulkomailla
vastaavissa oppilaitoksissa
(lähde: plaza.kyamk.fi)
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Sormiharjoitelma

poliittisesta retoriikasta

HS, to 28.6,
osasto ”Muut lehdet”
Keskustelun kohteena EVA:n raportti kunta- ja palvelurakenne
uudistuksesta. Mitä kirjoittaa kokoomuslainen Aamulehti: ”...nykyisin kuntalaisille on jokseenkin
yhdentekevää, kuka palvelut tuottaa - kunhan ne toimivat.”
- Moniko lukee edellä olevan
lauseen loppuun asti, so. myös
ajatusviivan jälkeen tulevan ehdon? On mielestäni aivan selvää,
että ko. tyylivälimerkki on lyöty
tekstin joukkoon juuri siitä syystä, että lukeva yleisö todella pitäisi ”tuumaustauon” eikä lukisikaan tekstiä tämän pitemmälle.
Kirjoittajan tarkoitus on saavutettu, kun ajatus loppuu tähän ”jokseenkin (joka toki on aavistuksen
verran varauksellinen!) yhdentekevää” -näkemykseen. Uudistukseen suuntautuneet moitteet ja
nuhteet ovat oikeutettuja, koskapa julkinen sektori tulee kalliiksi,
on vielä tehoton ja yksityisyrittäjille annetaan nihkeästi sijaa tässä saalistuspelissä!
Kansan Uutiset ei sen sijaan pysäytä ajatuksen johdonmukaista
viemistä sen loppuun asti, vaan
kirjoittaa: ”Kuntalaisille ei ole yhdentekevää, miten palvelut tuote-

taan ja kuka niiden tuottamisesta vastaa. Palvelujen laadullakin
on merkitystä, mikä usein unohtuu, kun kilpailutuksella yritetään
saada aina vain lisää ’tehokkuutta’.”
Tässä asia esitetään juuri siten
kuin se todellisuudessa onkin.
Sitten Kaleva: ”Ideologiseksi kysymykseksi jää, halutaanko
työpaikkoja luoda julkiselle sektorille vai pyrkiä tukemaan yksityisiä markkinoita ja paikallista
yrittämistä.”
Miksi kirjoittaja on lisännyt
tekstiin sanan ”paikallinen”?
Voitaisiinko kuvitella, että joku
muuttotappiollisen ja ankaran
työttömyyden vaivaaman kunnan kunnallispoliitikko vastaisi
tähän disjunktioon, että ”tuen julkista sektoria, koska sen laatu on
taattu, se vastaa palveluistaan ja
on kaikkien saatavilla, mutta tästä
ikävä kyllä seuraa, että en voi tukea paikallisia yrittäjiä siitä huolimatta, että työttömyys kotikunnassamme on suuri ongelma.” Kuka päättäjä tekisi sellaisen poliittisen itsemurhan, että menisi julkisesti sanomaan näin? Tuskin
löytyy, ja siksi itse kysymys onkin ns. pakko-ohjattu eli muotoiltu siten, että ko. päättäjän on pakko vastata tukevansa ”paikallista”

yrittämistä, vaikka hän siten olisikin ajamassa alas julkista sektoria
kotikunnassaan!
Lisäksi: ketkä ja mitkä takaavat sen, että yksityisyrittäjä löytyisi juuri kotikunnasta? Kuinka monen ”suomalaisen” firman puhelinpalvelut ja muut vastaavat toimet tehdään nykyään esim. Intiassa - joka on sentään aika kaukana
yhdestään suomalaisesta kotikunnasta?
Tarkoitushakuisuus on oiva
poliittisen manipuloinnin muoto,
kun sitä osaa kirjallisessa esityksessä taiten käyttää!

Ti 3.7 lisättyä
HS nosti la 3006 kissan pöydälle
2. pääkirjoituksessaan. Sen johtopäätös noudattaa yhtäältä aiemmin esitetyn Aamulehden, toisaalta Kansan Uutisten näkökulmaa.
HS kirjoittaa seuraavasti (huomattakoon nämä vivahde-erot
edellisiin verrattuina!): ”Kuntalaisten kannalta on samantekevää,
kuka heitä palvelee, kunhan palvelu on tehokasta ja edullista.”
Retoriikka kukkii jälleen: Aamulehden mukaan oli ”jokseenkin” yhdentekevää, kuka homman hoitaa, ja sitten ajatusviiva.
Kansan Uutiset puolestaan sanoi

suoraan, että asia ei ole ”yhdentekevä”, kun otetaan huomioon niiden toimivuus, kustannukset ja se,
kuka niistä viime kädessä vastaa.
Kansan Uutiset toteaa muutenkin
samat asiat kuin HS nyt pari päivää myöhemmin (mm. sen, että
ulkoistaminen ei ole mikään sellainen ”poppakonsti”, miksi EVA
sen esittää jne.).
Kehotankin kaikkia, jotka aikaansa seuraavat, lukemaan nämä
artikkelit em. päivien lehdistä - ne
ovat varmasti luettavissa Suomen
jokaisen kunnan kirjastossa! Suomalaisia kirjastoja ei, taivaan kiitos, ole - ainakaan vielä! - liikelaitostettu, kilpailutettu, ulkoistettu,
jne.! Kansalaisilla on vielä mahdollisuus päästä tiedon ääreen,
kenenkään sitä estämättä ja kenenkään siitä rahastamatta, niin
kauan kuin nykyinen järjestelmä
kunnallisten kirjastojen osalta toimii. Kenellä on pääsy internetiin,
on vielä laajemmat ”markkinat”
ulottuvillaan. Jos kotona ei asian
edellyttämää laitteistoa ja yhteyksiä ole, järjestyy tämäkin kunnallisten kirjastojen avulla.
Oletko lukenut Huxleyn teoksen ”Uljas uusi maailma”, tai
Ray Bradburyn vastaavan tulevaisuuden dystopian ”Fahren-

Juhannusjuhlintaa

tapahtumissa ja vesistöjen äärellä
teen on syntynyt raittiutta ihannoivia ryhmiä!
Suurten juhannusjuhlien kävijöiden ikäjakaumaan vaikuttaa
esiintyjien imagosuuntautuneisuus. Kalajoen Hiekkasärkillä järjestysmiehinä toimineiden käsitys
oli, että kävijöiden keski-ikä saattoi olla parisen vuotta alhaisempi kuin edellisvuonna. Humalahakuinen juominen näkyi sielläkin,
mutta vakavilta onnettomuuksilta vältyttiin. Sen sijaan Raumanmeren juhannusjuhlilla onnettomuuksissa menehtyi kolme henkilöä. Opitaanko surullisista tapahtumista mitään?
Jälkiviisas kysymys kuuluu onko nuorisokasvatus menossa oikeaan suuntaa. Voisimmeko lasten vanhempina ja kasvattajina tehdä jotain toisin? Nuorilla
ovat omat idolinsa, mutta mistä
käyttäytymismallit ovat peräisin?
Muistan lapsuudestani sanonnan:
joka kuritta kasvaa, se kunniatta
kuolee. Löytyisikö vanhoista kasvatusmalleista päivitettyinä jotakin käyttökelpoista?

Juhannusjuhlakulttuuriimme liittyvät läheisesti vesistöt ja kesämökit. Nykyisin suuret festivaalit ovat nuorison suosiossa. Yöttömän yön juhlaan kotiseuduille
tullaan pitkienkin matkojen takaa.
Juhlakulttuuriin liittyy runsas
alkoholin käyttö. Käyttötavoista
riippuen onni ja onnettomuudet
seuraavat juhlijoita. Ehkäpä alkoholi oli suurin syy onnettomuuksiin. Vanha sanonta kuuluu: onni
yksillä, kesä kaikilla.
Vuosikymmenien kuluessa juhlinta on muuntunut näkyvämmiksi. Julkijuopottelun rangaistavuus
on poistettu. Muuttuneista tavoista viestii sekin, kun vapaaehtoistyössä ollut eläkeläispoliisi kertoi
selviämisasemalle viemistään nuorimman olleen vasta kaksitoistavuotias. ”Mäyräkoira” oli kuulunut hänenkin varustuksiinsa.
Arvostamani naispoliitikko arvioi kehitystä ja sanoi, että yhteiskunnassa vaikuttava voima synnyttää vastavoiman. Vastavoima
on tosiasia, sillä nuorison keskuu-
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Manu Vuorio
Valtiotieteen
tohtori
Turku

heit 451” (josta on tehty elokuvakin), tai Orwellin niin ikään yhtä kammottavan kuvauksen vuodesta ”1984”? Ellet, lue ne pian
- niin kauan siihen on vielä mahdollisuus! Kaikki mainitut teokset kuvaavat shokeeraavalla tavalla sen kaltaista totalitarismia,
johon Suomikin on ajautumassa,
jossa käytetyn kielen tarkkuus on
menettänyt merkityksensä, jossa
voidaan sanoa yhtä ja tarkoittaa
toista (tai kiistää kokonaan, että
olisi sanottu jotain!), jossa lupaukset ja sopimukset eivät enää ole
voimassa, jne.
Kenen/keiden/minkä toimesta
olemme joutumassa tällaiseen tilaan? Mikä, ja mitä lajia, on tälle
”jollekin” lankeava hyöty? Kuka
sen maksaa? Keneltä se mahdollisesti on pois? Kuka vastaa seurauksista? Kenen on vastuu - vai
onko sitä kenelläkään (vrt. vaikkapa Turun taidemuseon remontti-moka, edellisiin pohdintoihin
verrattuna toki kuitenkin vaatimattomana esimerkkinä!)?
Timo Soini on sanonut, että rahan käytössä on oltava tarkkana,
ja aivan erityisen tarkkana silloin,
kun kyseessä ovat kaikilta kansalaisilta kootut verovarat l. kun
käydään ”yhteisellä kukkarolla”.

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

Juhannusjuhlien saldo oli kolmetoista kuolemantapausta. Eri
tilanteiden onnettomuuksista
päätellen elinikäinen elämäntapakoulutus olisi tarpeellista. Jos
alkoholin käyttö olisi hallinnassa,
monelta onnettomuudelta ja suruviestiltä olisi vältytty.
Harvoin juhliville viinan hinnan korotusta parempi vaihtoehto
saattaisi olla käyttötapavaikuttaminen. Hillityn käytön hyväksyntä voisi olla elinikäinen esimerkki monelle.
Raittiudella ylpeileviä nuorisoryhmiä tulisi huomioida palkitsevasti. He pitävät raittiina hauskaa,
kun toiset etsivät sitä humalasta.
Eräs tuttavani totesikin, että nuoruudesta olisi jäänyt kivoja muistoja, kun vain muistaisi jotain.
Juhlinnasta yleisemminkin olisi
hyvä keskustella tuoreeltaan, sillä humalahakuista juontia esiintyy kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä. Syyllistämättä ketään siteeraan vanhoja sanontoja: kohtuus kaikessa ja viina on viisasten
juomaa!

PerusSuomalainen 7/2007

historia

Perussuomalainen

7 / 1997

”Aqua vitae”
Puoluekokouksessa saamme olla koolla ystävinä ja kohdella toisiamme rakkauden hengessä. Ystävyys onkin suuri asia, jonka arvon ymmärtää usein vasta sitten, kun on menettänyt ystävän. Näin
jo inhimillisellä tasolla ystävyys on suuri asia. Mutta kun saamme
siihen lisätä, että itse vapahtajamme, Jeesus sanoo meitä ystävikseen, saakin ystävyys todella lujan ja syvällisen merkityksen.

EMU hirvittää kansalaisia:

Kampanja
kansanäänestyksen
järjestämiseksi käynnissä

Anssi Joutsenlahti
(Iisalmen puoluekokouksen aamuhartaudessa)

Kesäkuun Iisalmen puoluekokouksemme 1997 päätti,
että ”EMU:sta päätettävä lailla. EMU:n III vaihe johtaa luopumiseen perustuslakiin kirjatusta Suomen markasta. Markkaa ei voida millään selonteoilla tai tiedonantomenettelyillä asettaa hakasulkeisiin, vaan siitä on
perustuslain säätämisen järjestyksessä päätettävä eduskunnan säätämällä lailla”.

Varpaisjärven PerusS:t
haastavat köydenvetoon
Varpaisjärven Perussuomalaiset järjestävät 9.8.1997 III Rankalailtamat, joiden yhteydessä pidetään perussuomalaisten joukkueköydenvedon mestaruuskisat, kertoo hankkeen puuhamies
Harri Väänän

Vanhanen tapasi suuren
valiokunnan

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

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Suuri valiokunta sai torstaina 28. kesäkuuta pääministeri Vanhaselta selvityksen pidetystä EU-huippukokouksesta, jossa päätettiin
etenemisestä EU:n perussopimusuudistuksen suhteen.
Vanhanen kertoi suurelle valiokunnalle, että huippukokouksen
päätöksellä koolle kutsuttavasta hallitustenvälisestä konferenssista (HVK) odotetaan lyhytkestoista ja teknisluontoista. Tulevan EUpuheenjohtajamaa Portugalin odotetaan kutsuvan HVK koolle heinäkuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että jäsenvaltioiden päämiehet voisivat allekirjoittaa perussopimusuudistuksen jo loppusyksyllä. Uuden sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan kaikissa
jäsenvaltioissa ennen kesäkuuta 2009, jolloin pidetään seuraavat
Euroopan parlamentin vaalit.
Uuden sopimuksen käsittelyn on tarkoitus jatkua eduskunnassa
syksyllä 2007. Valtioneuvoston kannat neuvotteluihin esiteltäneen
eduskunnalle heti syysistuntokauden alettua.

RANTAKALAILTA!
Rääkkylässä Kivisalmen lavalla
perjantaina 3.8 alkaen klo. 19.00.
Puhujana kansanedustaja Pentti Oinonen.
Tanssit elävän musiikin tahdissa.
Arvontaa jne....
Tervetuloa joukolla mukaan
elokuiseen illanviettoon!
Toivottavat Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset

Järjestötoimintasivu
tehokkaakseen käyttöön
Perussuomalainen -lehdessä on oma sivu järjestötoiminnasta kertoville ilmoituksille ja uutisille. Piirien lisäksi myös osastot ja kunnallisjärjestöt voivat käyttää em. palstaa tehokkaasti tiedotusvälineenään ja ilmoituskanavanaan.
Tiedot tulevista tapahtumista PS lehden toimitukseen viimeistään
kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Perussuomalainen lehden
yhteystiedot löytyvät aina lehtemme sivulta kaksi.
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Hyvät ystävät
Saamme viettää puoluekokousta onnellisissa merkeissä
keskellä mitä kauneinta alkukesää. Näin saamme tässä perinteisessä hartaudessammekin olla hyvillä mielin aloittamassa sunnuntaipäivää hyvän
Jumalan rakkauden kohteina. Onhan meidän kristillinen
uskomme nimenomaan juuri
rakkauden uskonto; sanoohan
Vapahtajamme Jeesuskin jo
Vanhan Testamentin profeettoihin pitäytyen: Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta
sydämestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumala itse
on rakkaus ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi rakastamaan. Meille oman uskomme
heikkoudesta kipuileville sanoo Martti Luther rohkaisuksi: Syntiset ovat kauniita, koska heitä rakastetaan; heitä ei
rakasteta sen tähden, että he
ovat kauniita.
Uuden Testamentin rakkauden korkeassa veisussa 1.Korinttolaiskirjeen 13. luvussa
ovat meille tuttuakin tutummat sanat: Näin pysyvät siis
nämä kolme: Usko, Toivo ja
Rakkaus, aivan niin kuin juuri viime sunnuntaina saimme
viettää Pyhän Kolminaisuuden päivää, miten me uskomme yhteen Jumalaan: Isään,
Poikaan, Pyhään Henkeen.
USKO on tärkeä. Hebrealaiskirjeessä sanotaankin: Ilman uskoa on mahdoton olla
otollinen. Uskomme alkaminen on Jumalan teko ja hän
myös antaa voimaa uskossa

kilvoittelemiseen. ”Tutki minua
Jumala ja tunne minun sydämeni
ja jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle”, saamme rukoilla psalminkirjoittajan tavoin.
Myös TOIVOlla on elämässämme suuri merkitys. Sama Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo: Pysykäämme järkähtämättä toivon
tunnustuksessa. Me suomalaiset
olemme kansana joutuneet raskaan historiamme aikana monesti elämään toivon varassa. Kansallisrunoilijamme Runebergin kuvaama Saarijärven Paavo kynti ja
kylvi maata ahkerasti, mutta Jumalalta kasvun toivoi. Myös raskaiden sotiemme - talvi- ja jatkosodan aikana inhimillisesti ajatellen kaikki näytti jo menetetyltä,
mutta toivon varassa kestimme ja
saamme tänä vuonna viettää itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlavuotta ja parlamentatismimme 100vuotisjuhlavuotta. Tästä saamme
kiittää sotiemme veteraaneja ja
kotirintamanaisia ja ennen kaikkea Kansojen Kaitsijaa, Taivaallista Isäämme. Hebrealaiskirjeestä luemme: Toivo on meille ikään
kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.
Mutta RAKKAUS on suurin.
Se on ikuinen. Kun toivomme on
täyttynyt ja olemme perillä kirkkauden maassa, on usko muuttunut näkemiseksi. Mutta rakkaus
on yhä jäljellä. Se yhdistää kaikki autuaat pyhät toinen toiseensa
ja Kristukseen. Iankaikkinen elämä on rakkautta, sillä Jumala on
rakkaus.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Ja lukemassamme rakkauden korkeassa veisussa apostoli Paavali osoittaa meille tämän verrattoman tien, jonka
vertaista ei todella ole toista,
rakkauden tien. Rakkaus on
kuin palava liekki, joka valaisee ja lämmittää. Pimeässä ja
kylmässä maailmassamme sitä
kaivataan kipeästi. Ja sitä vartenhan me olemme olemassa
myös puolueena, perussuomalaisina, jotta toisimme apua
avun tarvitsijoille, sillä perin
kipeästi tiedämme ja koemme,
että jo omassa maassamme on
liian kanssa heikompiosaisia
ja juuri heidän osansa parantamiseksi taistelemme. Tämä
on sitä verrattoman tien, rakkauden tien kulkemista.
Vaikka voimamme onkin
kasvava ja näin toivon varassa saamme edelleen elää, niin
sittenkin parhaassakin tapauksessa näemme täällä vajavaisesti, arvoituksen tavoin.
Rakkautemme on heikkoa ja
toisille suomamme apu puutteellista. Mutta perillä kerran
on kaikki kirkasta; siellä saamme nähdä kasvoista kasvoihin
ja kaikki vajaa on kadonnut.
Sinne meitä johtakoon rakas
Taivaallinen Isämme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus
Pyhän Hengen kautta.
Anssi Joutsenlahti
(teksti on
puoluekokouksen
aamuhartaudesta)
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Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Aatetta etsimässä
Vasemmistoliiton puoluekokouksessa puhunut Martti Korhonen
siteerasi Saarikoskea: ”Porvarilla
on pää ... Porvarilla on häntä ...”
En ole perehtynyt Saarikosken
tuotantoon, joten sitaatin oikeellisuudesta en tiedä.
Ehkä Korhosen mielessä oli sanonta ”piru mieheksi”, joten sanomatta jäi enää ”ja pukin sorkka
jalan paikalla”. Jos hän kuitenkin
tarkoitti aatetta, niin käänteisesti
voitaneen päätellä, että sosialistilla ei ole päätä eikä häntää; ainakaan Korhosen mielestä, mikä nimenomaan Vasemmistoliiton puheenjohtajalta on yllättävän avoin
tunnustus.
Puheessaan Korhonen kosiskeli
SDP:tä yhteisrintamaan porvari-

hallituksen syrjäyttämiseksi vaaleissa neljän vuoden kuluttua.
SDP:n Eero Heinäluoman vastausta ei tarvinnut odottaa kauan: Ei kuulemma kiinnosta. Jokin aika sitten Vasemmistoliitto
puolestaan antoi rukkaset Matti Viialaisen pyrkimyksille yhdistää puolueet.
SDP:ssä puolestaan Antti Kalliomäen toimikunta sai valmiiksi raporttinsa vaalitappion syistä.
Syyllisiä ei löydetty, mutta kampanjan koko virtys ja toteutus havaittiin epäonnistuneeksi.
Syyt SDP:n vaalitappioon ovat
ilmi selvästi puolueen 12-vuotisessa hallitustaipaleessa, jonka aikana eriarvoisuus ja pienituloisten pahoinvointi kasvoivat

feodaaliaikaa vastaavalle tasolle. Paavo Lipposen aloittaman libertaristisen politiikan kruunuksi uusi puheenjohtaja Eero Heinäluoma päästi pari ”piirua” pienituloisen ihmisen suuntaan ja
poisti varallisuusveron valtakunnan rikkaimmilta. Kokoomus ei
ehtinyt kuin hämmästelemään
kuinka helposti sen märkä toiveuni toteutui.
Kokoomuksen vaalivoiton pohjustaneet matalapalkka- ja naisalojen työntekijät ja eläkeläiset eivät saaneet vastakaikua oikeutetuillekaan vaatimuksilleen SDPvetoisten hallitusten suunnalta.
Eivät he ole saamassa sitä nykyisen viherhome-hallituksenkaan
suunnalta, joten kokoomuksen

vaalivoitto on mitä ilmeisimmin
vain lainassa.
Mutta mitä tilalle? SDP, keskusta ja kokoomus tarjoavat
vain munkkilatinalla esitettyä liturgiaa talouskasvun välttämättömyydestä - ja jakavat kauhakuormaajalla lisää hyvää hyväosaisille. Ehkä ne todellakin uskovat, että kasvuvara on kierrätettävä hyväosaisten taskujen
kautta - pienituloisethan saattaisivat käyttää sen pörssiosakkeitten ja sijoitusrahastojen asemasta ruokaan tai vaatteisiin. Jotkut
edesvastuuttomat jopa lastensa
harrastuksiin.
Politiikalle on aina olemassa
vaihtoehto. Perussuomalaisten
vaihtoehto voidaan kiteyttää peri-

aatteeseen, nyt on pieni- ja keskituloisten vuoro saada osansa vaurauden lisääntymisestä.
Ensi vuonna on kunnallisvaalit ja pienituloisilla taas paljon ystäviä puolustajinaan. Ehkä - viimeinkin - äänestäjät ryhtyvät kyselemään aiempia tekojakin lupausten katteeksi. Ainakin näin
näyttää käyneen jo eduskuntavaaleissa SDP:n kohdalla.
Tuossa debatissa on syytä arvioida myös kuntien tehtäviä;
SDP-keskusta-kokoomus -koalitiolta näyttää unohtuneen kuntien päätehtävä, palvella kuntalaisia. Ne ovat hurahtaneet markkinalibertaristiselle tielle saneeraamalla palvelut kuntalaisten ulottumattomiin.

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

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

1. varapuheenjohtaja
Pentti Oinonen

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki
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Timo Soini (vpj.) (09) 4321
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Avustajat: Jukka Jusula, 0400-060 6220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
V-M Saarakkala, 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi
Pentti Oinonen Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja: Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi

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

Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Avustaja: Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
kimmo.lehtonen@eduskunta.fi
Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3276
E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi

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

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

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

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

Marjo Pihlman
Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Vesa-Matti Saarakkala
Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
Puh. 050-919 6079
E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

Puoluesihteeri
Ossi Sandvik

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

Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja: Jaana Ahti-Virtanen
Puh. (09) 432 4165, 050-351 1392
jaana.ahti-virtanen@eduskunta.fi

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

3. varapuheenjohtaja
Pirkko Mattila

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

Ville Vähämäki
Ahontie 65, 62800 Vimpeli
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ville.vahamaki@ps-nuoret.net
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Vapaa sana

Lukijoiden mukaan jatkossa öljy on korvattavissa esimerkiksi metaanilla ja vedyllä.

Öljy on
korvattavissa
Sven-Olof Jakobsson väitti kirjoituksessaan ”Bioenergian harha” (Vapaa sana 6/2007), että öljyn loppuessa on edessä nykyisen
elämänmuodon loppu. Jakobsson
unohtaa, että vaikka öljy loppuisikin muutamassa vuosikymmenessä, niin maakaasua ja kivihiiltä vielä riittää sadoiksi vuosiksi.
Jakobsson väittää, että kun sata tonnia kasvi- ja eläinmateriaalia muutetaan petroliksi, niin saadaan neljä litraa bensiiniä. Näin
saattaa ollakin, mutta miksi biomassaa pitäisi edes yrittää muuttaa petroliksi? Sota-aikana monet
autot kulkivat puukaasulla. En usko, että kuorma-auto tarvitsi sata
tonnia koivuhalkoja kulkeakseen
matkan mihin kuluu neljä litraa
bensiiniä.
Jakobsson tuntuu sotkevan
energiasta puhuessaan kuljetuksissa tarvittavan energian, ja esimerkiksi lämmitykseen ja valaistukseen tarvittavan energian.
Kukin voi miettiä kuinka kauan
huusholliaan voi lämmittää sadalla tonnilla koivuhalkoja, ja kuinka kauan pirtti pysyy lämpimänä neljällä litralla bensiiniä. Sähkön tuotantoon ikävä kyllä haaskataan vielä nykyäänkin fossiilisia polttoaineita.
Metaani (”kaatopaikkakaasu”)
soveltuu erinomaisesti autojen
polttoaineeksi. TV:ssä eräs yrittäjä Jämsästä esitteli Volvoaan, joka toimi eläinten lannasta saadulla metaanilla, ja hyvin pelasi. Metaania syntyy bakteeritoiminnan
ansiosta kaikesta mätänevästä jätteestä, myös ihmisen lannasta!
Vetykaasu on saasteeton polttoaine, jota voidaan valmistaa esimerkiksi vedestä. Sähkön avulla
voidaan vesimolekyylien happija vetyatomit erottaa toisistaan.
Palamistuotteena syntyy vesihöyryä. Vetyä voidaan tuottaa esimerkiksi suurilla aurinkopanee-
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leilla saatavalla sähköllä maapallon aurinkoisilla seuduilla. Myös
bakteerien avulla voidaan tuottaa vetyä.
Ehdotin joskus aikaisemmin
Päijännetunnelin valjastamista
sähköntuotantoon. Jos Päijännetunnelin vesi pantaisiin paineistettuun putkeen jonka halkaisija on yksi neliömetri, painaisi 120
km pitkän putken sisällä oleva vesi 120 miljoonaa kiloa. Liike-energian kaava on ½ * m * V2 (puoli
kertaa massa kertaa nopeus kertaa nopeus). Niinpä jos vesi virtaisi kymmenen metriä sekunnissa, olisi liike-energian määrä 6000 miljoonaa kpm/s. Jos vesimassa pantaisiin pyörittämään
turbiineita, syntyisi sähköä valtava määrä!
Markku Paukku
Mikkeli

Savolaiset
satraapit
Lipposen vetäessä henkeään on
hänen seuraajakseen savolaisena
sanakäyttäjänä ilmaantunut entinen Teini- ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja leppävirtalainen Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti
Viialainen.
Nyt tämä taistolaisen herätyksen aikoinaan saanut entinen Sirolaopiston johtaja ja SAK:n apulaisjohtaja esittää Kollajan altaan
rakentamista siten, että samalla
purettaisiin Etelä-Savosta pari jo
rakennettua voimalaitosta ja ko.
kosket saatettaisiin luonnontilaan
mm. matkailua varten.
Tällainen tieto nostaa monen
pudasjärveläisen hiukset pystyyn
mutta ei minun. Kirjoitinhan nimittäin huhtikuussa kuinka Etelän kellokkaat ja puoluejohtajat ovat edelleen tänäkin päivänä valmiit viemään Pohjois-Suomen luonnonvarat omaksi hyödykseen etelään ja mikä pahinta
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ilman minkäänlaista korvausta
paikalliselle asujamistolle.
Viialainen on erinomainen esimerkki työmarkkinakentässä vaikuttavasta hv-ringistä, joka tukee
suurteollisuuden pyrkimyksiä olla luonnonvarojen varkaissa vähävoimaisen pohjoisen kansan
reviireillä.
Peli ei ole ollut milloinkaan seuraamani viidenkymmenen vuoden
aikana avointa, vaan tutkimuksia,
selvityksiä, koskikauppoja ym. on
tehty kansan selän takana, mistä viimeisimmät ovat koskeneet
uraanikaivosprojekteja ja altaiden rakentamista.
On korkea aika nostaa julkisuudessa ensimmäisenä ja päällimmäisenä asiana esille ne korvausperusteet, joita käytetään hyvitettäessä paikallista asujamistoa
luonnonvaroja hyödynnettäessä
yleensä sekä kussakin tapauksessa erikseen.
Iijoessa ovat päällimmäisinä
mm. jokivarren asukkaiden saama
hyöty energian hinnassa sekä kalateiden, mukaan lukien kalaportaat koko joen pituudelta ja kutupaikkojen rakentaminen.
Pekka Joensuu
Vaasa

Kuka valvoo
kuntauudistusta?
Suomessa on parhaillaan menossa
kuntaliitosbuumi PARAS –hankkeeseen liittyen. Kunnille tarjotaan ensin porkkanaa, jotta liitoksia syntyisi vapaaehtoisesti ja sitten niitä ajetaan kepin avulla yhteen. Vuoden 2007 alusta Ruukki ja Siikajoki ovat olleet yhdessä
Siikajoen kunta.
Kunnanvaltuutettuna olen joutunut seuraamaan liitosta surullisena, sillä kuntauudistuksessa ei
näytä toteutuvan tasa-arvo mo-

nellakaan tasolla. On vain mahdollisuus jättää ’kirjallinen eriävä mielipide’. PARAS –hankkeella valtio lupaa taata palvelut edelleen tasa-arvoisena, mutta toteutuuko tämä? Esimerkiksi
hankkeen pilottikokeilussa, Kainuun mallissa, säästöjä voitaneen
epäillä syntyvän vain palveluja
heikentämällä. Kenen operaatio
kuntauudistus lopulta on? Kuntalaiset ovat maksajina veronmaksajan roolissaan. Kuntatalouden
parantamiseksi voitaisiinkin veroäyriä nostaa, pienet 0,25:n korotukset ovat lähinnä kosmeettisia. Korotuspaineet koskevat monia monia Suomen kuntia!
Esimerkiksi virkoja näyttää
”syödyn alta” erilaisilla virkajärjestelyillä ja toimenkuvan muutoksilla. Kuntauudistuksen puitelaissa sanotaan, että uudistukseen
liittyvissä järjestelyissä työntekijälle on taattava työt viideksi vuodeksi eteenpäin, eikä ketään saa
sanoa irti. Kunnassamme on kuitenkin käyty yt -neuvotteluja, jotka asettavat koko uudistuksen kyseenalaiseksi ja työntekijän asema
on ollut turvaton ja yhdistettävien kuntien asema epätasa-arvoinen. Tällainen tilanne ei ainakaan
edistä työilmapiiriä kunnissa eikä
kuntalaisdemokratiaa. Vanha Siikajoen kunta vanhenee kuntauudistuksen myötä entisestään.
Meillä Siikajoella toimii kolmen valtuutetun perussuomalaisten ryhmä, valtuuston koko on 44
tilapäisesti. Vuonna 2009 valtuuston koko on 27 ja kuntien koot
ovat noin 1300 (Siikajoki) ja 4000
(Ruukki). Äänten kalastus tulevissa kunnallisvaaleissa tulee olemaan kovaa ja huoli on päällä, miten kuntalaisten asioita ajetaan jatkossakin hyvin. Saimme eduskuntavaalien yhteydessä paljon positiivista palautetta ja uusia jäseniä
Raahen seudun perussuomalaisiin.
Sillä nosteella on hyvä lähteä tuleviin kunnallisvaaleihin.

puute. He ovat jättäneet jostain
syystä koulunsa kesken. He eivät
ole sosiaalipummeja, koska he
eivät ole sosiaalihuollon piirissä
vaan hankkivat elantonsa näpistelemällä, pummaamalla ja pieniä
pimeitä töitä tehden.
Voitaisiinko ajatella, että edes
osa maahanmuuttajiin kohdistettavasta valtavasta tukitouhujen
määrästä ohjattaisiinkin näiden
nuorten kouluttamiseen ammatteihin, heidän sosiaalistamiseen ja
henkilökohtaiseen ohjaukseen kehittyä yhteiskuntamme jäseniksi.
Onko Suomi niin varakas yhteiskunta, että se voi heittää 100.000
omaa nuortaan, omia lapsiaan,
“yli laidan” ja tuoda heidän tilalleen tälle maalle vieraita kulttuureja edustavaa vaikeasti integroitavaa väkeä? Jotkut tahot tuomitsevat tämän kirjoituksen rasistiseksi.
Sitä se ei ole. Se on realistinen.
Olli Sademies

Petustako
hittituote?
Aina silloin tällöin menneisyydestä pulpahtaa esille jokin asia, jolla oivalletaan olevan jonkinmoista markkinarakoa nykypäivänä.
Eräs sellainen on pettuleipä, jota
myydään eri sortin perinnepäivillä
ja sitä kuvaillaan funktionaaliseksi elintarvikkeeksi. Sisältää paljon
kuitua, alentaa kolesterolia jne.
Muotituotteena sitä eivät varmaankaan kokeneet aikanaan ne
henkilöt, jotka sitä nälänhätäänsä joutuivat syömään. Isänikin suurperheisen torpparin poika kertoi veren irronneen sisuksista
petun syönnin seurauksena. Olisiko syytä siirtää pois hittituotteitten listalta?
Liisa Salmi
Pielavesi

Esko Sikkilä

100 000 nuoren
suomalaisen
työreservi
Kuinka lukuisia ovatkaan maahanmuuttajien kotouttamiseen
tarkoitetut erilaiset ohjelmat ja
toimenpiteet. On koulutusta, henkilökohtaista neuvontaa, kuraattoreita ja hyysääjiä joka lähtöön.
Maahanmuuttoa on edistettävä
ja lisättävä, toitotetaan mediassa.
Tämä sen vuoksi, että meitä uhkaa mukamas työvoimapula.
Meillä on kuitenkin sadantuhannen nuoren syntyperäisen suomalaisen työvoimareservi omasta
takaa. Nämä nuoret ovat jo valmiiksi integroitunet tähän yhteiskuntaan, tuntevat ja tietävät sen
toiminnoista enemmän kuin nämä maahanmuuttajat. Ainoa puute mikä heillä on, on koulutuksen

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Ollako äijä
vai ei
Lehdessä olleen jutun mukaan 29vuotiasta miestä pahoinpideltiin
metalliputkella hakkaamalla päähän. Mies käveli kahden kaverinsa kanssa kun vastaan tuli kolme
15-18 vuotiasta. Nuorukaisista yksi ilmoitti haluavansa tapella jolloin uhri ja hänen ystävänsä lähtivät juoksemaan karkuun. 29-vuotiaan pakoyritys ei onnistunut.
Ottamatta kantaa juuri tähän tapaukseen ihmettelen kyllä vähän
mikä suomalaista miestä nykyään
vaivaa. Tuleeko jollekin esim. mieleen joku Tuntemattoman sotilaan
hahmoista sellainen joka olisi lähtenyt yhtä suurta määrä keskenkasvuisia karkuun ja/tai jättänyt
kaverinsa näiden hakattavaksi.
Kim Lindblom
Helsinki
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Eskon kuvakulma

Kännykkäviestit
lyhyet

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut
(Norm. viestin hinta.)
viestit numeroon 0207 415162

Kesäasuntojen verotusta pitää laskea. Ei voi olla oikein, jos säästää
koko ikänsä loma-asuntoa palkastaan ja sitten tulee kova vero vielä.
•••
Vanhemmat päättävät alaikäisten lastensa asioista, joten on
loogistaettä näihin asioihin kuuluu myös kirkon jäsenyys. Valinnan ehtii tehdä vapaasti myöhemminkin. Mitä kummallista tässä
nyt on?
•••
Peruselintarvikkeiden hinnat ovat
liian kalliita, köyhät eivät pysty

edes niitä ostamaan vaan näkevät nälkää.
Suomihan tituleeraa itseään sosiaalipuolen mallimaaksi, muut kylläkin tituleeraavat Suomea ruokaapua tarvisevaksi maaksi.
Annettettaisiin hengellisille järjestöille ulkoa tuleva ruoka-apu
jos itse ei kehdata jakaa leipää
köyhille.

•••
Jos molemmat vanhemat ovat kotona, heille ei kuulu lakisääteistä
kunnallista lasten päivähoitoa!
Säästetään tästä ja hoidetaan kunnialla sairaat ja vanhuksemme.
•••

Grillaa turvallisesti
Häkä tappaa hyvin nopeasti
Häkäkaasu vaanii tulen ja nestekaasun käyttäjää. Kun tulta poltetaan tulisijassa, savupellit voi sulkea vasta hiilloksen sammuttua.
Tulta ei pidä sytyttää tai käyttää
sisätiloissa, joissa tulisijaa ei ole
yhdistetty savuhormiin ja ilmanvaihto ei ole riittävää.
Ihmisen aistit eivät varoita häkäkaasun vaarasta, koska häkä on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä.
Häkä imeytyy vereen ja elimistöön
paljon tehokkaammin ja nopeammin kuin happi. Häkämyrkytyksen
oireita ovat päänsärky, huimaus ja
uneliaisuus. Pahimmissa tapauksissa myrkytyksestä voi seurata kooma, pysyvä aivovamma tai kuolema. Jo pieni häkäpitoisuus tappaa
hyvin nopeasti, jopa välittömästi.
Häkä on ilman kanssa suunnilleen yhtä painavaa, eli se kulkeutuu yleensä lämpimien ilmavirtojen mukana ylöspäin. Häkäkaasun
syntymisen tulisijassa voi ehkäistä poraamalla 10 – 12 millin reiän savupeltiin. Häkävaroitin toi-

mii lisäturvana tiloissa, joissa on
tulisija tai nestekaasulla toimiva
laite, esim. jääkaappi.
Häkämyrkytyksen vaara on
olemassa aina, kun käytetään tulta tai nestekaasua sisätiloissa: takkaa, uunia tai saunaa lämmitettäessä tai käytettäessä nestekaasulla toimivia laitteita esim. mökillä, matkailuvaunussa tai veneessä. Häkämyrkytyksen vaara
piilee myös autotallissa, jos auto
on käynnissä. Jos tuli ei saa tarpeeksi happea, syntyy häkää. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että
ilmanvaihto on riittävää.

Grillihiilet säilyvät pitkään
vaarallisen kuumina
Myös grillatessa on syytä olla
huolellinen tulen, savun ja tuhkan
kanssa. Grilli sijoitetaan suojaan
tuulelta. Leimahdusvaaran välttämiseksi sytytysnesteen annetaan
ensin imeytyä hiiliin ja tuli sytytetään varovasti tuulen yläpuolelta.

Sytytysnesteen tai -geelin käyttöohjetta tulee seurata. Liekkejä ei kannata päästää liian
korkeiksi. Grillauspaikalle varataan sammutusväline, kuten
täysi vesiämpäri.
Grilli on syytä sammuttaa
huolella. Jos sammutettua grilliä ei voi sulkea kannella, tuhkan päälle voi kaataa ämpärillisen vettä tai lapioida tuhkan
kannelliseen metalliastiaan.
Vaarattomalta näyttävän tuhkan alla hiilloksen jäähtyminen voi viedä vuorokausia.
Ennen kertakäyttögrillin sytyttämistä on syytä miettiä jo
valmiiksi, mistä grillille löytyy
palamaton alusta ja ympäristö, millä kuumaa grilliä tarvittaessa siirretään, miten se sammutetaan ja mihin se laitetaan
käytön jälkeen. Kuumaa kertakäyttögrilliä ei saa laittaa roska-astiaan. Iso roska-astia voi
syttyessään saada arvaamattoman suuria tuhoja aikaan.

Perussuomalaiset Naiset ry:n
vuosikokous
Naisten 100-vuotisen äänioikeuden juhlavuoden kunniaksi pidämme
vuosikokouksen 18.-19.08.2007 klo. 14.00 Hämeenlinnassa, kylpylä-hotelli Aulangolla!
Kokouksessa käsittelemme sääntöjen määräämät asiat. Mukana on
mm. kansanedustaja, puolueen pj. Timo Soini. Lisäksi koulutusta, joista huolehtivat kansanedustaja, psykologi Pertti Virtanen (naisen minuudesta ja itsetunnosta politiikassa) ja naisjärjestön pj. Marja-LeenaLeppänen (järjestötietoutta).
Ympärillämme upea luonto, Aulangon lumoavat puistot. Laiturissa
pysähtyvät Hopealinja ja Vanaja III. Puistojen nurmikentillä iloinen
piknik ystävien kanssa. Jos historia kiinnostaa, on Hämeen Vanha Linna kiinnostava käyntikohde. Monia mahdollisuuksia sisällä ja ulkona.
Viikonloppu sopinee perheellekin.
Bussit nrot 2 ja 13 linja-autoasemalta, rautatieaseman kautta Aulangolle noin viidessä minuutissa.
KOKOUSPAKETTI (80 euroa) sisältää yöpymisen 2h huoneissa,
hotelliaamiaisen, kylpyläosaston vapaan käytön, ohjatun aamujumpan
sekä aterian naisjärjestön toimesta.
Sitovat ilmoittautumiset (majoitus) viimeistään 3.8.2007 mennessä!
Varauksen voit tehdä osoitteisiin marjo.pihlman@eduskunta.fi ja marjo.pihlman@24.fi, kirjeitse Mannerheimintie 40 B 56, 00100 HKI tai puhelimitse 040-0917 351/Marjo Pihlman.
Tervetuloa kokoukseen!
Perussuomalaiset Naiset ry
Marja-Leena Leppänen

puheenjohtaja

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Marjo Pihlman

toiminnanjohtaja

Iiris Peltomaa

sihteeri

Linja-autot Hämeenlinnasta
Aulangolle
aamusta alkaen, koko päivän:
Bussi nro 2
- linja-autoasemalta
jokaisen tunnin 45. minuutti
(8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45...)
- rautatieasemalta
jokaisen tunnin 48. minuutti
(8.48, 9.48, 10.48, 11.48, 12.48...)
Bussi nro 13
- linja-autoasemalta
jokaisen tunnin 10. minuutti
(8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10...)
- rautatieasemalta
jokaisen tunnin 13. minuutti
(8.13, 9.13, 10.13, 11.13, 12.13...)
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