7/2008

PerusSuomalainen

13. vuosikerta - Poliittinen lehti - Irtonumero 3 e - Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n äänenkannattaja

i
vapörss

u
Kuva: K
Oy

Vanhat puolueet

rysän päältä kiinni
vaalirahoituksessa
Sisällöstä:

Pertti Virtanen
PerusSuomalainen
7/2008

- Puolueneuvoston kokousohjelma

6

- Vaasan kevätmarkkinoilla vilisi väkeä

7

- Muuttaako mikään puolueiden kannatusta?

8

- Pohjanmaalla 18-v aktiivinen nuori ehdolla valtuustoon

9

- Ei pakkotyöhön!

12

- Puolueen kannatus näkyy myös nuorisojärjestön
kasvuna ja aktiivisuutena

13

- Demon matkalla Nepalin suurlähetystöön

14

esitti
perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron vauhdikkaasti s. 4-5 1
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Päätoimittaja Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Venäjän
uhka

miten, koska ja kuinka nopeasti Suomi-neito viedään
vieraan Nato-herran syleilyyn. Meillä on geopoliittisesti katsoen yhä samat
toista tuhatta kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa.
Halusimme tai emme, tosiasia ei muutu siitä miksikään. Toinen tosiasia on se,
että venäläiset eivät tule sivusta seuraamaan Suomen
Natoon menoa, onhan Suomen raja kivenheiton päässä Venäjän pääkaupungista
Moskovasta ja suuresta Leningradista.

Naapurimaamme Venäjä
siirtelee lisää sotajoukkojaan Suomen vastaiselle rajalle. Satelliittikuvien mukaan siirretyt joukot ovat
hyvin nykyaikaisia ja toimintatehokkaita. On helikopterijoukkoja, hävittäjäkoneita ja nykyaikaisia
tutkia, jotka näkevät mäenkin taakse näin avaruusaikana.
Suomen päättäjien pitää
nyt varoa lyömästä päätään taas Karjalan mäntyyn, vaikka se taitaakin olla turha kehotus. Päät ovat
jo kuhmuilla kun puhutaan

Miksi olisimme
poikkeus?
Venäjä on voimakkaasti
reagoinut monen maan sisäisiin asioihin, kun ne ovat
tahtoneet etääntyä Venäjän
vaikutuspiiristä. Ovatpa lähettäneet sotavoimiaankin
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HUOM: Päätoimittajan puhelinnumerot:

0207 920 362 tai 040-749 9362
näihin maihin rauhoittelemaan liiallisia Nato-intoilijoita.
Venäjän federaation asevoimat koostuu kolmesta
puolustushaarasta: maavoimat, laivasto ja ilmavoimat
sekä ilmapuolustus. Yleisesikunnan alaisuudessa on
kolme aselajia: ohjusjoukot,
maahanlaskujoukot sekä
avaruusjoukot. Ydinasejärjestelmiä saatetaan uuteen
uskoon vuoteen 2010 mennessä. Aikamoinen arsenaali, eikö vain?
Olemme olleet rähmällämme suuren itäisen karhun edessä jo useita vuosia sen nukkuessa rauhallista karhun untaan. Mielestäni meillä ei ole varaa
herättää tuota suurta petoa, joka voi tahtoessaan
muutamassa päivässä nielaista koko piskuisen Suomen.

Mistä pelastus?
Viisauden alku on siinä että
tunnemme historiamme ja
ennen kaikkea opimme siitä niin hyviä kuin ikäviäkin
asioita. Tieto lisää tuskaa
mutta totuus vapauttaa, sanoo vanha sanonta. On tärkeää, että tiedämme oman
paikkamme maailmankartalla emmekä ala rakentaa
taas Suur-Suomea ja ylpisty
luulemaan olevamme jotakin
suurta ja turvassa EU:n syleilyssä. EU haluaa vain pitää
Suomen maksavana hyvänä jäsenvaltiona, joka maksaa enemmän kuin saa emomaaltaan EU:lta.
Kilttejähän me tietenkin jo
olemmekin, rientäen toteuttamaan EU:n antamat direktiivit pienintä piirtoa myöten jo ennen kuin meitä siihen kehotetaan. Muut jäsenmaat valvovat omia etujaan

ja pitkin hampain tottelevat
EU:n lainsäädäntöä, toisin
kuin kiltti Suomi tekee.
EU:lla ei ole uskottavia yhteisiä puolustusvoimia, joten jokaisen maan
pitää itse pitää huoli oman
maansa puolustuksesta. Tuo
maamme itäinen raja, joka
on toistatuhatta kilometriä
pitkä, on meidän puolustusvoimiemme vastuulla. Se on
ainoastaan meidän omassa
valvonnassamme, ei minkään ylikansallisen EU:n.
Taistelut käydään Suomen
maaperällä, me olemme
silloin vaarassa eikä meitä
pelasta mitkään EU:n antamat turvatakuut.
Toivottavasti emme ole
harkitsemattomilla Natopuheillamme vielä saaneet
karhua heräämään! heräämään! heräämään! - sillä se
on maailman toiseksi suurin sotilasmahti.

Puoluesihteeri
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Munatonta toimintaa valtion kanalassa
Valtakunnassa syntyi melkoinen hässäkkä, kun Kepun kansanedustaja ja eduskuntaryhmänsä puheenjohtaja Timo Kalli kertoi taannoin julkisesti rikkoneensa
vaalirahoitusta koskevaa
lakia. Edustaja Kalli ei ollut ilmoittanut kampanjansa rahoittajia, vaikka lain
mukaan niin olisi kuulunut
tehdä silloin kun kysymyksessä ovat suuret lahjoitukset. Syynä menettelyyn oli
ollut se, ettei lain rikkomisesta ole määrätty rangaistusta.
Asian saaman julkisuuden myötä useat kansanedustajat alkoivat kiireellä
täydentää omia vaalirahoitusilmoituksiaan. Joittenkin kohdalla muisti on palautunut vähitellen ja täydennystä on tehty useampaankin otteeseen. Nyttemmin on käynyt ilmi,
että vaalirahoituslakia rikkoneita kansanedustajia
on kymmenittäin. Toiminta
kertoo karua kieltään heidän omista asenteistaan lakeja kohtaan. Ylimielinen
ja joustava suhtautuminen
vaalirahoituslain velvoitteisiin näyttää kuuluvan
erityisesti suurten porvaripuolueiden, Kepun ja Kokoomuksen kulttuuriin.
Vaalirahoituksen raadollisuus kävi ilmi ja se on hyvä. Tukiyhdistyksiä on käytetty häivyttämään liikeyritykset ja muut tukijat piiloon tukiyhdistysten nimi-
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en taakse. Kun tukijat näin
peittelevät lahjoituksiaan,
on se mielestäni merkki siitä, ettei touhu kestä päivänvaloa. Vai voisiko olettaa jonkun kuvittelevan, että esimerkiksi liikeyritykset
lahjoittavat suuria summia
täysin vastikkeettomasti?
Vaalirahoituksesta on jo
laki olemassa, eikä se huono ole. Huonoa on se, että
kaikki eivät ole lakia noudattaneet. Kun laiminlyönnit paljastuivat, tuli tarve
moittia lainrikkojien sijaan
itse lakia. Parhaillaan käynnissä onkin melkoinen hämärtäminen ja harhauttaminen, millä yritetään saada johdatettua huomio ja
keskustelun kärki pois ainakin Kepulle ja Kokoomukselle hankalasta tilanteesta. Neuvotteluja käydään ja työryhmää asetellaan. Kepu tekee kaikkensa, että juttu unohdettaisiin
pikimmiten. Hätäpäissään
se hakee syyllisiä jo tv-mainonnastakin.
Kansanedustajien rooliin kuuluu lakien säätäminen. On varsin kohtuullista vaatia, että he itsekin
noudattavat säätämiään lakeja. Poliitikkojen uskottavuus on heidän omissa käsissään. Kansanedustajat
ovat lopulta vastuussa äänestäjilleen, jotka voivat
langettaa rangaistuksensa
siinä tilanteessa, kun seuraavan kerran tekevät äänestyspäätöksensä. Kaikki
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eivät ole vääryyttä tehneet,
eikä kaikkia pidä syyllistää.
Perussuomalaisten kansanedustajien nimiä ei ole nostettu esiin vaalirahoituksesta syntyneen kohun yhteydessä. Se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että heidän
toimissaan ei ole ollut huomauttamista.

PerusSuomalainen
n:o 8/2008
ilmestyy perjantaina

27.6.2008.
Aineisto tähän lehteen
viimeistään maanantaina
16.06.2008.
Lehtinippujen tilaaminen
Kun haluat jaettavia lehtiä itsellesi nipuissa, viimeinen
päivämäärä ilmoittaa asiasta on sama kuin viimeinen
aineistopäivä. Ilmoitukset sähköpostitse: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 040-7499362. Muista mainita, tilaajan nimi,
osoite ja postitoimipaikka sekä puhelinnumero johon
voidaan postista tai matkahuollosta soittaa, sekä maininta halutaanko lehdet postiin vai matkahuoltoon.
Mainitse toivottu kappalemäärä ja sen lehden numero, jota toivotaan saatavaksi jakeluun.
Voit toki soittaakin lehtitarpeista, mutta varmimmin
tavoitat sähköpostilla tai tekstiviestillä.
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi
kilökuntaa palkataan taloon ja ylitöitä
teetetään, mutta pitkäaikaisia työntekijöitä potkitaan työllistämisyksikön kautta ulkoruokintaan.
Sain asiaan omakohtaista selvyyttä kutsuttuani henkilökuntaa luokseni
eduskuntaan. Kuulemani sain minut tyrmistyksen valtaan. Eikö inhimillisyydellä ja pitkällä jopa 39 vuoden mittaisella
virkauralla ole mitään arvoa? Vaadin liikenne- ja viestintäministeriöltä selvitystä
asiasta, olen jättänyt valtion tuottavuusohjelman toteuttamisesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Oma työ ratkaisee
Perussuomalaisilla menee paremmin
kuin koskaan. Kannatus on jatkuvasti 5 prosentin tuntumassa mielipidemittauksissa eli merkittävästi korkeampi
kuin viime eduskuntavaaleissa. Olemme
ohittaneet kannatusmittauksissa KD:n ja
RKP:n jo useaan otteeseen.
Gallupit eivät äänestä, eikä vaaleja voiteta puhelimella ja tietokoneella. Tarvitaan raakaa henkilökohtaista vaalityötä ja uskottavia ehdokkaita. On selvää,
että saamme enemmän ehdokkaita kuin
viime kunnallisvaaleissa. Kuntaliitokset
myös helpottavat ehdokasasettelua, mutta silti: OMA TYÖ RATKAISEE.
Ilokseni olen huomannut, että moni paikoin ollaan kovassa ja hyvässä vauhdissa,
mutta parannettavaakin on, sillä vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä. Perussuomalaiset kansanedustajat haluavat
olla tekemässä hyvää vaalimenestystä ja
me kaikki asetumme ehdokkaiksi. Toivon,
että piirien ja osastojen johtohenkilöt johtavat esimerkin voimalla ja se tarkoittaa
ehdokkaaksi asettumista.

Kansanedustajaksi mielivillä on myös
syytä osallistua kunnallisvaaleihin. Kokemusta karttuu ja oma kannatus tulee mitattua. Rappasin julkisuudessa noin kuukausi sitten laajoissa haastatteluissa voimakkaasti Suomen Keskustaa, jopa niin kovaa, että osalla omiakin tukka nousi pystyyn. Kehittyvien Maakuntien Suomi r.y ja
Timo Kallin (kesk) laukaisema vaalimädän
pursuaminen ehkä osoittaa, että aihettakin
oli. Silti vaalit voitetaan paikallisesti omalla
työllä. Painetaan päälle – kautta maan.

”Jokaiselle on annettava
mahdollisuus työhön!”

Pientä ihmistä kuritetaan
Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, jossa
oma työ ratkaisee. Valtakunnallisesta politiikasta voi saada vähäistä vetoapua, mutta ei esimerkiksi Vetelissä vaaleja voiteta
puolueen puheenjohtajan puheilla vaan
paikallisilla teemoilla ja ehdokkailla.

Pientä ihmistä kuritetaan. Viime viikolla luonani kävi myös joukko espoolaisia työnhakukurssin kävijöitä. Työhaluja on, mutta ikääkin on. Joka paikassa
huudetaan työvoimapulasta, mutta työhalukkaat ja varmasti kelvolliset ihmiset eivät kelpaa, missä on vika? Vika on
asenteissa. Me tarvitsemme kaikkien panosta. Jokaiselle on annettava mahdollisuus työhön.

Ajoneuvohallintokeskuksesta (AKE) kuuluu kummia. Valtion tuottavuusohjelman
varjolla ollaan pitkään ja ansiokkaasti palvelleita ihmisiä kylmästi heittämässä ulos.
Kummallista ja outoa on se, että uutta hen-

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Raha sahaa Kepu rahankehrääjänä
Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen uhosi valituksi tultuaan kaksi vuotta sitten, että hän pistää Keskustan talouden kuntoon. Tämä kuntoisuus on vielä
vihreän veran alla. Sen sijaan keskustalaisten kansanedustajaehdokkaiden varainkeräys kunnostettiin siten, että Kehittyvien Maakuntien Suomi r.y. , joka
hoiti varsinaisen rahankeruun, sai synnytysapua Keskustan kehittämispäällikkö Lauri Kontiolalta.
Suunnitelma oli nerokas ja tuskin yksittäisten liikemiesten keksimä. Ei ole
vaikea päätellä, että moisen rahankehrääjän keksimiseen tarvitaan keskustalaisia hämähäkkimiehiä. Päätettiin perustaa
pooli eli KMS-yhdistys, jonne alettiin kerätä rahaa. Kaikki yhdistykselle lahjoittaneet tahot eivät vielä ole tiedossa, mutta
liikemiehet Toivo Sukari ja Kyösti Kakkonen ovat olleet eniten esillä. Heidän lisäkseen mukana on lukuisia yrityksiä.
Poolin nerokkuus on siinä, että yksittäinen yritys pääsee siitä periaatteellisesta pälkähästä, että se suoraan rahoittaisi jotakuta ehdokasta. Sen sijaan tuetaan poolia, poolin rahanjakaja hoitaa tuet mieleisille ehdokkaille. Näitä mielitiettyjä löytyy viimeisen tiedon mukaan 38
kappaletta Suomen eduskunnasta. KMSrahaa sai 21 nykyistä Keskustan, 12 Kokoomuksen, 3 SDP:n ja yksi Vihreä ja
RKP:läinen ehdokas.
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Erityisen mielenkiintoista on KMSyhdistyksen tekemä jako Keskustan sisällä. Ei ole ihme, että kansanedustaja
Kimmo Tiilikainen, joka ei ole KMS-rahan rasvaama, haastaa istuvan puoluesihteerin Jarmo Korhosen. Siitäkin voi jotakin päätellä.

Perussuomalaisilla ei KMSkytkentöjä

Tämän lisäksi KMS-rahaa sai 13 keskustalaista kansanedustajaehdokasta, joita ei
valittu eduskuntaan.

Mulle, mulle ja sulle
KMS jakoi ”pyyteetöntä ” vaalirahaa yhteensä runsaat 400 000 euroa, noin 2,5 miljoonaa tapettua markkaa, joista kaksi kolmasosaa meni keskustalaisille ehdokkaille.
Keskustalainen matematiikka toimii seuraavasti: ensin mulle, sitten mulle ja lopuksi
sulle (Kokoomus, Sdp, Vihreät ja RKP).
Järjestelmä on nerokas. Pääosa tuesta ja
kilpailuedusta tulee Keskustalle. Kokoomus saa myös merkittävät rahat ja pikkupanoksilla tervattiin myös SDP, Vihreät ja
RKP.
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Perussuomalaiset eivät ole saaneet killinkiäkään KMS-yhdistykseltä. KMS ilmoitti tarkoituksenaan olla isänmaallisten ja
yrittäjähenkisten ehdokkaiden kampanjan tukeminen. Tästä pitänee päätellä, että Perussuomalaiset eivät tuota ”ehtoa”
täytä. Todellinen syy on tietenkin aivan
toinen. KMS on alun perin kepulainen
keksintö. Keskusta ei ole koskaan voinut
sietää ryhdikästä ja rehellistä perussuomalaista kilpailijaa – ei kai se sitä toki rahoittaisikaan.
Vanhat puolueet, Keskusta ja Kokoomus etunenässä ovat todistelleet,
että syntynyt kohu on kaikkien puolueiden ongelma. Tämä ei ole totta.
Perussuomalaisilla ja Kristillisdemokraateilla ei ole KMS-kytkentöjä, eikä ole ollut vaalirahailmoituksiin täydennettävää.
Perustyöryhmä
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”Tässä oikeastaan kiteytyi aika pitkälle
tämä kaksinaismoralismi ja mikä tahansa
epäeettisyys. Kiina kun on monessa suhteessa koko maapallon ongelma, niin se
tulee olemaan tämmöisen pimeän metsän,
jos sademetsistä nyt voi sanoa, pääkuluttaja, kaikessa Suomi siirtää tehtaitaan sinne. Siellä ovat nämä akaasia- ja eukalyptuspuut ja muut vastaavat, joita pääministerikin ihaili Brasiliassa. Brasilialaiset toki vakuuttivat, että tämä 20 000 neliökilometriä
sademetsää vuodessa on ihan puppua, se
on länsimaisten antama väärä kuva siitä, he
itse kyllä tietävät, kuinka sitä hoidetaan.”
Pertti Virtanen 23.5.2008
”Sinänsä on tärkeää pitää huolta, että työpaikkoja ja yrityksiä Suomessa on myös jatkossa. Mutta kyllä tämä sosialistien hurskasteluhuutelu on aika kalpeata. Varallisuusvero poistettiin. Te avasitte sen oven,
josta porvarin on nyt helppo lähteä sisään.
Se porukka, joka sai suurimmat rahat, imee
cabanacolaa tuolla Karibialla. Te puhutte
tässä nyt sitten kaksihaaraisella kielellä,
kyllä se on aika erikoista. Mutta myös sinne oikealle laidalle: Jos teillä on ongelmia,
että te ette pysty vastaanottamaan perintöjä, niin minulla ei ole. Lähettäkää tänne,
niin maksetaan verot pois.”
Timo Soini 22.5.2008
”Kysyisin arvoisalta pääministeriltä, millä
tavoin hän näkee sen, jos joku yksittäinen
taho tukee jonkun puolueen taloutta kovin suurella summalla ja sen seurauksena
puolueesta tulee niin sanottu pääministeripuolue. Olisiko aiheellista saada määrätyiltä osin myös puolueiden rahoitus niin sanotusti läpinäkyväksi lainsäädännön kautta, ettei syntyisi turhia epäilyjä mahdollisesta jonkin lahjoittajatahon etujen erityisen
ponnekkaasta ajamisesta ja läpiviemisestä
erityisesti, kun suuri puolue nousee hallitukseen?”
Raimo Vistbacka 22.5.2008
”Suomen hyvä maine ja menestys kansainvälisessä kouluvertailussa on perustunut jo
vuosikymmeniä ilmaiseen koulutukseen.
Vanhasen toisen hallituksen ohjenuoraksi näyttää muotoutuneen yhteiskuntamme
kahtiajaon syventäminen ja yksityistäminen,
joka on nyt ulottamassa kouransa myös yliopistokoulutukseen. Pelättävissä on, että yliopistojen yksityistämisen kiihkossa unohdetaan kysellä rahoittajien motiiveja rahan antamiselle. Onkin aiheellista kysyä, voivatko
yliopistojen rahoittajat vaatia vastapalveluksia yliopistoilta?”
Pentti Oinonen 21.5.2008
”Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan sosiaalisen eriarvoisuuden ja suhteellisen köyhyyden lisääntyneen. Myös
terveyserot ovat kasvaneet. Valitettavasti Suomeen on muodostumassa luokkayhteiskunta, jonka hyväosaisista päättäjistä ja
heidän miljonäärisponsoreistaan monikaan
ei tunnu käsittävän, kuinka heikosti alimmalla luokalla todella menee. Köyhyys, sairaudet ja muut ongelmat kasautuvat juuri tälle alimmalle luokalle, kun samaan aikaan rikkaat rikastuvat entisestään ja ahneudesta on tehty hyväksyttävä arvo.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 20.5.2008
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Järjettömät kilpailutukset estettävä
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini puhui to
1.5. Kirkkonummella mm. seuraavaa:
Ammattiyhdistysliike on suurten haasteiden edessä. Työntekijät eivät enää automaattisesti maksa jäsenmaksuja, jos panokselle ei tule
vastinetta.
Perussuomalaiset kannattavat yleissitovia työsopimuksia, sillä ne tuovat vakautta ja ennakoitavuutta. Pelisääntöjen tulee olla selkeitä ja oikeudenmukaisia.
EU:n kautta Suomeen syötetyt kilpailudirektiivit vievät montaa asiaa täysin vikasuuntaan. AY-liikkeen ja puolueiden on ryhdistäydyttävä ja saatava aikaan kilpailudirektiiveihin todelliset muutokset, joilla
taataan kansallisten työehtosopimusten pitävyys. Tämä on myös suomalaisten yritysten etu.
Tyrmistyttävänä esimerkkinä kelvottomasta kilpailutuksesta on äitiyspakkaustemme kohtalo. Voitto meni tanskalaiselle yritykselle, joka
teettää pakkausten sisällöt työntekijöiden oikeuksia polkevissa Kiinassa ja Thaimaassa. Tanskalainen pakkaus oli yhden euron edullisempi!
Suomessa jäi työttömäksi 250 tekstiilityöntekijää.
Tällaiselle hölmöilylle on laitettava piste. Kilpailusäännöstöllä on estettävä sellaisten yritysten mahdollisuus osallistua julkisiin hankintoihin, jotka hakevat kilpailuetua työntekijöiden oikeuksia polkevilla alihankintaketjuilla. Hallituksen on ryhdistäydyttävä ja puolustettava suomalaista työtä.
Timo Soini

Oikeusministeriö tiedottaa
Taidemyynnin tai seminaaritulojen
ilmoittaminen ehdokkaan
vaalirahoitusilmoituksessa

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro:

Kenen lauluja laulat
Perussuomalaisten mielestä koulutus olisi
kokonaisuudessaan uudistettava vastaamaan
nykyistä työvoimantarvetta. Ylikoulutus on
Suomessa todellinen ongelma. On kansakunnan
voimavarojen tuhlaamista ohjata pääosa
peruskoulun päättäneistä lukioon ja sieltä
edelleen korkeakouluputkeen. Suorastaan
typerää on korkeakouluttaa työttömyyteen.
Jatkokoulutus ei saa olla itseisarvo, sillä käden taidot
ovat tärkeitä.
Ammattimiehiä ja -naisia
tarvitaan. Hallituksen on panostettava enemmän ammattikoulutuksen laatuun ja houkuttelevuuteen. Kädentaitoihin perustuvista työpaikoista on pidettävä kiinni kynsin
ja hampain. Niiden siirtäminen halpamaihin on maallemme korvaamaton vahinko. Eikä meidän tarvitse houkutella
ulkomailta suuria määriä maahanmuuttajia tekemään töitä,
jotka me suomalaiset voimme
hyvin hoitaa itse.

Vaalirahoituksesta heränneen keskustelun vuoksi oikeusministeriö toteaa seuraavaa:

Aloituspaikkoja karsittava

Vaalirahoituslaissa tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla
vastaavalla tavalla korvauksetta saatu suoritus ottamatta kuitenkaan huomioon tavanomaista talkootyötä ja tavanomaisia ilmaispalveluja.
Vaalirahoituslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan mm. seuraavaa:
- Ilmoituksessa tulisi mainita ehdokkaan vaalikampanjan kokonaiskulut
eli menot. Luku tulisi ilmoittaa bruttomääräisenä.
- Kuluja ei tarvitsisi eritellä eli ilmoituksessa tulisi mainita vain kokonaiskulut yhtenä lukuna. Sen sijaan vaalikampanjan rahoitus tulisi eritellä bruttomääräisenä.
- Ulkopuoliseen tukeen voitaisiin sisällyttää myös myynti-, keräys- ja vastaavasta toiminnasta saadut varat bruttomääräisinä.
Vaalirahoituslain tarkoitus on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen
ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi. Tähän viittaa myös lain aloittava virke “Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat
tiedot…”.
Taidemyynnistä tai seminaareista saatua tukea voidaan pitää vaalirahoituslain mukaisena tukena ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. Asiaa tarkastellaan ehdokkaan näkökulmasta, koska hän saa vaalikampanjansa tueksi summan, jonka taiteen ostaja suorittaa. Lain perustelut näyttäisivät
lähtevän myynti- ja keräystulojen bruttomääräisestä ilmoittamisesta.
Taiteen ostajan tai seminaarilipun lunastaneen näkökulmasta tuen antaminen voi sen sijaan näyttää vähemmän selkeältä, koska hän on taidetta ostaessaan tai seminaariin osallistuessaan saanut itselleen konkreettisen
vastikkeen (esimerkiksi taulun). Toisaalta ehdokas tai hänen tukiryhmänsä
on usein esimerkiksi taulun hankkiessaan maksanut siitä jonkinlaisen hankintahinnan. Useimmiten myytävän taiteen todellista arvoa on kuitenkin
hankalaa, ellei jopa mahdotontakin arvioida täsmällisesti. Kun taulu sitten
myydään osana vaalikampanjaa, ehdokkaalle tullut tuki on käytännössä
myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Liitettäessä tämä kysymys ilmoitusvelvollisuuteen tuen antajasta tuen arvon ylittäessä 1 700 euroa olisi vastaisuudessa ehkä kohtuullisempaa ilmoittaa todellisen tuen arvo.
Täysin vastikkeellinen suoritus ei ole tukea eikä siten kuulu vaalirahoituslain soveltamisalaan.
Taidemyynnin ja seminaarituottojen osalta nykyinen vaalirahoituslaki ei
valitettavasti anna kaikkiin kysymyksiin selkeitä vastauksia. Myös
perustuslakivaliokunta totesi aikanaan mietinnössään, että “..lakiehdotuksen perussäännös ilmoitettavista tiedoista on sisällöltään melko yleispiirteinen ja jää osittain tulkinnanvaraiseksi”.
Näistäkin syistä on tärkeää, että lakia uudistetaan ja että valmistelutyö
tehdään huolellisesti. Myös taidemyynnin, seminaaritulojen ja vastaavan
toiminnan osalta on pyrittävä selkeästi nykyistä tarkempaan sääntelyyn.

Perussuomalaisten mielestä yliopistojen aloituspaikkoja on karsittava. Korkeakaan
koulutus ei takaa oman alan
töitä saati kunnon palkkatasoa. Maistereita on pienipalkkaisissa tehtävissä jo niin paljon, että päät kopisevat yhteen. Tohtoritehtailu puolestaan on keskinkertaistanut
opetuksen ja tutkimuksen laatua. Kun opiskelijoiden määrä olisi pienempi, yliopistojen
opettaja-oppilas -lukumääräsuhde paranisi, motivoituneimmilla ja lahjakkaimmilla
olisi paremmat mahdollisuudet opiskella ja sitä paitsi opiskelun julkiseen tukemiseen kuten opintotukeen - jäisi nykyistä enemmän rahaa.

4

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Aluepolitiikasta on kysymys
Yliopistouudistus on tarpeellinen
mutta hallitus on tosiaankin valinnut epätasa-arvoistavan tavan toteuttaa sitä. Kysymys on nimittäin
mitä suurimmassa määrin aluepoliittinen, ja Perussuomalaisten
lähtökohta on koko maan pitäminen asuttuna ja elinkelpoisena.
Kun edustaja Pertti Virtanen syntyi, oli Suomessa vain Helsingin ja
Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Keskustapuolueen edeltäjä Maalaisliito alkoi tuolloin voimakkaasti ajaa maakuntayliopistoja, joita sitten syntyikin kuin sieniä sateella Ouluun, Tampereelle,
Jyväskylään, Vaasaan, Kuopioon,
Joensuuhun ja myöhemmin vielä lisää.
Yliopistolaitoksen hajasijoitus
on ollut aluepoliittinen menestystarina, kuten esimerkiksi Keskus-

tan europarlamentaarikko Kyösti
Virrankoski on hiljattain todennut. Nuorille on voitu tarjota tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia omassa maakunnassa, josta he
ovat valmistuttuaan usein myös
saaneet työtä.
Yliopistot ovat olleet oman
alueensa vetureita, mainittakoon
vain Oulun seudun ripeä kehitys.

Keskusta tuhoaa
sivistysperintöään
Nyt Keskusta on päättänyt tuhota oman sivistysperintönsä. Vanhasen hallitus on talouselämän
painostuksesta heittänyt alueellisen tasa-arvon periaatteen romukoppaan ja lähtenyt voimallisesti
kehittämään kolmea pääkaupungin yliopistoa - tätä mantranomaisesti hoettua innovaatioyliopistoa
- ja päättänyt jättää 17 muuta yliopistoa mopen osalle. Alkiolaista
aatetta myydään nyt alennuksella.
Ottaako Keskustan kenttäväki tämänkin aluepoliittisen kepiniskun
mukisematta vastaan?
Toki myös Perussuomalaisten mielestä suomalaisen tieteen huippua on terävöitettävä.
Tarvitsemme kiistatta enemmän
huippuosaajia, mutta hallituksen kaavailema epädemokraattinen toimenpide - innovaatioyliopisto, jota yliopistoväki kuulem-

Välikysymyskeskusteluja:
“Hallituksen yliopistolaitoksen uudistussuunnitelmat myös
herättävät aiheellista huolta yliopistojen henkilöstön tilanteesta, jos suunnitelmat nykyisellään toteutuvat. Jos virkasuhteita muutetaan työsopimussuhteisiksi, on pelkona se, että palvelussuhdelajin muuttuminen heikentää työehtoja. Henkilöstön vähentäminen nykyisestä ei voi myöskään olla minkään järkevän yliopistojen uudistumissuunnitelman sisältöä.
Päinvastoin, nykyistä henkilöstömäärää tulisi voida lisätä ainakin vähentämällä määräaikaisten pätkätyöläisten määrää.”
Raimo Vistbacka välikysymyskeskustelussa
21.5.2008

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Eduskuntatiedote
sen hanke yliopistojen säätiöittämisestä. Hanke on Suomen kokoisessa maassa epärealistinen, sillä käytännössä
säätiömalli lienee mahdollinen ainoastaan innovaatioyliopistolle. Aikooko hallitus tosissaan asettaa yliopistot näin
räikeän eriarvoiseen asemaan,
kahden kerroksen “huippu-”
ja “tavis-yliopistoihin”?
Mielestämme valtion on jatkossakin oltava yliopistojen
pääasiallinen rahoittaja ja yliopistoilla tulee olla todelliset
toimintaedellytykset kehittyä
omilla vahvuusalueillaan, kuten esim. Joensuun yliopisto
metsätieteen huippuosaajana.
Juuri näin - luonnollista, pitkäjänteistä tietä - syntyy laatua
ja huippuosaajia sekä nobeleita tulee jos on tullakseen.

“Kenen lauluja laulat…”

ma maakuntayliopistoissa jo “inhovaatioyliopistoksi” kutsuu - ei
sitä välttämättä tee.

Hedelmällinen
kilpailuasetelma
Todettakoon, että useiden tutkijoidenkin mielestä on aina eduksi, että samalla alalla on ainakin
kaksi tutkimusryhmää. Maakuntayliopistot ovat luoneet hedelmällisen kilpailuasetelman useilla aloilla sekä opetuksessa että
tutkimuksessa. Näin esim. koulukunta- tai henkilökohtaiset kiistat eivät estä tutkimuksen eteenpäinmenoa.

Usean tutkimusryhmän olemassaolo edistää myös yhteyksiä sektoritutkimuslaitoksiin kuten vaikka Metsäntutkimuslaitokseen tai
Geologian tutkimuskeskukseen,
joiden tutkimus saattaa luonteensa
mukaan olla “alueellista” eli pyrkiä kattamaan Suomen eri olosuhteita; turvaten näiden laitosten tutkimusasema- ym. verkostoon.

Säätiöittäminen epärealistista
Surullisen kuuluisa valtion tuottavuusohjelma nakertaa yliopistolaitoksenkin toimintaedellytyksiä,
mutta se mikä todella uhkaa sivistysyliopiston perustaa on hallituk-

Perussuomalaiset pelkäävät,
että kaupallisen rahoituksen
näin voimallinen ajaminen
yliopistoihin ja talouselämän
mukaantulo yliopiston hallintoon paitsi heikentää yliopistojen autonomiaa, uhkaa perustutkimuksen riippumattomuutta mutta ennen pitkää
johtaa julkisen rahoituksen
heikentämiseen ja jopa opetuksen maksullisuuteen.
Miten käy niiden alojen tutkimukselle, jotka eivät rahoittajia kiinnosta?
“Kenen lauluja laulat, sen leipää syöt.” Jos elinkeinoelämä ei
ole valmis tukemaan jotain alaa,
epäilemättä esim. jotain humanistista tiedettä, ei sellaista opetusta kannata tarjota.
Perussuomalaisten mielestä ei pidä unohtaa, että perustuslakimme mukaan julkisen
vallan on turvattava jokaiselle
yhtäläinen mahdollisuus saada
myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Hallintovaliokunta tukee
poliisihallituksen perustamista
Eduskunnan hallintovaliokunta antaa tukensa poliisihallituksen perustamiselle. Kannanotto sisältyy valiokunnan lausuntoon (HaVL 13/2008)
poliisin hallintorakenteen uudistamisesta. Asiasta on valmistunut työryhmäraportti, johon sisäasiainministeriö halusi myös hallintovaliokunnan kannan.
Työryhmä esittää poliisille uutta hallintomallia, jossa sisäasiainministeriö vastaa poliisitoimen poliittisesta ja strategisesta ohjauksesta.
Operatiivista toimintaa johtaa poliisihallitus. Se muodostuu nykyisestä sisäministeriön poliisiosaston ylijohdosta ja lääninhallitusten poliisijohdosta.
Ylimmän poliisijohdon uudelleen organisointi on osa suurempaa poliisin hallintorakenteen uudistamista. Kihlakuntien poliisilaitosten määrää on jo päätetty vähentää 24:een ja paikallispoliisin rakenneuudistus
tulee voimaan ensi vuoden alussa.
Hallintovaliokunta korostaa, että poliisihallinnon rakenneuudistus
muodostaa kokonaisuuden, jossa nyt käsiteltävänä olevat toisen vaiheen esitykset merkitsevät perusteltua ja luontevaa seuraavaa kehittämisvaihetta. Tärkeää on, että johtamistoiminnot selkeytyvät hallinnon eri tasoilla. Valiokunnan tavoitteena on samalla, että uudistuksen
myötä saadaan lisää poliisejakenttätyöhön.

“Poliisien moottoripyöräkerho Blue Knights vieraili eduskunnassa Oinosen vieraana 19.5. Kuvassa edustajamme Oinonen
ja Vistbacka tutkivat kerhon liiviä.”

Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja
Pertti Virtanen

Yliopistojen asemasta ja
toimintaedellytysten turvaamisesta

Suomen hyvä maine ja menestys kansainvälisessä kouluvertailussa on perustunut jo vuosikymmeniä ilmaiseen
koulutukseen. Vanhasen toisen hallituksen ohjenuoraksi näyttää muo-
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toutuneen yhteiskuntamme kahtiajaon syventäminen ja yksityistäminen, joka on nyt ulottamassa kouransa myös yliopistokoulutukseen.
Pelättävissä on, että yliopistojen yksityistämisen kiihkossa unohdetaan
kysellä rahoittajien motiiveja rahan
antamiselle. Onkin aiheellista kysyä,
voivatko yliopistojen rahoittajat vaatia vastapalveluksia yliopistoilta, niin
kuin epäilty asianlaidan olevan suuria vaaliavustuksia saaneiden kansanedustajien ja ministereiden kohdalla.
Yhtenä esimerkkinä tästä on vuorineuvoksen arvonimen haku eräälle
suurrahoittajalle.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Itä-Suomessa kuten kautta Suomen
ollaan huolestuneita ja pettyneitä hallituksen yliopistosuunnitelmista. Yliopistot joutuvat tulevaisuudessa keskittymään entistä enemmän itsensä markkinointiin ja rahoituksen haalimiseen sen
sijaan, että ne voisivat paneutua opetukseen ja tutkimustyöhön.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän on helppo yhtyä välikysymykseen, sillä onhan nyt uhattuna vuosikymmenten kovalla työllä maahamme
rakennettu koulutuksen tasa-arvo ja
koko maan kattava yliopistoverkosto.
Pentti Oinonen / ps,
Helsingissä 21.5.2008

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

Palautekeskustelusta
Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan sosiaalisen eriarvoisuuden ja suhteellisen köyhyyden lisääntyneen. Myös terveyserot ovat kasvaneet. Valitettavasti Suomeen on muodostumassa
luokkayhteiskunta, jonka hyväosaisista päättäjistä ja heidän miljonäärisponsoreistaan monikaan
ei tunnu käsittävän, kuinka heikosti alimmalla luokalla todella menee. Köyhyys, sairaudet ja
muut ongelmat kasautuvat juuri tälle alimmalle luokalle, kun
samaan aikaan rikkaat rikastuvat entisestään ja ahneudesta on
tehty hyväksyttävä arvo. Tällaista
kehitystä sinivihreä porvarihallitus Suomessa tällä hetkellä edistää, ja sen seuraamuksista ei saisi arvoisan pääministerin mielestä julkisuudessa edes puhua, mikä
sinänsä osoittaa, että köyhyyskehitys keskustelunaiheena koetaan
hallituksen piirissä kiusalliseksi.

Inflaation kiihtyminen heikentää entisestään jo valmiiksi
heikossa asemassa olevien suomalaisten tilannetta. Tähän tulisi puuttua. Yhteiskunnan tulisi tukea enemmän köyhiä lapsiperheitä, kansaneläkkeen varassa eläviä, työttömiä sekä opiskelijoita. Näin ei kuitenkaan näytä
tapahtuvan, vaan päinvastoin.
Hallitus päätti korottaa sosiaalija terveydenhuollon maksuja ja
siten ahdistaa pienituloiset entistäkin tiukemmalle.
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Helsingissä 20.5.2008
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Puolueneuvoston kokous 7.-8.6.2008

Kokoushotelli Rivoli Järvenpäässä
kuuluu Suomen parhaisiin

Aivan Järvenpään keskustassa rautatieaseman
vieressä sijaitseva NEXT Hotel Rivoli Järvenpää on
useiden tutkimusten perusteella valittu yhdeksi
Suomen parhaista kokous- ja kurssihotelleista.
Se on palkittu muun muassa arvonimillä Vuoden
kokoushotelli vuonna 1992 ja Vuoden palveluyritys
Uudellamaalla vuonna 1996.
Rivolista löytyy kolme erilaista
ravintolaa: maalaistoscanalainen
ruokaravintola Casa Toscana, iltaravintola HeVen ja oluen ystäville
Bar Cafe My Way.
Hotellissa on kymmenen ryhmätyötilan lisäksi lukuisia valoisia ja avaria kokoustiloja, joista
suurimpiin mahtuu jopa 180 henkeä. Lounas- ja päivällistarjoilusta sekä tilaisuuksien sujumisesta
huolehtii kokousemäntä.

Kokousvieraita ajateltu
suunnittelussa
Rivolin huoneet on suunniteltu nimenomaan kokousvieraita silmälläpitäen. Suurissa huoneissa on tarpeeksi tilaa työskentelyyn. Viereisessä parkkihallissa on paljon il-

maista pysäköintitilaa ja yöpyvät
vieraat saavat autonsa lukkojen
taakse suojaan. Läheinen kongressikeskus Järvenpää-talo tarjoaa
hienot puitteet suuremmillekin tilaisuuksille.
Huoneita on 116, joista 72 on savutonta ja osa allergiahuoneita. Toisessa kerroksessa on lisäksi kolme
invahuonetta. Huoneet voidaan
muuttaa perhehuoneiksi lisävuoteiden avulla ja pienimmille lapsille saa halutessaan pinnasängyn.
Huoneissa on Pay-TV, hiustenkuivaaja ja iso työpöytä. Lähes
kaikissa huoneissa on myös minibaari. Asiakkaat voivat käyttää
aamuisin ja varaustilanteesta riippuen myös iltaisin hotellin saunaosastoa uima-altaineen. Saunaosaston voi vuokrata saunailto-

Puolueneuvoston
kokouksen ohjelma
Perjantai 6.6.2008
18.00 Puoluehallitus

Lauantai 7.6.2008
10.00-11.00
Toritilaisuus, Järvenpään tori
- Perussuomalaisten kansanedustajat tavattavissa
ja varten. Siellä on myös poreamme ja tilava parveke, josta avautuvat hienot näköalat kaupungin yli
Tuusulanjärvelle saakka.
Viidennen kerroksen sviitit
tarjoavat mahdollisuuden itsensä hemmotteluun. Kulmahuonesviitissä on parkettilattia sekä makuu- että olohuoneessa, joten se
sopii myös allergikoille. Kylpyhuoneessa on amme, kahdessa
pikkusviitissä poreamme.
Isossa saunasviitissä voi pitää
palaveria olohuoneen pitkän pöydän ääressä. Kymmenen hengen
sauna on uusittu viime vuonna.

12.00

Ilmoittautuminen ja keittolounas
(lounaslippuja ostettavissa hotellin vastaanotosta)

13.00

Puolueneuvoston kokous alkaa
- tervehdykset
- 1 § Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
- puheenjohtaja Timo Soini
- 2 § Kunnallisvaalit
- Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2008
- esittely – lähetekeskustelu – esitykset
- valmistelevat työryhmät

Kokous keskeytetään viimeistään klo 17.00
Päivällinen hotellin ravintolassa klo 18.30 alkaen. (Lippuja myydään hotellin vastaanotossa.)
Iltaohjelma alkaa n. klo 20.00 ja siitä vastaa imitaattori Reijo Salminen.

NEXT Hotel
Rivolin
yhteystiedot

Sunnuntai 8.6.2008

Asema-aukio
04400 JÄRVENPÄÄ
puh (0)9 27141
fax (0)9 271 5755
rivoli@nexthotels.fi

10.45

Hartaustilaisuus kokoussalissa
Reijo Ojennuksen johdolla

11.00

Puolueneuvoston kokous jatkuu
- 3 § Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n
toiminnasta
- puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
- 4 § Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n
toiminnasta
- puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala

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

Majoitus
Kahden hengen huoneessa 45 €/hlö/vrk
Yhden hengen huoneessa 80 €/huone/vrk
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöydästä, aamusaunan ja –uinnin. Mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin viereisessä parkkitalossa.
Olemme varanneet käyttöönne majoituskiintiön, josta varauksia voi tehdä PERUSSUOMALAISET –nimellä tähän sovittuun hintaan. Majoitusvaraukset voitte tehdä suoraan vastaanottoomme p. 09-27141 tai email rivoli@nexthotels.
fi. Kiintiö voimassa 05.05.2008 asti. Tämän jälkeen sama hinta on edelleen voimassa jos vapaita huoneita.
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Jäävesi kokoustilassa veloituksetta.
Ravintolassa tarjolla noutopöydästä klo 1214.00; Keittolounas 12,00 €/hlö (vihersalaatti,
lohikeitto, leipä ja voi)
Ravintolassa tarjolla noutopöydästä klo 18.30–
19.30; Päivällinen 16,00€/hlö (vihersalaatti, karjalanpaisti, perunat, jälkiruoka, leipä ja voi)
Lounaalle ja päivälliselle myydään vastaanotossa ruokailulipukkeita, joita vastaan tarjoilut.

- 5 § Selostus Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän toiminnasta
- puheenjohtaja Raimo Vistbacka
- 6 § Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta
- puheenjohtaja Reijo Ojennus

- 7 § Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2008
- lopullinen käsittely ja hyväksyminen
- 8 § Muut kokoukselle esitettävät päätöstä vaativat asiat

Helsingissä 11. 4. 2008
Perussuomalaiset – Sannfinlländarna rp
Timo Soini
puheenjohtaja

Pentti Oinonen
1. varapj.

Auli Kangasmäki
2. varapj.

Pirkko Mattila
3. varapj.

- 9 § Yleiskeskustelu
- 10 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä klo 13.00 puolueen tarjoamat kahvit.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vaasan kevätmarkkinoilla
Lauantaina 24.5. Vaasan Perussuomalaiset olivat esillä
Vaasan kevätmarkkinoilla. Vaasalaisten perussuomalaisten aktiivien lisäksi osan päivästä teltallamme oli tavattavissa kansanedustaja Raimo Vistbacka sekä puoluesihteeri Ossi Sandvik. Tarjolla oli esitteitä, lehtiä, karkkia, tulitikkuja, keksiä ja tietenkin päteviä vastauksia ihmisten kysymyksiin Perussuomalaisista.
Päivä oli erittäin kaunis, aurinkoinen ja raikas kevätpäivä. Kiinnostunutta väkeä kävi teltallamme runsaasti. Myös
kaupungissa vierailulla ollut pääministeri Matti Vanhanen
pysähtyi Perussuomalaisten teltalla seurueineen, johon
kuului mm. kaupunginjohtaja Markku Lumio. Toripäivä
oli hyvin onnistunut sikälikin, että yhä saattaa tavata ihmisiä, jotka eivät tunne juurikaan perussuomalaista puoluetta. Yhtään kielteistä palautetta emme saaneet, vaan tukea
löytyy yli kielirajojen.
Teksti: Mika Kivimaa
Kuvat: Ossi Sandvik

- Yleiskuva Vaasan torilta 24.5. Perussuomalaisten
sinivalkoinen teltta näkyy taustalla.

- Kansanedustaja Raimo Vistbackalla riitti jututtajia. Karkkeja tarjoamassa vaasalainen PerusS aktiivi
ja kuntavaaliehdokas Kalevi Karjala.

Kirja-arvostelu

Runohetki

Maisterisjätkä - kirja politiikan korkeakoulusta

Oma maa

Kun Timo Soini joskus 1970luvun lopulla tuli Parkanoon
perustamaan SMP:n nuoriso-osastoa linja-autossa, hänellä ei vielä nuoren ikänsä
takia ollut ajokorttiakaan,
tuskin varaa autoonkaan.
Tuosta hoikasta nuoresta miehestä harppaus kirjan
maisterisjätkään on kyllä
melkoinen. Valehtelisin, jos
väittäisin aavistaneeni mitä
miehestä vielä tulee politiikan saralla. Paljon on vettä
vuoksessa virrannut noiden
aikojen jälkeen ja paljon on
miehiä sekä naisia vaihtunut puolueen toiminnassa
vuosien saatossa. Vain harvat ovat käyneet niin pitkän
linjan koulun puolueen johtoon kuin Timo Soini. Niin
kuin kirja kertoo, se on ollut kova koulu.
Oikeastaan koko Maisterisjätkä-kirjan aikajanan
puolueen eri toimissa mukana olleena sen muistelot tuovat elävinä mieleeni
monia politiikan tapahtumia noilta vuosilta. Lisäksi
kirja valottaa monia sellaisia asioita joista rivijäsenillä ja toimijoilla on vain kalpea aavistus. Vennamoa Soini muistaa kirjassa lämmöllä. Sellaisena ”isähahmona”
josta sanotaan, että ketä hän
kurittaa, sitä hän rakastaa.
Ve n n a m o o l i a i k a n sa älykkö, sellaisen kuvan
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Ei vain politiikkaa

Soini silloisesta esimiehestään antaa. Monet aikalaiset ovat jälkeenpäin asian
myöntäneet. Ei Soinikaan
pelkästään silittele Vennamoa myötäkarvaan, vaan
suorasukaiseen tyyliinsä
tuo esille myös sen jokaiselle henkilölle ominaisen
”toisen” puolen. Olisiko
tämän päivän aloittelevista poliitikoista esimerkiksi
Perussuomalaisten piirissä tällaiseen komentoon?
Uskallan epäillä, sen verran herkkähipiäisemmältä
joukko tuntuu!
Maisterisjätkä on oiva
oppikirja siitä, miten politiikan huipulle noustaan.
Kuten Soini kirjassaan sanoo, ”politiikassa ja muussakin elämässä on tärkeätä pitää ajatukset rehellisinä”. Tällä ajatuksella päästään ajan mittaan pitkälle.

Kirjassa on paljon muutakin kuin pelkkää politiikkaa. Uskonnon merkitys
ja Timo Soinin valinnat uskonasioissa antavat kirjaan
oman merkittävän lisänsä.
Se, että poliitikko tuo omat
hengelliset valintansa muiden luettavaksi osoittaa
korkeata moraalista ajattelua. Ei kuitenkaan elämöiden uskollaan, vaan karusti
tosiasioihin nojaten.
Harrastuksistaan Soini
saisi varmasti aivan oman
kirjan aikaiseksi, niin syvälle hän on jalkapalloon ja
myöhemmin raviurheiluun
”hurahtanut”. Englantilaisen Millvallin kannattaja
ja suomalainen poliitikko,
onhan se hieman erikoinen
yhdistelmä, mutta siihenkin
löytyy hyvät selitykset.
Raviurheilu on ollut
usein määräävä tekijä puolueiden kesäkokousten aikatauluja määrättäessä.
Kuninkuusravien aikaan
ei kokouksia pidetty Heikki
Riihijärven johtaessa SMP:
tä, eikä Timo Soinin johtaessa Perussuomalaisia.
Puolueiden johtaminen ei
ole helppoa. Sen ovat kirjan
mukaan viime vuodet Timo Soinille opettaneet. Jos
työn ottaa liian tunnollisesti, siinä voi mennä jopa ra-
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hat ja terveys, kuten vanha
sanonta kuuluu. Kun omat
koirat purivat eli veivät rahoja, oli se henkisesti rankka paikka.
Terveyden horjuminen
kovissa paineissa pakottaa
kovankin ”jätkän” hiljentämään vauhtia.
Viimeiset lauseet kirjassa ovat hyvin merkittävät.
”Politiikka ei pysähdy. Minä
pysähdyin, jotta pysyn taas
mukana. Pärjään varmasti.
Mitä siihen tarvitaan? Tarvitaan tahtoa, työtä, voimia
ja varjelusta”.
Maisterisjätkä kuuluu jokaisen perussuomalaisesti
ajattelevan äänestäjän kirjahyllyyn. Tai oikeastaan
sen pitäisi kuulua kaikkien politiikasta kiinnostuneiden ihmisten lukunurkkaukseen. Sieltä saisi hyviä
elämänohjeita politiikkaan
ja jokapäiväiseen elämään.
Kuten vaikkapa tämä:
”Kukaan ei voi olla kenenkään kanssa kaikesta samaa mieltä. Se ei ole loppujen lopuksi ratkaisevaa,
vaan se, että on yleensä jotain mieltä. Nykymaailma
on täynnä toisaalta-toisaalta ihmisiä, jotka eivät kritiikin pelossa uskalla sanoa
yhtään mitään”.

Se sattui sopivasti mulle,
haaveeni toteutui
ja silmäni melkein sokeutui.
Löysin oman armaan,
tiedät varmaan.
Oli hänet toinen jättänyt,
ei vissiin häntä arvostanut.
Minä arvostan ja arvostan myös työtä,
mitä yhdessä teemme,
kaikki me myös yhdessä jaamme,
myös tämän isänmaamme.
On ihanaa asua suomenmaassa,
olla pohjalainen ja alkaa pohjalta,
aivan alusta.
Se on tämän kaiken perusta!
Emäntä Jaana Luoma
Toholampi

Jäsenet, päivittäkää
yhteystietonne puoluetoimistoon
Kunnallisvaalit lähestyvät ja on tullut aika
aktivoida joukkoja. Tämä on sihteereille ja
puheenjohtajille mahdoton tehtävä,
jos sähköpostiosoite tai
puhelinnumero ei ole käytössä.
Muistakaa siis ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta

puoluetoimistolle numeroon 0207 430 800.
Menestystä vaalityöhön!
Antti Rantakokko
www.pohjoissavonperussuomalaiset.net

Reijo Ojennus

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Muuttaako mikään

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset

puolueiden kannatusta?

Ylen viimeisin kannatusgallup
osoittaa Kepun, Vihreiden ja Vasemmistoliiton olevan laskussa,
Kokoomuksen ja Sdp:n hivenen
nousussa sekä Perussuomalaisten nousseen eniten. - Paljastavatko vaalirahoitussidonnaisuudet
suurten puolueiden piittaamattoman moraalittomuuden? Rikoslaista löytyvät pykälät, joilla asiaan voi puuttua. Mutta ongelma
on niin suuri, ettei siihen uskalleta kajota. Pääministeri Vanhanen
suorastaan halveksi voimassa olevaa käytäntöä Timo Kallin vaalirahoitusta koskeneessa TV-uutisten haastattelussa 14.5.08. Täyttyykö korruption tunnusmerkistö,
kun vaalituen saajat Lehtomäki,
Kanerva, Niinistö ym. ovat mukana hakemassa vuorineuvoksen titteliä Tokmannin johtajalle?
Vuosisadan lopulla kasinotalouden moraaliton ahneus sekoitti poliitikot. Velkaelintason hurmoksessa Suomea kutsuttiin Euroopan Japaniksi. Puolueiden ideologiset tavoitteet hämärtyivät ja
vappukulkueet hiipuivat, kun samanaikaisesti Neuvosto-Venäjä
ja kommunismi romahtivat. Seurauksena juhlapuhujat joutuvat
asettelemaan sanansa uuden ti-

lanteen mukaisiksi. Poliitikot johtivat maan kaaokseen, jossa vappumarssijat ei tienneet omaa eikä
suljetun naapurin todellisuutta.
Laman jälkeen on jatkunut tuloerojen ja köyhien määrän kasvu. Vappukulkue on Amerikan
Car Show tai uskonnollinen kulkue. Pääministeri kieltää puhumisen köyhyysongelmasta eikä tiedä tililleen tulleiden rahojen alkuperää eikä määrää, enempää kuin
Kallin kieltäytymisen ja selvitysten lainmukaisuutta. - Korruptio
piilotetaan hämärien rahastojen ja
korkeatasoisten, ainakin -hintaisten ”seminaarien” taakse. Maksetaanko vaalirahoitusliiketoiminnan taidemyynnistä yms. arvonlisäverot
ja tuloverot? Onko liiketoiminnan harjoittajalla Y-tunnus?
Riittääkö satsaus vuorineuvoksen
titteliin? Ei ihme, että ulkomaalaiset tarkastajatkin ovat puuttuneet
vaalirahoitukseen.
Holkerin hallituksen velkaelintason raha- ja finanssipolitiikan
romahduksen myötä hallintoon
levisi neuvoton aateanemia. Tiedossa olleen tosiasian vahvistaa
lamatutkija Kiander. Ahon hallituksen väärien toimien seuraukse-

na ongelmapommi räjähti omassa
sylissä. Sen seurauksena yli puolet pankkitoiminnasta siirtyi ulkomaalaisomistukseen. Jälkien siivouksen aikana juhlapuheet aloitetaan fraasilla ”oikeus- ja hyvinvointivaltio”. Seurasi järjettömien
”hätäprojektien” aika, joiden toivottiin lievittävän tahallisten yrityskaatojen seurauksena syntyneen massatyöttömyyden ja velkaongelmaisten sekä yli kuudensadantuhannen köyhän surua. Parisataatuhantisen oikeudettoman
turhautuneen työttömän joukko
syrjäytetään lopullisesti ulkomaisella työvoimalla.
Koiviston konklaavi istui 6.5.92.
Suvi Anne Siimes myi ongelmaluotot Aktiv-Hansalle 31.3.00.
Molemmat toimet määrättiin
määräajaksi pidettäviksi salassa.
Konklaavissa painostettiin pankeille etuoikeuksia tuomioistuimissa ja Siimes luopui saatavista viidellä prosentilla pääoman
määrästä! –Velallisille ei tarjottu samaa mahdollisuutta. AktivHansan tiedot häipyivät netistä
heti, kun levisi epäily, että Björn
Wahlroos omistaisi sen. Laman
seurauksena 14.500 ihmistä teki
itsemurhan.

Miljardioptiot osoittavat, että hyväosaisten elämänlaatu on tärkeämpi kuin elämä köyhyysrajan alapuolella. Tilastot ovat kiusallinen muistutus päättäjille epäonnistumisesta.
Lainaus Stakesin sivuilta:
”Puutteellisia resursseja mittaavia
köyhyysmittareita käytetään eniten, kuten Eurostatin köyhyysrajaa, joka on 60 prosenttia väestön
mediaanitulosta. Tämä 60 prosentin raja tarkoitti vuonna 2004 Suomessa 825 euron nettotuloa kuukaudessa yksinasuvalla. Jokainen
seuraava perheen aikuinen nosti
rajaa noin 400 euroa ja jokainen
lapsi noin 250 euroa kuukaudessa.
Esimerkiksi kahden aikuisen ja
kahden lapsen talouden suhteellinen köyhyysraja oli nettotuloina
noin 1730 euroa kuussa”
Johtaviin virkoihin pyrkiviltä kisälleiltä edellytetään usein
”mestarinnäyte”. Mestarien virkarikossyyllisyyskysymyksiä ei
aina ratkaista oikeudessa laillisin
keinoin, vaan eläkeratkaisut ovat
oivallinen tapa säilyttää oikeusvaltion imago. Poliisi seuloo rikosilmoituksia ja laillisuusvalvojat kanteluita. Väärien henkilöiden tekemät tutkintapyynnöt oi-

keaan asemaan päässeistä vesitetään tai jätetään tutkimatta.
Vuosikymmenten kuluessa Suomeen on syntynyt eliitti, joka elää
lain yläpuolella. Heidän oikeusturvansa on varma, elleivät he sorru
keskinäiseen kinasteluun. - Yrittikö
huumepoliisi haaviinsa niin isoa kalaa, että se ei sinne mahtunut? Niin
kauan kun kansanedustajat ja äänestäjät hyväksyvät ryhmäkurin, salaisen vaalirahoituksen ja lain yläpuolella olevan eliitin, nukkuvien määrä
lisääntyy. Valtion omaisuuden myynti käynnisti hintojen nousukierteen
ja takasi eliitin miljoonatulot, mutta
kansan oikeusturva toteutuu ainoastaan juhlapuheissa.
Venäjän puun avulla on pidetty suomalaisen raakapuun hinta ja valtion verotulot matalina.
Kepun nokkamiehet – viimeksi Paavo Väyrynen - käyvät metsänomistajien kimppuun vaatiessaan ulkomaalaisomistukseen siirtyneelle metsäteollisuudelle halpaa Venäjän puuta. Devalvaatiot
ja joo-miesten aika on ohi! - Ketä
äänestät, kuka etujasi ajaa?
Alpo Ylitalo
Kokkola 20.5.2008

Merkkipäiviä
Pitkän ja merkittävän uran
kanttorina ja nuorisosoittokuntien johtajana tehnyt entinen SMP:n Varsinais-Suomen
piirin puheenjohtaja Toivo
Lankinen ja hänen vaimonsa,
käsityönopettaja Mirjam Lankinen, täyttivät molemmat 80
vuotta huhtikuussa Nummelassa. Pitkän elämän ja uran
varrelle on mahtunut monenlaista.
Toivo Lankinen syntyi Kurkijoella, mistä perhe ennen sotia muutti Hiitolaan. Hän tottui kovaan työhön pikkupojasta saakka – joka aamu kesäisin
oli herättävä jo viideltä huiskimaan lehmistä kärpäsiä lypsyn
aikana ja vietävä ne sitten laitumelle. Illalla oli lehmät taas
haettava takaisin lypsytarhaan. Kesäisin käytiin myös
pyhäkoulua ja iltaisin pelattiin
pallopelejä. Talvisin Toivo harrasti hiihtoa osallistuen myös
hiihtokilpailuihin alle kymmenvuotiaasta lähtien.
Kipinä musiikkiin syntyi jo
kotona Kurkijoella, missä ensin äiti, sitten opettaja Anni
Autere antoivat hänelle pianotunteja. Kun Lankisten perhe
joutui aikoinaan toisen kerran
evakkoon Vaasaan, meni Toivo Vaasan Musiikkiopistoon,
jossa opettajana toiminut ur-
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Toivo Lankisen kahdeksan vuosikymmentä
Kurkijoen pelloilta Turun Tuomiokirkkoon
Vauhti ja into oli kova

kutaiteilija Sråhle kannusti häntä
ryhtymään kanttorin uralle.
Oppituntien maksuja Toivo
kuittasi omista lehmistä lypsetyllä maidolla, jota hän kantoi kahdelle opettajalle aina kaksi kannua tunneille mennessään.
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Kanttori Toivo Lankinen ja hänen vaimonsa Mirjam Lankinen
täyttivät 80 vuotta huhtikuussa
Nummelassa. Syntymäpäiväjuhlia vietettiin perhepiirissä.
Kuva: Lankisen kuva-arkisto

Vuonna 1945 isä-Lankinen osti
maatilan Mellilästä, Turun läheltä.
Perheen muutettua Mellilään Toivo aloitti opintonsa Turun Kirkkomusiikkiopistossa valmistuen
sieltä kolmessa vuodessa vuonna
1948 kanttori-urkuriksi.
- Vauhti ja into oli kova. Tuohon aikaan soitin myös trumpettia Mellilän torvisoittokunnassa,
muistelee Toivo.
Armeijan hän kävi ensin Turussa ja jatkoi sitten Haminan reserviupseerikoulun kautta upseerikokelaaksi Turkuun, jossa sai
ylennyksen vänrikiksi. Sittemmin hän on ylennyt kertausharjoitusten kautta luutnantiksi. Toivo muistelee harjoitusten olleen
hurjia, mutta hauskoja.
Armeijan jälkeen hän lähti rakentamaan uraansa kanttorina. Se
oli nuorelle miehelle vaikeaa, sillä
kanttorin viroista oli noihin aikoihin
pulaa – jokaista avointa virkaa kohti
oli noin kolmekymmentä hakijaa.

Työntäyteisiä vuosia
Vaimonsa Mirjamin Toivo tapasi
tultuaan valituksi musiikinopettajaksi Loimaan evankeliselle opis-
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tolle. Mirjam oli tuolloin aloittanut samassa paikassa tyttöjen käsityönopettajana. Siinä vaiheessa
Toivo oli myös jo valittu Vampulaan kanttoriksi.
- Myöhemmin Mirjam jätti
paikkansa Loimaalla, koska oman
alan töitä löytyi Vampulastakin.
Yhdeksän vuotta asuimme Vampulassa, missä perustin myös ensimmäisen seurakunnallisen nuorisosoittokuntani, jotka noihin
aikoihin olivat vielä harvinaisia.
Siellä sain myös direktor cantus –
arvon 30-vuotiaana arkkipiispa Ilmari Salomiehen ehdotuksesta.
Asuttuaan yhdeksän vuotta
Vampulassa Lankiset halusivat
isompaan seurakuntaan, ja Toivo
haki Urjalaan kanttoriksi. Molemmat pääsivät myös opettajiksi Urjalan yhteiskouluun.
- Sen lisäksi että olin Urjalan
seurakunnan kanttorina, yhteiskoulun musiikinopettajana ja perustin satapäisen nuorisosoittokunnan, olin näiden toimien ohella myös seurakunnan nuorisonohjaaja, muistelee Toivo noita työntäyteisiä aikoja.
Soittokuntansa kanssa hän kävi esiintymässä myös Euroopassa, muun muassa kaikissa Pohjoismaissa, Saksassa, Englannissa, Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa. Urjalassa Lankiset asuivat kahdeksan vuotta.
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Mika Männistö
Erikoistoimittaja
PerusSuomalainen

Nuori kunnallisvaaliehdokas Jenni Hautaluoma:

”Tasa-arvo kuuluu kaikille ihmisille”
Kesällä kahdeksantoista vuotta
täyttävä lukiolainen Jenni Hautaluoma
on pyrkimässä kunnanvaltuustoon
Jalasjärvellä. Perussuomalaisiin Nuoriin
kuuluva Jenni istuu nuorisovaltuustossa
jo neljättä vuotta, joten aivan kokematon
politiikassa hän ei nuoresta iästään
huolimatta ole.
Jennille tärkein arvo on tasa-arvo kaikille ihmisille.
Myös vanhustenhuoltoon
pitäisi panostaa nykyistä enemmän, ja tietenkin
myös lapsiin.
- Kun suuret ikäluokat
alkavat Jalasjärvellä ikääntyä ja jäädä eläkkeelle, heihin pitäisi panostaa enemmän. Aivan yhtä lailla tänne pitäisi houkutella myös
nuoria lapsiperheitä.
Kansanedustajan urasta haaveilevalle Jennille on
politiikkaan mukaan lähteminen jo pitkään ollut selvä asia, vaikka omaa puoluekantaa joutuikin jonkin
aikaa miettimään. Lopulta

hän päätyi Perussuomalaisiin osin isäpuoli Kari Saarisen houkuttelemana.
- Perussuomalaiset arvot
tuntuivat olevan kaikkein
lähimpänä omaa arvomaailmaani. Juuri kaikki tasaarvoon liittyvä auttoi päätöstäni kaikkein eniten, se
että Perussuomalaiset ajaa
kaikkien kansalaisten etua.
Myös EU-kriittisyys vaikutti.
Kun puoluekanta oli selvinnyt, ei kunnallisvaaleihin
mukaan lähtemistä enää
tarvinnut miettiä. Isäpuolen lisäksi myös Ossi Sandvik otti yhteyttä Jenniin, ja
asia oli sillä selvä.

Vaalivoittoja

tilit, itse olin mukana lähinnä juoksupoikana ja avustajana ja vedin myös Kirkkomusiikkiliiton kesäkursseja muun muassa Eurajoella ja Paimiossa. Vaimoni
on yleensäkin tehnyt valtavan työn rinnallani oikeana
kätenäni ja tukenani.
Kahdeksan vuoden kuluttua Toivo Lankinen sai
kehotuksia hakemaan kanttorinvirkaa Turun Tuomiokirkkoseurakunnasta. Hetken epäröityään hän pani paperit vetämään. Vaalit olivat mittavat, mutta
kävi niin, että Toivo Lankinen tuli taas valituksi. Kurkijoen kotipelloilta lähtenyt opettaja Anni Autereen lahjakas musiikkioppilas oli päässyt elämässään
pitkälle.
Turussa Toivo Lankinen
perusti ja johti myös Turun
Kristillisen Raittiusseuran
nuorisosoittokuntaa, jossa oli parhaimmillaan seitsemänkymmentä puhaltajaa. Heidän kanssaan
hän esiintyi muun muassa
MM-kisoissa vuonna 1983
ja Suomi-Ruotsi-maaottelussa seuraavana vuonna.
Soittokunta palkittiin useaan otteeseen ja teki kier-

Seuraavaksi pariskunta
muutti Kankaanpäähän,
jossa Toivo oli lapsuudessa
asunut ensimmäisen evakkokautensa aivan lyhyen
ajan ja siis tunsi monia kavereita entuudestaan. Hän
osallistui kanttorinvaaleihin toiselta vaalisijalta ja
tuli valituksi 1300 äänellä.
Myös Kankaanpäähän tuli perustettua satapäinen
nuorisosoittokunta, jonka
kanssa tehtiin monia esiintymismatkoja myös ulkomaille.
Siellä hän tapasi myös
Anssi Joutsenlahden ja hänen kauttaan lähti mukaan
SMP:n toimintaan. Opettajina Lankiset toimivat Kankaanpäässäkin, kuten aikaisemmissakin paikoissa.
- Tässä vaiheessa kuvioihin tuli mukaan myös järjestötoiminta valtakunnallisissa puitteissa, kun meitä
pyydettiin hoitamaan ensin Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimistoa ja tarvikemyyntiä ja vähän myöhemmin myös Suomen
Kanttori-urkuriliiton nuottivarastoa. Vaimoni hoiti toimistonhoitajan ja sihteerin tehtävät sekä liiton
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Yhteiskunnallisesti aktiivisen Jenni Hautaluoman tärkein arvo on
tasa-arvo kaikille ihmisille.

tueita myös ulkomaille. Toivo muistelee vierailleensa soittokuntiensa kanssa
kaikkiaan viidessätoista eri
maassa.
Turun jälkeen Toivo Lankinen oli viimeiset työvuotensa ennen eläkeikää
Kalannin vakinaisena kanttorina. Myös siellä hänellä
oli jälleen seitsemänkymmenjäseninen nuorisosoittokunta. He asuivat Mynämäellä Lankisen isän 60-luvulla ostamalla maatilalla ja
viljelivät sitä apunaan poika ja vävy Helsingistä. Toivo kävi töissä Kalannissa.

”Nyt se on loppu!”
Mutta sitten tapahtui ikävä käänne. Toivo Lankisen
täytettyä 63 vuotta ja jäätyään eläkkeelle, otti EU pian ohjat käsiinsä ja veti maton miehen jalkojen alta.
- Direktiivit sanoivat että nyt se on loppu, nyt on
sinun aika mennä levolle.
Minä ihmettelin että mitenkä niin? Meillä oli suurehko maatila, joka oli minulle rakas. Mutta tukiaisia ei
enää makseta, kun on tullut
eläkeikään, ja poikani ja vävyni asuivat liian kaukana.
Se oli minulle kova paikka.
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Työn jatkajaa ei löytynyt,
sillä Toivon poika työskenteli kanttorina Helsingissä,
eikä olisi ollut muutenkaan
kannattavaa jatkaa viljelyä
enää näillä eväillä, tähän
maailman aikaan. Kun tilaa ei saatu muutenkaan
tyydyttävästi vuokrattua,
päätettiin se lopulta panna
myyntiin.
- Maskulainen säätiö
maksoi käteisellä melkein
sen mitä pyysimmekin. Se
oli hyvä kauppa, mutta kyllä se silti sydämestä otti.
Suomi myytiin EU:hun
Toivo Lankinen muistelee katkerana niitä aikoja,
jolloin Suomi myytiin EU:
hun ja Suomen kansa huijattiin äänestämään liittymisen puolesta. Onneksi
SMP on herännyt henkiin
Perussuomalaisten muodossa jatkamaan taistelua
Suomen etujen puolesta.
- Uusia artikloja näyttää
EU:n taholta taas olevan
tulossa ja maatalous näyttää yhä edelleen olevan erityisissä vaikeuksissa. Perussuomalaiset on kuitenkin
puolue, joka ajaa kaikkia
Suomen kansan yleistä etua
olevia ja korjausta vaativia

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Kuva:
Jenni Hautaluoman
arkisto

Yliopistoon

Politiikka ja hevoset

Vaaliteemojaan Jenni ei
haastatteluntekohetkellä ollut vielä ehtinyt paljon miettiä. Kouluasiat olivat mielessä päällimmäisenä. Nyt kesän aikana hänellä on paremmin aikaa paneutua asiaan, samoin kuin
vaalityöhönsä.
- Mainoksia pitäisi ainakin jaella, ja mielelläni kävisin jossain puhumassakin
jos pyydetään. Saa nähdä
sitten.
Lukion jälkeen Jennillä on tähtäimessä yliopisto, mahdollisesti hallintotai valtiotieteellinen tiedekunta. Pidemmän tähtäimen suunnitelmana on kansanedustajan ura.
- Aiemmin mietin äidinkielen opettajan ammattia, jolloin olisin hakenut
Jyväskylän yliopistoon.
Jyväskylä on kaupunkina minulle muutenkin tuttu. Mutta nyt kuitenkin todennäköisemmin aion hakea Tampereelle tai Helsinkiin.

Hautaluoman perhe muutti Kauhajoelta Jalasjärvelle
Jennin ollessa kymmenen.
Jalasjärveä hän kehuu mukavaksi ja rauhalliseksi paikaksi erityisesti lapsiperheiden kannalta.
- Itse tosin viihtyisin paremmin ehkä hieman isommassa kaupungissa, missä
olisi enemmän harrastusmahdollisuuksia. Ainakin
opiskelujen takia on muutettava muualle, enkä vielä osaa sanoa tulenko takaisin.
Yhteiskunnallisesti aktiivinen Jenni harrastaa politiikan lisäksi hevosia. Ratsastusseuran hallituksessa
hän istuu kolmatta vuotta
ja Suomen Ratsastajainliiton nuorten ryhmään hän
on kuulunut sen perustamisesta lähtien viime syksynä.
- Olen aina ollut hyvin
paljon mukana kaikessa järjestötoiminnassa. Aina olen
mennyt mukaan kaikkeen,
mihin vain olen päässyt.

asioita. Helsingissäkin on
pitkät leipäjonot, onko se
oikein? Valtava määrä olisi
Suomessa korjattavaa.
- Nyt me olemme vaimoni kanssa täällä lähellä
lapsiamme ja olemme kuitenkin kiitollisia Jumalalle
monimuotoisesta, rikkaasta elämästämme. On mukava olla taas Perussuoma-

laisten kuvioissa mukana
nyt täällä Vihdin Nummelassa ja osallistua yhteisiin palavereihin jos ja
kun kuntoa vielä riittää.
--PerusSuomalainen-lehden
toimitus onnittelee lämpimästi päivänsankareita

Syntymäpäiväilmoitus
Kanttori dc. TOIVO LANKINEN täytti 80 vuotta 21.04.2008 Nummelassa. Hän
on kotoisin Kurkijoelta ja Hiitolasta ja on
toiminut kanttorina Lounais-Suomessa
pienemmissä ja suuremmissa seurakunnissa, mm. Turun Tuomiokirkkoseurakunnassa. Työnsä ohella hän on toiminut myös
eri nuorisosoittokuntien johtajana yli 50
vuotta. Hän oli aikoinaan lisäksi SMP:n
Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana.
80 vuotta täytti myös 29.04.2008 hänen
vaimonsa käsit.op. Mirjam Lankinen. Syntymäpäiväjuhlia vietettiin perhepiirissä
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Kirjalliset kysymykset

Jätteiden hyödyntämis- ja
käsittelytoiminnan sääntely
ja valvonta
Kotkan kaupungin alueella toimii jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittava monikansallinen yritys. Yritys harjoittaa Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen mukaan metalliromun ja metallipitoisen jätteen, romuajoneuvojen, sähkö- ja
elektroniikkaromun sekä
akkujen ja ongelmajätteiden pienerien vastaanottoa,
joidenkin mainittujen tuotteiden esikäsittelyä, välivarastointia ja/tai tuotteistamista sekä tuotteiden lastausta ja lähettämistä edelleen hyödyntävälle taholle maanteitse. Asuinalueen
välittömässä läheisyydessä
toimiva romuttamotyyppinen laitos on saanut aiemman, vuonna 1997 myönnetyn ympäristölupansa mukaisesti käsitellä 5 000 tonnia materiaalia vuodessa.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt aiempaa laajempaan toimintaan luvan, jonka perusteella yritys saa käsitellä jopa
58 000 tonnia em. tuotteita vuodessa. Romuttamon
toiminta on herättänyt ympäristövaikutustensa vuoksi lähiasukkaiden joukossa
vastalauseiden myrskyn, joka on entisestään kiihtynyt
toiminnan laajentamiseen
myönnetyn ympäristöluvan
vuoksi. Toiminnasta on tehty rikosilmoitus, ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa toiminnan laajentamiseksi on Vaasan hal-

linto-oikeuden toimesta
kumottu (hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu KHO:een).
Valitettavasti nykyinen lainsäädäntö ja sen
valvonta ei näytä riittävän tehokkaasti suojelevan ympäristölle haitalliselta yritystoiminnalta. Ensi tilassa tulisikin kehittää sääntelyä
ja valvontaa siten, että
jos ympäristölle haitallista ja ympäristöluvan
vastaista yritystoimintaa harjoitetaan, voitaisiin se viranomaistoimin keskeyttää välittömästi.
Onko jätteiden käsittelytoimintaa säätelevä
ympäristölainsäädäntö ajantasaista sekä lain
valvonta ja rikkomuksiin puuttumismahdollisuudet riittäviä, kun
lainvastaista toimintaa voidaan esim. Kotkan kaupungin alueella
toimivan romuttamoyrityksen osalta jatkaa,
vaikka sen toiminnasta aiheutuu jatkuvasti
haittaa lähiseudun asukkaille ja ympäristölle ja
vaikka toiminnasta on
käynnissä poliisitutkinta ja ympäristökeskuksen yritykselle myöntämä ympäristöluvan laajentaminen on hallintooikeuden lainvoimaa
vailla olevalla päätöksellä kumottu?
Helsingissä
23.5.2008
Raimo Vistbacka /ps

Lisätalousarvioaloitteita

Virkamieslain
perustuslainvastaisuus
Korkein hallinto-oikeus on
22.4.2008 antamallaan päätöksellä (KHO:2008:25) linjannut virkamiesten oikeuksia
ja asemaa. Päätös koskee Helsingin yliopiston virkamiehen
viransiirtoa toiseen yksikköön,
ja virkamiehen oikeutta valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Virkamieslain mukaan
virkamies ei saa hakea viranomaisen, virkamieslain nojalla
antamaan, itseään koskevaan
päätökseen muutosta valittamalla.
Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että perustuslaissa turvattu oikeus saada
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi on perustuslain takaama oikeus, joka ajaa virkamieslain yli. Oikeus siis totesi,
että virkamieslain 58 §:ään kirjattu muutoksenhakukielto on
perustuslain vastainen. Näin
ollen hallituksen tulisi ensi tilassa aloittaa toimet lain muuttamiseksi, jotta perustuslain
kanssa ristiriidassa oleva lainsäädäntö saataisiin mahdollisimman pikaisesti korjattua.
Mihin toimiin hallitus aikoo
ryhtyä virkamieslain muuttamiseksi siten, ettei se ole enää
ristiriidassa perustuslaissa taatun oikeuden kanssa, jonka
mukaan henkilön tulee saada
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi?

Helsingissä
29.5.2008
Raimo Vistbacka /ps

Lasten ja nuorten kunnon parantaminen
Suomalaisten lasten ja
nuorten kunto ja terveys ovat kehittymässä huolestuttavaan suuntaan. Liian vähäisen liikunnansaannin ja vääränlaisten ravitsemustottumusten vuoksi yhä
nuoremmat kärsivät ylipainosta, huonosta kunnosta
sekä erilaisista elintasosairauksista.
Koululiikunnan määrä
Suomessa on tällä hetkellä kaksi tuntia viikossa, mikä on alle eurooppalaisen
keskiarvon. Kun lapset ja
nuoret viettävät vapaa-aikansakin entistä tiiviimmin
television ääressä ja internetissä, jää liikunnansaanti
monen kohdalla aivan liian
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vähäiseksi. Seuraukset ovat
huolestuttavia.
Armeijan aloittavien
nuorten aikuisten fyysinen
suorituskyky on heikentynyt viime vuosina huomattavasti, minkä lisäksi mielenterveysongelmat ja lihavuus ovat lisääntyneet. Viimeisten viidentoista vuoden aikana alokkaiden
keskipaino on noussut yli
kuudella kilolla. Liikuntaaktiivisuus ennen palvelukseen tuloa on runsaalla 67 prosentilla ollut riittämätöntä, ja yli 15 prosenttia
ei ole harrastanut liikuntaa
juuri lainkaan. Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä onkin melko

korkea, kun alokkaiden
kunto ei kestä raskaita
harjoituksia.
Kyseessä on merkittävä kansanterveydellinen
ongelma, joka tulee vielä yhteiskunnalle todella kalliiksi, kun huonokuntoisista nuorista tulee huonokuntoisia aikuisia, jotka sairastavat
paljon ja jaksavat heikosti työelämässä.
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä lasten
ja nuorten elintapojen
kohentamiseksi ja kunnon parantamiseksi?
Helsingissä 22.5.2008
Pirkko RuohonenLerner /ps
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Valtionvelan vähentämiseen ehdotetun
määrärahan vähentäminen
Vuoden 2008 toisessa lisätalousarvioesityksessään hallitus esittää momentilla 37.01.94
valtionvelan lyhentämiseen 633 755 000
euroa. Nykyisessä maailmantaloudellisessa
epävarmuudessa nämä rahat tulisi lisätyn
velanlyhennyksen sijaan säästää ns. pahan
päivän varalle käytettäväksi tulevaisuudessa tilanteessa, jossa valtion taloudelliset näkymät ovat heikentyneet voimakkaasti. Valtion taloudellinen liikkumavara olisi tällöin
suurempi ja laman torjunta helpompaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta vähentää valtion vuoden
2008 toisen lisätalousarvion momentilta
37.01.94 633 755 000 euroa valtionvelan
vähentämiseen osoitetusta määrärahasta.
Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Raimo Vistbacka /ps

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen välillä KirkonkyläPappilanmäki Rautavaaran kunnassa
Pohjois-Savossa Rautavaaran kunnassa sijaitsee Kirkonkylän ja Pappilanmäen välisellä tiellä numero 87 vaarallinen, noin yhden kilometrin pituinen osuus, jota joutuvat käyttämään sekä ajoneuvot että jalankulkijat rintarinnan.
Kyseinen vaarallinen osuus kantatiestä
87 on profiililtaan kuoppa, jonka takia varsinkin raskaat kuorma-autot joutuvat ottamaan molempiin suuntiin alamäessä vauhtia päästäkseen ylös mäkeä. Tämän johdosta ajoneuvojen nopeus nousee vaarallisen
voimakkaaksi tällä tieosuudella. Kantatietä
käytetään erittäin paljon tavarakuljetuksiin
ja työmatka- sekä asiointiliikenteeseen.
Pappilanmäen alue on viime vuosina
houkutellut asutusta, ja kantatie 87 on ainut väylä, jota pitkin ihmiset voivat kulkea
kohti Kirkonkylää ja sieltä takaisin. Jalankulkijat, kuten koululaiset, lastenrattaiden

kanssa kulkevat vanhemmat sekä vanhukset, käyttävät joka päivä kyseistä osuutta.
Viime vuosina kasvaneen liikennemäärän
vuoksi erityisesti kuorma-autojen aiheuttamien imujen takia läheltä piti -tapauksia on sattunut useita. Talvisin tie on lisäksi liukas.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta ottaa valtion vuoden
2008 toiseen lisätalousarvioon momentille
31.24.21 lisäyksenä 220 000 euroa kevyen
liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen Kirkonkylän ja Pappilanmäen välille kantatien 87 viereen Rautavaaran kunnassa.
Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Raimo Vistbacka /ps

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionapuun
Valtio tuki yksityisteiden ylläpitoa vielä
1990-luvun alkupuolella 34 miljoonan euron eli noin 200 miljoonan markan määrärahalla, mutta lamavuosina avustukset alenivat niin, että vuonna 2000 valtion osuus
oli 8,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 toisessa lisätalousarvioesityksessä ei ole esitetty euroakaan yksityisten teiden valtionapuun, ja vuoden 2008 talousarviossa määräraha on 18 miljoonaa euroa. Tällä rahoitustasolla tiestö vähitellen rappeutuu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta ottaa valtion vuoden
2008 toiseen lisätalousarvioon momentille 31.25.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen.
Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Raimo Vistbacka /ps

Määrärahan osoittaminen Keski-Suomen tiepiirille maantien 637
peruskorjauksen aloittamiseen välillä Tankolampi-Sumiainen
Talousarvion perusteluissa vuodelle 2005 todettiin
määrärahojen riittämättömyys mm. routavaurioista
kärsivien tieosien vähentämiseen. Haitoista kärsivät etenkin ne kunnat, jotka eivät ole valtateiden välittömässä läheisyydessä.
Kyseinen “Vihreänä väylänä” tunnettu maantie 637
johtaa Jyväskylästä Laukaan ja Sumiaisten kautta
Konginkankaalle, missä se
yhtyy valtatiehen 4.
Tiestä on ollut rakentamatta suhteellisen lyhyt n. 11
kilometrin osuus Tankolam-
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melta Sumiaisiin. Tämä erityisen mutkainen osuus vaatii vuotuista routavaurioiden
korjausta. Tieosuuden peruskorjaus on kokonaiskustannuksiltaan jatkuvaa korjaamista edullisempaa.
Osuudella on huomattava
merkitys Sumiaisten seudulle, koska seutukunnan teollisuusrakentaminen painottuu lähitulevaisuudessa Hirvaskankaan alueelle valtatien 4 läheisyyteen.
Pääkulkuväylä Sumiaisista Hirvaskankaalle kulkee
maantien 637 ja kantatien
69 kautta.

Tie on erityisesti matkailijoille sopiva vaihtoehtoinen reitti Jyväskylästä pohjoiseen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta ottaa valtion vuoden
2008 toiseen lisätalousarvioon momentille 31.24.21
lisäyksenä 500 000 euroa
maantien 637 peruskorjaamisen aloittamiseen välillä
Tankolampi-Sumiainen.
Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps
Pirkko RuohonenLerner /ps
Raimo Vistbacka /ps
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historia

Perussuomalainen

Vattulainen tiukasti
kuntalaisten linjalla

8 / 1998

Schengen avaa rajat
rikollisille
Schengenin sopimus hyväksyttiin 15.6. Lopullisessa äänestyksessä sitä vastusti vain
kolme kansanedustajaa. Sopimuksen ollessa ensimmäisessä käsittelyssä 11.6. kansanedustaja Raimo Vistbacka esitti painavat perustelut, miksi hän vastusti sopimusta.

Vaikeuksia aloitteiden tekemisessä Vattulainen kohtasi 22.4.1998,
kun kunnanvaltuuston puheenjohtaja esti häntä tekemästä aloitetta valtuuston kokouksessa. Vattulainen on tällaiseen tottunut,
sillä aiemmin hänen puheoikeuttaan on yritetty rajoittaa.

Lukijoiltamme:
Kiitos, Paavo Lipponen!

Euroopan Unioni on matkalla kohti liittovaltiota. Emu-ratkaisu, joka hävitti Suomen
markan, oli merkittävä askel tällä tiellä.

Kuule Paavo, nyt nostaa Topikatitkin hattua sinulle ja nostaakin
korkealle. Et äänestänyt Amsterdamin etkä Schengenin sopimuksen puolesta eduskunnassa 15.6.1998, kun asiasta oli kolmas käsittely. Olithan silloin poissa. Miljoona, miljoona kiitosta siitä sinulle.
Saithan puolellesi kaikki keskeiset ministerisikin, hyvä, hyvä.

Schengenin sopimuksen hyväksyminen on
kuin oven avaaminen kaiken maailman rikollisille.

Toivo Saarikka
Turku

Valtuustoaloitteita

Aloite vanhusten kotona
asumisen tukemisesta
Vuonna 2004 annettu asetus velvoittaa haja-asutusalueen asukkaat liittymään viemäriverkostoon tai rakentamaan oman jätevedenpuhdistusjärjestelmän vuoteen
2014 mennessä. Tästä aiheutuu monille pienituloisille
vanhuksille suuri taloudellinen rasite. Tietyin ehdoin ja
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen asukkaiden tulisi saada vapautus asetuksen määräyksistä.
Aloitteessani pyydän, että kaupunki ryhtyy käytännössä sanoista tekoihin ”oma tupa oma lupa” –mantran hokemisen sijasta mahdollistamaan käytännössä
ikäihmisten asumisen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.
Erillisellä sopimuksella järjestetyn mahdollisuuden
tulee koskea ainakin sotiemme veteraaneja, haja-asutusalueen vanhuksia ja myös perheitä, jotka vapaaehtoisesti panostavat ekologisiin vaihtoehtoihin kestävän
kehityksen nimissä.
Sirkka-Liisa Lamminkoski
Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu
Ähtäri

Presidenttiä tarvitaan puolustamaan kansaa
Suomen kansa arvostaa presidenttiyttä. Perussuomalaiset eivät hyväksy presidentin valtaoikeuksien kaventamista. Presidentti tulee jatkossakin valita suoralla
kansanvaalilla. Se vahvistaa presidentin asemaa ja turvaa presidentille todellisen muodollisia valtaoikeuksia suuremman vaikutusvallan.
Vanhat puolueet ovat luoneet
presidentistä ongelman, jota ei
ole olemassa. Suomen valtiosääntö on hyvin harkiten kirjoitettu ja
se on kestänyt loistavasti aikaa ja
on edelleen toimiva. Toimivaltakysymysongelmat ovat puhtaasti teoriaherrojen näpertelyä. Todellinen syy on ajaa Suomea EU-
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maiden kanssa samaan pääministerivetoiseen ulkopolitiikkaan.
Presidentinvaalit saavat Suomen kansan liikkeelle ja äänestämään. Presidentinvaalit on myös
tärkeä tulevaisuuskeskustelu, jossa useat eri näkemykset pääsevät
hyvin esille. Suomen kansa haluaa presidentin ja suoran kansanvaalin sekä presidentin, jolla on
todellista valtaa. Siinä on syytä ja
perustetta tarpeeksi säilyttää nykyiset valtaoikeudet ja suora kansanvaali.
Lapilla on erityisen hyviä kokemuksia presidentin ratkaisevasta
panoksesta mielipidejohtajana ja
käytännön toimijana kun valtion
toimesta Lappiin perustettiin tuo-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tantolaitoksia, joita nyt ymmärtämättömät jupit jopa kannattavina
sulkevat. En ole Kekkos-fani, lähinnä SMP-taustastani johtuen.
Olen varma, että Kemijärven kannattavan tehtaan sulkeminen olisi
kirvoittanut Urho Kekkoselta tänäkin päivänä “saatanan tunarit”
-kommentin. Keskusta on hylännyt kekkoslaisen aluepolitiikan,
mikä on suuri typeryys ja korvaamaton vahinko.
Timo Soini
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Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)
ravinto

Leivän ja Sanan jakaja

Silmästä silmään
Syntymä ja kuolema yllättävät aina. Siitä huolimatta, että osaisi niitä odottaa – ja olisi ehkä pitkäänkin valmistautunut. Ne ovat hetkiä,
jotka pysäyttävät jokaisen. Joskus ne saapuvat täysin odottamatta.
Kuoleman kylmät sakset leikkaavat julmasti elämän poikki kuin
kesken kaiken. Tai syntymä tapahtuu liian aikaisin, ennen kuin lapsi olisi valmis syntymään - ja keskonen, kämmenen kokoinen, taistelee elämästään happikaapista. Kuinka ohut onkaan elämänlanka.
Joskus taas kuolema saapuu hiipimällä, vakavan sairauden muodossa. Langettaa harmaan varjonsa kaiken ylle, vie voimat.
Kuljemme elämässä syntymän ja kuoleman välissä. Välillä joudumme katsomaan kuolemaa silmiin, kohtaamaan sen lopulliselta tuntuvan silmäyksen. Voimme kohdata sen hautausmaalla, nähdä sen kuljeskelevan sairaalan käytävillä tai piileskelevän
keskellämme vaikka päihderiippuvuuden, itsetuhoisuuden, vakavan sairauden tai väkivallan muodossa. Näemme sen tekoja
televisiosta, media kättelee sitä monta kertaa päivässä – iltapäivälehtien lööpit elävät siitä. Elokuvissa pidämme sitä jopa viihteenä; murhatutkimus, rikossarja, kauhuelokuva…
Uskon, että Suomikin on viime aikoina joutunut monella tavalla kohtaamaan näitä asioita silmästä silmään. Omasta maastamme kuuluu väkivaltaisia uutisia, murhia, tappoja, lasten heitteillejättöä… Tällaista voi tapahtua täällä Suomessakin, meidän
keskellämme, naapurissamme! Kauhuissamme kyselemme; mihin maailma on menossa, mihin me olemme menossa? Äkkiarvaamatta riehuva kuolema sivaltaa rikki turvallisuutemme rajat, paljastaa ajan rajallisuuden. Ääritilanteissa ihmisistä paljastuu hyvyys ja pahuus.
Järkyttävien asioidenkin keskellä on tärkeää, että emme suuntaa katsettamme pelkästään yhteen pisteeseen. Emme voi poistaa maastamme kaikkia aseita, puukkoja ja kirveitä. Emme voi
estää kaikkea. Mutta aina voimme tehdä jotakin; rukoilla, että tämä maa saisi oikeasti olla kristitty maa. Meidän pitäisi välittää toisistamme oikeasti. Uskaltaa kohdata – niin että emme
kuljekaan ohi vaan pysähdymme niiden kohdalle, jotka tarvitsevat meitä. Sydämissämme pitäisi olla rakkautta toisia kohtaan.
Kohtaamista ja välittämistä.
Syntyessä saatu elämä on kuin puhdas taulu, ensimmäiset henkäisyt ovat ensimmäiset siveltimenvedot. On surullista, että niin
monen elämäntaulussa on alusta saakka liian rajuja vetoja, liian
synkkiä sävyjä. Mutta onneksi jokainen voi maalata myös ilon
värejä, toivon ja rakkauden värejä - tuoda toisten tauluihin iloa,
valoa ja toivoa. Olla lähellä. Toivon, että saat kokea niitä sinun
elämässäsi. Ehkä Jumalakin tahtoisi ottaa siveltimen, maalata
sinun taulustasi toisenlaisen kuin tähän saakka.
Anne Kukkonen
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Jari Lindström
Kymen piiri
1. varapuh. joht.
Perussuomalaiset

Työttömistä

ja heidän kohtelustaan sivistysvaltiossa
On on, Suomessa on työttömiä, kaikenlaisia. Mutta
suurin osa aivan varmasti ilman omaa syytään. Ja
halukkaita tekemään töitä.
No mikä sen nyt sitten estää? Ei mikään. Suomessa
on töitä. Paljonkin. Voi kun
minua taas ärsyttää tuoda
tämä sama asia esille. Mitä töitä ja millä palkalla???
“VALITTAJAT! Jo on
kumma kun ei työ kelpaa”.
Ihan semmoinen pieni
pointti: Sillä työstä saatavalla palkalla kun pitäisi voida
elää. Siis kustantaa eläminen yhdessä maailman kalleimmista maista! Olen tätä
jankuttanut ja teen sen taas.
No kyllä minä tiedän, että
ei kaikille voi maksaa esimerkiksi paperiteollisuuden palkkoja! Mutta ei nyt

sentään ilmaiseksikaan saa
töitä teettää! Vai saako? Sehän on orjatyötä.
Kyllä saa ja ihan valtion
luvalla! Sinut voidaan lain
mukaan määrätä ihan mihin tahansa työhön tai työharjoitteluun. Kun se vain
määritellään työvoimapoliittiseksi toimenpiteeksi.
Ja siitä kieltäytyminen tarkoittaa päivärahasi menettämistä määräajaksi eli karenssia. Näin uhkailemalla
saadaan tilastoja kaunisteltua ja ihmisiä pakotetaan
tekemään pakkotyötä! Esimerkiksi siinä missä toiselle maksetaan samasta työstä lainmukaista palkkaa,
saa työharjoittelussa oleva työmarkkinatukea, joka
voi olla muutama sata euroa. Kyllä motivoi.

Puhumattakaan muista oikeuksista kuten irtisanomisturva, oikeus vuosilomaan ja niin edelleen.
Ei kukaan, ei edes ay-liike
puutu näihin epäkohtiin,
koska kukaan ei näitä toimia valvo. Ay-liike on kiinnostunut vain maksavista
jäsenistä.
Moni työnantaja saa näin
käyttöönsä lähes ilmaista
työvoimaa. Ei kai se ole tarkoitus? Eikö tarkoitus ole
saattaa työtön ihminen takaisin ansiotyön pariin? Ja
tekemään sitä vapaaehtoisesti, omasta halustaan. Jotta hän olisi taas tämän yhteiskunnan täysimääräinen
jäsen. Nyt työtön on toisen
luokan kansalainen, jota
saa ja pitää kiusata. Valtiovallan luvalla.

Perussuomalaisten
Kunnallisvaalit 2008! –kysely

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Vastaa kyselyyn ja voita kahden hengen Tallinnan risteily. Arvomme vastanneiden kesken risteilyn lisäksi myös viisi
kappaletta nimikirjoituksella varustettuja Timo Soinin Maisterisjätkä-kirjoja.
Täytä kysely, leikkaa irti ja lähetä se
30.6.2008 mennessä.
Voit vastata kyselyyn myös Perussuomalaisten internet-sivuilla:
www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset r.p.
Tunnus: 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 Helsinki

Kiristystä
Paljon kehuttu EU:n perusoikeusasiakirja määrittelee
asian näin:
Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä eikä
muuta pakollista työtä. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipidevapauden sekä vapauden vastaanottaa
ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen
puuttumatta ja alueellisista
rajoista riippumatta. Jokaisella on oikeus tehdä työtä
ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia.
Mitä sitten jos ryhdyt
vaatimaan oikeuksiesi perään? Valittaminen on tehty hankalaksi, byrokraatti-

seksi ja pitkäksi. Ja lähes aina valittaja on tuomittu häviämään. Ja kenellä työttömällä riittää raha viedä
asia oikeuteen asti? Aika
harvalla.
Ihminen on siis PAKOTETTU toimimaan kuten
viranomainen hänet määrää toimimaan. Jotta hän
ei menettäisi päivärahaoikeuttaan. Ainoaa toimeentuloaan. Tämähän on suorastaan kiristystä.
Varmasti on eroavaisuuksia eri työvoimatoimistojen
ja viranomaisten välillä. Niitä EI saisi olla. Riippumatta missä päin armasta maatamme asut, pitäisi sinun
saada asiallista palvelua ja
apua, ei kiusaamista.
Miksi lakeja ja asetuksia
kirjoitetaan, jos niitä ei nou-

dateta? Saadaan sanoa, että
asia on ollut esillä ja sille on
tehty jo jotain. Ja sitten seuraavaan aiheeseen...
Eduskunta säätää lait ja
sen soisi myös seuraavan,
että niitä noudatetaan. Monien työttömien kohtelussa rikotaan räikeästi kaikkia sivistysvaltiona itseään
pitävien tunnusmerkkejä
kohtaan. Orjatyö on ollut
jo aikoja sitten kiellettyä.
Silti, sitä on edelleen.
Tämä on minusta aivan
uskomatonta. Ja sille ummistetaan silmät. Paitsi vaalien
alla. Silloin jostain ilmaantuvat kaikkien köyhien ja raskautettujen ylimmät ystävät, suuret puolueet. Ja lupaavat muutosta. Sitä odotellessa, hyvää kevään ja alkavan kesän jatkoa.

Perussuomalaisten
kunnallisvaalityöryhmä
kokoontui kahdesti
Perussuomalaisten työryhmä kokoontui lomakeskus Rauhalaan
valmistelemaan kunnallispoliittista ohjelmaa 3-4 pvä toukokuuta,
sekä uudelleen 24-25.5. Ohjelmatyöryhmän aikaansaannoksia
esitellään puolueneuvoston kokouksessa Järvenpäässä.

1. Oletko tyytyväinen kuntasi palveluihin?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Mitä epäkohtia kunnassasi mielestäsi on?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Miten haluaisit kehittää kotikuntaasi?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Oletko tyytyväinen vaikutusmahdollisuuksiisi kunnassa?

Työryhmä kokoontui yhteiskuvaan rantasaunan edustalle. Kuvassa edessä sihteeri Vesa-Matti Saarakkala, pj. Reijo Ojennus, Auli Kangasmäki, Kauko Tuupainen. Takarivissä: Lauri Heikkilä, Jaana
Sankilampi, Lasse Lehtinen, ja Jorma Uski.
Kuva: Helena Ojennus

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Kiinnostaako sinua kunnallisvaaliehdokkuus?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vastaajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Kotikunta:
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Puhelinnumero:
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Illalla oli aikaa pieneen tarkkuutta vaativaan mölkkypelikisailuun. Auli, kieli keskellä suuta heittämässä, Lasse, Lauri ja Jorma seuraavat katseella.
Kuva: Kauko Tuupainen

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Reijo heittovuorossa ja Jaana, Auli, Helena
ja Lasse ihailevat huikeaa tyyliä.
Kuva: Kauko Tuupainen

PerusSuomalainen 7/2008

Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Nuoret ry

Perussuomalaiset nuoret
kokoustivat Tampereella
Perussuomalaisen puolueen kannatuksen
kasvu näkyy entistä selkeämmin myös
nuorisojärjestössämme Perussuomalaisissa
Nuorissa. Sääntömääräinen kevätkokous ja
aatekoulutus Tampereen yliopistolla 17.5.
houkuttelivat paikalle yli 25 henkilöä ympäri
Suomea.
Lukema voi kuulostaa äkkiseltään
pieneltä, mutta täytyy muistaa, että
monilla nuorilla ei ole varaa reissata
kokouksiin. Huomioida täytyy myös,
että tähän asti kokouksissamme on
yleensä ollut n. 15 osanottajaa.

Järjestömme vahvistuu
Nuorisojärjestömme on kerännyt pienessä ajassa uusia jäseniä
yli 150, niin että kolkuttelemme
kohta 250 jäsenen rajapyykkiä.
Käytännössä nuorisojärjestö on
siis nyt jäsenmäärältään n. 10 %
puolueesta. Tavoitteenamme on
kuitenkin kasvaa ja vahvistua vielä puoluettakin nopeammin, sillä
tosi asia on, että puolueen tulevaisuus riippuu ratkaisevasti nuorista tulevaisuuden tekijöistä, joita
nuorisojärjestömme pystyy keskenään parhaiten yhdistämään.
Kunnallisvaaleihin olemme asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että saamme puolueen listoille 15 % alle 36-vuotiaita ehdokkaita. Tämä edellyttää paitsi
jäsentemme asettumista itse ehdolle, myös uusien kasvojen saamista listoillemme.

Olemme puolueen kivijalka
Tällä hetkellä puolueen piirien ja
paikallisosastojen käytännön tuki nuorille perussuomalaisille on
vielä ensisijaista verrattuna nuo-

risojärjestön antamaan tukeen,
mutta koska perustamme tänä
vuonna vielä omat piirijärjestöt
PerusS Nuorille, tulee tilanne tulevaisuudessa siltäkin osin muuttumaan. Ei heti, mutta hetken
päästä. Tämä antaa nuorille vaikuttajillemme entistä enemmän
mahdollisuuksia. Jos ajattelisimme toisin, olisi meidän turha uhrata aikaamme nuorisojärjestön
rakentamiseen.

Selkeä aate - selkeät
vastaukset - edullisesti
Vakaa puolue kasvaa linjan päälle, ja siksi Tampereella pidettiinkin koulutusta Perussuomalaisten Nuorten valmisteilla olevasta periaateohjelmasta. Tämän
ohjelman valmisteluun on jäsenistöllemme annettu erinomaiset mahdollisuudet, sillä PerusS
Nuorten internet-foorumilta saatiin yhteensä 50 sivua jäsenistön
mielipiteitä kasaan. Valmistelutyö käynnistettiin viime syksynä
laivaseminaarilla Suomenlahdella. Lopullinen ohjelma tullaan pitämään hyvin periaatteellisella tasolla, sillä tavoitteena ei ole tehdä
vaaliohjelmaa, vaan ajan hammasta erityisen hyvin kestävä paperi,
josta kaikki kiinnostuneet saavat
käsityksen perussuomalaisia nuoria yhdistävästä maailmankuvasta. Siitä jäsenistömme on helppo

Kuva: A. Valpas
muodostaa kantoja päivänpoliittisiin kysymyksiin. Ohjelma valmistuu kesäkuussa, ja siitä otetaan sen jälkeen mittava painos.
Taloudellisia resursseja tähän on
Opetusministeriöltä hankkimamme tuen ansiosta. Myös puolue on
kasvattanut meille antamaa tukeaan tälle vuodelle 3000 eurosta 4500 euroon. Lisäksi puolue
maksaa hallituksen jäsenten matkat hallituksen kokouksiin. Kiitoksemme!

Terveet toimintatavat
takaavat tuloksen
Nuorisojärjestössämme on luonnollisesti käytössä hyvin avoimet
ja terveet toimintatavat, joita on
helppo vaalia jo pelkästään tietoteknisen kehityksenkin seurauksena: jäsenemme käyttävät kaikki tietokoneita. Yhteydet pelaavat
ja viestit kulkevat. Joskus jopa niin
hyvin, että muutama viesti saattaa

hukkua sähköpostitulvaan. Tervetuloa 2000-luvulle!
Hyvien henkilövalintojen ja yhteisestä asiastamme erittäin kiinnostuneen ja innostuneen jäsenistömme turvin olemme välttyneet
poliittisia rakennelmia usein vaivaavilta vakavilta henkilöristiriidoilta ja muilta vastaavilta kahnauksilta. Vältymme niiltä myös jatkossa, mikäli pitäydymme tieurallamme. Toki kasvukipuja on aina,
ja se on terveyden merkki. Jos jotakin vakavampaa tautia esiintyisi, löydämme siihen lääkkeet sakilla. Emme harrasta matonallelakaisua tai pelkää oireiden lääkintää. Puutumme itse ongelmaan.

Samasta nuotista, muttei
samasta muotista

tavan periaateohjelman, jota tullaan ihmettelemään vielä pitkään
meidän jälkeemme. Usein volyymitaso meillä nousee kuitenkin
sen takia, että ääni on niin vahva: kööri laulaa samasta nuotista. Tiedän, kuulostaa mahtipontiselta, mutta mitä sitten? Ku hyvää yrittää, niin priimaa pukkaa,
vai miten se ny meni!? Ohjelmatyötä koordinoimaan meillä on
perustettu ihan ikioma ohjelmatyöryhmäkin eli päätösvalta on
koko ajan hajautettuna. Jos johtajan äänenkäyttö alkaa muistuttaa enemmän joikaamista tai menee falsetin puolelle, ”kuiskaajia”
kyllä riittää. Pelkille sooloilijoille
ei paikkaa löydy, mutta esilaulajia ja tahtipuikon heiluttajia aina
tarvitaan.

Poliittinen aatekeskustelu käy
meillä joskus kuumana, mutta
juuri sen avulla linjamme on kirkastunut ja saamme aikaan lois-

Tapahtui PerusS Nuorissa vuonna 2007
- Uusia jäseniä on tullut vuoden 2007 aikana mukaan noin
120. Kesällä nuorten sivuille
lisätty sähköinen liittymiskaavake kasvatti jäsenmäärää
reippaasti. Jäsenmäärä oli
vuodenvaihteessa 2007-2008
185 jäsentä.
- Järjestön vuoden 2007 hallitus oli seuraava: Puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka), varapuheenjohtaja Ville Vähämäki (Vimpeli/Oulu),
sihteeri/rahastonhoitaja Johannes Nieminen (Vantaa),
toiminnanjohtaja Antti Valpas
(Helsinki).

PerusSuomalainen 7/2008

Hallituksen muut jäsenet:
Mikko Nurmo (Valkeakoski),
Marko Luomala (Jyväskylä), Johanna Rossi (Helsinki) ja Olli Immonen (Liminka).

ja 15 paikkaa nuorten haluamaan
eduskuntaan. Ollaan oltu mukana paikallisten aktiivien toimesta
muissakin tapahtumissa lisääntyvässä määrin pitkin vuotta.

- Syksyllä 2007 perustettiin epäviralliset piiriorganisaatiot ja nimettiin yhteyshenkilöt niihin piireihin joihin saatiin (yhteensä 9
piiriä, noudattaa puolueen piirijakoa)

- Oltiin mukana eri nuorisojärjestöjen “Nouse jo” -yhteiskampanjassa opintorahan nostamiseksi. Loppuvuodesta ollaan osallistuttu myös “Sairaan hyvä hoito” kampanjaan opiskelijoiden terveydenhuollon parantamiseksi.

- Tammikuussa 2007 Jyväskylän
Next Step –messuilla, jo syksystä 2006 lähtien Allianssin nuorisovaalikiertueessa, eduskuntavaalien varjovaaleissa puolueelle
7,7% valtakunnallinen kannatus

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

- Nuorisojärjestöllä edustukset
Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa, ulkoministeriön ulkoja turvallisuuspoliittisessa nuorten ryhmässä ja opetusministeri-

ön Nuorisoasiain neuvottelukunnassa
- Puoluehallituksessa 2 nuorta, puoluevaltuustossa 2 nuorten
mandaatilla ja useampia piirien
edustajina.

teksti:
pj. Vesa-Matti
Saarakkala ja
toiminnanjohtaja
Antti Valpas

- Aloitettiin aateohjelmatyö syksyllä 2007.
- Hankittiin järjestölle y-tunnus ja
nettipankkiyhteys
- Nuorilla käytössä oma sähköpostilista, irc-kanava #ps-nuoret
ja foorumi www.ps-nuoret.net/
foorumi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Nepal

Tommi Otamo
Perussuomalaiset
Nuoret

Matkaraportti 3. - 11.5.2008

Lähdin lauantaiaamuna 3.5. Raumalta Helsinki-Vantaan ja New Delhin kautta kohti Katmandua.
Matkan järjesti Demo, eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii demokratian
edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä
yhteistyöhankkeita. Ennen matkaa olin käynyt Demon toimistolla Helsingissä kahdessa Nepaltyöryhmän kokouksessa sekä tehnyt PowerPoint-esityksen Suomen peruskoulusta.
Päivällä hotellillemme saapui
lisää poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäseniä ja päivä kuluikin hotellilla seminaarissa Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen jälkeen pienryhmätyöskentelyssä nepalilaisten
kanssa. Seminaarissa oli havaittavissa pientä kitkaa ja näkemyseroja maolaisten ja entisen hallituspuolueen välillä. Itse pidin esityksen ja pienryhmätyöskentelyn
Suomen peruskoulusta.
Suurin osa keskusteluista käytiin englanniksi, mutta moni asia
tulkattiin englannista nepaliksi. Nepalissa tosin on liki sata eri
kieltä, joista nepali on yleisin, enkä aina saanut selvää puhuttiinko
englantia, nepalia, niiden yhdistelmää vai jotain muuta. Kaikkialla
matkan aikana oli nepalilaisten
kanssa hyvin helppo saada kontaktia ja päästä juttuun kielimuurista huolimatta. Ihmiset olivat
muutenkin puheliaampia ja vieraanvaraisempia kuin kotimaassa, ja paikalliset nuorisopoliitikot
olivat innoissaan vierailustamme.
Illalla vierailimme läheisessä Tribhuvan University of Technologies
–yliopistolla, jossa saimme mukavat tervetuliaislahjat.

Kastittomat
Tiistaina matkasimme aamulla
Katmandun ulkopuolelle Dacchi
–kylään, jossa asui tuhat dalitia
eli kastitonta. Vaikka kastijärjestelmä onkin lakkautettu, näkyy se
silti arkielämässä. Alempikastiset
eivät saa vierailla ylempien kodeissa eivätkä dalitit mennä teekuppiloihin (jos saavat niin mukana pitää olla oma kuppi tai kahvilan kuppi pitää itse tiskata).
Tutustuin poliittisessa nuorisojärjestössä toimivaan kastittomaan, joka joutuu valehtelemaan
nimensä vieraillessaan aatekaveriensa luona, sillä kastin tunnistaa sukunimestä. Kylässä tutustuimme paikalliseen elämään ja
nuorten terveystoimistoon, jossa oli myös Väestöliiton tuottamaa materiaalia. Kyläläiset tarjosivat meille ”suurta herkkua”,
paikallista jugurttia, joka sai yhdessä epätasaisten teiden kanssa
monilla vatsan toimimaan.

Lehmiä Suomen
suurlähetystön portilla
Päivällä menimme Suomen suurlähetystöön, jossa meille esitettiin, miten Suomen kehitysapurahat Nepalissa käytetään. Nepal on yksi Suomen pääkehitysapukohteista, ja
Suomen kehitysapuraha Nepaliin
oli viime vuonna 6,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 koulutushanketta tuki Suomi kahdella miljoonalla
eurolla, EU 25 miljoonalla ja maailmanpankki 60 miljoonalla eurolla.

Levähdystauko Katmandussa

Liki 40-asteiseen New Delhiin
saavuimme keskiyöllä. Lentokentällä vietin yön tutustuen muihin
delegaatteihin ennen aamun lentoa Katmanduun. Yhtä sekavaa
lähtöselvitystä kuin New Delhissä
en ole ikinä ennen kokenut, enkä
toivottavasti koe toiste. Kokonaisuudessaan matka Raumalta perille Katmanduun kesti n. 25 tuntia. Aikaeroon oli helppo tottua,
sillä Nepalissa kello on vain 2h
45min enemmän kuin Suomessa
kesäaikana. Nepal on ainut maa,
jossa aika poikkeaa UTC:stä varttitunnilla - syy tähän on Intia, sillä
Nepal haluaa naapurikiistojen takia poiketa Intian ajasta vartilla.

Nepalia rakennetaan
uudelleen
Nepalissa eletään nyt suuren muutoksen hetkiä. Maa on toipumassa
12-vuotisesta sisällissodasta, joka
päättyi 2006. Huhtikuussa maassa järjestettiin vaalit, jolla valittiin
jäsenet kansankokoukseen, eli ns.
väliaikaiseen parlamenttiin. Kansankokouksen on tarkoitus luoda
maalle uusi perustuslaki ja muut-
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taa maan valtiomuoto monarkiasta tasavallaksi. Vielä on epäselvää
muun muassa miten kuninkaalle
käy tai luodaanko maahan osavaltiojärjestelmä.
Kansankokouksen 601 paikasta
entinen johtava puolue, ”sosialidemokraattinen” Nepali Congress
sai vain 109 paikkaa, maolaiset
218 paikkaa ja viisi muuta kommunistista puoluetta yhteensä 120
paikkaa. Tosin suuri osa kommunisteista kannattaa sosialidemokraattista järjestelmää ja markkinatalouden arvoja, mutta silti haluavat tiukasti sosialistisen järjestelmän. Tässä näkyy Neuvostoliiton aikainen aatepropaganda. Saa
nähdä, millaisen linjauksen maan
tuleva hallitus ottaa.
Perillä Katmandussa lämpimän vastaanoton jälkeen saimme
Hiace-kuljetuksen Hotel Himalayaan. Matka oli hyvin hämmentävä, sillä liikenteessä oli täysi kaaos – lehmät seisoivat keskellä tietä, tiet olivat kaikkialla huonossa
kunnossa, tööttiä käytettiin koko ajan, liikennesääntöjä ei juurikaan tunnettu eivätkä autotkaan
olleet ihan uusinta mallia. Raken-
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nukset olivat suomalaisittain hirveän näköisiä, samoin sähkökaapelit, joita roikkui kaikkialla. Katujen varsilla oli monin paikoin
kommunistien vasara-sirppi-tunnuksia ja poliittisia tekstejä vaalien jäljiltä.
Hotelli oli tasokas ja henkilöstöä riitti – postimerkkiä kysyessäni
asiaa ryhtyi hoitamaan viisi työntekijää. Tulopäivänä tutustuimme
kaupunkiin, kiertelimme vanhalla
temppelialueella ja suunnittelimme
seuraavan päivän seminaaria. Illallisen söimme suomalaisten kehitysyhteistyötyöntekijöiden kanssa.

Seminaari Suomen
koulutusjärjestelmästä
Maanantaina 5.5. aamulla oli hotellilla ensin vuorossa kokous nepalilaisten poliittisten nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen johtajien
kanssa - tosin Nepalissa nuorisojärjestön johtaja saattoi olla liki 50-vuotias. Esittelimme kaikki itsemme ja järjestömme sekä
keskustelimme nuorisojärjestöjen välisistä yhteistyöprojekteista Suomessa ja Nepalissa.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Vierailu Helsingin
kaupunginvaltuustoon
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret järjestävät yhdessä Perussuomalaisten Helsingin kaupunginvaltuustoryhmän kanssa mahdollisuuden vierailla kaupunginvaltuustossa keskiviikkona 18.6.
kello 15 – n. 17.30.
Vierailu alkaa kello 15.00, tapaamispaikka Senaatintorin puolella Aleksanterinkadun ja Katariinankadun kulmassa (ilmoittautuneita pyydetään saapumaan paikalle viimeistään kello
14.50). Ohjelmassa tapaaminen kaupunginvaltuutettu Olli Sademiehen kanssa, joka kertoo mm. valtuustotyöskentelystä. Kello 16 siirrymme seuraamaan valtuuston istuntoa ja viimeistään
kello 17.45 kiitämme isäntiämme.
Kello 18.00 tapaamme uudestaan em. tapaamispaikassa ja
aloitamme siirtymisen lähiseudun terasseille virkistäytymään.
Terassille voivat osallistua myös ne, jotka eivät valtuustovierailulle ehdi mukaan.
Ohjelmaamme voivat osallistua kaikki Perussuomalaiset Nuoret sekä nuorenmieliset asiasta kiinnostuneet.
Ilmoittautumiset valtuustovierailulle Antti Valppaalle,
050-561 4334 tai antti.valpas@ps-nuoret.net
sunnuntaihin 15.6. mennessä.
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Suomen kehitysapurahaa käytetään myös vesi- ja ympäristöprojektiin, jossa parannetaan mm. sanitaatiota ja metsien suojelua, rauhanprosessiin sekä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen. Mielestäni kehitysapurahoille saadaan hyvää
vastinetta Nepalissa, jossa ulkomaista apua tällä hetkellä todella tarvitaan, jotta maa pystyy kehittymään.
Suomen suurlähetystön portilta sain otettua myös koomisen videon, jossa lehmät syövät jätteitä
lähetystön portin edessä. Iltapäivällä vierailimme kommunistisen
nuorisojärjestön keskustoimistolla, jossa järjestön presidentti
piti meille käännöksineen vajaan
tunnin puheen, jonka mukaan järjestöllä ”on 1,5 miljoonaa jäsentä”. Toimiston seinällä presidentin pöydän takana oli Stalinin, Leninin, Mao Zedongin, Engelsin ja
Karl Marxin muotokuvat. Ajoimme kuninkaan palatsin ohi - lähikortteleissa oli yhteensä useampi sata poliisia ja palatsin muurin
kulmien vartiotorneissa sotilaat
päivystivät aseen piiput kadulle
päin suunnattuina.
Illalla vierailimme maan suurimman yliopiston, Tribhuva-

nin pääkampuksella. Yliopistolla
olimme mukana paneelikeskustelussa demokratiasta. Kesken kaiken sähköt katkesivat - Katmandussa sähköä säästetään niin, että
joka ilta viikosta jokin alue kaupungista on pimeä. Illalla söimme kynttilänvalossa aterian lehtilautasilta, johon kuului mm. riisiä,
pähkinöitä sekä ”buffalon” kieltä
ja selkäydinmakkaraa.

Himalajan vuoristokylissä
Keskiviikkona 7.5. matkustimme
aamulla Hiace-bussillamme rengasrikon saattelemana Khokanan vanhaan kylään Katmandun
laidalle, jossa tutustuimme paikalliseen elämään ja ”Loo Niva”
–järjestöön, jota Suomikin tukee.
Järjestö mm. tukee lasten peruskoulutusta ja tarjoaa kirjaston jäsenilleen.
Päivällä patikoimme Dukuchhapin vuoristokylään, jossa tutustuimme paikallisiin kouluihin. Nepalissa koulua käydään
kuutena päivänä viikossa sunnuntaista perjantaihin, samoin kuin
tehdään töitäkin. Perjantai on tosin puolet lyhyempi päivä ja lau-

antai vapaapäivä. Iltapäivällä kylässä oli keskustelutilaisuus ”Education for All” -hankkeesta. Illalla matkustimme takaisin Katmanduun. Matkalla näimme valtavasti
tulikärpäsiä, jotka olivat pimeässä
hyvin vaikuttava näky.
Torstai-aamuna 8.5. vierailimme Demon Katmandun toimistolla. Vasta tuolloin näin ensimmäisen kolarin Katmandussa, ihmeen hyvin paikalliset osasivat
sekasorrossa ajaa. Kävimme Katmandussa apinatemppelissä, korkealle kukkulalle rakennetulla
temppelialueella. Vaikka temppeli
oli korkealla, ei sieltäkään erottanut kaupungin rajaa – samanlaista
kaupunkialuetta riitti silmän kantamattomiin. Kuljin myös ohi tiibetiläismunkkien rauhallisen mielenosoituksen Kiinan sortotoimia
vastaan. Bensa-asemilla oli paikoitellen hyvin suuri, jopa parinsadan moottoripyörän jono.
Iltapäivällä matkustimme Nagarkotiin, vuorelle Katmandun
laakson reunamille, jossa yövyimme. Bussimatka korkealle Nagarkotiin kapeaa ja mutkaista tietä
pitkin oli myös upea kokemus, sillä näköalat vuoren rinteeltä olivat

Ekaluokkalaisia vuoristokylässä. Nepalissa puolet väestöstä osaa lukea. Osa kylän
lapsista ei käy koulua, sillä vanhemmilla ei ole varaa maksaa kolmen euron arvoisia
kuluja koko ala-asteesta.

valtavan kauniit – toisaalta valtavan suuri oli myös pudotus tienpenkalta vuoren rinnettä alas...
Nagarkotissa oli käynnissä nuorisopoliitikkojen fasilitointikoulutus, johon osallistuimme järjestäen pienryhmätyöskentelyä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.
Illalla pidimme yhteisen illanvieton nepalilaisten nuorisopoliitikkojen kanssa.

Maolaisten nuorisojärjestön
toimistolla
Perjantaina heräsin jo ennen aamuviittä katsomaan korkealta
paikalta upeaa auringonnousua
Himalajan vuorten takaa. Aamulla matkustimme takaisin Katmanduun, jossa tutustuimme buddhalaisen temppelialueen stupaan ja
ostosalueeseen. Tuossa vaiheessa vatsani alkoi olla jo hyvin huonossa hapessa kaikista paikallisista herkuista.
Päivällä vuorossa oli yksi matkan jännittävimmistä tapaamisista; vierailu maolaisten nuorisojärjestön toimistolla. Seiniä kiersivät
kymmenet muistotaulut sisällissodassa kuolleista nuorisojärjes-

tön sisseistä ja marttyyrijäsenistä.
Meille jaettiin myös jokin nepalinkielinen punainen kirja ja järjestön rauhaisa lippu, jossa on punaisella pohjalla ohjus.
Vierailun jälkeen menimme tapaamaan kongressipuolueen nuorisojärjestöä - tunnelma oli hyvin
erilainen edelliseen tapaamiseen
verrattuna. Iltapäivällä kävimme
vaalitarkkailujärjestön toimistolla, jossa meille pidettiin kattava
esitys menneistä vaaleista ja niiden sujumisesta. Kuulimme, että
joku oli onnistunut äänestämään
14 kertaa, mutta yleisesti ottaen
vaalit olivat ”suhteellisen demokraattiset”. Etenkin maolaisia on
syytetty myös ihmisten pelottelusta ja väkivallasta vaalien alla.
Lauantaina 10.5. kävin ennen
lähtöä kiertelemässä muutaman
kaupan, jos olisin jotain mielenkiintoista löytänyt. Hyvin vähän
oli yleensäkin mitään ostettavaa
turistikrääsää ja kankaita lukuun ottamatta. Edessä oli vielä vuorokauden pituinen matka
toiseen kulttuuriin, kotoisaan ja
puhtaaseen Suomeen, jonne oli
antoisan viikon jälkeen mukava
palata.

Khokana. Kylään tulee jo sähkö, kuten kuvasta näkyy (sähköä saa vain 20% maan asukkaista).

Rasistiksi leimaaminen estää yhteiskunnallista
keskustelua
Perussuomalaiset
Nuoret ovat
huolestuneita
yrityksistä rajoittaa
yhteiskunnallista
keskustelua
monikulttuurisuuden
vaikutuksista
demokratiaamme.
Pidämme valitettavana, että tavallisilla suomalaisilla ei tunnu
enää olevan mahdollisuutta ilmaista julkisesti kriittistä mielipidettä mm. maahanmuutosta ja
siitä seuraavista ongelmista, joita nimitetään muodikkaasti haasteiksi. Suomeen on synnytetty aito hyssyttelyn ilmapiiri, jossa mo-
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raalinvartijoina toimivat erilaiset
vähemmistöjä hyväksikäyttävät
tahot, enemmistön sijaan. Näistä
tahoista yksi on poliittinen eliitti. Tämä ei ole oikein, koska tiedämme eri tutkimusten kautta, että suomalaiset ovat maahanmuuttokriittistä kansaa.
Suomessa on vielä verrattain
vähän maahanmuuttajia, minkä
takia meillä olisikin juuri oikea
aika keskustella mm. siitä, miten
maahanmuuttajat integroidaan
yhteiskuntaamme ja vältetään
maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, jotka ovat arkipäivää mm.
Britanniassa, Ranskassa, Saksassa
ja naapurimaassamme Ruotsissa.
Keskustelua ei voida kuitenkaan
käydä aidosti, mikäli keskustelulla halutaan olevan vain ja ainoastaan kaksi sallittua päämäärää:
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maahanmuuton lisääminen ja monikulttuurinen Suomi.
Perussuomalaiset Nuoret eivät
halua Suomeen ns. ghettoja, joita
on syntymässä pääkaupunkiseudullemme lähinnä sen takia, että maahanmuuttajien omaa kulttuuria pyritään jopa vastoin heidän omaa vaatimustaan pitämään
verovaroilla keinotekoisesti yllä.
Nämä monikulttuurisuuden edistämisestä elantonsa saavat tahot
ovat este maahanmuuttajien kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomalaiset ovat valmiita kohtaamaan maahanmuuttajat,
mikäli maahanmuuttajat ovat valmiita elämään maassa maan tavalla. Jos poliittinen eliitti kuitenkin
haluaa jotakin muuta, on suomalaisilla täysi oikeus olla peloissaan
etenkin muista kuin länsimaisista

kulttuureista maahamme kohdistuvan maahanmuuton suhteen.
Emme voi ymmärtää sitä, että
hyvinvointivaltiomme palveluksessa on runsaasti tahoja, jotka eivät osaa antaa arvoa suomalaiselle kulttuurille: maamme on kansallisen kulttuurimme ja kansallisvaltioajattelun ansiosta noussut
sadassa vuodessa kehitysmaasta
yhdeksi parhaista yhteiskunnista
maailmassa elää. Tässä menestyksessä kansallisella yksituumaisuudella ja yhteisillä arvoilla on ollut
ratkaiseva rooli.
Nyt näitä arvoja on alettu nakertaa niin vasemmiston kuin oikeiston, johon Suomessa voidaan
lukea myös liberaali ja ummehtunut keskustapuolue, taholta. Todellisuus on tarua ihmeellisempää: hämärän vaalirahan kohdis-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

tuminen pyytämättä ja yllättäen
juuri kolmen suurimman puolueen ehdokkaille kuvastaa, että suomalaisessa politiikassa vallitsee kulissien takana totaalinen
yksimielisyys.
Perussuomalaisilla Nuorilla on
puolustettavanaan todellinen poliittinen perintö rötösherrajahdissa, johon yhdistyvät nyt ja tulevaisuudessa entistä vahvemmin myös
maahanmuuttopoliittiset kysymykset ja muut poliittisesti epäkorrektit aiheet. Olemme päivä
päivältä valmiimpia vastaamaan
vanhojen puolueiden ja koko kermaeliitin tavallisille suomalaisille
heittämään haasteeseen. Olemme
tavallisten suomalaisten palveluksessa.
Perussuomalaiset Nuoret ry
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Historiasta
nykyisyyteen
Astelin Oulun rautatieasemalle perjantaina 18.4.2008
noin puolenyön tuntumassa. Kädessäni laukku, jossa vähän jotain tarpeellista, ei paljon mitään.
Sen sijaan mielessäni oli paljon, paljon enemmän.
Juna oli jo paikoillaan.
Oli kulunut pitkä aika edellisestä Helsingin reissusta.
Konduktööri ilmoitti kohteliaasti mutta yksikantaan, että herätys Helsingissä on omatoiminen.
Juna kolisteli eteenpäin melkoista vauhtia.
Heikosti nukutun yön jälkeen heräsin aikaisin ja valmistauduin lähtemään ulos raikkaaseen kevätaamuun.
Vaunu No 50 oli pitkän junan vihoviimeinen vaunu, joten matka asemarakennuksen luo tuntui kestävän ikuisuuden.
Vaistomaisesti kiirehdin askeleitani vaikka minulla ei
ollut mitään kiirettä.
Olin lähtenyt tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia ihmisiä. Askeliani siivitti halu tavata vanhoja tuttuja, meitä, joita aatteen palo ja samanlainen ajatusmaailma on
yhdistänyt, kantanut ja innostanut.
Nykyinen puoluetoimisto on hyvällä paikalla Mannerheimintiellä. Suuntasin askeleeni sinne.
Olin perillä.
Oikea summerin nappula löytyi. Soittooni vastattiin
avaamalla ulko-ovi. Hissillä viidenteen kerrokseen ja
aivan oikein, ovi oli raollaan, ikään kuin toivottamassa
tulijan tervetulleeksi. Kiitos siitä!
Tapasin ensimmäistä kertaa PerusSuomalainen-lehden päätoimittajan Harri Lindellin niin ystävällisenä ja
kohteliaana, että en osannut edes pyytää anteeksi kun
tulin niin yllättäen ja pyytämättä.
Hetken kuluttua tunsin nenässäni ihanan kahvin
tuoksun.
Puoluesihteeri Ossi Sandvik tuli paikalle, ilmeisesti
työn touhusta, olihan tulossa työntäyteinen päivä.
Tunnelma oli välitön ja luonteva. Kahvi maistui hyvälle.
Tuokion jälkeen jätin päätoimittajan ja puoluesihteerin valmistautumaan päivän tehtäviin.
Helsingin keskustaan oli viime käynnin jälkeen rakennettu Kiasma koko komeudessaan. Pikkuparlamentti oli jännästi istutettu eduskuntatalon kylkeen.
Ravintola Manalan eteen alkoi kertyä ihmisiä. Jokaisella oli sama päämäärä.
Meidät oli kutsuttu Eduskuntatalon auditoriossa pidettävään tapaamiseen.
Entisiä SMP:läisiä ja perussuomalaisia samaan tilaisuuteen historian ja nykyisyyden keskelle.
Nykyinen perussuomalaisuus on rakentunut entisen
SMP:n historian ja aatteen pohjalle. Rankan historian,
miltei jatkuvan käymistilaisen historian pohjalle.
Perussuomalaisuudelle ja etenkin sen tulevaisuudelle toivoisi vakaampia aikoja.
Oli liikuttavaa kuunnella Heikki Riihijärvestä tehtyä
esitelmää ja miettiä, kuinka monet vaikeat tilanteet hän
oli kestänyt ja läpikäynyt ihmisten ja aatteen hyväksi,
välillä vähän pienten askelten taktiikallakin.
Pienetkin askeleet vievät aina eteenpäin.
On sanottava, että Perussuomalaisten tehtävä ei ole
ollut, eikä ole helppo.
Puheenjohtaja Timo Soinin katsaus nykytilanteeseen
oli kuitenkin toivoa herättävä ja innostava.
Vielä on sanottava, että aate on ehdottoman oikea.
Sen oikeampaa ei ole olemassa. Sitä aatetta ja toimenpiteitä tarvitaan yhä enemmän suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten ihmisten elinolojen ja asioiden parantamiseksi.
Siihen tarvitaan jokaisen lujaa tahtoa ja tekemisen
meininkiä. Siihen tarvitaan ihmistä ihmisen rinnalle.
Älä lyö lähimmäistä
sana satuttaa
keppi kipua tuottaa
Taimi Ranta-Suomela
Oulu
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Järjestötoimintaa
Oulun piirin
keväkokouksen kannanottoja
Veteraanien päivänä 27.4.2008 Oulun piirin Perussuomalaiset aloittivat kevätkokouksen seisomaan nousten, kunnioittaen veteraanien työtä. Piiri onnittelee 50 vuotta täyttävää Oulun yliopistoa ja toivottaa sille menestystä tulevaisuudessakin kansainvälisenä huipputiedeyliopistona.
Oulun piirin Perussuomalaiset katsovat, että PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirissä taloushallinnossa ilmenneet epäselvyydet on selvitettävä pikaisesti luottamuksen
palauttamiseksi sairaanhoitopiirin toimintaan. Lisäksi todettiin, että hallintokulttuuri kunnallisessa päätöksenteossa on siirtynyt virkamiesten käsiin. Hallintolaki antaa kuntalaiselle mahdollisuuden nopeaankin oikaisutoimintaan ja
päätösten läpivientiin. Luottamushenkilöiden tulee valvoa
virkakunnan toimintaa ja varmistaa poliittinen päätösvaltansa toteutuminen kunnan palvelutehtävissä.
Tulevissa kunnanvaaleissa valittavat luottamushenkilömme ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Lisäksi Perussuomalaiset vastustavat äänikynnystä, mikä rajoittaa kansalaisoikeuksia.

Nuorisovaikuttamista Espoossa
Perussuomalaiset nuoret olivat mukana Espoossa 10.4. järjestetyssä nuorisovaikuttamisen seminaarissa. Paikallisten
poliittisten nuorisojärjestöjen ja Espoon nuorisovaltuuston Nuvan järjestämä seminaari keräsi valtuustotalolle täyden salin vaikuttamisesta kiinnostuneita lukiolaisia ja koululaisia.
Aamupäivä seminaarista meni poliittisen keskustelun
merkeissä kun puolueiden nuorisojärjestöt esittäytyivät,
jonka jälkeen oli puolitoistatuntinen paneelikeskustelu.
Esitettyjen kysymysten aiheet vaihtelivat energiapolitiikasta perintöverotukseen ja Perussuomalaisten nuorten
kannasta Nato-jäsenyyteen ja maanpuolustukseen oltiin
kiinnostuneita.
Iltapäivällä seminaarissa oli työpajoja, joissa käsiteltiin
erilaisia nuorison asemaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä aiheita, kuten tapahtumien järjestämistä ja
mediavaikuttamista. Poliittiset nuorisojärjestöt saivat pitää
tilaisuudessa esittelypöytiä ja PS-nuortenkin ständillä kävi paljon kiinnostuneita. Erityisesti ulkopolitiikka puhutti
nuoria, ja puolueen materiaali, kuten Soini-rintamerkit ja
puolueen heijastimet, kelpasivat seminaariväelle.
Kaiken kaikkiaan seminaarista jäi kuva siitä, että nuorison keskuudessa on kiinnostusta politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen. Kunnallisvaalien äänestysikärajan laskeminen 16 vuoteen oli seminaarissa myös
keskustelun kohteena ja voi sanoa, ettei ehdotusta voi suoralta kädeltä tyrmätä, kun ottaa huomioon kuinka yhteiskunnallisesti valveutuneita nuoria Espoostakin löytyy.
Simo Grönroos
PS-nuorten Uudenmaan yhteyshenkilö

Kokouskutsuja
Hämeenlinna
Hallitus ti. 24.06.08 klo 17 Café Reskassa Hämeenlinnassa.

Perussuomalaiset paheksuvat Lahden
Möysän postin lopettamistoimia
Asukkaiden kuulemismenettely on
laiminlyöty – yllätyslopetukseen
pyritty
Itella Oyj:n Suomen Posti ilmoitti kirjeellä Lahden postialueiden 15150 ja 15170 oman postin lopettamisesta. Lahden Perussuomalaiset ry vastustaa Möysän postitoimipaikan lopettamista ja paheksuu Suomen Postin tapaa toimia. Posti lopetettiin ilman riittävää alueen asukkaiden kuulemismenettelyä.
Suomen Posti pyrkii yllätyslopetuksella vaimentamaan asukkaiden reaktiot. Posti unohtaa näin, että se
on yhteiskunnallinen yritys, jonka olemassaolo perustuu lainsäädäntöön ja siten kansanvaltaan. Suomen
Postin osalta yhteiskuntavastuu on yksityistä yritystä
laajempi.
Lahden Perussuomalaiset ry epäilee, että Itella Oyj
pyrkii Venäjän markkinoille sellaisella vauhdilla, että
oman maan postitoimintaa on karsittava, jotta Suomen
Posti ei rasita Itellan pyrkimyksiä. Lopullisena tavoitteena saattaa olla Suomen postitoiminnan ulkoistaminen kaikilta osin ulkomaisiin käsiin.
Lahden Perussuomalaiset ry vaatii Suomen Postia peruuttamaan päätöksensä Möysän postitoimipaikan lopettamisesta ja järjestämään postitoimialueen asukkaille kuulemistilaisuuden, jossa Suomen Posti vastaa millä
perusteella se väittää, ettei 4800 talouden postinjakelualue ole sen mielestä kannattava.
Lahden Perussuomalaiset ry tukee alueen asukkaiden
kamppailua postinsa säilyttämisen puolesta ja ottaa asiassa yhteyttä myös Perussuomalaiset rp:n eduskuntaryhmään Suomen Postin menettelyn johdosta.
Lahden Perussuomalaiset ry

Perussuomalaiset vaalitaistoon
Tuusulassa uuden yhdistyksen voimin
Viime Eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten kannatus moninkertaistui Tuusulassa.
Syksyn kuntavaaleissa Perussuomalaisten tavoitteena on saada historiallinen vaalivoitto ja jopa viisi valtuutettua. Tavoitteen toteuttamiseksi perustettiin viime
keskiviikkona (21.5) Uudenmaan Perussuomalaisten
puheenjohtaja Pietari Jääskeläisen vetämänä Tuusulan
Perussuomalaiset ry, jonka puheenjohtajaksi valittiin
nuori ja valovoimainen sähköasentaja ja leipomotyöntekijä Ville Harju, varapuheenjohtajaksi sairaanhoitaja
Heta Lähteenaro, taloudenhoitajaksi perhepäivähoitaja
Kirsti Forssen ja sihteeriksi insinööri Jari Jaakkola.
Tuusulan Perussuomalaiset toimivat ”paremman kotikunnan puolesta, missä jokaisen perusturva, terveysja muut palvelut on takuulla turvattu! Ensi vaiheessa
perussuomalaiset keskittyvät hyvien ja oikeudenmukaisten valtuustoehdokkaiden hankintaan”.
Pietari Jääskeläinen
puheenjohtaja
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri

Timo Soini Hämeenlinnassa
Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää jo 27.5.2008
kello 18.00 Café Reskan kokoustiloissa Hämeenlinnassa.
Tuolloin esillä olivat muun muassa kunnallisvaalit ja Timo
Soinin vierailu Hämeenlinnassa 2.6.2008 kello 18.30 Café
Reskassa ja sen ulkoterassilla. Mietimme, mitä kysyisimme Timo Soinilta! Elomessuille Hämeenlinnaan elokuussa yritämme saada puolueen osaston ja puolueen materiaalia jakeluun.
Toimintasuunnitelma tälle vuodelle lähtee höystämällä
puolueen toimintalinjauksia paikallisilla asioilla niin, että autamme ihmisiä selviytymään byrokratian sokkeloissa periaatteella ihminen ennen rahaa ja tavaraa. Kanna-
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tamme yleistä asevelvollisuutta, se on perinne. Kannatamme työtä ja toimeentuloa kaikille ihmisille. EU:ssa
Suomelle riittäisi tarkkailijan asema, siis irti EU:sta –
linja on vallalla. Samoin puolueettomuuslinja, joka on
kalliisti saavutettu ja jota ei noin vain voida heittää sivuun, ei edes Kokoomuksen esityksestä!
Edessä mahtavat kunnallisvaalit ja takana vain tukea tälle vaalille!
Siis vaaliuurnille! Mutta ensin ehdokkaaksi!
Hilkka Salonen
Hämeenlinna
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Henkilövalintoja

Muistokirjoitus

Vaalirahoitustyöryhmään

Jalasjärvellä evakossa syntynyt
salmilainen kotiutui Muhokselle

Vaalirahoitustyöryhmään on valittu Perussuomalaisten
eduskuntaryhmästä kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner.

Veteli, Keski-Pohjanmaa
Perussuomalainen Kaarlo Kaistila Vetelistä valittiin Keskipohjanmaan Osuuskaupan edustajistoon 105 äänellä.

Hilkka Salonen
Hämeenlinnan
Perussuomalaisten
johtoon
Keväisenä tiistaipäivänä 29.4.2008 kävelykatu Reskalla,
Café Reskan kokoustilassa Etelä-Suomen läänin pääkaupungissa Hämeenlinnassa tehtiin historiallinen päätös: tulevan Uuden Hämeenlinnan Perussuomalaisten
johtoon valittiinkin nainen! Hilkka Salonen luotsaa innostuneen hallituksen ja vaalityöryhmän kanssa perussuomalaiset kunnallisvaaleihin tänä vuonna.
Hallitukseen valittiin lisäksi Marianne Koivisto, Matti Lähteenmäki, Harri Kauranen ja Anita Laine. Varajäseniksi valittiin Antero Niemelä ja Erkki Roisko. Liitosaluekunnista Rengolla, Hauholla ja Kalvolalla on jo
edustus yhdistyksen hallituksessa.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Marianne Koivisto ja
taloudenhoitajaksi Matti Lähteenmäki. Kunnallisvaaleja varten valittiin 1. vaalipäälliköksi Matti Lähteenmäki
ja 2. vaalipäälliköksi Erkki Roisko. Muut vaalityöryhmän jäsenet ovat Anita Laine ja Hilkka Salonen.
Jo kuudelta kunnallisvaaliehdokkaalta on tullut kirjallinen suostumus ehdokkuudesta ja tiedossa on useita
asiaa harkitsevia hyviä ehdokaskandidaatteja.

Kansa vaan läskistyy
Lukaisin juuri mielenkiintoisen ja huolestuttavan
jutun Kauppalehden sivulta. Puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala syyttää vähäistä
koululiikuntaa siitä, että varusmiehillä ei riitä kunto.
Ja armeijalla ei riitä aika kouluttaa heitä kestämään
asepalvelusta fyysisesti! Joten heidät pitää passittaa
kotiin “maitojunalla”. Ennen laitettiin kotiin “kasvamaan”, nyt ilmeisesti pienenemään... Varusmiesten paino on noussut ja kunto on laskenut. Koululiikunnan määrä on Suomessa Euroopan alhaisimpia!
Hei HALOO päättäjät! Herätys! NYT pitää ryhtyä
tekemään jotain ja heti. Tämä ei ole pelkästään puolustusvoimien huoli vaan koko yhteiskunnan.

Makkaran sijasta porkkana suuhun
Olen tästä asiasta jo aiemminkin kirjoittanut ja nyt,
luettuani tuon jutun, olen entistä vakuuttuneempi
tämän asian tärkeydestä. Meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa pelleillä tämän asian kanssa. On uskomatonta, että tähän asiaan ei ole puututtu! Noin
huono kunto jo tuossa iässä tulee vielä aiheuttamaan aivan järkyttäviä kustannuksia meille kaikille. Ja se olisi paljolti estettävissä. Miten? Lisäämällä koululiikunnan määrää, valistamalla liikunnan
tärkeydestä ja antamalla nuorille mahdollisuuksia
harrastaa. Eikä siihen aina tarvita uusia suurhalleja ja kalliita liikuntapaikkoja. EI. Sen liikkumisen pitäisi olla kivaa, vapaaehtoista ja monipuolista. Sen voi tehdä ulkona, ilmaiseksi. Se voi olla pelejä, leikkejä ja ulkoilua muuten vain. Pääasia on,
että liikutaan. Ja jos tulee hiki ja hieman rasittuu,
niin ei se ole vaarallista.
Tämä on asia, johon pitää puuttua. Se on meidän
kaikkien etu. Liikuntakasvatus lähtee myös kotoa.
Onko joka paikkaan nyt aivan välttämätöntä ajaa
mopolla? Siinäkin on asennekasvatuksen paikka.
Keväisin terveisin,
Jari Lindström
varapuheenjohtaja PS Kymen piiri
(Väliotsikot ja otsikko toimituksen
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Reijo Lomu
1940 – 2008
Muhoksen kunnanvaltuuston pitkäaikainen jäsen, metsuri Reijo Lomu
menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan 20.4.2008. Hän oli Perussuomalaisten ja sen edeltäjän Suomen Maaseudun Puolueen kunnallisvaltuutettuna yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien.
Reijo Lomu syntyi 30.1.1940 Jalasjärvellä, jossa perhe oli evakossa talvisodan aikana. Olosuhteet olivat hyvin karut: vain kaksi viikkoa aiemmin
perheen isä Pekka Lomu oli haavoittunut ja hänen oikea jalkansa oli amputoitu reidestä lähtien. Melkein samana päivänä 7-vuotias Olavi-poika
oli kuollut keuhkokuumeeseen. Nyt
kolmilapsiseen perheeseen syntyivät
kaksoset Raija ja Reijo. Perheellä oli
käytössään vetoinen huone ja silloin
paikalla olleiden mukaan sekä isän
että pienten kaksosten elinmahdollisuudet näyttivät olemattomilta. Hieman myöhemmin seitsenhenkinen
Lomun perhe sai käyttöönsä kaksi
huonetta vauraassa maatalossa, jonka isäntäväki kohteli lapsiperhettä
muutenkin ystävällisesti.
Välirauhan alettua palattiin vuonna 1941 taas karjavaunussa Salmin
Käsnäselkään, jossa kuitenkin odotti tyhjä piha. Rajan pinnassa ollut Lomun talo ja talousrakennukset oli purettu, sillä hirsiä oli tarvittu korsujen
rakentamiseen. Katri ja Pekka Lomu
aloittivat kodin rakennustyöt saunasta, navetasta ja pajasta, jotka valmistuivatkin jo samana kesänä.
Asuinrakennus jäi kuitenkin puolitekoiseksi, kun perheen oli vuonna 1944 lähdettävä taas pakoon kesäkuussa 1941 alkanutta jatkosotaa.
Kaksoset Reijo ja Raija olivat tuolloin
neljän vuoden ikäisiä. Tällä kertaa
päädyttiin Kangaslammille Sopasen
Kartanoon, jossa siirtolaisten asuntona oli pihapiirissä olevia entisiä torppareiden asuntoja. Samaan paikkaan
oli majoitettuna muitakin salmilaisia
perheitä, mm. Sepät ja Vuoriot.
Sopasen Kartanossa vietettyjä noin
kahta vuotta kaikki muistelevat hyvänä aikana siellä saadun inhimillisen kohtelun vuoksi. Lasten kepposia
ymmärrettiin ja pieni Reijo-poikakin
sai mielestään tärkeitä tehtäviä tallissa, jossa tuolloin alle rippikouluikäinen Ilmari Seppä oli hevostenhoitajana. Kangaslammilla viivyttiin kunnes Asutushallitus sai järjestettyä uudet asuinpaikat kotinsa menettäneille karjalaisille. Lomun perheessä oli
nyt kahdeksan lasta.

Ahdasta asumista
Muhokselle Lomun perhe muutti keväällä 1946 Paraisten Kalkin omistuksessa olleelle Henttulan tilalle.
Vaikka muutos Käsnäselkään oli suuri, uusi asuinkunta poikkesi monista
muista karjalaisten sijoituspaikoista
työpaikkojen runsaudessa, sillä Oulunjoen voimalaitosten rakennustyöt
olivat juuri käynnistyneet.
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naisuuden ja maisema-arvot. Tästä
syystä häntä pyydettiinkin usein asutuskeskusten puistometsien tai pihapuustojen harvennukseen. Metsässä
työskentelevänä hän tiesi myös sieni- ja marjapaikat ja järjesti kesäisin
sisarilleen ”opastettuja metsäretkiä”,
joilla kerättiin marjoja myyntiin asti.
Luonnontuntemusta hän halusi välittää myös koululaisille. Niinpä Henttulanojan varressa olevasta istutuskuusikosta karsittiin alaoksat, että lapset
pääsisivät helpommin luontoretkelle.

Synnynnäinen auttaja

Suuri perhe, jonka isä oli vaikeasti invalidisoitunut, sai asuttavakseen
kirkonkylässä olevan Henttulan tilan,
jossa oli valmiina 1930-luvun lopulla
valmistuneet rakennukset. Ratkaisuun vaikutti tomera Lomun mummo, joka matkusti itse Helsinkiin kertomaan pojan perheen tilanteesta silloiselle Asutushallituksen ylijohtajalle Veikko Vennamolle. Asuntopula oli aluksi kuitenkin niin suuri, että
samassa talossa 10-henkisen Lomun
perheen kanssa asui useita muitakin
perheitä. Parhaimmillaan tuvan liedellä oli viiden eri perhekunnan kattilat kiehumassa. Tällaisessa asumisessa tarvittiin paitsi sovittelutaitoa
myös runsaasti huumorintajua.
Lomulla lapset osallistuivat maatilan töihin ehkä vielä enemmän kuin
monessa muussa talossa Pekka Lomun invaliditeetin vuoksi. Kaikki
maatalon työt opittiin jo varhain, sillä
pojat Martti ja Reijo olivat hädin tuskin 10-vuotiaita, kun he tekivät peltoja metsätöitä. Kouluunkin piti silti ehtiä ja myöhemmin Reijo usein muisteli, miten Puistolan alakoulussa ainakin luokan nurkka tuli hyvin tutuksi.
Toisaalta myös neuvottelutaito karttui, sillä opettaja Lyyli Ronkaisella oli
tapana lähettää kirjoitettuja viestejä
lasten edesottamuksista kotiin. Reijoa
koskevat arviot annettiin aina Raijasisarelle, joka piti saada kotimatkalla
ymmärtämään, että viestilapun voi aivan hyvin pudottaa Ponkilan sillalta
Muhos-jokeen kellumaan.
Armeijan jälkeen Reijo Lomu ehti
kotitilansa viljelyn ohessa ajaa taksia ja
olla koneenkuljettajana. Ehkä mieleenpainuvin työnantaja tältä kaudelta oli liminkalainen yrittäjä Niilo Klemola, jonka autolla risteiltiin ympäri Suomea katsastamassa sopivia työkohteita.
Vallinkorvassa suoritettujen kurssien jälkeen kiinnostus suuntautui
kuitenkin yhä enemmän metsänhoitoon. Metsurin työssä Reijo viihtyikin hyvin ja saavutti myös asiakkaittensa suuren luottamuksen. Hän osasi suunnitella ja tehdä työnsä niin, että hakkuussa syntyi metsänomistajalle paras mahdollinen hyöty. Lisäksi
hän otti huomioon luonnon moni-
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Poikkeuksellinen valmius auttamiseen
oli Reijo Lomulle luonteenomaista.
Hänellä oli silmää havaita avun tarve
ja hän auttoi ehdoitta erityisesti vanhuksia ja lapsia. Hän tarjosi kuljetusta ja muutakin apua veteraaneille ja
oli luotettava Sotainvalidien lipunkantaja isänmaallisissa tilaisuuksissa.
Oman tilansa viljelyn ohessa Reijo
Lomu kunnosti keväisin lukuisia kasvimaita ja perunapeltoja, aurasi talvisin pihoja ja kujia tai huolehti polttopuita ja marjoja niille, jotka eivät itse
jaksaneet tai osanneet. Myös pihojen
ja nurmikoiden perustustyöt omakotitaloihin tekivät hänet tutuksi monelle uudelle muhoslaiselle.
Vieraisiin kulttuureihin tutustuminen kiinnosti Reijo Lomua ja hän
matkusti mm. Lähi-idässä, Keniassa ja Kiinassa. Nuorena maakuntatasolle yltänyt hiihtoharrastus säilyi
läpi elämän ja hän oli mukana myös
nuorten tukijoukoissa. Kirkonkylän
ala-asteen koululaisille ja eskarilaisille tehtiin useana vuonna latu Lomun
pellolle, jotta lapset saisivat harjoitella hiihtoa. Joulun alla kunnan päiväkodeissa tapasi vierailla pitkä ja hoikka joulu-ukko ja Palmusunnuntain aikaan eskarilaiset kävivät virpomassa
Lomulla ortodoksiperinteen mukaisesti. Monet pienet koululaiset oppivatkin reitin ”maitoportin” kautta Lomun pihaan ja tupaan, jossa sai mehulasin ääressä huojentaa sydäntään ymmärtäväisille kuulijoille.
Luottamustoimissaan Reijo Lomulla oli rakentavan toimintatapansa vuoksi kannatusta yli puoluerajojen. Hänen ystävällinen ja kunnioittava tapansa kuunnella ihmisiä ja säilyttää omat periaatteensa toivat hänelle
äänestäjiä vuosikymmenestä toiseen.
Työstään, luottamustoimistaan ja vapaaehtoistyöstään hän sai mm. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
Metsätyömerkin, Suomen Kuntaliiton
kultaisen ansiomerkin, SVR:n I lk mitalin, Sotainvalidien kultaisen ansiomerkin sekä Pyhän Sergein ja Hermannin veljeskunnan ansiomerkin.
Reijo Lomun dramaattisissa oloissa alkanut elämäntaival päättyi monen matkan jälkeen kotituvassa. Monelle meistä jää muistoksi tuttu iloinen tervehdys: ”A mitäbö guuluh”.
Eila Tillman-Sutela
Pitkäaikainen naapuri ja ystävä
(Väliotsikot toimituksen)
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Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Sosiaalinen hallituspolitiikka?
Tärkeää ei ole, miten asiat ovat, vaan miltä niiden halutaan näyttävän.
Muuhun tulokseen en voinut päätyä kuunnellessani eduskunnan kyselytunnilla käytyä keskustelua päivähoito- ja terveyskeskusmaksujen
korottamisesta. PM Matti Vanhanen korosti tämän hallituksen noudattaneen sosiaalisempaa politiikkaa kuin edeltäjänsä.
Jos mittarina käytetään Paavo
Lipposen hallitusten harjoittamaa
politiikkaa, niin riman ylittäminen
ei ole edes vaikeaa. Nehän harjoittivat politiikkaa, jossa kokoomuksenkin toiveet ylittyivät. Mentiin
ohi oikealta, että horsmikko pölisi!
Riman alittuminen on hallituspuolueitten selittelyistä huolimatta
kuitenkin lähellä. Sosiaalisuutta on
vaikea erottaa nykyisenkään hallituksen politiikasta.
Päivähoitomaksujen 0-maksuluokka sentään saatiin pysytettyä;

sitä hallitus kyllä tarjosi, mutta siitä nousi liian suuri meteli. Muissa tuloluokissa eduskunnasta hallituspuolueitten voimin läpi runnattu päivähoitomaksujen korotus rokottaa jo noin 2 500 euroa
kuukaudessa ansaitsevia perheitä. Muodollinen 10 euron helpotus tuli vasta kolmannelle lapselle. Ilmeisesti Vanhanen on jo niin
vieraantunut todellisuudesta, että
hän pitää noitakin perheitä hyvätuloisina.
Sosiaalisuutta ei löydy myöskään
palvelumaksujen korotuksesta. Peräti 17 prosentin korotus terveydenhoitomaksuihin, hammashoidossa lähes
20 prosenttia, on paljon yli sen, mitä
sopimuskierroksella palkkoihin tuli.
On syytä huomata, että tuo on kertakorotus, palkat nousevat 2,5-3 vuoden jaksolla.

Eikä muste ole kunnolla kuivunut energiaverojenkaan korotuksista. Kylmässä pitkien etäisyyksien
maassa niistä ei voi välttyä köyhinkään kansalainen. Noidenkin korotusten kiihdyttämä inflaatio rokottaa kaikkein pahiten juuri noita samoja henkilöitä.
Tämän hallituksen kok-kepu-politiikan kohtuuttomuus on piilotettu kunta-avustusten leikkaukseen:
Palvelumaksujen korotus ei mene
palvelut tuottaville kunnille kohonneitten kustannusten kattamiseen.
Valtio leikkaa ne itselleen alentamalla kunta-avustuksia vastaavalla summalla.

Ei armoa työttömille
Erityisen rankalla kädellä tämän hallituksen “sosiaalisuus” kohtelee työttömiä ja muita turvaverkkojen va-

raan tipahtaneita kansalaisia. Heidän
yli 10 vuoden takaiselle tasolle jäädytettyihin avustuksiinsa ei ole tulossa
indeksi- eikä mitään muutakaan korotusta. Heidän elinkustannuksensa
kyllä nousevat noiden palvelumaksujen ja verojen kiihdyttämänä.
Pienituloisille ei ole kertymässä tuloja verohelpotuksistakaan. Vaikka
heidän veroistaan jokunen euro jäisikin perimättä, perittäisiin se asumis- ja
toimeentulotukien leikkauksilla täysimääräisesti takaisin, jopa sen ylikin.
Erityisesti kokoomus on lietsomassa kansalaisia heikoimmassa
asemassa olevia vastaan puhumalla vastikkeellisuudesta ja ansiosidonnaisuudesta. Vastakkainasettelun aikahan piti olla ohi! Tuo ajatusmalli tarkoittaa kuitenkin sitä, että
työmarkkinoilta pudonneet putoavat muittenkin turvaverkkojen ohi.

Markkinavetoinen järjestelmä ei
pysty ylläpitämään täystyöllisyyttä.
Valitettavasti. Siitä saatiin näyttävä
esimerkki rakennussektorilta: kustannukset karkasivat niin korkeiksi, että mm. Helsingin musiikkitalon
hanke jouduttiin pysäyttämään. Kustannukset nousivat paljon enemmän
kuin työvoimapulasta johtunut palkkojen nousu olisi edellyttänyt.
Kokoomuksen hellimä “vastuullinen markkinatalous” näytti todelliset
karvansa kasvattamalla rakennusyritysten voittomarginaalin pilviin. Vastuullisuus ei toteutunut ainakaan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten kohdalla. Kokoomukselle
taustaryhmineen tuollainen parempiosaisten suosiminen kyllä sopii, mutta
nyky-keskustan politiikkaa kauhulla katseleva Santeri Alkio pyörii kuin
sirkkelin terä haudassaan.

Perussuomalaisen puolueen johtoa:

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Pentti Oinonen

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Pirkko Mattila

Puoluesihteeri
Ossi Sandvik
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Puh: 050-512 2472, E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, Penunvahe 10, 26100 RAUMA
Puh. 050-517 2810, E-mail: seppo.toriseva@luukku.com
Uusimaa
Pj Pietari Jääskeläinen, Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444, pietari.jaaskelainen@kansalaisjarjestot.fi
Varsinais-Suomi
Pj Lauri Heikkilä, Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi
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Vapaa sana

Onnettomuuksien
tiedotus
Malagan onnettomuudesta jäi paha maku – sekä onnettomuudesta että sen tiedotuksesta. Ulkoministeriön tiedotustilaisuudesta sai sen vaikutelman, kuin suurin hätä
asiassa olisi tiedotusvälineiden edustajilla, joita ulkoministeri halusi palvella viidentoista minuutin välein.
Eiköhän tärkeintä olisi ollut keskittyä onnettomuuden ja heidän omaistensa palvelemiseen.
Vaikka ulkoministeri on kiitollisuudenvelassa paikastaan medialle, ei hänen tarvitsisi tällaisessa yhteydessä sitä osoittaa.
Yleensä ei onnettomuuksilla tulisi lainkaan hekumoida, vaan keskittyä kaikin tavoin tukemaan ja auttamaan
onnettomuuden uhreja ja heidän omaisiaan ja läheisiään.
Tiedotus kyllä löytää kanavansa ilman ministerin jatkuvaa tuputusta. Keskusteluissa moni on ilmoittanut kokeneensa samalla lailla tiedotustilanteen tyylin epämiellyttävyyden, joten se tuntuu yleiseltä mielipiteeltä.
Paavo Närvänen
Pirkanmaa

Vaalirahoitus
”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” tai ”Sitä kuusta
kuuleminen, jonka juurella asunto” kuvaavat myös kansanedustajien riippuvuutta talouselämän vaikuttajista.
Toisaalta esimerkiksi ay-liikkeen antamat suuret rahat
tietyille puolueille ja erityisesti niiden tietyille nokkamiehille jäytävät demokratiamme pohjaa. Erityisesti vasemmistopuolueissa on esitetty ns. pitkien listojen käyttöönottoa siitä syystä, että puoluejohto pääsisi päättämään vaalitukirahojen ohjaamisesta paitsi itselleen myös lähipiirilleen kuten sukulaiset ja esimiehet. Listojen ollessa käytössä ei yksityisen ehdokkaan tukitarvetta juurikaan olisi.
Kun entinen pääministeri ja puoluejohtaja/-sihteeri
lobbaa atomivoimaa ja myönsi aikoineen valtion puolesta mm. Liliuksen optiot, voimme olla vakuuttuneita
siitä, että siitä on seurannut voimayhtiöiden vastapalveluja kuten vaalirahoitusta. Näitä toivoisinkin nyt viranomaisten tutkivan viimeisten viidentoista vuoden ajalta.
Toisaalta on myös aivan selvää, etteivät esimerkiksi sdpuolueen jäsenet yksin olleet aikoinaan tukemassa Lipposen pääministeri Jäätteenmäen vastaista mediamylläkkää vaan kyllä sitä tehtiin talouselämän tuella. Eri
asia on sen todistaminen. Tuki kuitenkin mikä tuki.
Hyvä kysymys on sekin, että millä kriteereillä kukin
tukija valitsee tuettavansa. On nimittäin selvää sekin,
että tuhansilla euroilla saadaan sellainen medianäkyvyys, jolla kehnompikin kansalainen saattaa tulla valituksi aina kansanedustajaksi asti.
Onko tässä sitten jotakin pahaa, kysymme.
Eipä tietystikään ole, jos nämä tuet on ilmoitettava
julkisesti pienimpiä summia myöten. Esimerkiksi ilmoitus ”Lahjoittaja A on myöntänyt kansanedustaja Arhinmäelle kaksi kertaa 500 euroa ja tytäryhtiönsä kautta toiset kaksi kertaa 500 euroa sekä antanut talkooapua kolme miestyökuukautta” saattaisi riittää yhden
lahjoittajan osalta. Saman tapaiset tiedot lahjoittajista B, C jne. antaisivat riittävät takeet äänestäjille pelin
avoimuudesta. Siten emme välttämättä tarvitsisi tukien myöntäjien nimiä mutta verottaja luonnollisesti olisi oikeutettu näihinkin tietoihin. Ja poliisi esimerkiksi
ulkomaisen rahanpesu- ym. rahan takia.
Erityisen huolestunut olen talouselämän vaikuttajien
mahdollisuudesta ohjata poliittista päätöksentekoa. Siksi esimerkiksi eduskunnalla olisi oltava kaikki mahdollisuudet arvioida virkamiesten ja ministerien tekemisiä. Jos
pohjoisten vesivoimalaitosten rakentamispäätökset ajetaan läpi kansan vastustuksesta huolimatta, voidaan kysyä: ”Kuka maksoi, milloin, kuinka paljon ja kenelle?” Se
tästä vielä puuttuisi, että myös vihreille yritettäisiin maksella vaalitukia. Jos tämä onnistuu, onnistuvat voimayhtiöt
viemään tuhkatkin pohjoissuomalaisten pesästä rakentamalla pohjoisen jokiin altaat mutta ei kalaportaita.
Siinä tapauksessa allekirjoittanutkin joutuu repimään
vaatteensa päältään.

Metsäliitto kehotti
sulkemaan paperitehtaita
niukkuuden luomiseksi
(YLE/TV1 - AamuTV uutisoi 14.3. Metsäliitto ry/ M-Real
Oyj:n pääjohtaja Kari Jordanin kehottaneen muitakin paperitehtaita sulkemaan aika-ajoin tuotantolinjojaan saavuttaakseen niukkuuden nykyisen runsauden tilalle)
(... menestystuote tai -palvelu imuroi uusia yrittäjiä samalle tuotantoalalle - syntyy nopeasti ylitarjonta, joka taas
alentaa yksikköhintoja. Kulutus kasvaa ja ravitsee tuhlaamaan entisestään halvan tuotteen tai puoliraaka-aineen
käyttöä. Paperin kulutus on lisääntynyt vuodesta toiseen
mm. kehittyvästä näyttöelektroniikasta huolimatta ...)
Suomi on paperin tuotannon jättimaa. Tuotamme enemmän kuin kulutamme. Suurella paperin vientitoiminnalla lisäämme ekologisen jalanjälkemme yhdeksi maailman suurimmista. Metsästä kasvavan puun jalostus nopeasti poisheitettäväksi paperiksi on tänä päivänä miltei ympäristörikos. Suomalaiselle puulle löytyy muutakin käyttöä.
Savonlinnasta kotoisin oleva Kari Jordan avasi pelin monessa suhteessa historiallisesti. Hänen kehotuksensa sulkea tehtaita joukolla luo nopeasti niukkuuden eli yksikköhintojen nousun. On tunnettua, että on ympäristöystävällisempää tuottaa
100 tonnia yksikköhinnalla 100 kuin tuottaa 1000 tonnia yksikköhinnalla 10. Jordanin kehotus oli luonto- ja ympäristöteko.

Sairasta tuhlausta
Paperin niukkuus ja yksikköhinnan selvä kohoaminen lisäävät tuotekehitystä puuperäisen paperin korvaamiseksi
muilla ratkaisuilla - kuten rullautuvilla näyttökalvoilla. On
miltei sairasta katsoa kun kerrostaloasukkaat ahtavat pari
kertaa vuodessa taloroskalaatikot täyteen muovikelmuista
avaamattomia paperisia puhelinluettelonippuja.
Nykyinen energiaa ja materiaa tuhlaava paperimarkkinointi ja -mainonta joutuisivat paperin niukkuuden vuoksi
pohtimaan uusia keinoja suunnata viesti kuluttajille kulutuksen lisäämiseksi. Paperimainosten kantorata postiluukuista miltei suoraan paperinkeräyslaatikoihin on suurta
ympäristön rasittamista ja suoranaista tuhlaamista.
Metsäliitto viimeisenä suomalaisena sinivalkoisena metsälinnakkeena avasi pelin historiallisesti. Niukkuuden luonti on helppoa lyhyellä aikajaksolla. Suomalaisten tuotantokapasiteetti on siksi suuri, että tehtaiden joukkoseisotus
nostaa nopeasti yksikköhintoja. Uudet “bambupaperin”
tuottajat saattaisivat hieroa käsiään huomatessaan tilaisuutensa tulleen. Hiljalleen kuluttajien reaktio voisi olla yllättävä, kun ympäristötietoisuus ja huolet hirmumyrskyistä lisääntyvät. Saattaisi olla, että kuluttajat siirtyisivät paperimedian käytöstä nopeammin sähköiseen tapaan - mikähän
on tämän ympäristöjälki kokonaisuudessaan?

Sopiva niukkuus kapitalismin ihannetila

Kokoomus pullistelee hallituksen sisällä Natolla. Tämä on
kevytmielistä ja ajattelematonta seikkailupolitiikkaa.
Otetaanpa esille tilanne, jossa Suomi mahdollisena Naton jäsenenä joutuisi vaaralliseen välikäteen. Jos ja kun
Nato mahdollisen kriisin kohdatessaan esimerkiksi Venäjän kanssa rantauttaisi Suomen satamiin ydinaseilla ladattuja risteilijöitään ja sukellusveneitään, aiheuttaisi se
Venäjällä reaktion, jonka johdosta joutuisimme Naton
vuoksi välittömän ydinasehyökkäysuhan kohteeksi!
Kokoomusjohto kaikessa sokeudessaan ja tekopyhyydessään ei ole tätäkään asiaa tajuavinaan ja on viemässä
Suomea arvaamattomaan kriisiin ja konflikteihin!
Heikki Koivunen

Ehdotus
verouudistukseksi
Kokoomuksen puheenjohtaja Katainen on ottamassa
vaalivaltikseen näihin kunnallisvaaleihin kokonaisverouudistuksen. Mutta ei varmasti kerro mitä se tulee sisältämään, joten voin ennustaa: uusia tulonsiirtoja pienituloisilta suurituloisille ja rikkaille! Minun verouudistukseni olisi: kuntien veroprosentti sama, sopiva 16
prosenttia, valtion varoista tulee maksaa kunnille lisää,
kriteereinä kunnan ikäjakauma. Niille kunnille enemmän, joissa on suhteellisesti enemmän vanhoja, lapsia,
kouluikäisiä tai työttömiä ja verotulot suhteessa pieniä.
Lisäksi arvonlisäveroprosenttia tulee laskea heti, oikea
määrä tulevaksi elintarvikearvonlisäveroksi olisi 8 prosenttia. Mutta mistä rahat näihin varainsiirtoihin?
Muistutukseksi, Sosialidemokraattien työministeri Filatov lausahti TV-uutisissa Lipposen II hallituksen alkutaipaleella vastaukseksi toimittajan kysymykseen elintarvikkeiden veronalennuksesta jotenkin näin:
“Kun tuloveroprosenttia lasketaan, niin silloin tietää
minne se menee, mutta ALV:n alennuksesta ei”. Siis silloin kun tulonsiirto tehdään suurituloisille niin se menee oikeaan osoitteeseen, mutta elintarvikearvonlisäverosta tuleva hyöty mennessään varattomille menee
väärään paikkaan! Mutta mistä vastaavat tulot valtion
kassaan? Omaisuusvero takaisin ja pääomatuloveroa
saa joko nostaa taikka muuttaa progressiiviseksi. Tällaisia ehdotuksia Järvenpäästä.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille sukupuoleen, varallisuuteen, asuinpaikkaan, ihonväriin, ikään tai muuhun seikkaan katsomatta.

Sopiva niukkuus on kapitalismin ihannetila, varsinkin monopolissa. Meillä suomalaisilla ei kuitenkaan ole monopolia. Voimmekin pitää Kari Jordanin ehdotusta ympäristötekona, koska
se voi parhaimmillaan kiihdyttää irtautumista paperinkäytöstä, jolloin puuvarat suuntautuvat enemmän vaikkapa kestävien rakennusten ja rakenteiden raaka-aineiksi - puhumattakaan
muista puun ominaisuuksista, joita emme edes vielä tiedä.
Jos Suomesta suljetaan paperinvalmistuskapasiteetista
esimerkiksi 20 prosenttia vuosittain, vähentää se roimasti energiankulutusta, työvoiman tarvetta ja raaka-aineiden
käyttöä. Arvelisin, että tulokseksi syntyy vain positiivisia
asioita - vapautuva työvoimakin voitaisiin suunnata soveltuvasti työvoimapula-alueille. Samalla niukkuus nostaisi
tuotekehittelyä paperin korvaamiseksi, koska haluamme
edelleen innokkaina juorujen, uutisten, dokumenttien ja
muun informaation kuluttajina tietomme jostain lukea.
Pankkimies niukan rahan tuntijana onnistui avaamaan
ympäristöpelin tuoden pankkimaailman ilmiöitä metsäteollisuuden pariin. Voimme vain toivoa, että Jordanin ehdotus
ja kehotus ottavat tuulta alleen ja paperinvalmistukseen syntyy hallittuja katkoksia jo pelkästään ympäristömme eduksi ja hyödyksi. Paperinkulutuksen totaalinen vähennys seurannaisilmiöineen koituu maallemme suureksi avuksi myös
päästökaupoissa - eikä meidän tarvitse pohtia intohimoon ja
haasteeseen saakka venäläisen puun korkeaa tullimaksua.

Heimo Mikkanen
Järvenpää

Ilkka Luoma

Majlen Veirto
Järvenpää

Nimimerkki ”Lohivellin ryystäjä”
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Kokoomuksen Nato-uho
on edesvastuutonta

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Herätys päättäjät!
Minkälaista laskukonetta käytätte laskiessanne pieneläkkeen, 500 euroa kuukaudessa, riittävän hyvinvointimaassamme? Kaikki pieneläkeläiset eivät ole vanhuksia, vaan
sekaan mahtuu niin keski-ikäisiä kuin perheellisiäkin, jotka putoavat elämän rattailta auttamattomasti. Yllättävän
moniin asioihin heidän mahdollisuutensa katkeavat. Kuinka pieneläkeläinen säilyttää elämänhalunsa, kun ajatukset täyttyvät jokapäiväisen leivän riittävyydestä? Katkeruus on väistämätön, kun tulee yllättäviä sairaskuluja, silmälasien hankintaa, lomattomuutta tms.
Yhteiskunnassamme voidaan huonosti, nuoret tarvitsevat enenevässä määrin erilaisia terapiamuotoja, monet
alkoholisoituvat, väkivaltaisuus lisääntyy, leipäjonot pitenevät, köyhyys syrjäyttää jne. On ihmisarvon alentamista pitää pieneläkeläisiä elämänpituisessa nälässä ja puutteessa, vaikka kuinka eläisi nuukasti ja hankkisi vaatteensa kirpputoreilta. Miksi on annettu asioiden liukua tähän,
että kansa jakautuu kahtia, köyhiin ja rikkaisiin?
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Eskon kuvakulma

(Norm. viestin hinta.)

lyhyet

Kännykkäviestit

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

Veikko Vennamo kehitteli aikoinaan aina kulloiseenkin aikaan ja
hetkeen sopivia sanontoja ja iskulauseita. Yksi kuuluisimmista ja
osuvimmista oli SETELISELKÄRANKAISET! Sopisiko se tähän
aikaan? Minun mielestäni kyllä.
P. Alopeus
Jos vaalilain noudattaminen on
”vain” moraalinen ongelma, niin onko vaalituen vastaanottaminen lain
noudattamista suurempi ongelma?
Ilmeisesti, koska se tie valittiin.
Jorma Uski, Jyväskylä
Mahtoiko alkoholiveron alentaminen vuonna 2003 olla silloisen hallituksen tietoinen salajuo-

ni uhkaavan eläkepommin purkamiseksi? Köyhyysloukkuun ja
ahdinkoon ajetut eläkeläiset kun
tutkimusten mukaan myös juovat
yhä runsaammin.
Aave
Koululaiset pyöräilemässä kiltisti kypärät päässään paitsi jonon
etummainen ja viimeinen ilman kypärää mutta he ovatkin opettajia.
Nimim. Aasillakin on häntä
Nykypäivän Armeniaa. Nyt armenialainen ”toveri” maksaa sähköstä,
kaasusta ja jopa vedestä, kun Neuvostoliittoa ei enää ole. Onko tämä
kehitystä oikeaan suuntaan?
Jorma E. Taivainen

Tule kunnallisvaaliehdokkaaksi!

Oikaisu
PerusSuomalainen-lehdessä 6/2008 sivulla 14
on valitettava virhe:
Alpo Ylitalon kirjoitti jo vuosi sitten eli 13.5.2007 artikkelin ”Määrääkö Putin jo Aasian energiavarois-

Alpo Ylitalo, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset

ta?”. Se on taitettu edelliseen lehteen Jorma Uskin
kuvan alle hänen kirjoituksenaan. Artikkelin kirjoittaja on Alpo Ylitalo. Pahoittelemme tapahtunutta ja

Olen 49-vuotias aktiivi täältä Oulusta. Olen ammattiyhdistykseni puheenjohtaja ja työpaikkani varapääluottamusmies. Olen
JHL:n eli Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsen. Haluan työpaikallani olla vaikuttamassa työntekijöiden työoloihin ja –oikeuksiin. Uskon, että yhteistyöllä saamme pidettyä töitä Suomessa.
En usko, että valtion tuottavuus- tai kuntien Paras–ohjelmat
ainakaan tällä toteuttamismallilla ovat erityisen työntekijä- ja
erityisesti suomalaisen työn ystäviä.
Olitpa minkä tahansa liiton jäsen (SAK, STTK, AKAVA, EK)
lähde Perussuomalaisten ehdokkaaksi omassa kunnassasi. Saat
hyvän porukan miettimään ja vaikuttamaan ympäristöösi.
Yhteisten asioiden hoitaminen on vaikuttamista.

mielipahaa, jota virheemme aiheuttaa kirjoittajalle.

Harri Lindell
Päätoimittaja

Anne Laine
Taittaja

Jorma Uski, piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

POSTIMAKSU
MAKSETTU
vanha osoite:

Vaili K. Jämsä, perussuomalainen
Oulu
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