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Välitön kontakti on menestyksen
avain. Kasvoista kasvoihin
tehtävä vaalityö tuo parhaan
tuloksen varsinkin pienissä
kunnissa, sanoo kolmen kauden
kansanedustaja Lea Mäkipää.

sivu 6

”Kyllä kansa tietää”
Kahden valtalehden mukaan Timo Soini on suosituin
puoluejohtaja. Soiniin ollaan tyytyväisiä maaseudulla että
kaupungissa, olipa puoluekanta mikä tahansa. Toreilla ja
tapahtumissa kierrettäessä huomaa kuulijajoukon olevan
kiinnostunut sanomasta, jonka puheenjohtaja tuo esille
puhuessaan. Eikä ihme, sillä Soini on poliitikko, jonka on
ollut helppo saada hyvää ja myönteistä medianäkyvyyttä.

Nyt äänestäjät ovat liikkeellä

sivut 16-17

KUnnallisvaaliehdokkaat. Kuopiossa ehdokkaat saivat kehua itseään niin paljon kuin savolaiset vain kehtasivat.

Yli 300 kiloa rosvopaistia
veteraaneille
Finnairin lentävä henkilökunta tarjosi perinteiset
rosvopaistit sotiemme veteraaneille Kauhavalla 8. elokuuta. Paistia oli leikkaamassa myös kansanedustaja
Raimo Vistbacka.

sivu 26
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Kuntapäättäjillä
on valtaa
Lokakuussa tehdään kunnissa historiallisia päätöksiä, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaiseen tavalla tai
toisella. Toivon, että terveysasiat nousevat vaalikampanjoissa esille jokaisessa
kunnassa. Mielestäni toisista ihmisistä välittäminen
ja huolehtiminen on tärkein
asia Suomessa.
Kuntapäättäjillä on hallituksissa, valtuustoissa ja
lautakunnissa valta vahvistaa tai heikentää oman kuntansa terveyden edellytyksiä.
Rahastahan lähes aina on

kysymys. Sijoittaako yhteisiä verorahoja mieluummin
taiteilijoiden tekemiin kalliisiin patsaisiin, pienen eliitin
haluamiin lasipalatseihin
vai kaikkien kuntalaisten
parhaaksi.
Mistä päätetään?
Monien ikäihmisten ja lasten terveyden hoitaminen
riippuu näistä päätöksistä.
Päättäjillä on valta päättää
vanhusten ja lasten ruokailusta. Minkä tasoista ruokaa syödään, onko ruoka

■ PUOLUESIHTEERI

terveellistä ja saako sitä
riittävästi.
Terveydenhuollon puolella kunnan päättäjät joutuvat huolehtimaan lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan riittävyydestä sekä
jaksamisesta. Onko hoito
asianmukaista ja ammattitaitoista, ja onko mahdollisuus päästä tarvittaessa
jatkohoitoon? Pääsevätkö
vanhukset kauppaan taksikorteilla, jaetaanko niitä vai
ei? Tuodaanko vanhuksille
ruokaa kotiin, ja monenako
päivänä viikossa? Heillekin

nälkä tulee joka päivä, niin
kuin meille jokaiselle.
Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpitäminen
on myös tärkeä asia kunnissa. Myös liikenneväylät
ovat tärkeitä, pitää miettiä
ketkä kulkevat mistä ja millä kulkuneuvoilla, vai onko
käveleminen turvallinen
vaihtoehto
Kuka pääsee
päättämään?
Perussuomalaisilla ehdokkailla on nyt paremmat

mahdollisuudet kuin koskaan päästä päättämään
valtuustoissa, hallituksissa
ja lautakunnissa. Puolueena tarjoamme vaihtoehdon
suurten puolueiden harjoittamaan omahyväiseen
kuntapolitiikkaan. Olemme
aito vaihtoehto, joka tulee
kääntämään uuden sivun
kuntapäätöksien kirjassa.
Jokaisen
ehdokkaan
kannattaa omalla listallaan tehdä töitä taatakseen
mahdollisemman suuren
äänimäärän. Listan kokonaisäänimäärä ratkaisee

suhteellisuusluvun, jonka
luvun perusteella avautuvat
paikat kuntapäättäjien paikoille.
Jokainen ääni on tärkeä,
sisulla ja sydämellä ensin
vaalityötä tekemään, ja sitten tekemään kuntalaisten
parhaaksi päätöksiä omassa
kunnassa.

että kaikki sujuu hyvin
ihan itsekseen. Pelkästään
puolueen yleiskannatus ei
riitä, vaikka se toki hyvänä
apuna onkin. Paikallisesti
tehdyllä työllä on ratkaisevan suuri merkitys.
Vaalitaistelu on aina nostanut puolueen kannatusta.
Perussuomalaisten vaalityö
on kansanläheistä. Me pärjäämme hyvin menemällä
sinne missä ihmiset ovat ja
esittämällä selkä suorana
oman vaihtoehtomme. Mikäli ehdokkaalla on ennakkokaavailuissa realistinen
mahdollisuus läpipääsyyn,
on se aina selvästi lisännyt

äänimääräämme ja kannatustamme.
Kuntavaalit on voitettava joka kunnassa erikseen
ja siksi ehdokkaiden ja vaalityöntekijöiden on panostettava vaalityöhön hellittämättä, kukin mahdollisuuksiensa ja voimiensa mukaan.
Tässä mitataan myös sitä,
miten kykenemme suoriutumaan yhdessä, joukkueena.
Jokaisen suoritus vaikuttaa
osaltaan joukkueen menestykseen, jota mitataan
saatujen äänien perusteella
vaalien tuloksena.
Nyt tarvitaan ääniä.
Mennään hakemaan niitä!

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Menestymisen
edellytykset kunnossa
Kun tämä lehti tavoittaa
lukijansa, kunnallisvaalien ehdokasasettelu on
suoritettu.
Puolueiden
vaalikampanjat ovat pyörähtäneet käyntiin täysillä
ja kamppailu kuntien luottamushenkilöpaikoista on
alkanut. Perussuomalaisten
osalta lähtökohdat ovat
hyvät. Ehdokashankinta ja
-asettelu ovat onnistuneet
hyvin. Ehdokasmäärämme
kasvoi rajusti ja listamme
ovat entistä monipuolisemmat. Tärkeintä on, että nyt
voimme tarjota äänestäjille
tilaisuuden valita Perussuomalaisen vaihtoehdon

puolesta monissa niissäkin
kunnissa, joissa tämä mahdollisuus on aiemmin puuttunut kokonaan.

”Nyt tarvitaan ääniä.

Kovalla työllä hyvään
tulokseen
Perussuomalainen -puolue voi nyt paremmin kuin
koskaan aiemmin. Se on
yhtenäinen ja kannatus on
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timo.soini@eduskunta.fi

Eduskunnassa tänään
Eduskunnan
istuntokausi
käynnistyi
Eduskunta aloitti istuntokautensa tiistaina 9.9. Ensimmäisenä asiana oli vaalirahoitus, jota käsiteltiin jo ennen kesälomille siirtymistä.
Eduskunta hyväksyi yksimielisesti ilmoitusvelvollisuuden pudottamisen 1700 eurosta 1000 euroon. Tämä laki tulee voimaan jo tulevissa kunnallisvaaleissa.
Mahdollista sanktiota määräysten rikkomisesta ei vielä
tehty. Sanktiosta tullaan tekemään esitys eduskunnalle
vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Muuta puoluerahoitusta koskevaa esitystä saadaan vielä odotella
pitkään. Puoluerahoitusta koskeva esitys tullaan jättämään eduskunnalle viimeistään 30.9.2009 mennessä.

Valitse kunnallinen
perussuomalainen
Perussuomalaisten
kenttäväki lähti hyvin
liikkeelle ja saimme ehdokashankinnassa tähänastisen puoluehistoriamme
parhaan tuloksen.
Perussuomalaisia voi
myös näissä vaaleissa äänestää huomattavasti useammassa kunnassa kuin viime kuntavaaleissa. Lämmin
kiitos siitä kaikille ehdokashankintaan osallistuneille.
Kiitos myös ehdokkaaksi
asettuneille. Äänestäjillä on
nyt mahdollisuus äänestää
teitä eli meitä.

Perussuomalaiset lähtevät näihin vaaleihin tunnuksella: Äänestä kunnallista
Perussuomalaista. Meistä jokainen on oman kuntamme
jäsen. Meitä on paljon. Kun
kannatat Perussuomalaista
ideologiaa ja linjaa, äänestät
näissä vaaleissa kunnassasi
ehdolla olevaa Perussuomalaista ehdokasta; kunnallista
Perussuomalaista.
Kuntavaaleissa päätetään siitä, miten valta ja
rahat Sinun kotikunnassasi
jaetaan. Sillä on merkitystä
kenellä ovat tulevaisuuden

avaimet ja lompakko.
Ehdokashankinnan aikana vierailin kymmenillä
paikkakunnilla. Poliittisen
kokemukseni perusteella
osaan arvioida tilannetta.
Perussuomalaisilla on nyt ennennäkemätön noste päällä.
Ehdokasasettelun onnistuminen on vasta puoli
ruokaa. Vaalityö tuo toisen
puolen ja tällä noin puolentoista tuhannen ehdokkaan voimalla ja vaalityöllä
saavutamme vaalivoiton.
Yhtään ääntä ei ole vielä
annettu, joten tehdään hyvä

Teksti: Harri Lindell

vaalityö ja nautitaan sitten
yhteisistä hedelmistä - ihmiselle hyvästä politiikasta.
Ehdokashankinta ja vaalitaistelu on sytyttänyt kokeneet ja pitkään mukana olleet voimakkaaseen työhön,
samaan aikaa joukkoomme
on tullut satoja uusia ja innokkaita ehdokkaita. Tästä
uuden ja vanha yhdistelmästä olemme saaneet viljavan pohjan puolueemme
ja aatteemme voimakkaalle
eteenpäin menolle. Vanhaan
jotakin uutta ja uuteen Perussuomalaisuutta.

Vilskettä Rajamäen kyläpäivillä

Nurmijärven Perussuomalaisten kojulla kävi melkoinen vilske Rajamäen
kyläpäivillä 30. elokuuta.
Tulevat kunnallisvaalit puhuttivat, kuinkas
muutenkaan, ja moni
halusi ilmaista Timo Soinin
politiikalle varauksettoman
tukensa. Äänestäjiä palvelemassa kuvassa keskellä
puheenjohtaja Tero Arteli.
Kuva: Jussi Niinistö.

Eduskuntaan uusi
puhelinjärjestelmä
Eduskunnan puhelinjärjestelmä uusitaan vuoden 2009
alkupuolella, koska nykyinen puhelinvaihde on vanhenemassa. Muutostyöt alkavat pääpuhelinkeskuksen
sekä välitysjärjestelmän vaihtamisella.
Tällä hetkellä käytössä on pöytäpuhelimia, langattomia sisäpuhelimia ja matkapuhelimia yhteensä noin
2800 kappaletta. Eduskunnassa vähennetään puhelinlaitteiden kokonaismäärää ja langattomat sisäpuhelimet poistetaan kokonaan.
Peruskorjauksen yhteydessä eduskunnan kiinteistöihin ei enää rakenneta erillistä puhelinkaapelointia.
Puhelinjärjestelmän uusimisen yhteydessä kilpailutettiin myös matka- ja lankapuhelinliikenne. Kilpailutuksella saadaan arviolta miljoonan euron säästöt puhelinliikennekustannuksiin viiden vuoden aikana.
Puhelinjärjestelmän hankintakustannukset ovat noin
500 000 euroa. Viidelle vuodelle lasketut kokonaiskustannukset, jotka sisältävät myös puhelin- ja matkapuhelinliikennemaksut, ovat noin 3,3 miljoonaa euroa.
Eduskuntatiedotus
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Tukea kunnallisvaaliehdokkaina oleville
TU:n jäsenille
Pro Toimihenkilöunioni julkaisee 15.10.2008
ilmestyvässä lehdessä kaikki TU:laiset kunnallisvaaliehdokkaat. Kunnallisvaaliehdokkaan on
lähetettävä tietonsa lehdelle 22.9. mennessä sähköpostiosoitteella toimisto@unionimedia.ﬁ.
Viestin tulee sisältää seuraavat asiat: ehdokkaan kasvokuva jpg-muodossa, nimi, puolue,
ammatti sekä kunta, jossa on ehdolla. Jos ehdokkaalla on netissä kotisivu, sen osoite julkaistaan
kuin myös sähköpostiosoite.
Toimihenkilöunionin kotisivuilla http://www.
toimihenkilounioni.ﬁ/ julkaistaan koosteena
kaikki TU:laiset kunnallisvaaliehdokkaat. Etusivun kuvalinkistä aukeavalla sivustolla on jokaisesta ehdokkaasta nimi, kuva, sähköpostiosoite,
mahdollinen kotisivulinkki, mutta ei esittelytekstiä. Materiaalia ei tarvitse toimittaa erikseen
Toimihenkilöunioniin; se välitetään Pro-lehdestä
suoraan.
TU maksaa 300 euron lehti-ilmoituksen kaikille TU:laisille kunnallisvaaliehdokkaille. Liittohallituksen päätös edellyttää, että ehdokas itse
sopii valitsemansa lehden kanssa ilmoituksesta ja
lähettää materiaalin lehteen. Lehti laskuttaa suoraan Toimihenkilöunionia ja laskun viitteessä pitää olla ehdokkaan nimi ja merkintä: vaali 2008.
Laskutusosoite on: Toimihenkilöunioni, PL 183,
00181 Helsinki.
Jaana Aaltonen
viestintäpäällikkö
Toimihenkilöunioni

Puolueen veteraani kann
Hämeen piirin puheenjohtaja Harri
Kerijoki Heinolasta on yksi puolueen
veteraaneista. Perussuomalaisiin hän
on kuulunut alusta saakka, ja sitä
ennen hän oli SMP:ssä. Hämeen piirin
puheenjohtajana hän on toiminut 6-7
vuotta.

- Nykypäivän ongelmat
ovat pitkälti samoja kuin
ennenkin. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa esiin
nostetut kysymykset olivat
ihan samoja kuin ennenkin,
eivätkä asiat ainakaan parempaan suuntaan ole menneet, Kerijoki tietää.
Tuleviin kunnallisvaaleihin Kerijoki aikoo panostaa
samalla tavalla kuin aiemminkin, jakamalla lehtisiä
ja tapaamalla ihmisiä.
- Uskoisin, että myös
puolueen valtakunnallisesti kasvussa ollut kannatus
tukisi omaakin vaaliehdokkuuttani.
Heinolan
ongelmat
liittyvät terveyden- ja vanhustenhuoltoon. Terveyskeskuksen yöpäivystys on
jo lopetettu, ja nyt ilta- ja

viikonloppupäivystystäkin
suunnitellaan siirrettäväksi Päijät-Hämeen keskussairaalaan Lahteen, missä
ei Kerijoen mielestä ole mitään järkeä.
- Vanhustenhuollon resursseista puhuin jo neljä
vuotta sitten vaalipaneelissa. Silloin asia ei vielä herättänyt suuria tunteita, joten on mukava nähdä, että
se on pikku hiljaa lähtenyt
kiinnostamaan muitakin.
Byrokraattien sortama
puuseppä maksoi
itsensä eläkkeelle
Harri Kerijoki on koulutukseltaan puuseppä, elämänsä
aikana monenlaisia pätkähommia tehnyt. Kyllästyttyään jatkuvaan taisteluun

Työvoimatoimiston kautta kansanedustajan avustajaksi
28-vuotias helsinkiläinen ﬁlosoﬁan
maisteri Kirsi Seivo on toiminut kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lernerin
avustajana viime vuoden marraskuusta
lähtien. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat muun muassa tiedotteiden kirjoittaminen, tiedonhaku sekä erilaisten
juoksevien asioiden hoitaminen.

Työpaikan hän sai melko
erikoisella tavalla. Hän oli
juuri valmistunut yliopistosta ja ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Samaan
aikaan Pirkko RuohonenLerner haki avustajaa työvoimatoimiston kautta, mikä tänä päivänä on melko
harvinaista.

- Asiaan vaikutti kenties
sekin, että pääaineeni yliopistolla oli suomen kieli.
Meillä kemiat kohtasivat ja
sain paikan.
Työajat avustajalla ovat
melko säännölliset. Toistaiseksi Seivo ei juuri ole päässyt mukaan työmatkoille
– puolueneuvoston kokous
Järvenpäässä oli ensimmäi-

nen kerta eduskunnan ulkopuolella.
Alussa oli vaikeaa
Kirsi Seivolla ei itsellään ole
poliittista kunnianhimoa,
vaan hän mieluummin pysyttelee taustavaikuttajana
kulissien takana. Hänen
perheellään ei ole mitään
poliittista taustaa.
- Vanhemmat olivat molemmat yhtä mieltä siitä,
että tämä on todella hyvä
työpaikka.
Eduskuntatalo on suuri
ja monimutkainen rakennuskompleksi, jonka käytäville eksyy helposti.
- Alussa kaikki oli melko
vaikeaa. Edelleenkin saatan
siellä eksyä, jos joudun poikkeamaan tutuilta reiteiltäni.
Työpaikkana eduskunta on
todella kiva – kaikki ovat

suhtautuneet minuun oikein
myönteisesti.
Seivo osallistuu työnsä
puitteissa myös ryhmäkokouksiin pysyäkseen paremmin ajan tasalla. Hän
uskoo töiden lisääntyvän
toden teolla, mitä lähemmäs
vaaleja mennään.
Kirsi Seivo harrastaa
töiden ohella muun muassa
liikuntaa: hän käy eduskunnan liikuntapalvelujen järjestämillä pilates-tunneilla
ja kuntosalilla. Lisäksi hän
kirjoittelee, piirtää ja käy
välillä tuulettumassa ystäviensä kanssa esimerkiksi
elokuvissa.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Jussi Niinistö
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ustaa nuoria rohkeuteen
työvoimatoimiston ja Kelan kanssa Kerijoki kaukaa
viisaana miehenä maksoi
itsestään vapaaehtoisia eläkemaksuja noin kymmenen
vuoden ajan, joiden ansiosta 58-vuotias Kerijoki on
nyt ollut eläkkeellä viime
vuodesta lähtien.
Kerijoen harrastuksiin
kuuluu penkkiurheilu ja
kuntoilu muutenkin. Moniin ikätovereihinsa verrattuna Kerijoki on hienossa
kunnossa – miehellä ei ole
käytössä vielä ensimmäistäkään lääkettä.
Nuoria ensikertalaisia
Kerijoki neuvoo olemaan
rohkea. Ujostella ei pidä
yhtään. Kasvoista kasvoihin –tapaamiset tuottavat
yleensä parhaan tuloksen.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Harri Kerijoen mukaan
Heinolan ongelmat tänä
päivänä ovat aivan samoja
kuin neljä vuotta sitten,
jolloin hän ensimmäisten
joukossa kiinnitti huomiota
vanhusten asemaan.

Tampereella tempaus
nuorten
mielenterveyden
puolesta

Tampereen Perussuomalaiset järjestivät tempauksen mielenterveysasioista keskustorilla lauantaina
13.9.2008. Erityisesti keskustelua käytiin Tampereella hiljattain sattuneesta nuoren tytön surmasta joka tapahtui Kaukajärvellä. Tampereella
kunnallisvaaliehdokkaana oleva 21-vuotias Tiina Elovaara on kotoisin kyseisestä lähiöstä ja on
huolissaan erityisesti nuorten pahoinvoinnista
- Mielenterveysasiat ovat olleet vaaliteemani jo
eduskuntavaaleissa. On helpottavaa että mielenterveys on noussut myös median puheenaiheeksi,
surullista kuitenkin on että herääminen on ehtinyt vaatia jo monta uhria. Lähiöiden pahoinvointi
huolestuttaa, nuoret eivät voi hyvin. On kyettävä
hoitamaan myös koko perhettä ja yhteisöä, ei voida tehdä vain uhrikeskeistä mielenterveystyötä,
Elovaara sanoo.

Läpinäkyvyyttä politiikkaan
Perussuomalaisiin Nuoriin
kuuluva 25-vuotias Simo
Grönroos Uudeltamaalta
on myös aikeissa osallistua
kunnallisvaaleihin, ellei sitten edessä oleva muutto
sotke suunnitelmia. Koko
ikänsä Kirkkonummella
asuneella Grönroosilla on
poltteita päästä jo irtautumaan tutuista ympyröistä.
Vaaleissa hän on mukana nyt toista kertaa. Suuria
suunnitelmia vaaliteemojen
ja –budjetin suhteen hänellä
ei vielä ole. Minimibudjetti kuitenkin tulee olemaan
käytössä.
- Paras tapa on välitön
kommunikointi ja lehtisten
jakaminen, Grönroos uskoo.
Grönroos toivoisi politiikalta vähän enemmän lä-

pinäkyvyyttä, kansalaiskeskustelua ja sitä että asioista
puhuttaisiin ennen kuin
niistä päätetään. Perussuomalaiset arvot ovat lähellä
hänen sydäntään.
- Kirkkonummella on terveydenhuollossa isoja ongelmia. Henkilökuntaa on liian
vähän ja terveydenhuollon
työntekijät ylikuormitettuja. Myös liikenneyhteyksissä
olisi parantamisen varaa.
Jussi Niinistön
jalanjäljissä
Grönroos on koulutukseltaan humanisti. Historian
kandin paperit hän sai käteensä keväällä.
- Niinistön Jussin jalanjälkiä siis seuraan. Vielä
minulla ei ole selkeitä visi-

oita siitä, mitä haluan tehdä
isona, mutta opettajaksi en
ainakaan halua.
Idoleikseen Grönroos
mainitsee muiden muassa
Veikko Vennamon ja Georg C. Ehrnroothin, samoin
kuin kaikki suomettumisen
toisinajattelijat, jotka uskalsivat sanoa mielipiteensä
suoraan ja kansankielellä.
Politiikan lisäksi Grönroos on jo vuoden verran
harrastanut ranskalaista
potkunyrkkeilyä savatea.
Treeneissä hän käy pari kertaa viikossa.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
Simo Grönroos toivoisi
politiikkaan läpinäkyvyyttä
ja kansalaiskeskustelua.
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Vuorineuvos, tekniikan
tohtori Paavo V. Suominen
kunnallisvaaliehdokkaaksi
Tampereella.

Paavo V. Suominen on yksi sodanjälkeisen Suomen
teollisuuden rakentajia. Teknikosta aikuisopiskelijana insinööriksi. Yhden miehen yrityksestä Euroopan suurimmaksi kasvaneen kylmäkalusteyrityksen Huurre Oy:n perustajaksi ja omistajaksi.
Suominen kertoo eläneensä nuoruudessaan hyvinkin vaikeita aikoja ja nähnyt, että kun sitkeästi
yrittää ja jaksaa uskoa asiaansa, voi sillä voittaa
monia vaikeuksia.
Vuorineuvos Suominen on rakennuttanut Ylöjärvelle Pyhän Mikaelin kappelin, jota käytetään
pienimuotoisiin hartaus ja musiikkitilaisuuksiin.
Erityisiä huolenaiheita Suomisella ovat veteraanien ja vanhusten hoito. Lääkärikoulutuksen
lisäämisen puolesta hän on usein ottanut kantaa.
Vuorineuvos Suomisen elämänohje sopii varmasti meille kaikille: Kun oikein unelmoi, toivoo
ja tahtoo, niin kaikki toivomukset toteutuvat, jos
eivät tänään, niin ehkä huomenna, tai sitten myöhemmin elämässä.

Perussuomalaiset – lois
Satakunnan Perussuomalaiset osallistuivat 18.7. Porissa Jazzien aikaan
järjestettyyn Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan. Tapahtuman tarkoitus oli
tarjota kävijöille erilaisia vaihtoehtoja
ja mahdollisuuksia. Me Perussuomalaiset sovimme tilaisuuteen hyvin, loistavana vaihtoehtona - valtapuolueiden
riidellessä rahavirtojen ja tekstiviestien
sekamelskassa.
Perussuomalaisuus kiinnosti, ja teltallamme kävikin
runsaasti väkeä aamusta
iltaan. Meitä Satakunnan
Perussuomalaisia oli paikan
päällä edustamassa kymmenkunta innokasta. Lukuisat kiinnostuneet kävivät
kertomassa mielipiteitään ja
saimme aikaan mielenkiintoisia keskusteluja.
Puolueen materiaalia
ja Perussuomalainen -lehteä jaettiin valtava määrä
– naisille suunnattu esite
jopa loppui kesken tapahtuman. Osin suosioomme
vaikutti edellisenä päivänä
Satakunnan Kansan kansikuvapoikana komeillut
Timo Soini. Monet kyselivätkin, olemmeko me juuri
niitä “Soinin miehiä”.

Lauantai 20.9.
11.00 Pielaveden tori
13.00 Maaningan kirkonkylä (paikka avoin)

Lauantai 11.10.
10.00 Polvijärven tori
12.30 Outokumpu, S-Marketin edusta
Sunnuntai 12.10.
12.00 Rautavaaran tori PS-toritapahtumassa

Teksti: Tommi Otamo ja
Ari Jalonen

Ari Jalonen vastailemassa
kiperiin kysymyksiin

Ikiliikkuja

Kansanedustaja Pentti
Oinosen vaalikalenteri

Lauantai 4.10.
13.00 Pieksämäki (paikka vielä avoin)
15.00 Joroinen (paikka vielä avoin)
20.00 Varkaus, Ravintola Joutsenkulma

Perussuomalaiset tarjoavat ihmisille asialinjaa, ja
pystymme tarvittaessa toimimaan yhteistyössä muiden kanssa - ilman taustalla
olevien aatteiden tuomaa
rasitusta. Teltallamme kävikin ihmisiä laidasta laitaan
sekä arvomaailmaltaan että
puoluekannaltaan.
Saamamme
palaute
toiminnastamme ja puolueesta oli hyvin positiivista.
Saimme myös hankittua Satakuntaan kunnallisvaaliehdokkaita ja uusia jäseniä.

Mitä yhteistä on sähköllä
ja tv-maksulla? Niiden molempien hinta nousee täysin
riippumatta onko sille perustetta.
Sähkön hinnannousua
perustellaan aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla verukkeella. Sataa, ei
sada. Sataa, mutta voi juku,
väärässä paikassa. Tai sitten otetaan käyttöön tämä
kummajainen nimeltä päästökauppa. Ja taas saadaan

“järkevä” perustelu hinnannousulle. Eli kuluttajalle
ainoat tavat säästää sähkölaskussaan ovat kilpailuttaminen ja oman kulutuksen
pienentäminen.
Valitettavasti kumpikin
tie vie tuloksen aika lailla
nollaan, jollei peräti miinuksen puolelle! Sitä mukaa
kun sammuttelet valoja ja
keittelet kahvisi nuotiolla,
niin sähkön hinta jatkaa kipuamistaan. Ja loppusumma
ei vain tunnu pienenevän. Ja
todellista kilpailuahan on
todella vaikea löytää. Sen
verran kompuksessa tuntuvat sähköyhtiöt olevan.
Aina löytyy perustelu
Ja mitenkä on sitten tämän
tv-maksun laita? Kun di-

gitaalinen televisio tuotiin
meille suomalaisille, väkisin, tv-maksu lähti nousuun.
Sitä nousua silloin ryhdyin
minäkin ihmettelemään.
Kysyin tuolloin tv-maksuhallinnolta, että miksi hinta
nousee koko ajan? Perustelut olivat ihan hyvät. Jouduttiin pitämään yllä kahta
päällekkäistä järjestelmää.
Se on kallista. Uskotaan.
Jos ja kun näin oli, niin
eikö hinta putoa kun analoginen järjestelmä loppui?
Mitä vielä! Lisää hintaa
vain ja tätä riemua riittää
vuoteen 2010 asti. Eikä se
siihen tule jäämään, miksi
jäisikään. Nyt perusteluna
käytetään televisiolähetysten digitalisoinnista aiheutuvia kustannuksia! Ensin
hinnannousun syynä oli

kaksi päällekkäistä järjestelmää ja nyt kun toinen
on haudattu, niin tämä
uudempi onkin yhtäkkiä
kallistunut! Mihinkä tässä
enää uskoo?
Aina löytyy syy nostaa
hintoja. Aina. Ja sen syyn
ei tarvitse olla järkevä, perusteltu eikä oikeudenmukainen. Riittää kun se kuulostaa siltä. Ja koska hinnat
nousevat, on palkkojenkin
noustava. Ja taas hinnat
nousevat. Tämä ikiliikkuja
täytyisi jotenkin pystyä pysäyttämään. Koska ikiliikkujaa ei ole olemassakaan.
Jari Lindström
varapuheenjohtaja,
Kymen piiri
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stava mahdollisuus!
Timo Soini Lappeenrannassa:

Lapsivähennykset
takaisin verotukseen
Lapsissa on Suomen tulevaisuus. Riittävä
syntyvyys tuo myös elinvoimaa seudulle ja hyödyttää kaikkia. Veropolitiikkaa tehdään Suomessa
yritysten ja suuripalkkaisten ehdoilla vaikka Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeintä olisi tukea
nuoria lapsiperheitä, joista löytyvät Suomen tulevaisuuden työntekijät ja hyvinvoinnin ylläpitäjät.
Vaikka lapsia ei pidä maailmaan tehdä rahan
vuoksi, on syytä huolehtia myös siitä, etteivät heppoiset perhetuet ole lasten hankkimisen esteenä.
Tutkimukset osoittavat, että juuri lapsiperheissä
on eniten puutetta ja suoranaista köyhyyttä. Tähän tarvitaan muutos. Lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen olisi tehokas keino, joka kohdistuisi suoraan lapsiperheisiin.
Lapsivähennysten palauttaminen verotukseen
on myös selkeä viesti päättäjiltä, että lapsia arvostetaan ja että syntyvyyttä halutaan lisätä. Se on
myös tulonsiirto tulevien sukupolvien, lasten ja
nuorten hyväksi. Olen varma, että myös varttuneempi väestönosa on valmis tähän sijoitukseen
tulevaisuuden suomalaisten hyväksi.

Valtion tuottavuusohjelmat
tarkkaan syyniin!

”Ymmärrys hoi, äly älä jätä!” olisi
edesmennyt äitini huudahtanut, jos olisi lukenut Reijo Hongiston kirjoituksen
edellisestä PerusSuomalainen-lehdestä
(9/2008). Hän olikin Pohjois-Pohjanmaalla viime vuosisadan alussa vaikuttaneen poliisin tytär.
Reijo Hongisto vastusti kirjoituksessaan kansalaisten perusturvan heikentämistä. Hongisto haluaa herättää keskustelua aiheesta ja vaatii, että palo- ja
pelastus- sekä poliisitoimi on erotettava
valtion tuottavuusohjelmasta. Hongiston

mukaan sisäministeriössä kootaan työryhmää, joka pohtii mm. pitäisikö kansalaisten
osallistua turvallisuutensa ylläpitämiseen
myös omakustanteisesti. Siis palkkaamalla
itselleen henkivartija vai? Johan tässä ovat
suuret puolueet vuosia paasanneet siitä, että
lähes kaikki uudet, kymmenet tuhannet, työpaikat Suomessa syntyvät palvelualoille. Tähänkö siis tähdätään tehostamisohjelmilla?
Suomen perustuslain valtiosäännössä lukee: ”Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja
oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.” Perustuslain 2 luvussa
(§ 2) sanotaan ensimmäiseksi, että ihmiset
ovat yhdenvertaisia lain edessä. 7 §:n ensimmäinen lause kuuluu: ” Jokaisella on oikeus
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen,
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.”
EU:n talutusnuorassa kulkevat, globaaliin hurlumhei-markkinatalouteen hurahtaneet ja valitettavasti valtaa pitävät
valtapuolueiden edustajat ovat näköjään

täysin unohtaneet, että Suomessa on vielä
toistaiseksi voimassa oleva perustuslaki. Vai
runtataanko sitä jo nyt Lissabonin sopimusta odotellessa? Täysin käsittämätön, suorastaan kuolleena syntynyt, on mielestäni ajatus, että palo- ja pelastustoimen tai poliisin
työ on liitetty moiseen tehostamisohjelmaan.
Mitä tehostetaan virkoja lakkauttamalla ja
”tuotteen myyntiä” vähentämällä?
Määrärahat ja virat voidaan tosiaan
mitoittaa arvaamalla, montako tulipaloa,
sydänkohtausta tai pankkiryöstöä Suomessa syntyy ja tehdään. Mutta salama ei kysy,
joko kiintiö ylitettiin sytyttäessään talon tai
tehdasrakennuksen palamaan. Rikollisuus
ei vähene sillä, että päätetään pudottaa vankimäärää 20 prosenttia. Eikö tässä maassa
todellakaan opita mitään. Vakavista mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä on
ei-kenenkään ulotettavissa avohoidossa,
kun lähdettiin tehostamistoimiin ja lakkautettiin mielisairaaloita. Tuon tehostamisen
tuloksista on saatu viime vuosina karmeita

esimerkkejä eikä niistä tarvinne ketään
erikseen muistuttaa.
Kun kannattavuutta aletaan parantaa ja tuottavuutta tehostaa, pitää tuloksia pystyä myös mittaamaan. Tuottavuusohjelma on onnistunut ja säästöä
syntyy siinä vaiheessa, kun rikosten
määrä vähenee eikä vankiloihin löydy
enää menijöitä – eikä niin, että rikoksia
aletaan painaa villaisella, kun vankiloissa ei ole tilaa. Vastuuta tehostamisesta
ei voi kuitenkaan työntää poliisille. Poliisihan korjaa tänä päivänä sitä satoa,
minkä nyky-yhteiskuntamme epäoikeudenmukaisuus kylvää. Nopein ja paras
konsti kustannusten säästämiseen tässä
tapauksessa on mielestäni antaa tuolle sisäministeriön työryhmälle potkut jo ennen kuin se edes ehtii aloittaa ja tuhlata
yhtään killinkiä veronmaksajien rahoja.
Anneli Manninen
Seinäjoki
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Haaste kaikille
ehdokkaille
“Minä varmistan, että lapset ja nuoret saavat osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja että
heidän mielipiteitään kuunnellaan. Huolehdin, että
kouluruokailuun on varattu riittävästi määrärahoja
ja ruokahetkeen koulussa riittävästi aikaa. Varmistan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ainakin
yhteen harrastukseen.”
Muun muassa näin lukee kaksitoistakohtaisessa lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulussa.
Valtuutetun huoneentaulu löytyy osoitteesta http://
www.alli.ﬁ/huoneentaulu. Kun kuntavaaliehdokas
allekirjoittaa sähköisen huoneentaulun, hän sitoutuu
lasten ja nuorten valtuutetuksi. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry ylläpitää listaa huoneentaulun
allekirjoittaneista ehdokkaista ja julkaisee listaustietoja vaalien alla. Ehdokas saa huoneentauluun sitouduttuaan myös bannerin omille nettisivuilleen.
“Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia jo tänään. Lisäksi he ratkaisevat kuntien tulevaisuuden. Lasten
oikeuden ovat aikuisten velvollisuuksia”, perustellaan huoneentaulussa.
Kuntavaaliehdokkaita lasten ja nuorten hyvinvoinnin asialle haastavat yhdessä seuraavat järjestöt
ja viranomaiset: Lapsiasiavaltuutettu, Kirkkohallituksen Kasvatus ja nuorisotyö, Lastensuojelun keskusliitto ry, Nuori Suomi ry, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Terveyden edistämisen keskus ry ja
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.

Teoistaan joutuu lopulta
tilille poliitikkokin

Alle 36-vuotiaat
ehdokkaat huomio!
Perussuomalaisten Nuorten nettisivuille on avattu
sivustokokonaisuus “Kunnallisvaalit 2008”. Sivulla on muun muassa osio, jonne jokaisella nuorella
kunnallisvaaliehdokkaallamme on mahdollisuus
ilmoittaa omat tietonsa ja saada näin täysin ilmaista näkyvyyttä. Sinun ei tarvitse edes olla puolueen
tai nuorisojärjestön jäsen. Riittää, että olet alle 36vuotias.
Sivujamme lukee kuukausittain toista tuhatta eri
kävijää, ja aina vaalien alla kävijämäärät sivuillamme ovat perinteisesti moninkertaistuneet. Muista,
että jokainen kävijä on potentiaalinen äänestäjä.
Älä siis kulje onnesi ohi!
Toimi näin: Lähetä meille nimesi, ikäsi, ammatti
ja/tai titteli, valokuvasi (max. 150 pikseliä korkea),
lyhyt esittely vaaliteemastasi tai iskulauseesi (tekstin pituus enintään 400 merkkiä), tieto kunnasta
jossa olet ehdolla ja linkki mahdolliselle kotisivullesi/blogiisi tai sähköpostiosoitteesi. Lähetä tiedot
sähköpostiosoitteeseen antti.valpas@ps-nuoret.net
VIIMEISTÄÄN SUNNUNTAINA 28.9. Tiedot voi
lähettää myös postitse osoitteella Antti Valpas, Angervotie 10 B 16, 00320 Helsinki.
Toistakymmentä ehdokasta on jo omat tietonsa
ilmoittanut, joten älä jää paitsi ilmaisesta näkyvyydestä! Tsekkaa lisää www.ps-nuoret.net ja sieltä
Kunnallisvaalit 2008.

Perussuomalainen valtuutettu Kalevi Niemenmaa kertoo, että puolueen kannatus on Parkanossa reippaasti yli valtakunnallisen keskiarvon. Parantamisen varaa olisi vieläkin.

Parkanolaissyntyinen Kalevi Niemenmaa on huomannut, että politiikan
tekemistä arvostetaan kansalaisten parissa tänä päivänä aivan toisella tavalla
kuin ennen. Varsinkin perussuomalaisten arvostus on noussut.

- Perussuomalaisten nousu
on ollut niin kova, että joidenkin tahojen pitää aivan
erityisesti panostaa puolueen vastustamiseen, sanoo
Niemenmaa.
Parkanossa perussuomalaisten kannatus on
kasvussa ja jo nyt reilusti
yli valtakunnallisen keskiarvon, siinä 7-8 prosentin
tuntumassa. Parantamisen
varaa on silti vieläkin.

Niemenmaa on kuulunut
perussuomalaisiin vuodesta
1999 ja istunut kaupunginvaltuustossa 2000-luvun
alusta. Näiden vuosien aikana kaupungin talous on
ollut kovastikin koetuksilla,
mutta on kovienkin päätösten ja säästötoimien johdosta nyt tervehtynyt.
Vaalityössään tärkeimpänä Niemenmaa pitää
kuntalaisten tapaamista

henkilökohtaisesti.
- Jaan toki esitteitäkin,
mutta ajattelen, että kansa
saa päättää mitä olen kahdeksan vuoden aikana tehnyt ja äänestää sen mukaan.
Pian yhteiskunnassa tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen myötä on tärkeää saada
myös nuoria mukaan.
Tee työsi
ihmisten parissa
Kalevi Niemenmaa on ollut ammatiltaan maalari
yli neljäkymmentä vuotta. Viime vuoden syksystä
hän on ollut Pirkanmaan
Aikuiskoulutuskeskuksessa
opettamassa rakennuspuolta. Työnsä puitteissa hän
saa olla paljon tekemisissä
ihmisten kanssa.
Myös hengellisyys on
Niemenmaalle
tärkeää.

Tällä hetkellä hän ei itse
kuulu mihinkään hengelliseen yhteisöön, mutta toimii
uskonnollisissa piireissä yli
rajojen.
- Uskon, että politiikassakin toimiessa on tärkeää
koko ajan muistaa, että teoistaan joutuu jonain päivänä tilille.
Nuoria hän kannustaa olemaan rohkeita ja
pitämään oman linjansa.
Olemaan lähellä kansaa ja
tekemään työtään ihmisten
parissa.
- Tähän saakka olen valtuustoon päässyt matalalla
proﬁililla ja täsmätyöllä.
Lahjoituksia ei oteta vastaan, eikä niitä ole kyllä
tarjottukaan.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
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Suomea ei olisi ilman suomalaisia
Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksen
metsäpalvelupäällikkö ja Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas Ukko
Bambergille on myönnetty Suomen
Tieyhdistyksen hopeinen ansiomerkki toiminnastaan yksityistieverkoston
kunnon parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Politiikassa hän haluaa puolustaa tavallisia ihmisiä, niitä arjen
sankareita, joille ei kunniamerkkejä
myönnetä.
- Tarkoitan niitä ihmisiä,
jotka eivät koskaan odotakaan suurta mainetta ja
mammonaa, vaan haluavat
vain hoitaa työnsä ja lapsensa ja elää hyvää elämää.
Tällaisen elämän edellytysten tulisi olla kunnossa,
mutta ovatko ne? Tukeeko
vai hajottaako ympäristö
tänä päivänä haavetta elää
tavallista elämää joutumatta kyykytettäväksi? Bamberg pohtii.
Pahalta näyttää. Bamberg ei voi kuin ihmetellä
nykyaikana tehtäviä ratkaisuja. Voiko olla mahdollista, että esimerkiksi
aikanaan valtion rahoilla pystyyn pantuja täysin
kannattavia tehtaita suljetaan noin vain ja vedetään
samalla matto jalkojen alta
sadoilta työssäkäyviltä suomalaisilta? Ilmeisesti voi,
mutta ei pitäisi voida.
- Suomea ei olisi ilman
suomalaisia, ja jos suomalainen voi huonosti, koko
Suomi voi huonosti, uskoo
Bamberg.
Itse miehenä ja isänä
Bamberg haluaa korostaa

myös sitä, että lasten kasvatuksessa isälle kuuluu muutakin kuin vain elättäjän
rooli. Lapselle isän ja äidin
roolit ovat yhtä tärkeitä. On
surullista, miten monet lapset tänä päivänä kasvavat ilman kunnon miehen mallia.
- Olen tavallaan myös
miesasiamies, joka ei ole
naisia vastaan. Tänä päivänä avioliitosta lähdetään niin
helposti, mutta vanhemmuudesta ei voi lähteä koskaan.
Pientiestö pidettävä
kunnossa
Metsäpalvelupäällikkönä
Bambergin vastuulle kuuluu
liiketoiminta, joka koostuu
metsätie- ja ojitusasioista sekä tiekuntapalveluista. Niinpä yksi hänen keskeisistä
teemoistaan kuntavaaleissa
on myös tiestön kunto.
- Jos esimerkiksi puuntuonti Venäjältä loppuu,
asettaa se tiestölle ihan uusia haasteita. Niinpä yksityisteiden kunnossapitoon
olisi varattava riittävät tuet.
Koska maaseudulla asumiseen liittyy tietty eriarvoi-

Ukko Bamberg haluaa nostaa esiin nyky-yhteiskunnassa lähes unohdetun hahmon – tavallisen suomalaisen, oman
elämänsä sankarin, jota ilman Suomen pyörät eivät pyörisi.

suus, olisi pientiestön kunto
muun muassa vanhusväestön kannalta aivan perusedellytys. Koti on ihmisen
paras paikka, mutta kuinka
hyvin sinne pääsee?
Jo pitkään on puhuttu
myös yksityisautoilun rajoittamisesta ja joukkoliikenteen suosimisesta. Naiivia puhetta, jos joukkoliikennettä ei ole maaseudulla
järjestetty kunnolla. Kyllä
tiestön on oltava kunnossa ja autokannan riittävän
uutta ja vähäpäästöistä.
- Näistä asioista vouhottamisesta se ansiomerkki
minulle ehkä myönnettiin-

kin. Olen myös pannut alulle ja johtanut useita projekteja yksityisteiden kunnon
kartoittamiseksi, tiekuntapalveluiden kehittämiseksi
ja tietarpeiden selvittämiseksi. Jos nyt kerran EU:ssa
ollaan, olisi hyvä saada edes
osa omista rahoista takaisin
hyvien projektien kautta.
Ansiomerkin myöntänyt
Suomen Tieyhdistys toimii
voimakkaana eturyhmänä
Suomen tieverkoston turvaamiseksi ja sen taustalla
ovat kaikki keskeiset tieverkon kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät toimijat.
Ansiomerkkiä ei ole kos-

kaan aiemmin myönnetty
metsäkeskuksiin.
Perussuomalaisuus on
terveen järjen käyttöä
Ukko Bamberg ei ole aikaisemmin ollut kunnallisvaaliehdokkaana. Ajatus ehdokkuudesta tuntui hänestä
pitkään vieraalta, mutta pari kolme vuotta sitten hänen
päässään alkoi itää ajatus,
voisiko hänkin antaa oman
panoksensa yhteisten asioiden hoitamiseksi.
- Ehdokkaaksi olen lähtenyt hyvin nöyrällä mielellä.
Puolueen tavoitteena on, että

mahdollisimman moni ehdokas menisi läpi. Siitä, keitä he
ovat, päättävät äänestäjät.
Ukko Bamberg asuu
Kuusankoskella, joka tulevassa kuntaliitoksessa liitetään Suur-Kouvolaan. Alueella ajankohtaiseksi asiaksi
on noussut liitosalueiden tasapuolinen kehittäminen.
- Minulle perussuomalaisuus merkitsee sitä, että ei olla
sosialisteja eikä kapitalisteja,
vaan käytetään ainoastaan
tervettä maalaisjärkeä.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Ukko Bambergin
arkisto

Ilmajoen Perussuomalaiset uskovat menestykseen
Perussuomalaisten Ilmajoen paikallisjaosto kokoontui kartoittamaan kunnallisvaaliasetelmia. Kokouksen saldona
todettiin, että ehdokashankinta etenee
hyvin. Tosin kahden viikon kuluttua jätettäville listoille kaivataan edelleenkin
lisää jäseniä, etenkin ehdokkaat Ahon-

kylästä ja aikaan saavat naisehdokkaat
kautta Ilmajoen kunnan olisivat Perussuomalaisille mieleen.
Nimensä leimanneiden, Lahti Reijo,
Lähteenmaa Jussi-Pekka, Tolonen Pentti,
Kuula Heikki, Sillanpää Markku, Lainio
Jarkko, Tolonen Aki, Lahtinen Hannu, Ala-

Riihimäki Aki ja Väli-Torala Kai, lisäksi yli
puoluerajojen ryhmään on tulossa vakuuttavia persoonia, jotka eivät vielä tietyistä
syistä halua nimeänsä julkisuuteen.
Paikallisosasto päätti, ettei tällä hetkellä, ennen kunnallisvaaleja, puolueen Ilmajoen paikallisosaston henkilövalintoihin tulla

puuttumaan. Tilanne organisaatiossa
arvioidaan välittömästi kunnallisvaalien jälkeen uudelleen ja samalla tehdään
myös puolueen paikallisosaston henkilövalinnat sekä kartoitus mitkä ovat
luottamuspaikkatavoitteet.
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Suuret vaalivalvojaiset 26.10
Tule mukaan vaalivalvojaisiin jännittämään Perussuomalaisten kunnallisvaalitulosta! Jännitystä luvassa klo 18.00 alkaen, paikkana ravintola Zetor
(Kaivopiha). Zetorin osoite on Mannerheimintie 3-5, Helsinki.
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Ilpo Haalisto Nousiaisista, Varsinais-Suomen piiristä, lähti kunnallisvaaliehdokkaaksi puolueemme listoille. Hänet tunnetaan maailmankuuluna
lumikenkäjuoksijana, maailmanmestaruuskin on
miehen nimissä usealla matkalla.
Ammatiltaan Ilpo on kasvatustieteiden maisteri sekä luokanopettaja. Ilpo Haalistolta ilmestyi
viime itsenäisyyspäivänä uusi CD nimeltään Karjalan Kutsu.

Perussuomalaiset Loim

Toreill

■ LOIMAA
Loimaan kaupunki sijaitsee
keskeisellä paikalla VarsinaisSuomessa. Kaupungissa on
reilut 13 000 asukasta. Perussuomalaisia on kaupunginvaltuustossa kaksi. Nähtävyyksiä
kaupungissa on mm. Metsämaan puukirkko vuodelta
1777 Metsämaan taajamassa.
Loimaan kaupunki aloitti uudistuneena toimintansa
1.1.2005, jolloin silloinen Loimaan kunta ja Loimaan kaupunki lopettivat toimintansa
kuntien yhdistyttyä.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Lauri Heikkilä arvioi
puolueella olevan hyvät mahdollisuudet lisätä reippaasti
valtuutettujen määrää.

Perussuomalainen
lehti kiinnosti monia
teltalla kävijöitä

■ SOMERO
Someron kaupunki sijaitsee
Forssan ja Salon puolessavälissä Varsinais-Suomessa.
Asukkaita kaupungissa on
noin 9 600. Perussuomalaisia
Someron valtuustossa on tällä
hetkellä yksi. Kunta perustettiin jo vuonna 1867.
Hämeen Härkätie kulkee
paikkakunnan sivuitse. Turun
kautta Hämeenlinnaan johtava
Härkätie oli varhaishistorian
tärkein tie. Keskiajalla Härkätie yhdisti Hämeen ja Turun
linnat sekä kaupungit. Tietä
käyttivät Viikingeistä ja sotilaista aina pyhiinvaeltajiin asti
Perussuomalaisilla on ollut Somerolla toimintaa jo
pitkään, vaikkei ihan härkätien ajoilta asti. Puolueen
perustamisesta asti muutama
aktiivinen jäsen on pitänyt perussuomalaisten aatetta kaupungissa yllä.

Loimaan kaupunginjohtaja
Jorma Kopu kävi tervehtimässä Timo Soinia Loimaan
torilla.

Someron osaston puheenjohtajana toimii sementtialan yrittäjä
Matti Kultanen.
Kultanen on pitkän linjan yrittäjä, kokenut alan nousut ja laskut.
Valuuttalainan aikana mies joutui
koviin taloudellisiin ongelmiin.
Niin koviin, että puunoksankin
oli jo mies valmiiksi katsonut itselleen. Mutta ongelmista selvittiin,
elämänhalu ja -ilo palasivat.
- Avioliittokin kesti kovat ajat,
huokaa Matti.
Kepun toiminta Somerolla ei
Kultasen kaltaiselle miehelle sovi,
siellä kun on niin kova puoluekuri,
että yksilön vapaus on pelkkä haave ihmisten kuvitelmissa. Puolueen
valta jyrää kaiken alleen. Onneksi
vaalit ovat kuitenkin tulossa.

Vaalityötä
kasvoista kasvoihin
- Olen pienen kansalaisen asialla.
Toivon ja uskon, että Someron
kaupunginvaltuustossa tekemäni
työ puhuu puolestani näissä vaaleissa. Olen karjalaisseuran puheenjohtaja Somerolla sekä saunaseuran porukan kanssa paljon
aikaani viettänyt.
Järjestysmiehen työ jäähallissa
on tehnyt miehen mainetta suoraselkäisenä, rehellisenä miehen.
Hevoset ovat jo pienestä pojasta
asti olleet sydäntä lähellä. Kultanen puhkuu intoa kunnallisvaalien
alla ja uskoo puolueen kannatuksen räjähdyksenomaiseen nousuun
Varsinais-Suomessa.
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Vaalikoneiden aika on nyt
Ehdokaskoneiden osoitteita ja salasanoja kannattaa kysellä oman piirin puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Vaalikoneiden merkitys on noussut päivä päivältä yhä tärkeämmäksi. Ehdokkailta kysymyksiin vastaaminen kestää ainoastaan muutamia minuutteja,
mutta voi tuoda tullessaan huomattavan määrän äänestäjiä jotka antavat äänensä juuri
sinulle. Jotkut vaalikoneet sulkeutuvat jo 23.09.2008 mennessä. Toimi heti!

Pekka Keto Varkaudesta lähtee ehdolle
kunnallisvaaleissa. Tätä ennen Perussuomalaisilla ei ole ollut kunnallisvaaliehdokkaita Varkaudessa.
Keskiviikkona 24.9 nähdään ja kuullaan
uuden miehen ajatuksia TV 2:n kunnallisvaali Expressissä
Muutama muukin ihminen on ollut kiinnostunut lähtemään ehdokkaaksi Pekan
kanssa, Varkaudessa pidetään perussuomalaisuuden lippua korkealla.

maalla ja Somerolla 29.8.

la käytiin vilkasta keskustelua

Someron torilta löytyi perunapussi kotiin vietäväksi.

Hirvelä pitää kiinni
aikatauluista
Eläkkeellä oleva koulutoimenjohtaja Antti Hirvelä
toimii Perussuomalaisissa
sitoutumattomana ehdokkaana Loimaalla. Miehen
sukujuuret ovat isän puolelta Etelä-Pohjanmaalla ja
äidin puolelta Savossa. Hirvelä on Toijalassa koulunsa
käynyt, talvisodan aikaan
hän toimi lähettinä vapaaehtoisena, vaikka ikää hänellä oli vasta 11 vuotta.
Kunnallispolitiikassa
kokeneena konkarina

Ilmari jalonen Pöytyältä ja Varsinais-Suomen puheenjohtaja Lauri Heikkilä olivat varmoja
vaalivoitosta.

Valtuustovuosia on Loimaan kaupungissa kertynyt
jo 12. Monta aloitetta on
takana päin. Hirvelän mukaan Loimaan peruspalveluissa on paljon toivomisen
varaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutoimi
on miehen sydäntä lähellä.
Loimaalta lähdetään sairaalareissuille useasti Someron
suuntaan. Tämä aiheuttaa
monelle iäkkäälle ihmiselle

ongelmia, pitää lähteä katsomaan potilaana olevaa
sukulaistaan tai tuttuaan
kauas Somerolle asti.
- Vähävaraiset tätä matkaa eivät voi ja pysty tekemään, Hirvelä listaa.
Harrastuksia
moneen lähtöön
Antti Hirvelän sydäntä lähellä on kova halu auttaa
toisia ihmisiä, esimerkiksi
yhdistystoiminnan kautta.
Matkojen järjestäminen niin
lähelle kuin kauaskin kuuluu miehen ohjelmaan. Matkat ovat edullisia ja erittäin
suosittuja. Kohteina ovat
olleet muun muassa Viro,
Latvia ja Liettua. Myös monet kotimaan teatterimatkat
ja laivaristeilyt sekä erilaiset
päivämatkailut ovat saaneet
paljon suosiota.
Antti Hirvelän mottona on: matkustettiin mihin
päin tahansa, niin aikataulussa sitten pysytään.
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KOHTI KUNNALLISVAALEJA
Timo Soini puhui 30.8.
Kirkkonummella ja Lohjalla:

Presidenttiä
tarvitaan vastapainoksi
puoluevallalle
Hallitus touhuaa, ETYJ touhuaa, EU touhuaa. Suomen ulkopolitiikassa on monta hämmentäjää. Tässä tilanteessa suoran kansanvaalin kautta valitun
presidentin merkitys ja arvo nousee. 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 porvaripuolueet ovat luoneet presidentistä ongelman, jota ei ole olemassa. Lautasleikki ei
kiinnosta Suomen rajojen ulkopuolella. Pääasia ei
ole se, kuka istuu missäkin, vaan mikä on Suomen
linja ja kanta. Suomen valtiosääntö on hyvin harkiten kirjoitettu ja se on kestänyt loistavasti aikaa ja
on edelleen toimiva. Todellinen tavoite presidentin
valtaoikeuksien karsinnassa on ajaa Suomea EUmaiden kanssa samaan pääministerivetoiseen ulkopolitiikkaan.
Presidentinvaalit saavat Suomen kansan liikkeelle ja äänestämään. Presidentinvaalit on myös tärkeä
tulevaisuuskeskustelu, jossa useat eri näkemykset
pääsevät hyvin esille. Siinä on syytä ja perustetta
tarpeeksi säilyttää nykyiset valtaoikeudet ja suora
kansanvaali.
Presidenttiä tarvitaan nimenomaan vastapainoksi puoluevallalle ja lyhytjänteiselle päivänpolitiikalle. Viime viikkojen tapahtumat osoittavat, että
tarvetta on.

Perussuomalaiset
Perussuomalaiset jalkautuivat Lohjan torille äänestäjien pariin.
Lohja on tullut tutuksi perinteisistä omenakarnevaaleistaan, jotka keräävät väkeä laajalta alueelta ympäri
kaupunkia.
Perussuomalaistenkin
teltan nurkalla oli muutama
kori omenia, joita ohikulkijat napsivat pahimpaan nälkäänsä. Teltalla oli tarjottavana kahvia ja maittavaa
pullaa.
Kaupunginvaltuustossa
SDP:llä on 17, Kokoomuksella 11, Vasemmistoliitolla
kahdeksan, Keskustalla viisi, Perussuomalaisilla neljä,
Vihreillä kolme ja RKP:llä
kolme jäsentä. Perussuomalaisten Lohjan osaston puheenjohtaja Jarko Jokisen
mielestä nyt on Perussuomalaisten aika saada valtuustoon vahva puolueen
edustus.

Kuvassa vasemmalta lukien:
Riikka Slunga-Poutsalo,
Timo Soini, Jarko Jokinen ja
Kike Elomaa

Atk-alan yrittäjä Riikka
Slunga-Poutsalo oli tullut tapaamaan äänestäjiä
yhdessä poikansa Jimi Normanin kanssa. Riikka on
ensimmäistä kertaa kunnallisvaaleissa mukana.
- Perussuomalaiset on
ainoa puolue, jolla on terve
maalaisjärki tallella ja sydän
kohdallaan. Perussuomalaiset myös vastustavat EU:a,
tämän takia valitsin puolueen ehdokkuuden, Riikka
kertoi.
- Olen tietysti myös liittynyt puolueen jäseneksi.

Riikka Slunga-Poutsalo
harrastaa puutarhanhoitoa
ja on kiinnostunut kaikista
luontoon liittyvistä asioista.

Vaalityötä teen osallistumalla erilaisiin toritapahtumiin. Kun pääsen kaupunginvaltuustoon, haluan että
erityisopetukseen kohdennetaan korvamerkityt rahat
eikä niitä käytetä mihinkään
muuhun.
Lohja pitää nostaa uudelleen näkyvästi kartalla
esille, nyt kaupunki on vähän painunut unholaan. Arvostusta pitää antaa myös
järvimaisemalle ja puhtaalle
luonnolle kaupungissa.
Kuka on Riikka?
- Kotoisin olen Torniosta,
noin kymmenen vuotta sitten muutin Lohjalle. Sitä
ennen asuin Beirutissa, Libanonissa.
Lapsia on kolme, kaikki
poikia. Iät ovat 9, 14 ja 16.
Uuden elämänkumppanin
myötä on myös 18, 22, ja
24 -vuotiaat lapset.
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Lohjan torilla

Jarko Jokinen on 43-vuotias entinen vartija ja datanomi, nykyisin eläkkeellä
näkökyvyn heikennyttyä
ratkaisevasti.
Jarko toimii Lohjan
seudun Perussuomalaisten
osaston puheenjohtajana,
ja on innostunut ensimmäisistä kunnallisvaaleistaan.
Hän tuli puolueeseen syksyllä 2006, ja on Länsi-Uudenmaan näkövammaisten
puheenjohtaja.
Ennen kuin Jarko valitsi
Perussuomalaisten jäsenyy-

Raimo Friberg on myös
kunnallisvaaliehdokkaana
Lohjalla. Friberg on ammatiltaan leipuri, nyt kuitenkin
työkyvyttömyyseläkkeellä.
Raimo Friberg toimii
Invalidiliiton valtuustossa,
myös Lohjan seudun vammaisneuvoston asiat ovat
miehen sydäntä lähellä.
Neuvostossa Raimo toimii
myös puheenjohtajana.
Järjestötoiminta on miehen harrastuksista niitä parhaimpia. Järvi ja sen tuomat
mahdollisuudet ovat myös
harrastuslistalla, muun muassa pilkkiminen.
Fribergin mukaan perussuomalaisuus sopii hänelle
parhaiten, koska saa ajaa
omaa linjaansa, eikä ole
sidottu johonkin ryhmän
vahvaan mielipiteeseen. Ensimmäinen kerta kuntavaaleissa on koetus, jonka mies
ottaa realismilla.
- Ääniä tulee sen minkä
tulee, ei sen kummempaa.
Kike Elomaa vauhditti tapahtumaa laulamalla ja innostamalla yleisöä.

den, hän vertaili puolueita.
Päivä päivältä varmistui, että miehestä tulisi puolueen
jäsen, sydämellä ja tunteella
hän valitsi Perussuomalaisten jäsenyyden.
Kunnallisvaaleissa ykkösteemana Jarko pitää
rantojen säilyttämisen virkistyskäytössä , eli kaikkien
lohjalaisten käytössä.
- Kansanäänestys pitäisi järjestää myös aina, kun
valtuustossa tehdään isoja
ja kaikkia koskevia päätöksiä, Jarko listaa.

Jarkon perhe
Jarkon perheeseen kuuluvat vaimon lisäksi 10- ja 9vuotiaat pojat. Opaskoira
tulee perheenjäseneksi pikapuoliin, koira rotu on
todennäköisesti Labradorinnoutaja. Ennen koiran
saapumista Jarko lähtee
opaskoiran kanssa koulutukseen.
Jarko on tottunut hakemaan oikeutta itselleen, ja
haluaa hakea sitä myös lohjalaisille kun hänet valitaan
kaupunginvaltuustoon.
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Orimattilassa edetään vauhdikkaasti
kohti kunnallisvaaleja
- Itärajan rekkajonot ja pysäköintipaikkojen kustannukset harmittavat
Orimattilan Perussuomalaiset ry -järjestöä vetää autoilija Seppo Venesjärvi.
Hän on nopeakäänteinen mies, joka
pistää pyörät pyörimään niin ammatissaan kuin politiikassakin.
Raskaan liikenteen yrittäjänä häntä harmittavat venäläisrekoille tehtävät kalliit
Vaalimaan ja Nuijamaan
pysäköintialueet.
Venesjärvi sanoo perussuomalaisten toiminnan
käynnistyneen paikkakunnallaan täydellä teholla valtiollisten vaalien jälkeen.
Orimattilan kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä.
Venesjärvi sanoo olevansa
erittäin tyytyväinen jos uuteen valtuustoon tulee kolmen hengen valtuustoryhmä.
Kahteenkin valtuutetun määrään hän on tyytyväinen.
- Orimattilassa kohennettavia ovat terveysasiat
ja haja-asutusalueiden kulkuyhteydet. Tärkeä asia on
myös eläkeläisten ja työttömien sosiaalipalvelujen
turvaaminen. Lähipalvelut
on palautettava sivukylille
taksikuljetuksin niille joilla
ei omaa autoa ole, luettelee
Venesjärvi.
Hänen mukaansa viimeiset hetket ovat menossa veteraanien ja rintamanaisten
palveluiden parantamisen
osalta. Palautetta osastolle
on tullut siitä, miten kaikki
nuoret saataisiin kiinnostumaan työn tekemisestä. Liian moni syrjäytynyt nuori
pyrkii hakemaan rahat toi-

meentuloonsa palveluluukulta.
- Monet toimintaikäiset eläkeläiset olisivat vielä
valmiita antamaan työpanoksensa työmarkkinoilla,
mutta työn tekeminen ei
kannata, koska verotus rokottaa niin että työn mielekkyys katoaa.
Venesjärvi on antanut
terveisiä myös perussuomalaisten eduskuntaryhmälle
ja puoluesihteerille. Hän
sanoo yhteyksien pelaavan
hyvin.
Venäläisrekkojen
kustannusharmit
Orimattilan perussuomalaisten osasto järjestää tupaillan joka kuukauden toisena maanantai-iltana. Se
on paikallisessa kaupungintalon järjestötuvassa. Siellä
keskustellaan niistä asioista,
joita yleisö haluaa.
Rahtialan yrittäjänä Venesjärvi on huolestunut raskaan liikenteen ongelmista.
Hän ihmettelee venäläisten autonkuljetusrekkojen
ajattamista Hangosta ja
Turusta, kun itärajan läheisyydessä on kolme satamaa
– Hamina, Kotka ja Loviisa
-, jotka voisivat hoitaa homman kokonaan.

Orimattilan toritapahtumassa aamupäivällä oli vilkkainta. Iltapäivällä ruuhkat olivat jo asettuneet.
Monet asiat puhuttivat kävijöitä. Seppo Venesjärvi (oik.) vastaa kuntalaisen kysymyksiin.

- Pidän kehnoina hallituksen suunnitelmia Venäjälle menevän rekkaliikenteen
ohjaamisesta
rannikkotieltä ylöspäin.
Tietullimaksuja ulkomaalaisille rekoille pidän sen sijaan ﬁksuna suunnitelmana.
Kustannusten korvaaminen
verohelpotuksin suomalaisliikennöitsijöille on kannatettava ajatus.
Venesjärvi harmittelee
Suomen hallituksen hidasta
päätöksentekoa asiassa. Venäjä ehtii siirtää kuljetukset omiin satamiinsa ennen

kuin Suomi ennättää kustannustensa perintään.
Vaalimaan ja Nuijamaan rekkapysäköintipaikat maksavat yhteensä 44
miljoonaa euroa, josta tänä
vuonna Suomi kustantaa 24
miljoonaa.
- Itärajan tuolla puolen
on tilaa aina Siperiaan saakka. On älytöntä, että Suomen pitää maksaa parkkipaikat, vaikka ne kuuluvat
Venäjän hoidettaviksi. Hehän jonot aiheuttavat, toteaa Venesjärvi ja pyörähtää
taas Orimattilan torille pys-

tytettyyn perussuomalaisten
palvelutelttaan.
Piirijohtajan mietteitä
kunnallisvaaleista
Orimattilan toritilaisuudessa
oli mukana myös perussuomalaisten Hämeen piirin puheenjohtaja Harri Kerijoki.
- Odotamme piirissä
noin viiden uuden perussuomalaisten kuntaosaston
mukaantuloa kuntavaaleihin, toteaa Kerijoki.
Naisehdokkaiden liikkeelle saaminen ei ole ollut

helppoa. Kerijoki arvelee,
että naiset saattavat olla
arempia lähtemään mukaan. Uusia nuoria ehdokkaita on tullut kiitettävästi
toimintaan.
Kerijoki haluaa rohkaista uusia henkilöitä tulemaan
mukaan perussuomalaisten
toimintaan ja vaaliehdokkaiksi. Niin pystyy vaikuttamaan asioihin.

Teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen
Orimattila

Isä innosti politiikkaan
Isäni innoitti mukaan politiikkaan, ja
nimenomaan Perussuomalaisiin, jotka
työskentelevät pienten ihmisten asioiden
eteen – meidän, joiden ääni usein hukkuu vahvempien jalkoihin.
Jo vuosia isäni on houkutellut minua mukaan vaikuttamaan erilaisiin
vastuutehtäviin. Jostain syystä minua
on pidetty poliitikkona ja kannustettu
politiikkaan aiemminkin. Ehkä nyt on
oikea aika! Ikä on tuonut elämänkokemusta ja hionut pahimpia särmiä. Onko
se valmistanut minua tähän tehtävään
– en tiedä – mutta osallistumishaluni on

virinnyt pikkuhiljaa. Vastasin vihdoin isälleni – otan uskon askeleen!
Kristilliset arvot
Kristilliset arvot ovat ne perusarvot, joiden
mukaan haluan toimia ja huomioida unohdetut. Minun on helppo yhtyä puolueen
naisten sivuillaan esittämään Tätä tahdomme -listaan, missä on hyvin tuotu esille hoidettavien asioiden kohteet vauvasta vaariin.
Monenlaiset elämän alueet ovat tulleet tutuiksi minulle ns. kantapään kautta.
Olen kasvanut yrittäjäperheessä, opiskellut

apuhoitajaksi, työskennellyt sairaalassa,
päiväkodissa, perhepäivähoitajana, vanhustentalon yöpäivystäjänä, ollut kotiäitinä, työttömänä, pätkätyöläisenä, opiskellut
aikuisena merkonomiksi ja tehnyt vuorotteluvapaidensijaisuuksia puolustusvoimien
toimistosihteerinä ja toiminut seurakunnan
lastenohjaajien sijaisena.
Lasten lähtiessä opiskeleman ja jäädessäni kaksin mieheni kanssa, minulle tuli
eteeni mahdollisuus opiskella koulutustuella sairaanhoitajaksi. Opiskelujen ohessa
toimin myös jonkin verran vapaaehtoistyössä maahanmuuttajaäitien parissa.

Rauha – meidän tulisi elää rauhassa
kaikkien kanssa, mikäli se meistä itsestämme riippuu. Yksin emme voi paljon,
mutta yhteistyössä on voimaa. ”Jos ryhmä toimii tehokkaasti, sen osaamisen
määrä on suurempi kuin ryhmän osaamisen summa! ”
Lopuksi haluankin rohkaista sinua
– sinuakin, joka ehkä et ole koskaan vielä äänestänyt, nyt on vaikuttamisen aika
– lähde liikkeelle äänestyspäivänä!

Eija Hakkarainen
hakkarainen.eija@suomi24.fi
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Välitön kontakti
on menestyksen avain
Palvelut säilytettävä

Markku Mäkinen ja Lea Mäkipää Kihniöstä suhtautuvat kielteisesti kuntaliitoksiin. Palvelut voidaan säilyttää hyvällä kuntayhteistyöllä.

Kihniöläinen pariskunta
Markku Mäkinen ja Lea
Mäkipää uskovat, että paras tapa menestykseen kunnallisvaaleissa on kasvoista
kasvoihin tehtävä vaalityö
turuilla ja toreilla. Välitön
kontakti tuo parhaan tuloksen varsinkin pienessä

kunnassa, missä siten voi tavoittaa jokaisen äänestäjän.
- Itse toimimme tällä
tavalla jaellen esimerkiksi
lentolehtisiä. Tärkeää on,
ettei luvata kuuta taivaalta.
Pienet käytännön asiat ovat
niitä, jotka ihmisiä kiinnostavat, ja realiteeteissa on py-

syttävä, he neuvovat nuoria
ehdokkaita.
Yrittäjäpariskunta kertoo Kihniön olevan pieni
mutta vireä, yrittäjäystävällinen kunta. Yrittäjiä pitäisi
saada kuntaan enemmänkin, jotta vireys säilyisi.
Tämä onkin yksi heidän

vaaliteemoistaan. Asuntotuotantoa tulisi lisätä uusien asukkaiden saamiseksi.
Myös Perussuomalaisten
valtuustoaloite ns. vauvarahasta tulee pariskunnan
mielestä toteuttaa.
Kuntaliitoksiin he suhtautuvat kielteisesti. Hyväl-

lä kuntayhteistyöllä saavutetaan enemmän säästöjä.
- Kunnille määrätään yhä
enemmän tehtäviä samalla
kun rahahanoja kiristetään.
Esimerkiksi sairaanhoitokulujen lisääntyminen saattaa
heittää budjetin miinukselle
ennen kuin huomaakaan.

kunhan on kokonaan työtön
– yksikin kuukausi töissä ja
joudut maksamaan koko
puolen vuoden korkokertymän pankille itse.
Työttömyys ei suinkaan ole mitään riippukeinussa lötköttelyä päivästä
päivään – se on työhakemusten lähettelyä. Satojen
työhakemusten, joista vain
murto-osaan kutsutaan edes
haastatteluun. Minulta kun
puuttui työkokemusta, jota
en opiskeluaikanani ollut
tullut hakeneeksi.
Myös työn perässä
muuttamiseen kannustetaan. Kahden vuoden aika-

na muutinkin kolme kertaa
olemattomien ”vakituisten”
työpaikkojen perässä. Työsuhteet jäivät parin kuukauden mittaisiksi – jos jotain
ansaitsin, ne menivät muuttokustannuksiin. Totta puhuen eivät edes riittäneet.
Seuraavaksi työvoimatoimistossa ehdottivat alan
vaihtoa. Siis uudestaan
opiskelemaan. Yritinkin
työkkärin vartijakurssille,
koska enempi lainanotto
ei enää kiinnostanut. Siellä
olivat sitä mieltä, että en
olisi tarpeeksi motivoitunut, koska minulla oli liian
korkea koulutus.

Koska
Paras-hanke
kuitenkin edellyttää jotain
tapahtuvaksi alle 20 000
asukkaan kunnissa, on Kihniössä käyty neuvotteluja
yhteisestä sairaanhoitopiiristä Ikaalisten ja Parkanon
kanssa.
Muita pientä kuntaa
puhuttavia ongelmia ovat
koulu- ja terveydenhuoltokysymykset.
- Sivukouluja ei meillä
kunnassa ole lainkaan, vain
yksi yhtenäiskoulu. Lääkäritilanne meillä on suhteellisen hyvä, ja toivon mukaan
pystymme terveyspalvelut
edelleen säilyttämään Kihniössä lisääntyvän vanhusväestönkin takia.
Lea Mäkipää on ollut
kansanedustajana kolme
kautta vuosina 1983-95 ja
on tällä hetkellä Kihniön
kunnanvaltuustossa valtuuston varapuheenjohtajana. Myös Markku on
toiminut Kihniön kunnanvaltuutettuna.
Markku Mäkisellä on
keittiö- ja kylpyhuonekalusteita valmistava yritys
Kihniössä sekä Helsingissä kihniöläisiä työllistävä
asennusliike. Työasioihin ei
politiikalla ole ollut kielteistä vaikutusta koskaan.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Mene töihin!

Taas on nähty Suomen
hyväpalkkaisten, kultalusikka suussa syntyneiden
korkeiden virkamiesten täydellinen vieraantuneisuus
todellisuudesta ja tavallisen
suomalaisen arjesta.
EK:n Lasse Laatunen
kiristäisi työttömyysturvaa,
jotta ”työnhakijat eivät passivoituisi”. Suomen Yrittä-

jien puheenjohtajan Eero
Lehden mukaan yli kolmen
kuukauden työttömyys tekee ihmisestä työmarkkinoille kelpaamattoman.
Samaan aikaan ollaan
huolissaan siitä, että opiskelijoiden siirtyminen työelämään viivästyy, kun ahneet
opiskelijanretkut kehtaavat
käydä töissä opiskeluaikana.
Jos eivät opintotuillaan muka pärjää, ottakoon lainaa.
Voin omasta elämästäni
kertoa esimerkin, mitä tapahtuu kun opiskelija pyrkii
olemaan ”mallikansalainen”
ja tekemään niin kuin eliittivirkamiehet norsunluutor-

neissaan ovat päättäneet.
Itse opiskelin oikein akateemisen loppututkinnon ja
rahoitin opiskeluni ottamalla lainaa. En käynyt töissä,
vaan opiskelin kesälläkin.
Viisi vuotta myöhemmin
valmistuin komeasti akateemiseen työttömyyteen.
Lainan korkoprosentti,
joka tosiaan opiskeluaikana
oli melkoisen kohtuullinen,
hyppäsi välittömästi valmistumisen jälkeen neljään ja on
sen jälkeen tasaisesti noussut
prosentin verran vuodessa
ollen jo yli kuusi prosenttia.
Kela maksaa korot parin
ensimmäisen vuoden aikana

Oma neuvoni opiskelijoille on, että käykää ihmeessä töissä jo opiskeluaikana jos vain suinkin mahdollista, niin on jo valmiiksi
jonkinlaista kontaktipintaa
työelämään valmistumisen
jälkeenkin. Työttömänä ja
tuntemattomana on työnhaku todella vaikeaa. Onhan
töissä käyvä opiskelijakin
jo ”mukana työelämässä”,
enemmän ainakin kuin esimerkiksi akateeminen pitkäaikaistyötön.

Mika Männistö
Yhteiskuntatieteiden
maisteri
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Savon piireihin
apua ehdokasasetteluun

PerusSuomalainen 12/2008 ilmestyy

3.10.2008.

Etelä-Savon piirisihteeeri Ismo Juottonen Mikkelistä on nimetty kuntavaalien projektisihteeriksi Etelä- ja Pohjois-Savon piirien alueelle.
Tehtävänä aktivoida Perussuomalaisia jäseniä vaalitoimintaan, sekä auttaa savon kuntien ehdokashankinnassa. Ismo Juottonen toimii yhteistyössä Savon piirien johdon kanssa
koordinoiden eri kuntien ehdokasasettelua ja tuoden esille perussuomalaisia tori- ym.
tapahtumissa.

Aineistot viimeistään
perjantaina 26.9.2008.

Perussuomalaiset
pääsivät historiaan
Pirkkalassa
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Kunnallisvaalityötä

Komulaisen Heli on opiskelija Kuopiosta, ja on ehdokkaana tulevissa kunnallisvaaleissa. Järjestötoiminta, Unisef ja oma
koira ovat tärkeimmät harrastukset. Helin mielestä politiikassa pitää pystyä sanomaan asiat reilusti, kiertelemättä.

Pirkkalan historian ensimmäiseksi pormestariehdokkaaksi asetettiin perussuomalaisten osaston
puheenjohtaja Paavo Närvänen Kalevalanpäivänä
28.2.2008. Kevään kuluessa muut puolueet seurasivat perässä.
- Kun on saanut jo monin tavoin palvella kuntalaisia, ei pormestariehdokkuudestakaan voinut
kieltäytyä, vaan nöyrin mielin otetaan kunniakas
tehtävä vastaan tilaisuuden siihen tarjoutuessa, toteaa Perus-Paavoksikin kutsuttu kiitollisena.
Kokemusta Pirkkalan asioista Närväsellä on
vaikka muille jakaa. Hän on työelämänsä aloittanut Pirkkalan seurakunnan nuoriso-ohjaajana ja
siitä siirtynyt Pirkkalan poliisiksi, joten seurakuntalaiset, kunta ja asukkaat ovat vuosien saatossa
tulleet varsin tutuiksi. Luottamustoimistakin on
aiemmin tullut tuntumaa kunnanvaltuustosta ja
–hallituksesta. Lisäksi hän on toiminut vuosia
holhouslautakunnan ja liikennelautakunnan puheenjohtajana sekä nuorisolautakunnan varapuheenjohtajana.
Seurakunnan puolella Närväsen ansioita ovat
nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajuus sekä
monivuotinen kirkkovaltuuston jäsenyys, joissa
hän edelleen toimii. Partiolippukunnan monivuotinen johtajanvakanssi on antanut näköalapaikan
nuorison hyviin harrastuksiin, ja Tampereen Reserviupseerikerhon hallituksen jäsenyys on entisestään lisännyt veteraanipolven työn tuntemusta ja
heidän kunnioittavaa arvostustaan. Näitä kokemuksen vahvuuksia erityisesti painotettiin myös
valintakokouksessa.
Harri Lindell

Perussuomalaiset järjestivät
lauantaina 6.9 Kuopiossa
poliittisen toritapahtuman,
jossa tarjoiltiin hernekeittoa
ja sanan säilää. Tapahtuma
alkoi kello 11.00, juhlapuhujaksi oli kutsuttu kansanedustaja Pentti Oinonen
Rautavaaralta. Puolueen
paikalla olleet ehdokkaat
esittäytyivät yleisölle juhlalavalla ja kertoivat lyhyesti
itsestään sekä vaalitavoitteistaan.

Lyhyesti Kuopiosta:
Kuopio perustettiin vuonna
1775, nykyihmiselle tunnetuimpia kuopiolaisia lienee
kuopiolainen rehtori J.V.
Snellman. Snellman aloitti
julkisen toimintansa vuonna 1844, jolloin hän alkoi
julkaista suomenkielistä
sanomalehteä Maamiehen
ystävä.
Kuopio on tällä hetkellä Suomen kahdeksanneksi
suurin kaupunki, asukkai-

ta kaupungissa on noin 91
320. Karttulan ja Kuopion
kuntaliitos on varmistunut.
Tästä päättivät molempien kuntien valtuustot 30.6
2008 omissa kokouksissaan. Kuntaliitos toteutuu
vuonna 2011.
Tuusniemen kunta ja
Kuopion kaupunki selvittävät yhdessä, voisivatko
Tuusniemeläiset tulevaisuudessa saada perusterveydenhoidon ja ympäristötervey-

denhuollon Kuopion järjestämänä.
Kuopio on Savon vahva koulutuskaupunki, joka
vetää puoleensa niin opiskelijoita kuin elinkeinoelämääkin ympäri suomea.
Kaupunki on tunnettu
myös perinteisistä hyvistä
ja maittavista kalaruuistaan. Ruokakulttuuriin
kruununa on tietenkin aina
mainittava kuopiolainen
kalakukko.

Pauli ja Pentti toivovat muutosta
Pauli Ruotsalainen toteaa, että nyt puolueella on
nostetta, ja sitä pitää ehdottomasti käyttää hyväksi
näissä vaaleissa. Ajat ovat
muuttuneet. Ennen kannatuksemme oli alle yhden
prosentin, nyt se on yli viiden. Ihmiset ovat kyllästyneet nykypolitiikkaan, ja
haluavat muutosta.
Pauli toimii Kuopion
perussuomalaisten puheenjohtajana, ja on tyytyväinen

ehdokashankinnan onnistumiseen niin kaupungissa
kuin ympäristökunnissakin.
Erityisesti eläkeläisveteraanien vetojuhtana toimiva
opetusneuvos Seppo Hannula saa erityismaininnan
kunnallisvaaliehdokkaista
- Nyt meillä on tässä piirissä kansanedustaja Pentti
Oinonen, joka toimii johtotähtenä yleisötilaisuuksissa.
Tällä asialla on vaikutusta
tulevissa kunnallisvaaleissa.
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Perussuomalaiset Rauman torilla
Hieno aurinkoinen päivä 23.8. sai ihmiset liikkeelle ja
Rauman torilla oli sekä asiakkaita, myyjiä ja politiikasta
keskustelijoita. Politiikka oli esillä torilla myös keskustan
ja kokoomuksen voimalla. Meidän perussuomalaisten piste
keräsi kiitettävästi väkeä. Oma merkityksensä oli paikallisen Kivikylän Kotipalvaamon possutarjoilulla, joka sai

aikaan pitkän jonon perussuomalaisten pöytien ääreen ja
samalla syntyi mielenkiintoista puhetta politiikasta kävijöiden kanssa. Paikallisia kunnallisvaaliehdokkaita oli
jakamassa lehtiä ja kiitos puoluetoimiston hyvää oheismateriaalia, joka saa ihmiset helpommin pysähtymään ja
keskustelemaan.

kalakukon synnyinsijoilla
Kuosmasen Jari Maaningalta on kolmatta kertaa
ehdokkaana kuntavaaleissa. Jo äidin maidosta imetty
vankkumaton puolueuskollisuus kantaa miestä tänäkin päivänä.
Maaningalla on hyvin
voimakas Perussuomalaisten kannatus. Puolueen
puheenjohtajaa Timo Soinia pidetään rehellisenä ja
hyvänä tyyppinä. Miehenä
jonka kanssa voidaan puhua
muustakin kuin politiikasta.
Jari toimii Maaningan osaston puheenjohtajana, ammatiltaan mies on linja-auton kuljettaja. Vaalityökseen
mies mainitsee tilaisuuksien
järjestämisen ja puolueen
lehtien jakamisen.

Rantakokon Antti toimii Pohjois-Savon piirin
piirisihteerinä. Antti on
Rovaniemeltä Kuopioon
muuttanut opiskelija. Miehen ammatti tulee olemaan
farmaseutti, joten jossain
vaiheessa apteekissa voi
nähdä toivottavasti uuden
perussuomalaisen kunnallisvaltuutetun.
Lehtiä vaalityökseen
jakanut Rantakokko on
varma, että Kuopion kaupungista tulee Perussuomalainen edustusto.
Antin
harrastuksiin
kuuluvat maanpuolustustyö ja pyöräily. Lukemisen
puolelta eturiviin kuuluvat
sotahistoria, talouspolitiikka ja tietokirjallisuus.

Kansanedustaja Pentti Oinosen puhe Kuopiossa
Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, ovatko eri tuloluokille ensi vuoden
budjettiin luvatut reilun 800 miljoonan
euron veronalennukset oikeudenmukaisia.
Rikkaiden verojahan kevennetään 1,0 prosenttia, keskituloisten 1,25 prosenttia
ja pienituloisten 1,4 prosenttia.
Pikaisella laskutoimituksella voidaan nopeasti todeta, että rikas hyötyy alennuksista selkeästi
enemmän kuin pienituloinen. Pienituloiselle jää
veronalennuksen jälkeen
käteen alle kaksi kymppiä
enemmän kuussa, kun taas
suurituloisen kohdalla puhutaan äkkiä vajaasta sadasta eurosta. Onko tämä
sitten hyvä? Ei ole.
On hyvä, että pienituloisille annettiin edes jotain,
sitä en kiistä. Mutta on aika
röyhkeää sanoa, että parin
kympin lisätulo oikeasti

pienituloisia hyödyttäisi.
Jokainen voi lähikauppansa
ruoanhintojen kohoamista,
sekä monissa kunnissa tapahtuvia terveyskeskus- ja
päivähoitomaksujen korotuksia seuranneena todeta,
ettei käteen tuosta parista
kympistä jää käytännössä
mitään.
Lapsiperheiden köyhyys
on lisääntynyt viimeisen
parinkymmenen vuoden aikana roimasti. Vaikka valtiomme kassa pursuaa rahaa
ja Suomi on materiaalisesti
rikkaampi kuin koskaan,
on häpeällistä että lapsiperheet ja yksinhuoltajat ovat
jääneet ilman näkyviä muutoksia tulonsiirtoja tehtäessä. Yhtään sen paremmin ei
mene monilla eläkeläisillä-

kään. Nämä ihmisryhmät
ovat jääneet käytännössä
tulokuoppaan.
Perussuomalaiset ovat
puhuneet voimakkaasti lapsivähennysten palauttamisen puolesta. Lapsiperheet
ja erityisesti yksinhuoltajat
hyötyisivät suuresti, jos lapsivähennykset palautettaisiin
verotukseen. Tällä keinolla
voisimme vähentää lapsien
kokemaa köyhyyttä.
Toisinaan käy niin, että
vanhemmat pyrkivät salaamaan lapsiltaan perheen
ahdingon. Lapset kuitenkin
aistivat tilanteen ja reagoivat herkästi vanhempiensa
mielialoihin.
Ei voi olla oikein, että
pahimmassa tapauksessa
lapsi joutuu ottamaan perheessä vanhemman roolin
kun oikea vanhempi on menettänyt toivonsa paremman elämän tarjoamisesta
lapselleen. Sitä me kaikki
ihmiset haluamme antaa
lapsillemme.
Keskustalla on tässä
asiassa mielestäni erittäin
suuri moraalinen vastuu ja

velvollisuus toimia asian
hyväksi. Lapsivähennyksethän poistettiin lamavuosina
keskustalaisen Esko Ahon
hallituksen toimesta. Kysynkin mitä tekee Keskusta
korjatakseen edeltäjänsä lamavuosien hallituspäätökset? Jokainen päivä tulee
yhteiskunnallemme entistä
kalliimmaksi. Yksittäisten
ihmisten ja perheiden sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat eivät katoa keskittämällä palveluita keskuksiin
ja yhdistämällä kuntia.
Olen tehnyt marraskuussa 2007 eduskunnassa
lakiehdotuksen ensikertaa avioituvien, enintään
35-vuotiaiden nuorten heteroparien kodinperustamispalkkiosta. Tämä 3000
euron arvoinen kertamaksettava, täysin verovapaa
avustus olisi suuri apu monille nuorille, tuoreille aviopareillemme.
Palkkion vuosittaiset
kustannukset olisivat yhteiskunnallemme noin 80
miljoonaa euroa. Eli vain
kymmenesosa siitä, minkä

valtio on päättänyt jakaa
veronalennuksina. Kodinperustamispalkkion positiiviset vaikutukset yhteiskunnallemme olisivat suoraan
ja välillisesti moninkertaiset. On asioita, joita ei voi
mitata rahalla.
Joskus kuulee sanottavan, että terveyskeskusmaksuihin tulleet liki 20 prosentin korotukset ovat pieniä.
Pari euroa saattaa hyvin
tienaavan lompakossa tuntuakin pieneltä summalta,
mutta kansaneläkeläisille ja
muille pieniä tuloja saaville
kyseessä on suurkorotus.
Varsinkin, jos terveys pettää siinä tilanteessa. Kaiken
huipuksi yhä useampi joutuu matkustamaan omalla
kustannuksellaan lähimpään terveyskeskukseen tai
sairaalaan, Tämä paikka on
yhä useammin muualla kuin
omassa kotikylässä. Kuka
nämä kustannukset asukkaille korvaa näin korkeiden polttoaineen hinnan ja
kuljetusmaksujen aikoina?
Sitä ei näytä tekevän ainakaan istuva hallitus.

Köyhyydenvastaisen
taistelun pitäisi olla jokaisen maamme hallituksen ja
kunnanpäättäjän toiminnan
peruspilari, sillä tulonsiirroilla olemme tämän hyvinvointivaltiomme vuosikymmenten aikana luoneet.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla saatavilla joka kunnassa jokaisena
vuorokaudenaikana, kaikkialla Suomessa. Vanhusten, veteraanien ja sairaiden
tulee saada tarvitsemansa
hoiva ja apu. Mieli tai terveys voivat järkkyä kenellä
vain, milloin vain ja missä
vain. Nämä asiat eivät tuijota virka-aikoja.
Valtio ei saa kuvitella
antavansa kunnille uusia
sosiaali- ja terveyspoliittisia velvoitteita korvaamatta
niitä mitenkään. Kunnanvaltuutetut puolestaan ovat
velvollisia huolehtimaan
siitä, että kunta panostaa
peruspalveluiden saatavuuteen. Se on kunnan velvollisuus asukkailleen.
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Perussuomalaisuus
vie mukanaan
Erkki Palisalo Vasemmistoliitosta päätti ryhtyä Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaaksi Kuopiossa.
- Kun on tuhottoman rikkaita, ja tuhottoman köyhiä, niin keskimäärin menee hyvin,
toteaa Erkki. Palisalo vastustaa ihmisten eriarvoisuuden lisääntymistä.

Helsingin toritapahtumissa arvaamattoman
hyvä osanotto
Jakomäessä ja Hakaniemessä Helsingissä virtasi väkeä
vaaliteltalle 6.-7.9.2008.
Piirihallituksen ja Koillis-Helsingin Perussuomalaisten Olli Sademiehellä ja
Kontulan Perussuomalaisten
vpj. Petri Haapasella oli hymy herkässä kummassakin
toritapahtumassa. Lämmin,
sateeton päivä takasi toritapahtumiin arvaamattoman
hyvän osanoton.
Tapahtumissa oli koko
ajan 5 - 7 ehdokasta Helsingin Perussuomalaisista
kertomassa vaaliteemoista
ja varsinkin kuulemassa,
mitä äänestäjät toivovat
kaupungissa hoidettavan.
Vanhusasia ja eläkkeitten
riittämättömyys nousivat
selvästi ykköseksi. Terveyskeskuspalvelut, omaishoito
ja alueen syrjäytyneet puhuttivat työikäistä väestöä.

Huomionarvoista oli se, että
liikkeellä oli puolueita katsastamassa vajaa kymmenen
henkilöä, jotka eivät ole äänestäneet monissa vaaleissa.
Karkit, lehdet - jopa
puolueohjelma - lähtivät satojen ihmisten mukaan. Arpojakin saatiin myytyä vaalityön tukemiseksi. Paikalle
tulivat pikaisesta vaalityön
aloittamisesta yllättyneinä niin aiemmin puoluetta
äänestäneet kuin varsinkin
Timo Soinia kiittävät kansalaiset. Kannatuslukujen
nousu kuuluu ihmisten
puheissa ja moni uskoo jo
rökälevoittoon hyvän vaalityön ansiosta.
Ehdokkaat äänestäjiä
tapaamassa Hakaniemessä.
Vasemmalta Petri Haapanen, Salme Mattila ja Erik
Johansson.

Yrittäjäpäivä 5.9.2008

Parikymmentä vuotta sitten
kirjoitin kohta olevan ajan,
jolloin yrittäjän merkitys
yhteiskunnassa tunnustetaan. Monia ihmetyttää,
mistä johtuu, ettei tuottavaankaan perheyritykseen
löydy jatkajaa, vaikka
omasta perheestä löytyisi
kykeneviä vastuunottajia.
– Vaikka jatkohaluttomuuteen vaikuttavia syitä on
useita, ensisijaissyitä löytyy
hallinnon yrittäjiin kohdistamasta mielivallasta.

Opiskelijalle
gradun
aihe: Viekö virkamielivalta yrittäjäperheen jäseniltä
yrittämisen halun.
Pitkän puolustustaisteluni perusteella ymmärrän,
miksi lapset eivät halua
jatkaa yrittäjänä. Vaikka
yritys olisi tuloksentekokunnossa, oikeudettomaan
tilaan joutumisen pelko estää perheenjäsenen jatkamisen. Laillisuusvalvonnan
suojassa koskemattomuutta
nauttiva hallinto ja väkisin
ylläpidetty oikeusvaltion
imago aiheuttavat suurta
vahinkoa koko kansalle.
Yrittäjän voimavaroja ei saa
aiheetta kuluttaa muuhun
kuin toiminnan ideoiden
ja tehokkuuden etsimiseen
sekä kehittämiseen. Ellei
yrittäjällä ole lain suojaa
ja ellei hän tunne työn iloa,
koko perhe kärsii ja kokee
yrittämisen vastenmielise-

nä. Kaikki osapuolet ovat
häviäjiä.
Vanhemmat muistavat
vappumarsseissa kannetut
yrittäjävastaiset iskulauseet. Ammattiliittojen ja
työsuojeluviranomaisten
aiheettomat hyökkäykset
säilyvät pitkään yrittäjien muistikuvissa. Ilmiö on
ehkä lientynyt, mutta edelleenkin voi törmätä tapauksiin, joissa yrittäjällä ei ole
oikeusturvaa.
Yrittäjien ”salametsästys”, joka alkoi 1970-luvulla, jatkui kiivaana vielä
1980-luvulla. Kateellinen,
vaikutusvaltainen yksityishenkilö tai hyvä-veli-järjestöön kuuluva kilpailija
käytti verottajaa usein ”likaisen työn” tekoon. Mieleen muistuvat muutamat
tapaukset, kuten VS-yhtiöt,
rakennusliikkeet Kostamo Jyväskylästä, Tönninki

Oulusta ja Ertokate Siilinjärveltä, jonka asioista käräjöidään edelleen. Huonekalutehdas Juvako Juvalta,
patjatehdas Bon-Bella Heinolasta - puhumattakaan
pienemmistä.
Yrityskaadon riemua
saattoi verrata hirvenkaatoon. Siihen osallistui maan
korkeinta johtoa. Näissä yrityskaadoissa tuhottiin kymmeniätuhansia työpaikkoja.
Holkerin hallituksen
ja valtionvarainministerin,
nykyisen Suomen pankin
pääjohtajan Erkki Liika-sen
yhteistyön tuloksena tehtiin
1980-luvun lopulla ylistetty
ylijäämäbudjetti ja purettiin
valuuttasäännöstelymääräykset. Hillityksi mainostettu, mutta hallitsemattomaksi muuttunut rakennemuutos käynnisti kasinotalouden, mikä sekoitti vallassa
olleiden päät siinä määrin,

että Suomea luonnehdittiin
Euroopan Japaniksi.
Viisaat poliitikot tekivät
taloushistoriamme suurimmat mokat. Pankeista tarjottiin oikean isän pojalle
miljoonan vakuuksia vastaan kymmenen miljoonaa
lainaa. Ivallisessa ympäristössä perusyrittäjästä tuntui, että maassa ei ole enää
muita kuin miljonäärejä.
Rahaa käytettiin ja se myös
näytettiin.
Terminoimattomien ulkomaanlainojen myynti jatkui aktiivisesti parivaljakon
pääministeri Esko Ahon ja
valtionvarainministeri Iiro
Viinasen kiistäessä devalvaatiomahdollisuus. Se tuli
ja kahden hallituksen kyvyttömyys ja valuuttatappioriskit konkretisoituivat. Talouskuplien vaurioita paikattiin ja valtio avasi pankeille
piikin, johon pantiin ongel-

maluotot. Maahan syntyneen rahavajeen monttua
alettiin täyttää yritysten ja
takuumiesten omaisuuksilla. Syyttömien omillaan eläneiden takuumiesten omaisuus oli kysyttyä ja monet
maksavat edelleenkin.
Yli 60 000 yrityksen
tuhoutuminen ja jopa tahallinen tuhoaminen aiheutti tuhansien yrittäjien
työkyvyttömyyden, sairastumisen ja kuoleman. Yrittäjän merkitystä selkeyttävät tilastokeskuksen tiedot:
tuhannesta yrityksestä 998
on pk-yrityksiä eli alle 250
työllistäviä. Nämä työllistävät kaikkien yritysten henkilöstöstä kuitenkin 61,9
%. Yrittäjyyden merkkipäivää sietäisi juhlia huomattavasti näyttävämmin.
Alpo Ylitalo
Kokkola
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Ehdokas! Muistithan lähettää valokuvasi!
Vaalikuvien pitää olla perillä VIIMEISTÄÄN lauantaina
20.9., jotta ne ehtisivät käyttöön.
Myöhemmin toimitettuja kuvia emme kiireisestä aikataulusta johtuen valitettavasti voi käyttää.

Ehdokkaat esillä Mikkelissä

Valokuvien toimitus vaalilehteen, nettiin sekä vaalijulisteeseen sähköisesti: harri.lindell@saunalahti.ﬁ
tai postitse tai viemällä itse: Harri Lindell
Mannerheimintie 40 B56
00100 Helsinki

?

Kontulan
Perussuomalaisten
vankkuritourné 2008
( Eli missä VEIKKO kulkee...)

Kuvasssa Mikkeliläisiä ehdokkaita. (vasemmalta) Timo Hirvonen, Kirsi Punonen-Hyytiä,
Hannu Kääriäinen, Teuvo Vahvaselkä, Markku Siitari, Tony Ek ja Jorma Hytönen.

Perussuomalaiset ehdokkaat olivat Mikkelin torilla
tapaamassa kuntalaisia lauantaina 6.9. Teltassa kahvi-

teltiin ja kuunneltiin mikkeliläisiä. Ihmiset kertoivat
avoimesti huolistaan palveluiden heikkenemisestä ja

toivoivat Perussuomalaisten
palaavan taas Mikkelin valtuustoon.

Kansalaisjärjestötyö kunniaan!

Aina vaalien alla poliittisten
puolueiden ehdokkaat juhlapuheissaan kehuvat kansalaisjärjestöjen tekemää
työtä ja väittävät pitävänsä
sitä tärkeänä, jopa sydämen
asiana. Totuus on usein kuitenkin aivan toista. Useiden
vaalien aikana olen henkilökohtaisesti saanut lupauksia
milloin keneltäkin ehdokkaalta siitä, että he tulevat
ajamaan järjestöjen asiaa,
jos heidät vaaleissa valitaan. Vuosien aikana yhtä
ehdokasta lukuun ottamat-

ta ketään valittua ehdokasta ei järjestötyö lopulta ole
kiinnostanut enää vaalien
jälkeen. Näissä vaaleissa tähän täytyy tulla muutos!
Pelkästään Vantaalla
olevista nuoriso- ja avustusjärjestöistä voisimme nostaa
muutaman hyvän esimerkin.
Korson Ruokapalvelu yhdistys ry on vuodesta 2000
saakka jakanut Korsossa vähävaraisille ilmaista ruokaa
kahdesti viikossa. Vuosittain
he jakavat yli 20 tuhatta ruokakassia ja tarjoavat tuhansia omakustanteisia lounaita! Kaikki tämä työ nähdään
2000 euron arvoisena kaupungin vuosittaisessa päätöksenteossa. Työttömän,
opiskelijan ja vähävaraisen
eläkeläisen arvo on siis 10
senttiä per henkilö.
Toisena esimerkkinä
Havukoskella Takaisin Elämään ry on samoin vuodesta 2000 tukenut satoja
huumeidenkäytöstä poispäin pyrkiviä ja vankilasta

vapautuvia ”takaisin elämään”. Vantaan päättäjät
ovat näinä vuosina nähneet
tämän työn keskimäärin
800 euron arvoisena, joka vastaa keskimäärin 0,5
prosentin osuutta saaduista
avustuksista. Juhlapuheet
ja teot eivät ole kohdanneet
kertaakaan näiden kahdeksan vuoden aikana.
Nyt on äänestäjien syytä
olla tarkkana ketä äänestää.
Mikäli vaaliehdokas ei pysty
juhlapuheista tekoihin, on
syytä äänestää sellaista ehdokasta joka on ennestään
jo ajanut nuorten, opiskelijoiden ja eläkeläisten asiaa
kaupungin päätöksenteossa.
Äänestä Perussuomalaista
ehdokasta, heillä on kanttia
ajaa lähimmäisen etua loppuun asti!
Mika Niikko
toiminnanjohtaja,
Perussuomalaisten
kunnallisvaaliehdokas
Takaisin Elämään ry.

La 20.9

Kontulan ostari 12-16 (Aatteiden teltta)

Su 21.9

Malmin markkinat 8-14.30
(Koillis- Helsingin osaston teltta)

Su 5.10

Hakaniemen markkinat 8-15.30
(Koillis-Helsingin osaston teltta)

Ti 7.10

Vuosaaren Columbus 17-19

Pe 10.10

Aleksis Kiven patsas, Rautatientori 17-19

La 11.10

Hakaniementori 9-14

Su 12.10

Kampin Narinkkatori 13-16

Ma 13.10 Kivikon Valintatalon edusta 17-19
Ti 14.10

Kannelmäen Prisman edusta 17-19

Ke 15.10

Roihuvuoren Kirkko 17-19

To 16.10

Ylä- Malmintorin Prisman edusta 17-19

Pe 17.10

Itäkeskuksen Citymarketin edusta 17-19

La 18.10

Jakomäen ostari 12-14 & Kontulan ostari 15-17

Su 19.10

Sörkan metroaseman edusta 12-14 & Karhupuisto 15-17

Ma 20.10 Ruoholahden S-marketin edusta 17-19
Ti 21.10

Lauttasaaren S-marketin edusta (sen uudemman) 17-19

Ke 22.10

Herttoniemen S-Marketin edusta (Hitsaajankatu) 17-19

To 23.10

Meri- Rastilan S-marketin edusta 17-19

Pe 24.10

Puhoksen ostari 17-19

La 25.10

Waltterin kirppis, Vallila 9-15 & Myllypuron ostari 16-18

Tervetuloa tenttaamaan tulevia kaupunkimme asioista
päättäviä!
Varsinaisena vaalipäivänä emme kampanjoi, koska suurin
osa meistä aktiiveista on vaalipaikoilla ääniä laskemassa.
Nyt Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, tee se!
Anna äänesi perussuomalaiselle!
Lähde Perussuomalaisten kyytiin!
T. Veikko Vankkuri
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Härmälääset iltamat
Noli Härmän ja Kauhavan paikallisosastois tuumannu, notta piretähän
sellaaset perinteeset vanhanaijan iltamat.
Sielo kans sellaasta sakkia,
notta ne ei kerkiä palijo
tuumaamahan, ku joku jo
menöö ja teköö.
Niin kävi täski asijas,
notta tuumasta vaa toimehe
ja vähä vilikkaasti.
Lauvantakiehtoolla oli
sitte asija esillä ja Väinölän
nuorisotaloo valaastu niin,
notta näköö pikkuuse huonommillaki silimillä. Noli
pistäny siehen ovensuuhu
Perussuomalaasten teltanki
ja ovenkarmihi oli sitaastu viälä järijestävän seuran
panterolli, eli mikä vaastes
se ny o, johona lukoo notta
Perussuomalaaset.
Joka tuosta ovesta käy,
niin tiätää ainaki mihinä
joukos o. Ei trenkää kenenkää sanua, notta ny mä
oon joutunut väärähän porukkahan.
Vistbackan Raimo soitteli täs mennä viikolla ja
sanoo, notta Härmälääset
o tarijonnu hänellen maharollisuutta sanua muutama
sana tilaasuuren aluuksi,
nuan niinku pikkuuse virallisemmalla äänellä. Jatkoo
viälä, notta Helena lähtöö
joukkoho ja jos Pirkolla ja
mulla ei oo kovin tähärellistä touhua, niin heirän autos
o tilaa. Tuumasimma lähtiä
fölijyhyn.
Raimo tosisnansa avas
tilaasuure, ja pärvötteli suustansa sellaasta tekstiä, notta
oli kokolailla vaikiaa pirella
päälakia tasaasena, yhyrellä
sun toisella meinas nousta
tukka pystyhy, keeliistä ja
lakoosta huoalimata. Ku
Raimoa kuunteli, ni joutuu
sanomahan, notta kyllä menöö velliä mäkehe. On se

kuulkaa sellaasta touhua tuo
hallituksen venkoolu.
Tilanpuuttehen tähäre
mä en lähere täs koko puhesta ruotimahan, sanompahan vaan notta, palijo puhutut ja kokolailla kallihit
jätevesiratkaasut, rauta-ja
maantiestön keheno kunto
ja tietenki melekosella ropakannalla maakuntihi markkinootu mehtäverootus tuli
käsitellyks.
Mä vähä luulen, notta mä en oo ainua joka ei
ymmärrä sitä, minkä tähäre
meirän mehtäteollisuuren
kannattaa maksaa ulukomailta tuorusta raakapuusta melekosesti kallihimpaa
kuutiohintaa, ku tästä kotimaasta saatavalle puulle. Mä
oon kuulkaa sen verran patriootti, notta mä maksaasin
kotimaaselle puunmyyjälle
vähintään sen hinnan, joka
pitää ulukomaalaasestaki
puusta maksaa. No mähän
oonki perussuomalaane joka aatteloo, notta kotimaane ihimine ensiks.
Tais olla kokolailla Raimon puhehen loppupuoalella, ku alako kuulumahan
uluko-ovelta jumalatoon
ryminä. Mä jo säikährin,
notta ajooko joku pillarilla tupahan, mutta selevisin
säikähryksestä kokolailla
nopiaa ku ymmärsin, notta
ny häjyt tuloo.
Puronvarren
Martin
johorolla salihin asteli komia joukko Härmälääsiä ja
Kauhavalaasia miähiä, jokka alako jo siinä tullesnansa
laulamahan. Laulusta kuuli
ja miähistä näki, notta ny
o voimaa takana. Häjyt ei
sen kummemmin ruvenneet

Raimo saa häjyyltä ohojehia:
“Sä ku oot siälä eruskunnas, ni katto kuule pikkuuse niire herroje perähän,
nottei meirä trenkää itte lähtiä helsinkihi”. Raimo lupaa kattella.

rikuneeraamahan, lauloovat muutaman kipalehen ja
lähtivät sitte helahoirot heilahrellen kartanolle.
Puronvarren Martti se
onki melekoone kameleontti, ku se palas hetken
perästä takaasi, niin soli
muuttunu häjystä kitaristiksi. Sillävälin oli jo muu orkesteri kavunnu lautehille ja
ku Marttiki sinne pomppas,
ni jo alako peli soimahan.
Rupes tulemahan jalaan alle
menevää musiikkia. Salis oli
tilaa pyörährellä minkalaasia piruettija hyvänsä, mutta ku läsnä oli aikuuisia ihimisiä ja varttunutta väkeä,
ihimeempiä immelmannija
ei kuitenkaa nähty.
Härmäläänen vihannes
oli vierä kiälen
mennesnänsä
Tanssisalin
viereisessä
huonehessa oli sitte Härmälääne kurlinkirata. Jos
et sattumoisin tierä, notta
minkälaasta o härmälääne

kurlinki, ni mä pikkuuse selevennän lajia.
Soon semmoosta, notta
kattotahan jostaki sellaane
pikkuuse isompi huones.
Pannahan vesipotti siehen
huonehen laattialle ja mennähän muutaman metrin
päähän ja ruvetahan nakkomahan kolikoolla sitä vesipottia. Se joka saa kolikkonsa nakattua lähimmäksi
sitä vesipottia, saa sitte sen
potin omaksensa.
Mä aiva yllätyyn, kuinka
kova puutes Härmäs o verestä, sillä tuoski kilapaalus
heiteltihin sitä vesipottia euron kolikoolla, ja johonaki
vaihees alako jo tuntumahan
siltä, notta kolikoota klopaji laattiahan justihin samalla lailla, ku hirvikärpääsiä
anorakin selekämyksehen.
Tämän kurlinkikilapaalun ylituomarina oli Tynin
Jouni. Jouni hoiteli jämäkästi kilapaalun kulukua ja
ohojasi lajihin tottumattomia löytämähän oikianlaaset heittotekniikat.

Jounin erinomaasella
ohojauksella kilapaalun
lopulta voittikin yllätysnimi. Näin jäläkehenpäin
mä vähän luulen, notta
Härmälääset oli sen verta viaraskoreeta, notta
antoovat suosista voiton
ulukopaikkakuntalaaselle.
Sen tähäre mä tämmööstä
luulen, ku mä seurasin sen
voittajan heittotekniikkaa
ja sitte muutaman Härmälääsen alan taitajan, niin mä
hoksasin, notta Härmälääset kaikki aiva järijestänsä
heittivät vasemmalla kärellä. Siitä mä päättelin, notta
ei ne ollu täs kilapaalus niin
tosisnansa.
Johonakin vaihees pirettihin soitannossa pikku
tauko ja sillävälin pirettihin
sitte arpajaaset. Tilaasuuren
järijestäjät olivat saanehet
kokolailla mukavanoloosia
palakintoja lähitienoon yrityksiltä ja Annolan Annelilta viälä aiva henkilökohtaasesti. Anneli oli valamistanu
sellaasen herelmäasetelmän,

notta ku sen syä, ni lähtöö
rupista rometiisi ja pienemmät tatuoinnikki.
Mä itte sain kunnian olla arpoja nostelemas. Näin
arpajaasten jälekehen voin
sanua, notta oli kuulkaa
kokolailla vaikiaa olla nostamata sitä omaa lappoa,
ku se ryökäle tarttu aiva
alavariisa sormehen. Mun
piti se siinä silimikoolin kokooses arpa-astias aina ravistaa sormesta irti, notta en
olis sitä julukisesti nostanu.
Olisha se ollu jotenki noloa
nostaa omaa lappoaan.
Se lappohan tarttuu sormehen sen tähäre, ku molin
hiaronu siehen sellaasta tahamiaa sokurimehua. Viälä
siinä vaihees mä en torella
arvannu, notta mä itte jourun nostaman niitä arpoja. Jos se nostaja olis ollu
joku toinen, niin solis aiva
takuulla ensimmääsenä nostanu sen mun lapponi. No
aina ei voi voittaa -arpajaisiskaan.
Arpajaasten jäläkehen
pahtihin taas pelit soimahan. Raimolla oli pyhäaamuna aikaanen lähtö
eherokashankintahan ja
mulla teerimettälle, notta
sen tähäre meirän piti aijoos
lähtiä nukkumahan.
Lähtö oli meleko vaikiaa ku näytti aiva siltä, notta vasta siinä vaihees alako
pirot paranemahan. Ulukoovella piti viälä aiva väkisin
topata Tynin Harrin makkararillille. Harri oli vaimosa ja jäläkikasvusa kanssa loihtinut rillihin sellaaset
tulet, notta Härmälääne vihannes oli vierä kiälen mennesnänsä.
Kaunis kiitos viälä kerran aiva erinomaasen tilaasuuren järijestäneille Härmän ja Kauhavan paikallisosaston aktiiveille.
Teksti ja kuva:
Reijo Hongisto.

Työministerin tiedot henkilötietolaista puutteelliset?
Työministeri Tarja Cronberg yllyttää 2.9.2008 julkaistussa tiedotteessaan henkilötietolain 3 luvun 11§
vastaiseen toimintaan.
Tiedotteessaan Cronberg kehoittaa tarkastamaan
puolivuosittain, että palkkalistalta löytyy “eri sukupuolia, eri ikäryhmiä, kieliä, perhetaustoja, etnisiä
taustoja, sukupuolista suuntautumista, vammaisuutta,
vakaumusta ja uskontoja.”
Henkilötietolain 3 luvun 11§ kieltää arkaluontoisten tietojen käsittelyn. Näihin tietoihin kuuluvat muun

muassa työministeri Cronbergin kuvaamat etninen alkuperä, henkilön uskonnollinen tausta, poliittinen vakaumus,
seksuaalinen suuntaumus, henkilön sairaus tai vammaisuus.
Jotta Cronbergin kehoitusta voitaisiin toteuttaa, niin
täytyisi yritysten rikkoa henkilötietolakia. Onko todella niin, että työministeri ei tiedä, mitä tietoja yrityksillä
voi työntekijöistään olla? Jos näin on, niin tällöin täytyy
pohtia, onko työministeri pätevä hoitamaan tehtäviään.
Toisaalta, jos työministeri olisi tietoinen työnantajaa kos-

kevista lainsäädännöistä, niin miksi hän kehoittaisi
lainvastaiseen toimintaan?
Cronbergin antama tiedote kokonaisuudessaan:
http://www.valtioneuvosto.ﬁ/ajankohtaista/tiedotteet/
tiedote/ﬁ.jsp?toid=2105&c=0&moid=2106&oid=237
404
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Kysymyksiä päättäjille
Miten on toteutunut
maatalouden viljelijöiden ansiotason nousu?
Se, mitä on hallitusohjelmassa luvattu. Lannoitteiden ja energian eli lähes
kaikkien tuotantopanosten
ostohinnat ovat jopa kaksin-kolminkertaistuneet 2-3
vuoden aikana. Kemijärvi,
141, sokeri, Kioto, VTO ja
EU eurokursseineen syövät
maa- ja metsätalouden kannattavuutta ja tulevaisuudenuskoa.
Miksi ei turvata kaikissa oloissa elintarvikkeiden
ja energian omavaraisuutta
ja kotimaisuutta? Suomessa
on parikymmentä kotimaista energianlähdettä: aurinko, tuuli, vesi, turve, jäte,
hake, maalämpö, kiinteistöjen remontointi, säästäminen, ruokohelppi, heinät,

oljet, lanta jne. jne.
Miksi verotuksella ei
kannusteta työn tekemistä,
yrittämistä ja omistamista?
Miksi ostamista Venäjältä ei
lopeteta? Se on kallista: 100
euroa + 50 euron tulli = 150
euroa tukkikuutiolta. Eivätkö teollisuus ja metsänomistajat voisi sopia panemalla
tullin hinta 50 euroa puoliksi ja asettamalla 85:n euron
kuutiohinta tukkipuulle?
Yksi järkevä keino olisi laskea puun myynnin vero nollaan tai 5-10 prosenttiin.
Miksi tarjotaan rekkatulleja, jotka EU kieltää? Miksi
sitten ei erota EU:sta?
Järjen käyttö
on sallittua
On järjetöntä, että pikkuvasikat kuskataan Kirkko-

nummelta Kittilään ja tuodaan sitten kasvatuksen jälkeen Helsinkiin syötäväksi.
Mitä tukialuerajat yleensä
ovat? Iitti on korkeamman

avun piirissä kuin Mäntyharju, Hartola tai Sysmä.
Nämä ovat savisia ja kivikkoisia maanviljelysalueita.
Miksi puoluetukia ei

poisteta? Sadallakin kansanedustajalla pärjättäisiin.
Miksi EU:n, valtion ja väliportaan hallintoja ei supisteta? Rahat ostovoimaan ja
sitä kautta työpaikkoihin.
Kenellä on ryöstettyjen
Karjalan maiden lainhuudot ja kaupan vahvistukset?
Vähentäisikö kalliin puun
oston lopettaminen idästä
rekkaliikennettä haittateillä
ja raja-asemilla?
Voisiko suurpetoja ja
hirvieläimiä vähentää ihmishenkien, koivun, männyn,
kotieläinten ja hyötyriistan
säästämiseksi sekä ruoan ja
puuntuotannon turvaamiseksi? Olisiko mahdollista
selkeyttää metsä- ja yritystalouden veroilmoituksen
tekoa?
Miksi poliitikot yleensä
menettävät malttinsa, jos

äänestäjät arvostelevat heidän toimiaan toteutumattomista lupauksista? Poliitikot
ovat ärsyttäneet Suomen
yrittäjät, maanviljelijät, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja lähes koko kansan.
Nouseeko äänestysvilkkaus? Miksi edustajat, joille
on annettu valta tehdä oikeita päätöksiä, eivät toimi?
Onko valtakirja otettava
pois? Eduskuntaan näyttää
pääsevän suuren rahan, ammattiyhdistysten, verojen ja
yrittäjien tuella, mutta ulos
toivottavasti liukkaasti. Järjen käyttö on sallittua.

Markku Pöyry
Kunnanhallituksen ja
valtuuston jäsen
Pertunmaa

■ LEIVÄNJAKAJA

Kiitollisuus

■ HISTORIAA

“Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista: Ylistäminen on soveliasta.”
(Ps.147:1)

Perussuomalainen
12/1998

Kiitollisuus on asia, joka ei synny meihin toisten ihmisten
käskemisellä, tai opettamisella. Osaamme sanoa kiitos, tai
kiitoksia paljon, mutta näillä sanoilla ei välttämättä ole
mitään tekemistä kiitollisuuden kanssa. Ihmisellä joko on
kiitollinen mieli, tai sitten hänellä ei ole sitä. Jotkut ovat
saaneet Jumalan armosta muuttaa asumaan Kiitoskadun
varteen, useimmat kai tyytyvät asumaan Nurinakadulla.
Tänä aikana on ennenkuulumattoman paljon tyytymättömyyttä. Ja onkin totta, ettei kiitollisuus synny meihin varallisuuden tai nautintojen määrästä, vaan yksinkertaisesti
kiitollisesta mielestä. Ja tällaisen mielen voi vain Jumala
meihin ihmisiin synnyttää, tai luoda. Hän tekeekin sen hyvin mielellään kun sitä Häneltä pyydämme. Tosin lääkkeet
tai kasvatusmenetelmät saattavat Jumalalla olla tällaisessakin tapauksessa varsin kovat. Monta kertaa lienee niin, että
kaikkein kiitollisimmat ihmiset tapaamme sairasvuoteilta,
tai köyhistä ja puutteellisista oloista.
Ihminen, joka on vähästäkin kiitollinen, osaa myös
runsauden päivinä antaa Jumalalle kunnian, sillä kaikkinainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee Häneltä, valkeuksien Isältä.
Kuningas Daavid, jossa asui Jumalan Henki, oli kiitollinen mies. Lukemattomat kerrat hän psalmeissaan kehottaa
ylistämään ja kiittämään kaikkivaltiasta Jumalaa Hänen
ihmeellisestä avustaan ja johdatuksestaan. Samoin apostoli
Paavali - tuo syvällinen kristitty ja voimakas Jumalan ase
- kertoo osaavansa elää yhtä hyvin niukkuudessa kuin runsaudessakin. Tässä on meille hyvinvoinnin keskellä eläville
paljon oppimista.
Kun Paavali oli vankityrmässä yhdessä toverinsa Siilaksen kanssa kaksilla kahleilla sidottuna ja verille asti hakattuna, he yön pimeimpänä hetkenä kajauttavat ilmoille
kiitosvirren. Vankilan perustukset alkavat täristä. Nuo
miehet, jotka tahtoivat kaikille ihmisille vain hyvää, kiittivät Jumalaa siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään
häväistystä Kristuksen nimen tähden.
Jumalan Hengen valossa näemme, miten paljon meillä
on aihetta kiitollisuuteen. Olemme saaneet syntyä ja kasvaa

Sundqvistin tapaus
uuteen syyteharkintaan
Sundqvist pääsi kaikesta kuin koira veräjästä, kunnes
16.10 perussuomalaisten kansanedustaja, nimismies
Raimo Vistbacka jätti kantelunsa valtakunnansyyttäjä
Matti Kuusniemelle.

Keskusta haluaa tuhota
perussuomalaiset
Ei luulisi, että 2000-luvulle siirryttäessä vielä joku puolue haluaisi tuhota toisen puolueen. Näin kuitenkin valitettavasti on asian laita.

Uusi kirja Esko Laineelta
kristityssä maassa. Jumalan Sana on vielä vapaasti luettavana ja kuultavana. Sanassaan Jumala ilmoittaa, että pelastuksemme eteen on tehty kaikki mahdollinen. On vain otettava
uskossa vastaan omakohtaisesti tämä pelastuksen lahja.
Jumala on siunannut kansaamme ennennäkemättömällä aineellisella hyvinvoinnilla. Pois siis valitus. Laittakaamme kädet ristiin ja kiittäkäämme Jumalaa Hänen ylenpalttisesta hyvyydestään meitä kaikkia kohtaan. Herra on hyvä
ja Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Unto Lähteenmäki

Perussuomalainen-lehden Eskon kuvakulman piirtäjältä Esko Laineelta on ilmestynyt uusi kirja. ”Mikä
hässäkkä!” on Laineen neljäs kirja.

Seurakunta-vaalituloksia
Perussuomalaisia on valittu seurakuntavaltuustoihin
mm.: Pertunmaa Aini Pöyry (52 ääntä, vaalien ääniharava) ja Tuija Salo (uusi).
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Perussuomalaiset:
ei uskonnollinen vaan poliittinen puolue
Perussuomalainen puolue rakentaa
virallisesti kristillis-sosiaalisille arvoille.
Mikä on siis uskonnon merkitys puolueelle?
Tämä kirjoitus on oma kantani kysymykseen, millä tavalla koen puolueeni suhtautuvan uskontokysymykseen,
ja miten minä itse asiaan
poliittisessa mielessä suhtaudun. Kysymys on itselleni
senkin vuoksi oleellinen, että minulla on itselläni vahva
kristillinen vakaumus.
Katson ettei politiikkaa
pidä tehdä uskonnosta käsin, vaikkakin jokaisella ihmisellä usko tai maailmankuva vaikuttaa arvoihin, ja
arvot taas vaikuttavat poliittisiin näkemyksiin.
Uskonto on
kulttuurinen
arvokysymys
Perussuomalaisen puolueen
arvopohjaan kuuluvat kristillis-sosiaaliset arvot, eli
puolue tunnustaa kulttuurissamme vaikuttavan kristillisen arvopohjan merkityksen. Tähän arvopohjaan
liittyy mm. lähimmäisenrakkauden ja toisten ihmisten
kunnioittamisen periaatteet.

Asiaan vaikuttaa myös kansallismielisyys; eli suomalaisina vaalimme historiaamme
ja sen suomaa kansallista perintöä, johon kuuluu myös
kristillinen kulttuuri.
Tältä pohjalta kumpuaa
osaltaan myös kritiikkimme monikulttuurisuutta ja
rajoittamatonta maahanmuuttoa kohtaan. Maassa maan tavalla -periaate
sisältää siis myös sen, että
maahanmuuttajien on täällä ollessaan kunnioitettava
kansallista kulttuuriamme
ja arvojamme, joihin kuuluu myös kristinusko ja sen
vaikutuksesta syntyneet
perinteet (esim. suvivirsi
kouluissa, jne.). Siksi me
perussuomalaisina haluamme kunnioittaa ja vaalia tasavaltaisia perusarvoja sekä
omaa kulttuuriperintöämme, johon myös kristillinen
perintö kuuluu.
Poliittinen puolue
Puolue ei kuitenkaan ole
uskonnollinen puolue, eikä

pidä uskontoa tai uskonnottomuutta millään tavalla erikoisemmin esillä,
saatikka minkäänlaisena
kynnyskysymyksenä. Ateistit, agnostikot ja muiden uskontojen kannattajat ovat
tervetulleita jäseniksi ja vaikuttamaan puolueessamme.
Tosin mikäli jonkun henkilön oman uskonnon mukanaan tuoma arvopohja on
ristiriidassa esim. sellaisten
perusasioiden kuin sananvapauden, demokratian
tai sukupuolten tasa-arvon
kanssa, tai mikäli hän avoimesti halveksii suomalaista
kulttuuriperintöämme, niin
on melko todennäköistä et-

tei hän edes halua puolueeseemme liittyä.
Kaikille ei voi olla mieliksi. Jos kumartaa joka
suuntaan, myös pyllistää joka suuntaan. Tämä erottaa
meidät perussuomalaiset
mm. maailmoja syleilevästä liberaalivasemmistosta,
vaikka puolueena kannatamme vasemmiston tavoin
sosiaalista tasa-arvoa ja hyvinvointia. Katsomme että
yltiösuvaitsevainen ja globalistinen idea monikulttuurisesta ja ulossulkemattomasta maailmanyhteiskunnasta
on utopistinen ja absurdi,
koska toimiakseen ja koossa pysyäkseen yhteiskunta

edellyttää sitä, että sen jäsenillä on edes jonkinlaiset
yhteiset perusarvot, ja että
edes yhteiskunnan enemmistö on jokseenkin sosiaalisesti yhtenäinen, eli itsensä kulttuurisesti yhteiseksi
kansaksi ja kansakunnaksi
kokeva ihmisjoukko.
Suhtautuminen
muslimimaista
tulevaan
maahanmuuttoon
Mitä sitten islamiin tulee,
niin käsittääkseni niin Islamin valtavirta kuin islamistinen fundamentalismikaan
eivät tunnusta sukupuolten

tasa-arvoa, tai sananvapauden ehdottomuutta. Tästä
syystä islamilaisella kulttuurilla on vakavia ongelmia
tulla toimeen kristinuskon
piirissä syntyneiden läntisten
tasavaltalaisten yhteiskunnallisten arvojen kanssa.
Myöskään politiikan ja
uskonnon eroa islam ei tunnusta, vaan periaatteessa islamilainen yhteiskunta (umma?), on sekä poliittinen
että uskonnollinen yhteisö.
Turkissa ja monissa maallistuneissa muslimimaissa
politiikka ja uskonto on
täytynyt erottaa toisistaan
valtion pakkokeinoilla, ja
ilman valtion pakkovaltaa
tämä ero ei luultavasti pysyisi voimassa. Nämä islamilaisuuden aisoissa pitämiseen vaaditut otteet taas
ovat käytännössä johtaneet
demokratian ja kansalaisvapauksien rajoittamiseen.
Näistä syistä koen, että
Eurooppaan islamilaisista
maista suuressa määrin tuleva maahanmuutto ja maanosamme islamilaistuminen
muodostavat vakavan poliittisen ja yhteiskunnallisen
ongelman, ellei islam muutu. Mikäli islam ei muutu,
vaan Eurooppa muuttuu,
voimme sanoa hyvästit vapaudelle ja demokratialle.
Pekka Kortelainen

Hullua hommaa

Lapsuudenkodistani johti suojatie mielisairaalaan. Sitä pitkin oli
lysti kulkea vakoilemaan hullujen touhuja ja etsimään sitä legendaarista ruumishuonetta, jonka paikasta meillä ei
ihan täyttä varmuutta ollut. Sairaalalla
oli oma maatila ja sikala. Poikasina seurailimme sen aikuista toimintaterapiaa
ruoan alkutuotannon parissa.
Samaa suojatiellä varustettua tienpätkää tulivat sairaalasta karanneet, tai
ulkoiluluvilla varustetut potilaat silloin
tällöin vastavierailulle meille. Eräs heistä kuvitteli olevansa maailman vahvin
mies. Näky oli toisinaan kuin Pölösen

elokuvasta, kun älytimme hänet näyttämään voimiaan.
Yläasteella minua pilkattiin, kun asuin
”Niksulan” vieressä. Vastasin, että olen vähän niin kuin sarjakuvan Obelix, että en
sitten varmaan ikinä sieltä itse hoitoa tule
tarvitsemaan, kun olen jo lapsena saanut
yliannostuksen.
Sikalan pito ja maanviljely loppui muistaakseni jo 90 luvulla. Oliko syynä EU, vai
joku muu säännös siitä, että sairasta ihmistä ei saa laittaa valmistamaan omaa ruokaansa, en muista. Tämä itseään maailman
vahvimpana miehenä pitänyt ukko, teki
karatella selvää sikalan kattotiilistä.
Lukion ja armeijan jälkeen luin itseni lähihoitajaksi ja suuntasin mielenterveys-, kriisi-, ja päihdetyöhön. Sain töitä siitä samasta
sairaalasta, jonka vieressä olin lapsuuteni ja
nuoruuteni asunut. Pysyvää paikkaa ei kuitenkaan luvattu ja samalla kiihtyivät puheet
sairaalan lopettamisesta. Oli muotia panostaa avohoitoon.
Samoihin aikoihin, noin kymmenen

vuotta sitten, perustettiin Kotkaan pakolaiskeskus jonne hain töihin. Sain vakituisen
paikan alalta, joka kuulemma kerran saapuvaa työvoimapulaa silmällä pitäen olisi
merkittävä tulevaisuuden ala. Mielisairaala
loppui, pakolaiskeskus alkoi ja avohoito
antoi kaikelle kansalle suunnilleen niitä samoja elämyksiä, joista minä olin nauttinut
koko lapsuuteni. Työvoimapula tuli myös,
mutta niinpä tuli palkanmaksajapulakin.
Käsitykseni mukaan mielenterveystyölle
ei Suomessa ole riittäviä resursseja. Väkeä
vähennetään ja jäljelle jäävä henkilökunta
ajetaan itse työuupumuksen partaalle. Kilpailutuksen myötä ovat potilaat joutuneet
lähestulkoon entisaikojen huutolaisten
asemaan. Rajuja mielenterveys-, kriisi- ja
päihdeongelmiin liittyviä rikoksia on viimeaikoina tapahtunut ihan lähiseuduillamme.
Lapinlahden (mielisairaala sekin) Linnut
lauloi aikoinaan osuvasti työttömästä,
hullusta ja eläkeläisestä, jotka kohta tulevat kyläilemään. Se oli pelottavan oikeaan
osunut ennustus.

Kotkassa sijaitsevaa Laajakosken
sairaalaa, eli Nikeliä, jonka vieressä siis
lapsuuteni asustelin, ollaan nyt kauppaamassa venäläisille. Kotkan visioihin
sopii hyvin, että raharikkaat ympäri
maailman tulevat hoidattamaan hermojaan, kun pörssikurssit ja osakkeet
sitten kerran romahtavat.
Entisinä aikoina mielisairaalat sijoitettiin maalle, etteivät hullut olisi häirinneet arvokkaiden ihmisten elämää.
Nyt tuodaan hullut lähiöihin, että kultahampaiset saisivat levätä hissukseen.
Ehkä niille entisille pelloille saadaan
väsynyttä oligarkkia varten golfkenttä.
Sillä rahalla, minkä masentunut raharikas jättää golfkentän vierelle rakennettavaan baariin, pidetään yllä joko
omien hullujemme avohoitoa, tai sitten
kulttuurisatamaa.
Juho S.A. Eerola
Perussuomalaisten
Kymen piirijärjestön puheenjohtaja
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Missä isä on?
Missäkö? Tässä, mutta antaako nykypäivä isyydelle täydet mahdollisuudet?
Tuhannet erolapset kysyvät
isän perään, mutta eivät
välttämättä uskalla sanoa
sitä ääneen. Isä voi olla ihan
käden ulottuvilla, mutta
eron hetkellä häntä parhaillaan piirittävät lakimiehet,
lastenvalvojat ja muut ulkopuoliset hyväntekijät. Tilanne käy ahtaaksi.
Tavallisen perusmiehen
osaksi jää usein biologinen
isyys ja maksumiehen penkki. Perussuomaisten on lähdettävä tukemaan kriisiin
ajautuneita perheitä, koska

joka toinen avioliitto päättyy eroon. Valtava määrä
lapsia elää uusperheissä.
Monet ovat kokonaan ilman
vastuullista miehenmallia.
Äiti ei ole isä, eikä äiti
voi korvata isää, mutta valitettavan usein sosiaalitoimi
ja tuomioistuimet uskovat
niin, koska edesauttavat isien karkottamista lasten elämästä. Hyvänä isänä tunnettu mies voi muuttua yhdessä yössä kelvottomaksi
avioliiton päätyttyä. Tällöin
hän saa tavata lastaan vain

valvotusti! Tähän voi riittää
syyksi vanhempien riitaisat
välit! Totta hitossa ne ovat
riitaiset eron hetkellä.
Suomalainen mies ei
paljon puhu, mutta puheen
määrä ei kerro mitään välittämisen määrästä. Maailma
on täynnä paskanpuhumista
ja tekotunteita. Rekkakuskin
touhuissa lastensa kanssa on
jotain konkreettista, hän
lähtee pojan kanssa vaikka
kalaan. Nämä kalasaaliit
muistetaan ikuisesti. Valvotut tapaamiset laitoksessa
ovat epäluonnollisia ja teennäisiä. Kun katkerat äidit
ja sosiaalitoimi onnistuvat
katkaisemaan isien ja lasten
tunneyhteyden, sillä voi olla

■ LEVYARVOSTELU - KIKE ELOMAA: KIKE ELOMAA

sukupolvia kestävät traumaattiset vaikutukset. Tässäkö toteutuu lapsen paras?
Lasta ei kasvateta
rahalla
Vanhemmat eivät ole eroshokissaan riittävän tasapainoisia ja kaukokatseisia,
jotta voisivat solmia jopa
18 vuotta kestäviä sopimuksia lasten huollosta.
Huonosanainen mies jää
usein yksin. Hänet leimataan tunteettomaksi. Tietenkin tilanteesta pääsee
pois pyyhkäisemällä nimen
paperiin, mutta lasta ei kasvateta rahalla ja satunnaisilla viikonlopputapaamisilla.

Epäoikeudenmukaiset sopimukset poikivat puolestaan
välinpitämättömyyttä, kun
raha kelpaa mutta isä ei.
Siinä voivat elatusmaksutkin unohtua… mutta ulosottomies ei unohda.
Esitän, että hajoava perhe tekee sosiaalitoimessa
vuoden mittaisen sopimuksen siitä, miten lasten kanssa edetään ja vasta vuoden
kuluttua vahvistetaan lopullinen sopimus lastenhuollosta. Vanhemmat ovat saaneet
vuoden aikana elämänsä johonkin järjestykseen ja voivat todistaa sitoutumisensa
lapsiin. Mikäli homma ei toimi, sopimusta ja elatusmaksuja olisi tarkistettava ilman

oikeudenkäyntiä. Tietenkin
tämä lisää viranomaisten
työtä ja heille on varmistettava riittävät resurssit.
Tämä ei ole kirjoitus äitejä vastaan, vaan kannanotto lasten ja erotuskassaan
kamppailevien vanhempien
puolesta. Onneksi on paljon
viisaita naisia, jotka sivuuttavat eron katkeruuden ja
tukevat isää ja lapsia pitämään keskenään yhteyttä.
Sekin on valitettavasti totta,
että aivan kaikista miehistä
ei ole kunnon isiksi. Mutta
melkein kaikista on – ja tätä
on kaikin keinoin tuettava
ja kannustettava!
Ukko Matti Bamberg
Kouvola

■ SYNTYMÄPÄIVÄT

Vaili K. Jämsä-Uusitalo
täytti vuosia
Oululainen Vaili Kaarina Jämsä-Uusitalo täytti 50
vuotta lauantaina 6.9.2008.
Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolla projektisihteerinä työskentelevä Vaili oli yhden kauden Perussuomalaisten varapuheenjohtajana ja on kuulunut
Perussuomalaisten Naisten hallitukseen jo kymmenkunta vuotta.
Aktiivinen Vaili on lisäksi toista kautta valtioneuvoston nimeämän kehityspoliittisen toimikunnan jäsen, Oulun yliopiston hallituksen jäsen, DEMO ry:n
varajäsen, Pohjois-Suomen ETNO:n varajäsen, Oulun Perussuomalaisten piirihallituksen jäsen, Oulun
seudun Perussuomalaisten hallituksen jäsen, Oulun
yliopistolaiset JHL ry:n puheenjohtaja, OSAP:in varapuheenjohtaja sekä Oulun NYTKIS ry:n hallituksen
jäsen. Vaili on kunnallisvaaliehdokkaana Oulussa.
Juhlaa vietettiin ensin perjantaina Oulun yliopistolla, jossa Timo Soinikin kävi paikan päällä ja lauantaina Oulunsuun Pirtillä. Puoluetoimisto ja PerusSuomalainen-lehti onnittelevat lämpimästi päivänsankaria.

■ ESKO

(Kike Oy & Kituri Oy)
Kike Elomaalta on juuri
ilmestynyt uusi pitkäsoittolevy, jonka arvostelukappaleen sain kuunneltavakseni. Viimeisen levyn ilmestymisestä onkin jo ehtinyt
vierähtää muutama vuosi.
Kiken edellinen pitkäsoitto
ilmestyi vuonna 2001.
Kiken tyyli on kantrahtavaa iskelmää, jossa Amerikan ”Syvä etelä” kohtaa
suomalaisen melankolisen
sielunmaiseman. Varsinkin
tanssin ystävien luulisi pitävän tästä levystä, sillä biisit
kuulostavat erinomaisen

tanssittavilta. Kiken äänen
käheä sointu on vastustamaton.
Yli puolet kappaleista on
sovituksia taatuista amerikkalaisista klassikoista, kuten Aamuseitsemään (9 to
5, Dolly Parton), Unohtaa
et koskaan mua saa (Don’t
Forget To Remember Me,
B.&M.Gibb) ja Sataa (Have You Ever Seen The Rain,
J.Fogerty). Kotimaisten biisien sanoittajia on useita,
mainittakoon kuitenkin takuuvarma Vexi Salmi.
Rumpalina levyllä toimii Anssi Nykänen, bassoa
soittaa Harri Rantanen,

kitaroita näppäilee Jari
”Heinä” Nieminen, kosketinsoittimissa on Petri
Kokko, pedal steeliä soittaa Arto Lappalainen ja
hanuria Kari Lindqvist.
Sovituksista vastaavat
Petri Kokko, Jari Nieminen ja Jarmo Jylhä.
Kannen kuvissa on
onnistuneesti yhdistetty
suomalainen maalaisromantiikka amerikkalaiseen kantri-tyyliin.
Suosittelen tutustumaan
tähän levyyn.
Teksti:
Mika Männistö

24 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 11 • Syyskuu 2008

JÄRJESTÖTOIMINTA
LAHTI

NUMMI-PUSULA

Lahden Perussuomalaisten
julkilausumat

Nummi-Pusulan
Perussuomalaiset perustettu

Lahden kaupungin
homevaurioiset
rakennukset
korjattava huolella
Lahden Kivimaan koulua
on korjattu useaan kertaan
kosteus- ja homevaurioiden
vuoksi. Osa korjauksista
tehtiin niin kehnosti, että
korjauksia on uusittu osittain jopa kahteen kertaan.
Tässä yksi esimerkki siitä,
kuinka veronmaksajat joutuvat maksamaan yhden
kiinteistön pariin kertaan.
Koulujen ja päiväkotien
henkilöstöstä ja lapsista on
pidettävä huolta niin että
koulu- ja päiväkotikiinteistöjen sekä nuorisotalojen
kosteus- ja homevauriot
havaitaan ajoissa ja niiden
esiintyminen myönnetään
myös ajoissa. Henkilökunta ja lapset eivät saa toimia
kosteusmittareina, koska
seurauksena saattaa olla elämänpituinen sairastuminen.
Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että Lah-

den kaupunki jatkaa ripeästi kiinteistöjen tarkastusta
ja luo riittävän tehokkaan
kosteusvaurioiden havainnointiohjelman, jolla estetään oirehtimiset ja sairastumiset.
Omakotialueiden
siirtyminen venäläisiksi
huvila-asutuksiksi
estettävä
Monin paikoin Etelä- ja
Kaakkois-Suomea osa omakotialueista siirtyy venäläisomistukseen siihen tahtiin,
että vuosiin 2012-2015
mennessä joillakin paikkakunnilla valtaosa kiinteistömassaomistuksesta on
venäläisillä.
Venäläiset pyrkivät ostamaan omakotitontteja
vapaa-ajan asuntojen rakentamista varten. Tällöin
talot eivät ole kaavamääräysten edellyttämässä pysyvässä asuntokäytössä. Mikäli venäläisten sallitaan
toimivan näin, niin suoma-

laiset ovat eriarvoisessa asemassa kotimaassaan, koska
suomalaisilta edellytetään
omakotialueilla pysyvää
asuinkäyttöä.
Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että Lahden kaupunki tarkentaa
omakotirakentamisen ohjeistoaan ns. venäläispykälällä, jolla selkeästi kielletään omakotitalojen käyttö
loma-asuntotarkoituksiin.
Järjestö myös edellyttää,
että määräystä valvotaan
riittävän tehokkaasti.
Venäläisten tuottama
tilapäinen tulo loma-asuntopaikkakunnilleen ei riitä
kattamaan omakotialueiden
kunnallistekniikan rakentamisesta maalaiskunnille
ja kaupungeille aiheutuvia
kustannuksia, joten suomalaiset veronmaksajat osallistuvat euroillaan venäläistonttien perustamis- ja
ylläpitokustannuksiin.

Lahden
Perussuomalaiset ry

ETELÄ-SAVO

Etelä-Savon Perussuomalaiset
kunnallisvaaleihin useissa kunnissa
Etelä-Savon Perussuomalaiset asettavat ehdokkaita
tulevissa vaaleissa aikaisempaa useampaan kuntaan.
Kaikissa vaalipiirin kaupungeissa Perussuomalaiset ovat
omalla listallaan. Edellisissä
kunnallisvaaleissa Pieksämäellä ei ollut Perussuomalaisilla omaa listaa.
Perussuomalaisten piiritoimikunta odottaa lisää

avointa keskustelua kuntien
ja kuntalaisten välille. Monissa kunnissa päätöstenteko ja valmistelu tehdään
virkamiesten johdolla niin,
ettei valtuutetuilla ja muilla
kansalaisryhmillä ole mahdollisuutta vaikuttaa päätösten tekoon.
E-S Perussuomalaisten
mielestä monien kuntien
surkea taloudellinen tilanne

on seurausta suurten puolueiden johtamasta kunnallispolitiikasta, jossa ollaan
eletty liian lyhytnäköisesti
nykyisen hektisen trendin
mukana.

Etelä-Savon
Perussuomalaiset ry

KAUSTINEN

Kaustisten paikallisyhdistyksellä
uusi puheenjohtaja
Perussuomalaisten Kaustisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja on vaihtunut.
Uudeksi puheenjohtajaksi
on 18.5.2008 valittu Urpo
Myllymäki. Samassa yhteydessä yhdistyksen sihteeriksi valittiin Marko Kulpakko ja varapuheenjohtajaksi
Toivo Mäkelä.
Kaustisilla on tällä het-

kellä seitsemän perussuomalaista valtuutettua. Myllymäki ennustaa, että tulevien vaalien jälkeen valtuutettuja on vähintään yhdeksän.
Kaustisilla ollaan menossa
täydellä listalla vaaleihin, ja
tavoitteeksi otettu kymmenen naisehdokasta on myös
lähellä täyttymistään.

Nummi-Pusulan Perussuomalaiset -yhdistys
perustettiin maanantaina 8.9.2008.
Hallituksen jäseniksi valittiin: Kauno Valtonen (puheenjohtaja),
Mikki Nieminen (sihteeri), Paula Valtonen (rahastonhoitaja) ja Heikki
Parviainen (jäsen).
Kaikki hallituksen
jäsenet asettuvat ehdokkaaksi
kunnallisvaaleihin, ja jatkavat sekä
jäsen- että ehdokasrekrytointia.

Kuvassa vasemmalta: hallituksen jäsen Heikki Parviainen
sekä uuden yhdistyksen puheenjohtaja Kauno Valtonen.

PERTUNMAA

Asiakasmaksut pidettävä entisellä tasolla
Pertunmaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Pertunmaan kunta pitää kuntalaisten asiakasmaksut
entisellä tasolla ja pidättäytyy korotuksista.
Kuntien mahdollisuudet
selvitä velvoitteistaan
ovat maan hallituksen
harjoittaman politiikan
seurauksena heikkene-

mässä Suomessa. On lähestulkoon Euroopan korkeimmat asiakasmaksut, mutta
silti pienimmät työttömyyspäivärahat ja sairausloman
korvaukset.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että
useissa talouksissa jo nykytasoiset maksut ylittävät
selvästi tukien korotukset.
Niinpä maksuja ei enää tu-

lisi korottaa missään muodossa.

Markku Pöyry
kunnanvaltuutettu
kunnanhallituksen
jäsen
Markku Laine
kunnanvaltuutettu

KONTIOLAHTI

Kohti voitokkaita kunnallisvaaleja
Ensinnäkin haluan ilmoittaa, että täällä
Kontiolahdessa sattui
yllättäen ikävä liikenneonnettomuus, ja siinä menehtyi vaaliliittokumppanimme
eli
Keskustan valtuutettu
Esko Varis, joten osanottomme sen johdosta
Kontiolahden Perussuomalaisten puolesta hänen muistolleen. Tämän
tapahtuman takia minä
vaaliliiton ensimmäinen
varamies Kauko Ryhänen näin ollen nousen
Kontiolahden kunnanvaltuutetuksi
loppu
vaalikaudeksi. Minähän
olen pitkän linjan Perussuomalainen, olin jo
mukana SMP:n aikana

ja ollut jäsenenä vuodesta
1980 alkaen, joten minulle
on kertynyt kokemusta melkoisesti.
Nyt suuntaamme katseemme tuleviin kunnallisvaaleihin. Ehdokashankinta on aika hyvällä mallilla,
joten olen melkein varma
siitä, että jos tämä loppuosa
ehdokashankinnasta onnistuu toivotulla tavalla, meiltä menee kaksi valtuutettua
läpi, mutta töitä täytyy tehdä loppumetreille saakka.
Meillähän on hyvät vaaliteemat;
- vaalirahakohu
- ei EU:lle
- ei pakkokuntaliitoksia
- ruuan arvonlisäveron alas

- mielestäni valtion pitäisi
taata perustoimeentulo eli
kansalaispalkka 650 euroa/
kk, eikä juoksuttaa ihmisiä
toimeentuloluukuilla, sillä nykyään ei enää pärjää
pienemmillä summilla, jos
ihmiset asuu vuokra-asunnoissa ja lääkekulut ovat
korkeat
- valtio ei saisi säätää lisää
lakisääteisiä rasitteita kunnille.
Toivotan kaikille lukijoille sekä puolueemme hyvää vaalimenestystä tulevissa kunnallisvaaleissa.

Kauko Ryhänen
Kunnanvaltuutettu
Kontiolahti
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JÄRJESTÖTOIMINTA

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

ÄHTÄRI

ETELÄ-POHJANMAA

Aloite energia-avustusten
hakumahdollisuuden uusimisesta
Ähtärin kaupunginvaltuustolle:
Kaupungin kaukolämpöverkko laajenee. Periaatteessa kaukolämpöverkon
piiriin tulevilla kiinteistöillä olisi ollut mahdollisuus
energia-avustukseen. Useat
kotitaloudet ovat olleet tästä täysin tietämättömiä ja
avustukset ovat jääneet hakematta määräajan kuluttua
umpeen huhtikuun lopussa.
Huhun mukaan kuntalaisten olisi pitänyt huomata
mitättömän kokoinen ilmoitus Uutisnuotassa. Veronmaksajia ei voida velvoittaa
tilaamaan maksullista lehteä, jotta he saisivat heille

kuuluvan tiedon ja heille
kuuluvat etuudet. Vielä on
huomattava, että avustukset
pitää hakea ennen kaivaustyön aloittamista.
Ne kuntalaiset, joille ei
tule Uutisnuottaa tai jotka
eivät osaa käyttää nettiä
tiedonlähteenä, ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan.
Jäävätkö nämä kuntalaiset
nyt ilman avustuksia? Onko joku taho laiminlyönyt
ilmoitusvelvollisuuden kiinteistöjen omistajille.
Pyydän Ähtärin kaupunkia välittömästi korjaamaan
heikosti toimineen informaation aiheuttamat ongelmat, jottei synny käsitystä

“unohtuneen” tiedottamisen tarkoitushakuisuudesta.
Oikeudenmukaista olisi järjestää mahdollisuus hakea
energia-avustusta uudelleen.
Asumiskustannukset ovat
Ähtärissä muutoinkin kalliit, mm. kaupungin heikon
talouden vuoksi. Kuntalaiset pelkäävät joutuvansa
lämpökeskuksen ympärillä
tapahtuvan talousarviokikkailun maksumiehiksi saamatta energia-avustuksista
taloudellista hyötyä.

Ähtärissä 27.8.2008
Sirkka-Liisa
Lamminkoski
kaupunginvaltuutettu

Pj Tapio Pihlaja
Timo Soini
puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100,
02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
timo.soini@eduskunta.fi

Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

ETELÄ-SAVO
Pj Erkki Rakkolainen
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855

HELSINKI
Pj Arto Välikangas

Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja
Rautavaara
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi

HÄME
Pj Harri Kerijoki,
Kaarnatie 6 C, 18120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101

KAINUU
Pj Pentti Kettunen

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kotiportti.fi

KESKI-POHJANMAA
Pj Alpo Ylitalo
Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 0500-369 998
alpoylitalo@gmail.com

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen

Mistä rahat riittämään?
Alkuvuoden inﬂaatiouutiset
ja hintojen nousu ovat käyneet kaikkien kukkarolle,
mutta heikoimmalla ovat
kuitenkin pienituloiset ja
eläkeläiset.
Mistä rahat riittävät
ruokaan ja muihin elinkustannuksiin sekä lääkkeisiin.
Moni on joutunut sananmukaisesti puolittamaan lääkekulunsa ottamalla vain joka
toisen pillerin. Tällainen peli
ei vetele. Mihin on kadon-

nut hyvinvointiyhteiskunta
ja yhteisvastuu? Ahneiden
pörssiyhtiöiden kitoihinko?
On aika, jolloin myös
kuntien, kaupunkien ja valtion tulee osallistua pienituloisten aseman parantamiseen tekemällä inhimillisiä
päätöksiä. Ei ole oikein,
että ulkoistamalla palvelut
säästöjen nimissä niiden
käyttäjät joutuvat maksamaan sen nahoissaan. Peräänkuulutan inhimillistä

otetta päätöksentekoon!
Meistä jokainen voi
vaikuttaa tähän omalta
osaltaan, jollei itse osallistumalla toimintaan, niin
äänestämällä
tulevissa
kuntavaaleissa inhimilliset
arvot omaavia ehdokkaita.
Perussuomalaisista sellaisia
löytyy. Pieniä ihmisiä pienten ihmisten asialla.

Jaana Siukola
Järvenpää

Valtiovallan tulisi estää lankaverkon
purkaminen maaseudulla
Sähköisten palvelujen tarve
tulee lisääntymään lähivuosina. Tämä edellyttää, että
on olemassa verkosto jossa
on riittävästi kapasiteettia
lisääntyvän tarpeen tyydyttämiseksi. Tätä ei voida
saada langattomalla nykytekniikalla ainakaan kohtuulliseen hintaan.
Lankaverkkoihin pitäisi
purkamisen sijasta investoida lisää, jotta maaseudun
ihmisillä olisi mahdollisuudet siellä asua ja harjoittaa yritystoimintaa. Tämä
edellyttää taajama-alueiden
ulkopuolella asuville mahdollisuuksia hyödyntää ja
käyttää lisääntyviä sähköisiä
palveluja entistä enemmän.

Tämä edellyttää valtiovallan mukaan tulemista,
jotta tämä voisi tältä osin
toteutua käyttäjille kohtuullisella
hintatasolla.
Lankaverkon purkaminen
ja sähköisten palvelumahdollisuuksien alasajo on
omiaan autioittamaan yhä
lisääntyvässä määrin maaseutua, joka tulisi säilyttää
asuttuna jo maanpuolustuksellistakin syistä.
Mikäli Sonera toteuttaa
lankaverkon poistamisen,
vaatimukseksi tulee asettaa lankaverkkoa vastaavat
puhelinpalvelut ilman, että
siitä aiheutuu puhelimen
käyttäjille lisäkustannuksia. Tämä edellyttää, että

Sonera hankkii ja kustantaa
antenni- ym. laitteet ja lankapuhelinta vastaavan pöytämallisen gsm-puhelimen
ilman käyttäjille aiheutuvia
kustannuksia.
Suomen valtion tulisi
ostaa Soneralta takaisin
itse rakentamansa kiinteä
puhelinverkko taatakseen
sen avulla kiinteät puhelinverkkoyhteydet myös
maaseudun harvaanasutuille seuduille. Lankaverkon
ostettuaan valtio voisi ottaa
sen hoitaakseen ja vuokrata
verkkoa vaikka Soneralle
tai jollekin muulle operaattorille.

Leo Koukku

Pirkko Mattila
3. varapuheenjohtaja
Muhos
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi

Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

KYMI
Pj Juho Eerola,
Rastaantie 32, 48220 KOTKA
Puh: 040-566 7831
juho_eerola@hotmail.com

LAPPI
Matti Säärelä
Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Lintulantie 88,
61270 Luopajärvi
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Lauri Heikkilä

Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757
matti-k.saarela@luukku.com

OULU
Pj Ahti Moilanen
Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@elisanet.fi

Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
lauri.heikkila@marttila.fi

PIRKANMAA

Osmo Kokko

Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi

Vakkosalmenkatu 8,
80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi

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

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

Pj Reijo Ojennus

POHJOIS-KARJALA
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi

POHJOIS-SAVO
Pj Pentti Oinonen
Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi

SATAKUNTA

Marjo Pihlman

Pj Seppo Toriseva

Niittymaanaukea 4 B 23,
02200 Espoo
Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

UUSIMAA

Penunvahe 10, 26100 RAUMA
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Pj Pietari Jääskeläinen
Vesa-Matti Saarakkala
Nahkelanraitti 39 A 1,
04350 Nahkela
Puh. 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444,
pietari.jaaskelainen@yahoo.com

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä

Ville Vähämäki
Ahontie 65, 62800 Vimpeli
Puh. 040-542 9179
ville.vahamaki@ps-nuoret.net

Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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Työ ja
työttömyys
Jo on aikoihin eletty. Monille tässäkin maassa nimeltä Suomi kertyy töitä ylenmäärin, aivan
liikaa. Toisilla taas työ ja sen myötä toimeentulo on vuodesta toiseen hakusessa. Miten tähän tilanteeseen pitää suhtautua? Kas siinäpä
kysymys.
Kun meikäläinen joskus 1960-luvulla aloitteli varsinaisia palkkatöitä, ei päätä silitelty.
Sosiaaliturvasta ei tietoakaan ja yleinen vinkki
siihen aikaan: Ruotsiin töihin. Niinhän siinä sitten kävikin…
Työtä löytyi. Jopa niin runsaasti, että hyvä
kun selvisi siitä ”rässistä” hengissä. Ylitöitäkin
sai tehdä hullun lailla. Meitä suomalaisia tarvittiin silloin! Entä nyt?
Palatessani Suomeen takaisin 1970-luvulla
valtion töitä löytyi kehnolla palkalla mutta turvatulla tulevaisuudella. Siis pitkä ja kapea leipä,
ja varma, hamaan elämän ehtooseen.
Nyt on toisin. Valtiovalta kai viis välittää,
miten ihmiset pärjäävät. Suurin osa Suomenkin
valtapoliitikoista haalii itselleen rahaa, omaisuutta ja kaikenlaisia etuja. Se kuuluu ikään
kuin kuvioon. Joka osaa olla täysin häikäilemätön, pärjää.
Kokemus: Aikoinaan pyrittiin työpaikoilla
pitämään työntekijästä huolta. Ei meinattu millään päästää pois, jos ihminen vaikka jostain
syystä halusi vaihtelua. Nyt yritetään päästä
työntekijästä eroon keinolla millä hyvänsä. Kukaan ei vastaa seurauksista…
Perusturvasta ja inhimillisistä oikeuksista on
jäljellä vain savuavat rauniot. Työvoima ei ole
valtion suojeluksessa, jos on koskaan ollutkaan.
Eli pelastukoon ken voi. Epävarmuus, turvattomuus, huoli ja pelko tulevaisuudesta varjostaa
työmarkkinoita. Näin vuonna 2008!
Vaadin: Työttömien karenssirangaistukset
kokonaan pois! Eihän rikollistakaan rankaista
moneen kertaan. Työttömyys jo itsessään rankaisee: ei toimeentuloa.
Me Perussuomalaiset: Tulevat kuntavaalit
ratkaisevat suunnan. Rohkea rokan syö! Luotetaan ihmisiin, Suomen kansaan joka tietää.

Pauli Artturi Luttinen
kirjailija, filosofi, vaaliehdokas
Vantaa

No: 11 • Syyskuu 2008

Rosvopaistia veteraaneille

Finnairin lentävä henkilökunta tarjosi perinteiset rosvopaistit sotiemme
veteraaneille Kauhavalla
8. elokuuta. Veteraaneja
vaimoineen oli saapunut
Lentosotakoulun tilavaan
halliin pitkälti toista tuhatta. Kunniavieraat nauttivat
laadukkaasta ohjelmasta ja
maakuopassa viisi tuntia
muhineesta lampaanlihasta
eli rosvopaistista.
Finnairin vapaaehtoiset
yhdessä puolustusvoimien kanssa ovat järjestäneet
vastaavanlaisia tilaisuuksia eri puolilla maata jo
kuudentoista vuoden ajan.
Sinapilla, ketsupilla ja
mausteseoksella marinoitu
lammaspaisti on ollut veteraanisukupolven mieleen.
Kuvat Helena Vistbacka.

Rosvopaistia oli reilut 300 kiloa. Sitä annospaloiksi leikkaamassa oli myös kuvassa keskellä
oleva kansanedustaja Raimo Vistbacka.

Hyvä seura ja maittava ruoka miellyttivät veteraaneja. Kuvassa Vistbacka alajärveläisten
Ida ja Matti Halla-ahon seurassa.

Parlamentarismin kriisi

Vaalirahoitussotkujen
yhteydessä on puhuttu jopa parlamentarismin
kriisistä; äänestäjille on
perustellusti jäänyt epäilys
edustajiemme lahjomattomuudesta.
Samanaikaisesti valtapuolueet pyrkivät leikkaa-

maan kansalaisten suoraan
valitseman presidentin valtaa entisestään. Sillä kuulemma vahvistettaisiin parlamentarismia.
Tosiasiassa parlamentarismin kriisi on, että meillä
ei ole parlamentarismia.
Se on korvattu hallitusvallalla, jota toteutetaan
hallituspuolueiden johdon,
valtaeliitin, saneluvallan
kautta. Hallituksen tahto
puolestaan on EU:n taskussa. Eduskunnalla on enää
vain puheoikeus.
Enemmistöhallituksella
on enemmistö kaikissa edus-

kunnan valiokunnissa, joten
lakien valmistelu tapahtuu
niin ministeriöissä kuin
eduskunnassakin hallituksen ohjauksessa. Kirjaamaton sääntö on, että hallituspuolueiden edustajat eivät
muuta hallituksen esitystä
kuin poikkeustapauksessa
hallituksen suostumuksella.
Enemmistöhallituksella
on enemmistö myös suuressa salissa, joten sielläkin
päätökset tehdään hallituksen ohjauksessa. Hallituspuolueiden edustajien
poikkeamissa hallituksen
kannasta nähdään lähes

skandaalin aineksia, joka
johtaa vähintään niskuroijan vakavaan puhutteluun.
Kansanedustajien aloiteoikeuskin on vain teoreettinen, sillä hallitukselle
epämieluisat aloitteet jätetään raukeamaan; hallitus ei valmistele niitä, joten ne eivät tule koskaan
eduskunnan käsiteltäviksi.
Hallitukselle epämieluisat
rinnakkaislakialoitteetkin
hylätään jo valiokuntavaiheessa hallituspuolueitten
edustajien äänin.
Surkuhupaisimpia ovat
hallituspuolueitten edus-

tajien tekemät hallituksen
esityksistä poikkeavat lakialoitteet: he luopuvat itsekin aloitteistaan, eivätkä ne
tule koskaan eduskunnassa
äänestettäviksi. Ja vaikka
tulisivatkin, niin aloitteen
tekijät äänestävät itse omaa
aloitetaan vastaan. Saavathan he sentään kirjallisen dokumentin, jolla voi todistella
äänestäjille kuinka aktiivisia
he ovat asiassa olleet.
Parlamentarismia ei pelasteta eikä vahvisteta presidentin valtaoikeuksia leikkaamalla. Se valta ei siirry
edes hallitukselle, vaan

EU:lle. Presidentin valtaoikeudet ovat nykyisellään
ulko- ja turvallisuuspolitiikan piiriin kuuluvia, ja hyväksymisvaiheessa olevassa
perussopimuksessa - EU:n
perustuslaissa - ne on määritelty EU:n suvereeniin toimivaltaan kuuluviksi. Suomen edustajat saavat vain
olla mukana niissä pöydissä, joissa Suomen puolesta
päätöksiä tehdään ja Suomen oikeuksia leikataan.
Jorma Uski
Perussuomalaiset
Keski-Suomen piirisihteeri
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VAPAA SANA

Ulkomaiset autoilijat Kymessä
Kymessä ja Etelä-Karjalassa ulkomaalaiset
autoilijat antavat oman
pikantin mausteensa tieliikenteeseen. Jokainen autoileva on saanut huomata, että varsinkin pitkissä kilvissä
olevat autot saattavat tehdä
yllättäviäkin liikkeitä. Keskieurooppalaiset taas ajavat
välillä hyvinkin varovaisesti. Maakuntamme autoilijat
ovat oppineet vaihtelevalla
menestyksellä ennakoimaan
ja varomaan liikenteessä.
Monesti varsinkin nämä
pitkäkilpiset autoilijat viis
veisaavat liikennesäännöistä
ja nopeusrajoituksista. E18tie muistuttaa pahimmillaan
lähinnä Le Mans -ajoja.
Isoilla autoilla ajetaan kuin
panssarivaunuilla muista
piittaamatta. Siihen on syynä liikennevalvonnan vähäisyys sekä rangaistuksien mitättömyys. Tällainen pysäytetty ulkomaalainen ei välitä
pätkääkään mahdollisesta
sakosta. Tietoja on mahdotonta pitävästi tarkistaa ja
poliisin jatkaessa partiointiaan lentävät sakkolaput
tienviereen, itärekkakuskien
heittämien ”kakkapussien”
sekaan kaunistamaan suomalaista maisemaa.
Tähän on tultava loppu,
kerta kaikkiaan. Karhulan

oikeustalolla saattaa olla
kuukaudessa jopa 20 tapausta, jossa ulkomaalaista
syytetään liikennerikkomuksesta. Nämä eivät koskaan saavu paikalle, eikä
heitä koskaan tavoiteta. Oikeuslaitos ja poliisi tekevät

tässä turhaa työtä, jonka
kustannukset maksavat veronmaksajat ensin rahallaan
ja tiellä pahimmillaan omalla verellään. Poliisi ei edes
viitsi puuttua kaikkiin ulkomaalaisten rikkomuksiin,
koska tietävät, että heitä ei

edesvastuuseen saada. Ikävää, mutta tällaisia havaintoja on liikenteestä tullut.
Tavallisen kansalaisen
hengellä ja nahalla ei tunnu
valtionvallan mielestä olevan mitään arvoa. Ilmeisesti
jonkun herran pitää henkensä tällaisen tapauksen vuoksi heittää, jotta jotakin saadaan aikaan. Ratkaisujakin
olisi, jos tahtoa ja varsinkin
uskallusta riittää. Kun poliisi pysäyttää tällaisen ulkomaalaisen, jonka sakon
maksamisesta ei voida olla
varmoja, niin laitetaan autoon tien päällä heti rengaslukko, jonka saa pois kun
maksaa sakot ja sekä lukon
asentamisesta että poistamisesta aiheutuneet kulut.
Jos rike on niin törkeä, että
epäilty halutaan oikeuden
eteen, niin auto takavarikoidaan istuntoon saakka poliisin hoteisiin. Jos syytetty
ei saavu oikeuteen, niin auto
takavarikoidaan valtiolle.
Samoin tuomittu ei saa
autoaan takaisin ennen rangaistuksen suorittamista.
Nyt on aika laittaa asiat
ojennukseen ja lopettaa turha nöyristely.

ottamalla vain joka toisen
pillerin.
Tällainen peli ei vetele.
Mihin on kadonnut hyvinvointiyhteiskunta ja yhteisvastuu? Ahneiden pörssiyhtiöiden kitoihinko?
On aika, jolloin myös
kuntien, kaupunkien ja valtion tulee osallistua pienituloisten aseman parantami-

seen tekemällä inhimillisiä
päätöksiä. Ei ole oikein,
että ulkoistamalla palvelut
säästöjen nimissä niiden
käyttäjät joutuvat maksamaan sen nahoissaan. Peräänkuulutan inhimillistä
otetta päätöksentekoon!
Meistä jokainen voi
vaikuttaa tähän omalta
osaltaan, jollei itse osallis-

Poimintaa riittää: marjat kypsyvät niin puutarhoissa kuin metsissäkin. Suomi on siitäkin hieno maa, että
täällä laki tuntee niin sanotut jokamiehen oikeudet, eli
tietyin edellytyksin jokaisella on mahdollisuus esimerkiksi marjastaa toisen omistamassa metsässä. Marjoja
voi poimia omiin tarpeisiin mutta myös myyntiin. Niin
tekevät ainakin ahkerat eläkeläiset. Marjojen myynnistä saatu tulo on verotonta, siinä ei verokarhun tassu
ole välissä.
Kun itsekin innokkaana marjastajana kuljen lähiseutujen metsissä, niin ihmettelen sitä, että kaikki siellä tapaamani poimijat ovat jo keski-iän ylittäneitä. En
tosin ole siellä törmännyt venäläisiin, virolaisiin enkä
edes thaityttöihin, jotka uskaltavat sentään metsiimme
karhuista, susista ja muista pedoista huolimatta. Tästä
petojen pelostako vai mistä sitten johtuu, ettei nuoriamme kiinnosta tällainen reipas ja taloudellisesti jopa
merkittävä harrastus?
Sitä passaa kysyä ja ihmetellä. Näillä näkymillä tekisi mieli ennustaa, että me marjastajat olemme myös
katoava “luonnonvara.” Ajan saatossa katoamme samassa tahdissa kun luonnostamme muutenkin katoaa
erilaisia kukkia ja muita kasveja. Sen ikävän asian voi
marjareissuillakin todeta.
Marjoja ja sieniä riittää kaikkien poimittaviksi, sillä
on laskettu, että vain noin viisi prosenttia vuosittaisesta
sadosta poimitaan ja loppuosa mätänee metsiin. Kuka
tuonkin laskelman on tehnyt? Etteivät vain EU-herrat
sateliitteineen ja tutkineen olisi taas olleet asialla? Mene
ja tiedä.

Aukusti

Raul Lehto

Hallitus ja oppositio
satuhäissä
kustannuksellamme

Mistä rahat riittämään?
Alkuvuoden inflaatiouutiset ja hintojen nousu
ovat käyneet kaikkien kukkarolle, mutta heikoimmalla ovat kuitenkin pienituloiset ja eläkeläiset. Mistä
rahat riittävät ruokaan ja
muihin elinkustannuksiin
sekä lääkkeisiin. Moni on
joutunut sananmukaisesti
puolittamaan lääkekulunsa

Marjastajat - katoava
luonnonvara

tumalla toimintaan, niin
äänestämällä
tulevissa
kuntavaaleissa inhimilliset
arvot omaavia ehdokkaita.
Perussuomalaisista sellaisia
löytyy. Pieniä ihmisiä pienten ihmisten asialla.

Jaana Siukola
Järvenpää

Kansanedustajat Taiveaho (sd.) ja Kaikkonen
(kesk.) avioituivat ja viettivät satuhäitä lainarahalla,
vaikka kansanedustajien palkkoja nostettiin huhtikuun
alussa 5,8 prosenttia.
Uskaltaneeko kysyä näiltä vihityiltä, paljonko kansaneläkkeet ovat nousseet? Entäpä elintarvikkeiden
hinnat?
Onko keskustalaissosialismi Suomen tulevaisuuden
tuki ja turva myös tulevaisuudessa? Mitä tähän sanovat
Perussuomalaiset edessä olevissa kunnallisvaaleissa?

Jorma E. Taivainen
Vantaa

Lupauksia luvassa
On jälleen tulossa mielenkiintoiset
vaalit.
Odotan innostuneesti mitä
nyt lupaillaan.
Eduskuntavaaleissa lupailivat 500 euron palkankorotuksia ja kaikkea muuta hyvää. Toteutumassa on
perintöverouudistus, joka
antaa suurille perinnöille
entistä paremmat ehdot.
Sairaanhoitajatkin saavat
sen luvatun summan, mutta
todennäköisesti pikku hiljaa, ehkä peräti 50 euron

kuukausikorotus per vuosi.
Mutta taidettiin uhata jopa
vankilalla, jos yrittää jotain
muuta.
Eräs toveripuolue Kokoomuksen kansanedustaja
kysyi eduskunnassa: “Mikä
olisi sopiva summa?” Vastaan vastakysymyksellä:
Olisiko 100-500 prosenttia
sopiva? Tällaisia palkankorotuksia saivat henkilöt,
joiden palkka on 1-2 miljoonaa euroa!
Takaisin tuleviin vaalei-

hin. On syytä muistaa Juha
“Watt” Vainion laulelma,
jossa sanotaan tähän tapaan (ei aivan sanatarkka
lainaus): Herrat Helsingin
on hienoja kuten tiedät, he
ovat maistereita, tohtoreita,
insinöörejä melkein jokainen. He tuulentupaa lupaa
meille melkein jokainen.
Sekä kuun ja tähdet, mutta miten käy jälkeenpäin?
Häipyy tohtorit ja maisterit ja hieno joukko muu,
kauniit lupaukset unohtuu,

käteen lyödään luu. Ne on
herrain puheet herkässä, se
sillä lailla on.
MOT - Mikä Oli Todistettava. Että tällaista kisailua on luvassa jälleen. Meidän Perussuomalaisten ei
tule sortua tällaiseen, vaan
on pysyttävä lupauksissa
mahdollisuuksien rajoissa.

Heimo Mikkanen
Järvenpää

Ohjeet
Vapaaseen sanaan
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu
pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
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Yleisradion julkinen vaalivilppi
tutkinnan alle
Laki Yleisradio Oy:stä
määrittelee sen julkisten
palveluiden osalta, että
“Yhtiön tehtävänä on tuoda
täyden palvelun televisio- ja
radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville
yhtäläisin ehdoin. Toiminnan tulee julkisen palvelun
erityisinä tehtävinä tukea
toimivaa kansanvaltaa tarjoamalla yhteiskunnallisista
kysymyksistä monipuolisia
tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja.”
Vaalien
yhteydessä
Yleisradion toimintaperiaate ei toteudu lain hengen
mukaan. Yleisradio Oy on
osoittanut olevansa kiinnostunut vain kokoomuksen, demarien ja keskustan
toimintaa tukevien vaaliohjelmien lähettämisestä.
Toimillaan Yleisradio, toi-

mintaperiaatteidensa vastaisesti, vääristää ja siten
tukahduttaa pienten puolueiden poliittisen sanoman
tasa-arvoisen julkistamisen.
Yleisradion televisiokanavien vaikutus yhteiskunnan julkiseen poliittiseen
keskusteluun on merkittävä.
Tiedämme, että valtapuolueilla ei ole varaa siihen, että
marginaalipuolueiden suosio nousee. Pelon taustalla on se fakta, että vaikka
pienten puolueiden saama
suosio ja äänimäärä ei ehkä riitä valtaannousuun
kaikkialla, riittää se vähentämään, ehkä jopa pudottamaan valtapuolueita niiden
nykyisestä asemasta.
Eduskunta valvoo Yleisradio Oy:n toimintaa ja nimittää hallintoneuvoston,
joka koostuu 21 kansanedustajasta (nyt: kokoo-

mus 6, keskusta 6, demarit
5, muut 4), joilla on valta
määritellä mitä julkiseen
keskusteluun tuodaan, ja
mitä jätetään pois.
Suomessa kolmen valtapuolueen kopla, kokoomus,
keskusta ja demarit ovat,
vaaleista ja hallitusten kokoonpanoista riippumatta,
aina jakaneet kaiken poliittisen julkisuuden ja vallan.
Mielestäni Yleisradio Oy
rikkoo räikeästi sille määriteltyä tehtävää ja käyttää
väärin sille suotua valtaa.
Näissä oloissa näyttää vakavasti siltä, että Suomikin
tarvitsee YK:n apua vaaliensa järjestämiseen, jotta hallituksen joukkojen vaalivilppi
saadaan kitkettyä pois.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula
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antti.valpas@eduskunta.fi

Pirkko Ruohonen-Lerner

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
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Taloudenhoitaja: Tiina Sivonen
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Pj: Vesa-Matti Saarakkala
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Sihteeri: Johannes Nieminen
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Suomeen perustettava valtiollinen
energiayhtiö
Arvoisat Perussuomalaiset! Suomeen pitää perustaa valtiollinen energiayhtiö esim. Vapon ja Kemijoki Oy:n pohjalle. Rakennetaan muutama suurempi
ydinvoimala Itä-Suomeen

ja pohjoiseen turvaamaan
sähkön saanti ja ratkaistaan
aluepoliittiset
ongelmat
kerralla. Sähkön vienti tulisi kaupan päälle. Näyttää
siltä, että Koilliskairakin
tyhjenee ennätysvauhtia.

Helsinki todella tarvitsee Sipoon alueet sosiaalirakentamiseen, kun täällä ruvetaan
tavaroita pakkaamaan.

Rauno Kallunki
Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

■ LYHYET
Perustettu: 1995

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset rp:n
tilinumerot:
Nordea 218518-148703
Sampo 800013-70212996

On aika saada muutos nykypolitiikkaan. Äänestämällä
perussuomalaista ehdokasta muutos tulee sinunkin kuntaasi varmasti.

Nim. Vanha konkari
Oletko antanut euroja hyväntekoon? Miettikää mihin
annatte ja mitä... Ensin Suomi kuntoon ja kettutyttöillään
sitten jos jää vielä annettavaa.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Lasse A. (Pile)
Peräseinäjoen markkinoilla kuultua. Eräs keskustalainen
saapuu perussuomalaisten teltalle ja toteaa, että teillähän
on kova meininki päällä. Otatte demareilta äänestäjiä ja
osoitatte piiput keskukstaa kohti.

Orvo Hakala

On se niin väärin!
Maassamme on asunnottomia, on leipäjonoja ja tuhatmäärin vähävaraisia pienellä eläkkeellä sinnitteleviä eläkeläisiä.
Vanhusten hoidossa tingitään jopa vaipoissa, koululaisten
ruokailuissa nuukaillaan.
Yhtä instituutiota linja ei tunnu koskevan. Kesällä hankitaan muutaman tunnin käyttöä varten ”miljoonalaiva”,
eikä asia tunnu yhtään hävettävän! Meidän veronmaksajien
puolustusministeriä tarvittaisiin nyt kansaa puolustamaan!

Paavo Närvänen, Pirkanmaa

vanha osoite:

