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Köyhien määrä
kaksinkertaistunut

Kallis allekirjoitus
Heli Salminen kirjoitti hyvässä uskossa
nimensä kalliisiin takauspapereihin yli
kaksikymmentä vuotta sitten. Allekirjoituksen hinta: hänen loppuelämänsä.

- Köyhien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Eriarvoisuuden raju kasvu hätkähdyttää,
sanoo Raimo Vistbacka.
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Joulupukki lupasi puoluejohdolle lahjoja

Kuvat: Harri Lindell

Valtiosalin joulukuusi
on perinne
Eduskunnan Valtiosalin kuusi on hankittu Metsäylioppilaiden kuusikaupasta. Joulukuusiperinne on vanha, varmuudella jo 70-luvulla Valtiosalissa on ollut koristeltu kuusi.
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Tietokoneet vievät
hoitajien ajan joulunakin
Oltiinpa sitten sairaalan
kirurgisella osastolla tai
terveyskeskuksen vuodeosastolla, vie tietotekniikan
päivittäinen käyttäminen
liian ison siivun varsinaisesta työajasta.
Ohjelmien hallitsematon kirjo on yksi oleellinen
ongelma, johon sairaalaelämässä törmää. Jokainen sairaala päättää itse, mitä tietokone-ohjelmia se hankkii.
Ohjelmiin sijoitettu tieto ei
sitten kuljekaan enää seuraavaan sairaalaan, eikä aina saman talon sisälläkään.

Koska ohjelmat ovat tyystin erilaisia keskenään, niitä
hankittaessa ei ole osattu
ajatella kokonaisuutta.
Monesti hoitajat ja lääkärit joutuvat syöttämään
potilastiedot useampaan eri
ohjelmaan talon sisällä. Tämä moninkertainen työ on
täysin tarpeetonta, pelkkää
byrokratian rattaiden rasvaamista. Terveydenhuollossa käytettyjä ohjelmia
vain muutamia mainitakseni
ovat esimerkiksi Miranda,
Opera, Oberon, Wbacess,
Pacs ja Fial. Nämä ovat vain

■ PUOLUESIHTEERI

pieni osa terveydenhuollon
käyttämistä ohjelmista, tietojärjestelmiä on käytössä
noin neljätuhatta. Tämän
tietotekniikan lisäksi tieto
usein kirjoitetaan vielä paperillekin.
Tiedon puute on syynä
tähän katastrofiin
Ohjelmien käyttö on perusteltua, kun haetaan kokonaiskuvaa siitä, miten
saavutetaan nopeutta ja sitä kautta säästöä. Monesti
sairaaloiden laitteet ja tilat

pitää saada mahdollisimman kustannustehokkaasti
käyttöön. Voimavaroja tuhlaantuu kuitenkin turhaan
ja on paljon päällekkäisiä
tarpeettomia toimintoja.
Julkishallinnon ja erityisesti terveydenhuollon tietojärjestelmät pitää saada
yhdenmukaistettua ja selkeytettyä. Yhteensopimattomien ohjelmien vuoksi
tuhlaantuu valtava määrä
veronmaksajien varoja aivan turhaan. Tästä eivät
hyödy kuin alan konsultit
ja ohjelmien myyjät.

Tavoitellun säästön sijasta onkin syntynyt huomattava menoerä yhteiskunnalle. Yksi syy tähän on
mielestäni tietenkin se, että
palvelut on usein ulkoistettu eikä tietotaitoa löydy
riittävästi terveydenhuollon
omasta henkilökunnasta.
Potilasturvallisuus ja ihmisten mahdollisuus päästä
riittävän nopeasti hoitoon
heikkenee. Syynä tähän on
tietokoneohjelmien huono
hallittavuus. Suuressa terveydenhuoltolaitoksessa voi
olla jopa sata erilaista kes-

kenään yhteensopimatonta
tietojärjestelmää.
Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat mielestäni hankkineet
tietokoneohjelmansa epäammattimaisesti ja osaamattomasti. Erikoissairaanhoidon
työtunneista kuluu jopa noin
60 prosenttia tietokoneiden
kanssa puuhasteluun ja varsinainen potilaiden hoitaminen
on jäänyt toissijaiseksi. Näin
joulun alla toivonkin päättäjien saavan lahjaksi Viisasten
kirjan, jota tutkimalla he voisivat löytää järjen hippusen
muun tekstin joukosta.

laskeutuu rauha ja hiljaisuus, joka toisaalta saattaa
yksinäiselle joulun viettäjälle olla ankea kokemus.
Tämän muistaen, pyrkikäämme kukin mahdollisuuksiemme mukaan huomioimaan myös yksinäisiä
lähimmäisiämme.
Perussuomalainen väki
voi käydä joulun viettoon
tyytyväisin mielin. Kunnallisvaalien suuri voitto
oli lopullinen läpimurto.
Olemme nyt aidosti valtakunnallinen puolue. Voimaa ja uskottavuutta on
tullut reilusti lisää.

Meillä Perussuomalaisilla piisaa toki työtä toimiessamme tasavertaisemman
yhteiskunnan puolesta, nyt
ja alkavana vuonna 2009.
Sitä työtä riittää tehtäväksi jokaiselle omalla paikallaan, omalla panoksellaan.
Yksin ei kukaan ole mitään,
yhdessä voimme vaikuttaa
suomalaiseen yhteiskuntaan
ja sen kehityksen suuntaan.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Joulu on
valon ja ilon juhla
Elämme suuren juhlan,
joulun kynnyksellä. Siihen
liittyy monia myönteisiä
mielikuvia. Joulu katkaisee
hetkeksi arkisen aherruksen, tuoden tullessaan elämäämme valoa ja lämpöä,
sekä hyvää tahtoa ihmisten
keskuuteen. Siksi ei ole mikään ihme, että joulua odotetaan.
Joulun odotus näyttäytyy kovin erilaisena eri puolilla armasta Suomeamme.
Huonoilta uutisilta ei olla
vältytty. Elämme nopean
muutoksen aikaa ja talouden murros ravistelee yh-

teisöjä ja elinkeinoja. On
vaikeaa virittäytyä iloiseen
kulutusjuhlaan niillä paikkakunnilla, joissa lomautus tai irtisanomisuhka vie
pohjaa pois koko elämältä.
Epätietoisuus ja epävarmuus ovat monien perheiden kutsumattomana jouluvieraana.
Tässä tilanteessa tulee
helposti mieleen, kenelle
aikoinaan ensin kerrottiin
joulun ihmeestä. Silloisen
yhteiskunnan vähäväkisimmät, yölläkin työssä olleet
paimenet kuulivat viestin
ensimmäisinä. Viesti kertoo
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siitä, että on olemassa toisenlainen arvojärjestys kuin
yhteiskuntamme näkyvä
hierarkia.
Joulurauha on yksi
yhteiskuntamme tärkeistä arvoista ja suomalaiset
viettävät joulunsa yleensä
perinteisesti ja perhekeskeisesti. Perinteet voivat vaihdella, siten kuin ovat kullekin tavaksi muotoutuneet.
Yleisesti jouluun kuuluvat
ainakin joulusauna, koristeltu joulukuusi, jouluateria kinkkuineen ja muine
herkkuineen. Me vierailemme omaistemme haudoilla,

Erikoistoimittaja:
Kuvat:

Taitto:

Webmaster:
Vakituiset avustajat:

sytytämme kynttilät heidän
muistolleen, käymme joulukirkossa, välitämme joulutervehdyksiä ja jaamme
joulumieltä, antamalla ja
vastaanottamalla lahjoja.
Lapsiperheissä eniten odotuksia kohdistuneekin joulupukkiin, jonka vierailua
lapset aattoiltana malttamattomina odottavat. Pukin kun tiedetään tuovan
lahjoja, mikäli lapset ovat
olleet kilttejä.
Joulu on valon ja ilon
juhla. Jouluna pimeyskin
on pehmeää ja rauhoittavaa. Tuokioksi kaiken ylle

Mika Männistö, puh. 040-352 9368
Pauli Artturi Luttinen
ja Kuvapörssi Oy sekä toimittajien
ja puolueväen ottamia kuvia
Hyvän Olon Mediat Oy
Torikatu 7 A 26, 38700 Kankaanpää
Puh: 0207 920 362, fax: 0207 920 370
Harri Lindell
Reijo Ojennus, Marjo Pihlman,
Jorma Uski, Vesa-Matti Saarakkala,
Vaili K. Jämsä-Uusitalo, Alpo Ylitalo.

Tilaukset/jäsenrekisteri: Marjo Pihlman 0207 430 802
E-mail:
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Toivotan Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta
kaikille Perussuomalaisten
kannattajille ja lehtemme
lukijoille.

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus:
5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus:
50,- / tunti
Painopaikka:
SPOY, Kokemäki
Painopinta-ala:
260 x 380 mm
Palstojen määrä:
5-6 kpl
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja otsiko
ida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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timo.soini@eduskunta.fi

Eduskunnassa sanottua
”Suomessa tutkitaan nimittäin hyvin paljon asioita ja
sitten ei todellakaan tehdä oikeastaan mitään. Kaiken
näköiset valiokunnat sitten käyvät sanomassa, mutta
kunnon päätöksiä ei asioista uskalleta tehdä, koska
kyse on politiikasta. Tässäkin asiassa tietysti Viro on
luvannut, että heidän veronsa nousee, ja samaa ovat
luvanneet muut Baltian maat. Mutta nyt, kun lama
on iskenyt todella verisesti kyseisiin valtioihin, niin on
ehkä turha odottaa apua siltä kannalta.”

Pertti Virtanen 8.12.2008

Isoja asioita pienille ihmisille
Elämässä sattuu ja tapahtuu. Maailmanlaajuisen kapitalismin rappioilmiöt
aiheuttavat suurta vahinkoa myös Suomessa. Amerikkalaisten subrime- juppien ja islantilaisten turskantuoksuisten pörssipelureiden liikkeelle saama
kansainvälisen rahamaailman pyörremyrsky kovistelee suomalaisiakin.
Nämä ovat isoja asioita pienille ihmisille. Kaikkea ei
ole vielä nähty. Itä-Euroopan entisissä sosialistimaissa, nykyisissä EU:n alusmaissa, muhii pahanlainen
pankkikriisi.
Hyvinä aikoina Kreikka,
Italia, Portugal ja muut ”kabardiinihousu -vyöhykkeen”
maat eivät saaneet valtiontalouttaan ylijäämäiseksi.
Kuinka se nyt pahan taantuman aikana onnistuisi? Kuka heille lainaa rahaa elvyttämiseen ja millä korolla?
Suomessa on nyt satsattava kaikin voimin siihen,
että ihmiset pysyvät töissä.
Valtion ja kuntien on näy-

tettävä esimerkkiä. Pienyrittäjien pääomahuolto on
avainasemassa. Terveitä yrityksiä ei saa päästää nurin.
Vanhasta testamentista
ja elämän opetukseen nojautuen tiedämme, että lamat tulevat ja menevät. On
seitsemän lihavaa ja laihaa
vuotta ja nämä vaihtelevat.
silti se tulee aina muka yllätyksenä. Kultaisen vasikan
palvojille tulee loppu aina
yllätyksenä. Ei siinä ole sen
kummempaa, että on toiminnallaan saanut sen palkan, joka saada piti.
Perussuomalaiset kannattavat järkevää elvyttämistä sellaisiin kohteisiin,

jotka ylläpitävät kotimaista
kulutuskysyntää ja auttavat
suomalaista ihmistä nyt ja
tulevaisuudessa. Tärkeää on
se, mikä on ihmiselle hyvä.
EU-demokratiaa
Irlannille
EU-demokratiassa
kyllä
merkitsee kyllä, ja ei, merkitsee sitä, että äänestetään
niin kauan, että tuloksena
on kyllä. Pieni Irlannin kansa pistetään nyt menemään
läpi kapeasta portista. Nöyryyttävää katsella, kuinka
pientä kansaa nöyryytetään.
EU pakottaa Irlannin
äänestämään uudestaan
SAMASTA sopimuksesta,
minkä se jo kerran hylkäsi.
Näin on, sillä muutenhan
kaikki muut jo ratiﬁoineet
maat joutuisivat käsittelemään uuden sopimuksen
uudestaan.
Moinen EU-pelleily on
saanut minutkin pohtimaan
EU-ehdokkuutta. Toivon,
että minun ei tarvitse olla ehdokkaana, vaan että
saamme edustavan ja hyvän
ehdokaslistan, jolla saam-

me vähintään yhden paikan
EU-parlamenttiin. Kylmä
tosiasia on, että ehdokasasettelu ratkaisee saammeko paikan. Kannatusta on,
meidän on huolehdittava
siitä, että äänestäjä uskoo,
että listalla on läpimurron
mahdollisuus.
Perussuomalaiselle kenttäväellä on suuri vastuu
esittäessään ehdokkaita EUvaaleihin. Jokainen ehdokas
tarvitsee vähintään kymmenien ihmisten tukiryhmän.
Joulu on Kristuksen
syntymäjuhla
Joulu on Kristuksen syntymäjuhla. Joulun aikana
on syytä tutkiskella elämän suuria totuuksia. On
annettava aikaa itselle ja
läheisille. Sinulla on mahdollisuus toteuttaa Joulun
sanomaa. Antaa aikaasi ja
itseäsi muille.
Muistakaamme yksinäisiä ihmisiä. Heitä on paljon.
Kristus on keskellämme,
jotta kenenkään ei tarvitse
olla yksin. Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta.

PerusSuomalainen 1/2009 ilmestyy

23.1.2009.
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
tiistaina 13.11.2009.

”Kokemuksia saatiin, kun kerralla rysäytettiin alas
väkevienkin viinojen hintoja aika tavalla: Kotipoltto,
pontikan keitto, on loppunut. Ei enää ainakaan huhut kerro, että sitä olisi saatavilla tuolta kylänraiteilta.
Myöskin pimeä viinanmyynti, sillä tavoin kuin sitä aikaisemmin oli, loppui. Vaarana on minun käsittääkseni
se, että jos hintoja lähdetään korottamaan, niin salakuljetus lisääntyy välittömästi ja kotipoltto samaten tuolla
reuna-alueilla ja miksei myös kaupunkiasunnoissa.”

Raimo Vistbacka 8.12.2008
”Nyt kun työttömyys todella pahenee ja EU:sta ei ole
apua, niin kuin yleensäkään ei ole, niin täytyy hallituksen tehdä ja ottaa ehkäpä naftaliinistakin vanhoja
hyviä keinoja. Esimerkiksi velvoitetyöllistäminen pisti
kunnat ja valtion vastuuseen. Nythän on tärkeätä, että nimenomaan ihmisillä on töitä. On järjetöntä ajaa
silloin valtion tuottavuusohjelman isoja asioita läpi ja
pistää ihmisiä työttömiksi, koska nyt olisi nimenomaan
julkisen sektorin tehtävä työllistää, koska maa on täynnä tekemätöntä työtä.”

Timo Soini 4.12.2008
”Ruuan hinnan nousu on arkipäivää myös meillä Suomessa. Tiukoille joutuvat pienituloiset, kuten opiskelijat, työttömät, lapsiperheet sekä eläkeläiset. Aterioiden terveellisyydestä ja monipuolisuudesta joudutaan
monessa kotitaloudessa tinkimään, ja leipäjonoihin
turvautuvat yhä useammat. Näin ei hyvinvointivaltiossa saisi olla. Kysynkin, onko ministeriössä pohdittu
konkreettisia toimenpiteitä myös suomalaisten köyhien
auttamiseksi ruokakysymyksissä.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 27.11.2008
”Omaishoitajien asema maamme terveydenhuollossa
tulee lähivuosina olemaan yksi suurimmista terveydenhuoltoamme kohtaavista haasteista. Vanhusten suhteellinen määrä väestöstämme kasvaa, ja samalla kasvaa riski, että yhä useampi vanhus joutuu makaamaan
vuodeosastolla vaipoissa ja makuuhaavoissa vain siksi,
ettei hänellä ole kotihoitajaa tai mahdollisuutta päästä vanhusten palvelukotiin. Pula hoitajista on tosiasia.
Vuodeosasto ei saa olla mikään vaihtoehto kotihoidolle tai vanhusten palvelutaloille.”

Pentti Oinonen 14.10.2008

Eduskunnan
peruskorjaus etenee
Eduskunnan kiinteistöjen peruskorjaus etenee. Ensi vuoden
alussa peruskorjataan ns. D-talon (vanha kaupunkiliiton
talo) sisäänkäynti sekä turvatarkastus tukitiloineen. Asiasta päätti kansliatoimikunta 4.12.2008. Hankkeen kustannusarvio on 2,7 milj €.
Eduskuntatiedotus
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PerusSuomalaisten kannatus jo 6,3%
Kansa on herännyt ja se haluaa muutosta. Olemme yltäneet jo yli kuudenprosentin
kannatusrajan ylitse, reilusti ohitse RKP:n ja Kristillisdemokraattien. Vasemmistoliiton
kannatuksen ohi pääseminen on jo lähellä, on vain ajan kysymys, koska se toteutuu.

Kouvolan ja Salon
suurkuntiin ennätysmäärä valtuutettuja
Tällä valtuustokaudella Kouvolan ja Salon uusiin suurkuntiin valittiin poikkeuksellisen paljon
valtuutettuja, 75 kumpaankin. Enemmän valtuutettuja valittiin vain Helsingissä (85). Syynä
poikkeuksellisen suuriin valtuutettujen määriin
on kuntalain mahdollistama laajennettu valtuustokoko kymmenessä kuntaliitoskunnassa. Jättivaltuustoja syntyi Kouvolan ja Salon lisäksi Ylöjärvelle (51), Raaseporiin (59), Lappeenrantaan
(71), Pöytyälle (39), Alajärvelle (43) ja Huittisiin
(43) yhden valtuustokauden ajaksi sekä Sastamalaan (59) ja Maskuun (43) peräti kahdeksi
valtuustokaudeksi.

Alpo Ylitaloa esitetään
EU-vaaliehdokkaaksi
Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous päätti yksimielisesti esittää Alpo Ylitaloa ehdokkaaksi
ensi kesänä pidettäviin EU-vaaleihin. Vaaleihin
osallistuvat ehdokkaat valitsee ja nimeää puoluehallitus.
EU-vaalien vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 27.5.2.6. ja ulkomailla 27.-30.5. Äänestyspäivä ei ole
Helluntai 31.5.2009 sunnuntaina.

Muista tehdä
vaalirahoitusilmoitus!
Lain mukaan jokainen kunnallisvaalissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu on velvollinen
tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan ja
vaalikampanjansa kuluista, vaikka ulkopuolista
rahoitusta tai kampanjakuluja ei olisi ollutkaan.
Ilmoituksen voi tehdä oikeusministeriön
vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella,
joka on saatavissa oikeusministeriön verkkosivuilta (www.vaalit.ﬁ). Ilmoitus on allekirjoitettava, jolloin ehdokas ottaa vastuun sen sisällön
oikeellisuudesta. Kuitteja tai kopioita ei liitetä
ilmoitukseen. Lisätietoja saa kuntien keskusvaalilautakunnilta.
Vaalirahoitusilmoitus on toimitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle kahden kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistumisesta, eli
viimeistään 29. joulukuuta 2008.

Satakunnan piirikokouksessa
paljon uusia kasvoja
Satakunnan piiriltä on kyselty monesta kunnasta, jossa
puolueella ei ollut kunnallisvaaliehdokkaita, miksette asettaneet ehdokkaita
vaikka olisitte saaneet paljon ääniä. Tämän johdosta
Satakunnan piirikokouksessa Porissa 27.11. päätettiin
pyrkiä asettamaan seuraavissa
kunnallisvaaleissa
jokaiseen avoinna olevaan
kuntaan paikallisosasto ehdokkaita hakemaan.
Tulevista EU-vaaleista
oltiin innostuneita ja varmoja siitä, että puolue saa
paikan. Päätoimittajalle tuli
vähän sellainen tunne, että
kokousväki lähtee jo heti
tilaisuuden jälkeen EU-julisteita liimailemaan, kun
kovin kyseltiin mistä niitä
saa. Soneran lankaverkon
purkaminen huolestutti,
varsinkin kun vanhusväestö on muutenkin huonossa
asemassa tässä yhteiskunnassa. Palvelut heikkenevät
koko ajan sivukylillä. Kun
lankayhteyksien tilalle luvataan langattomia yhteyksiä,
niiden haittapuolena on se,
että ne ovat kovin hitaita
nettikäytössä. Sietää kysyä
myös, mahtavatko toimia
ollenkaan. Terveisiä puolueen johdolle, puolustakaa heikompiosaisia tässä
maassa.
Satakuntaan suunniteltiin piiritoimistotiloja
Poriin ja muisteltiin siellä
joskus sellaisen olleenkin,
vaikka rakennus jossa tilat
sijaitsivat on kylläkin jo purettu. Samaan tilaan siis ei
ole paluuta, vaan uutta on
ruvettava katselemaan.
Arkinen työ alkaa
Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva oli
vuosikatsauksessaan tyytyväinen Satakunnan kuuden
prosentin kannatukseen
kunnallisvaaleissa.
Menestyksen salaisuudeksi Seppo listasi puolueen
uskottavuuden nousun onnistuneen vaalilehden ansiosta, jota oli mieluisa jakaa.

Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva oli vuosikatsauksessaan tyytyväinen
Satakunnan kuuden prosentin kannatukseen kunnallisvaaleissa.

Timo Soinin valtakunnallinen myönteinen julkisuus
oli myös yksi hyvin menneiden kunnallisvaalien salaisuuksista.
- Nyt on kolmet hyvin
menneet vaalit takana. Arkinen työ alkaa kun loput tekniset vaaliliitot on saatu neuvoteltua ja lautakuntapaikat
jaettua. Olen tavannut miltei
kaikki valtuutetut henkilökohtaisesti, kuten myös suurimman osan muista ehdokkaista. Olen vakuuttunut
siitä, ettei satakuntalaisten
tule pelätä meiltä mitään rasistisia lausuntoja eikä kannanottoja tai muutenkaan
suhtautuvan eri vähemmistöihin halveksivasti.
- Tulemme toimimaan
kristillisten ja isänmaallisten
arvojen pohjalta. Nyt alkaa
työ, jossa meitä tullaan seuraamaan erityisen tarkkaan,
miten luottamusmiestyössä
toimimme kuntalaisten parhaaksi. Olkaamme luottamuksen arvoisia ja täyttäkäämme äänestäjien tahto,
totesi Seppo.

Porissa oli torstaina
27.11.2008 järjestetyssä Satakunnan piirikokouksessa
historiallisen paljon väkeä.
Rovasti Anssi Joutsenlahti
Kankaanpäästä totesi kankaanpääläisten saaneen perussuomalaisen romaniheimon edustajan valtuustoon.
Tämä osoittaa, että emme ole
mitenkään rasistinen puolue.
Kaikki esittelivät itsensä
toisilleen ja kertoivat samalla keitä olivat ja mistä sekä
vähän taustaansa. Paljon
oli tuntemattomia kasvoja
myös päätoimittajalle, vaikka olen itsekin satakuntalainen ja ollut jo kauan muka-

na puolueen toiminnassa.
Mutta nythän tutustuttiin
mukavalla tavalla.
Joku valtuutetuista ilmoitti saaneensa 24 ääntä,
eli saman verran kuin hänellä oli ollut tyttöystäviä kaupungissa. Kaikki siis olivat
edelleen hänelle uskollisia.
Nauru täytti koko ison salin. Huumoria riitti, vaikka
satakuntalaisia sanotaankin
totiseksi heimoksi.
Piiritoimikuntaan päätettiin valita henkilö jokaisesta kunnasta, jossa oli
valtuustopaikka.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell
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Kontulan Perussuomalaiset ry:n uusi lippu salkoon
7. ja 14.12. KPSläiset saivat salkoon uunituoreen lippunsa Hakaniemen torilla ensi kertaa. Lippu on noin viisi metriä korkea
ja väreiltään sinikeltainen. Kuvan mukaisesti se on iso, vahva ja
vankka ja pysyy viimassakin pystyssä.
Petri Haapasen kanssa teltalla ahersivat mm. Eeva Finning,
Salme Mattila ja Arja Sulaojakin myyden A&V Cateringin tekemiä
jouluisia laatikoita, pikkuisen pipareita ja sukkiakin, joiden myyn-

nin osasta hankittiin lisätienestiä yhdistykselle. Punainen teltta on
kaunis vihreine kuusen lehvineen. Miltei nollakeli ja paljon ihmisiä
torilla ja ostamassa takasivat Joulutunnelman alkamisen.
Tätä on ajateltu tulevina vuosina perinteeksi myyjäisiin ja
toivotaan, että jäsenetkin tulevat ostamaan näitä suussa sulavia
puolikiloisia ja miltei kiloisia laatikoita, joita myytiin Naisten Joulumessuilla, sinne ensin pääsymaksun maksettuaan.

Eduskunnan joulukuusi
Tänäkin jouluna on
Eduskuntatalon Valtiosalia koristamaan hankittu
komea kuusimetrinen joulukuusi. Joulukuusiperinne
eduskunnassa on vanha,
eikä ole olemassa tarkkaa
tietoa siitä, milloin se on
saanut alkunsa. 1970-luvulla taloon tullut eduskunnan
kiinteistötoimiston johtaja
Timo Saikkonen muistelee,
että ainakin 1970-luvun
loppupuolella
Valtiosalissa oli joulukuusi. Tuolloin kuusen koristeli talon
henkilökunta, usein myös
Saikkonen itse oli mukana
koristelemassa.
Kuusi tuotiin kiinteistötoimiston toimistopäällikön
omasta metsästä. Tämän
jäätyä eläkkeelle 1990-luvulla kuusi on hankittu
Metsäylioppilaiden kuusikaupasta.
- 1990-luvulla alkoi
myös sellainen perinne, että
kuusta koristelemaan kutsuttiin eri taideoppilaitoksia ympäri Suomea. Tapa
jäi pois vuonna 2006, mistä
lähtien koristelu on tehty
talon sisältä käsin, kertoo
eduskunnan intendentti Liisa Lindgren.

Kokoomus koristelee
Kuusen koristeluun saa ilmoittautua vapaaehtoisesti.
Vuonna 2006 koristelusta
vastasi hallintotoimisto,
vuonna 2007 tietotoimisto.
Tänä vuonna koristelun on
halunnut ottaa vastattavakseen Kokoomuksen ryhmäkanslia.
- Koristelusta huolehtiminen on yhteinen joulumielen
osoitus. Toivottavasti ensi
vuonna tehtävään ilmoittautuu joku toinen yhtä innokkaasti mukaan, jotta vuoro
vaihtuu, sanoo Lindgren.
Valtiosalin korkean kuusen lisäksi myös Eduskuntatalon Kansalaisinfoon hankitaan perinteisesti joulukuusi,
joka on huomattavasti Valtiosalin kuusta matalampi,
vain noin kolmimetrinen.
Kuuset maksoivat vuonna
2007 yhteensä 462 euroa.
Tänä vuonna kuuset
tuotiin sisään keskiviikkona
26.11. Joulunpyhien jälkeen
kuusten kastelusta ja kunnossapidosta vastaava kiinteistötoimisto katsoo, milloin on aika laittaa ne ulos.
Komea kuusimetrinen joulukuusi koristaa Eduskuntatalon Valtiosalia tänäkin jouluna. Kukaan ei tiedä, miten vanha
kuusiperinne eduskunnassa on, mutta ainakin 1970-luvulla tapa oli jo olemassa.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Köyhien määrä kaksinkertaistunut
Köyhien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana.
Eriarvoisuuden raju kasvu
hätkähdyttää, kun muistelee pääministeri Vanhasen
kannanottoja siitä, kuinka hänen hallituksensa on
hyvin sosiaalinen. Taitaa
tuo sosiaalisuus kohdentua
vain hyvätuloisiin. Köyhien
määrän tuplaantumiseen ei
ole ehtinyt vaikuttamaan
mikään kansainvälinen ﬁnanssikriisi.
Köyhä on sanana epämääräinen. Absoluuttisesti köyhiä ovat tietenkin
ne, jotka elävät nälässä ja
joiden perustarpeitakaan
ei pystytä tyydyttämään –
näinhän on kehitysmaissa.
Toisaalta meilläkin ruoka-

pakettia jonottavien määrä
on suhteellisen suuri.
Suhteellinen köyhyys
Tilastoja tehtäessä on otettu
huomioon ns. suhteellinen
köyhyys eli on huomioitu
ne ihmiset, joiden rahavarat ovat liian pienet yhteiskunnassa vähimmäistasoksi
katsotun elintason saavuttamiseksi.
EU määrittää henkilön
köyhäksi, jos hänen tulonsa ovat 60 prosenttia koko
väestön keskiarvoisesta tulosta. Tulot suhteutetaan
kotitalouden kokoon ja
rakenteeseen. Esimerkiksi yksin asuva on laskettu
pienituloiseksi, jos kuukausitulo jää alle 1 040 euron.

Nelihenkisellä perheellä
köyhyysraja on 2 480 euroa
kuukaudessa.
Näiden tunnuslukujen perusteella Suomessa elää noin
650 000 kanssaihmistä köyhyysrajan alapuolella. Lapsia
heistä on noin 130 000.

eläkkeen reaalinen ostovoima on heikentynyt Vanhasen pääministeriyden aikana. Toimeentulotuen perusosakin on jäänyt viimeisten
kymmenen vuoden aikana
jälkeen 25 prosenttia yleisestä ansiotasosta.

Pienituloisten
ostovoima

Taitettu indeksi

On myönnettävä, että joitain etuuksia on korotettu,
mutta toisessa vaakakupissa
pitäisi ottaa huomioon pienituloisten ostovoiman todellinen kehitys. Maksujen
ja verojen korotukset ovat
paljolti etukäteen syöneet
etuuksien korotukset.
On väitetty, että noin
miljoonan työeläkeläisen

Entä taitettu indeksi? Työeläkettä nauttivat eivät ole
saaneet oikeutettua osaansa
maamme viime vuosina kasvaneesta hyvinvoinnista, vaikka ovat olleet sitä luomassa.
Olisi oikeudenmukaista,
että indeksitarkistuksissa
palattaisiin ainakin suhteeseen 50/50, jolloin eläkkeissä näkyisi ainakin osa kasvavasta hyvinvoinnista.

Heikoimmista
huolehdittava

Yhteiskunnan tärkein tehtävä on huolehtia heikommistaan. Valitettavasti
keskustavetoisen Vanhasen hallituksen aikana yhteiskuntamme arvot ovat
koventuneet kiihtyvällä
vauhdilla. Amerikkalainen ”jokainen huolehtii
itsestään” -ajattelumalli on valtaamassa myös
suomalaista sosiaalipolitiikkaa.
Minä uskon vielä
muutokseen ja siihen, että
päättäjät ymmärtävät miten kohtuuton nykyinen
tilanne on. Voi vain olla,
että enemmistö päättäjistä
pitää sitä ennen vaihtaa.

Veteraanien kuntoutus
Kovin hyvää kuvaa nykypäättäjien enemmistöstä ei
anna sekään, että veteraanien kuntoutukseen varatut
määrärahat ovat loppuneet
monessa kunnassa jo kuluvan vuoden heinäkuun aikana. Sama tilanne on eräissä Suomen sotiin liittyneissä
tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen tarkoitettujen
määrärahojen osalta.
Erääseenkin hakemukseen Valtiokonttori vastasi
11.9.2008, että tälle vuodelle varatut määrärahat
on käytetty loppuun, joten
mahdollisuutta kuntoutukseen ei ole.
Raimo Vistbacka
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Heli Salmisen kallis allekirjoitus:

”Se ei lopu niin kauan kuin elän!”
80-luvun lopun ja 90-luvun alun hulluina vuosina
ennen lamaa ja sen aikana
tuhannet ihmiset joutuivat
ikuiseen velkavankeuteen
konkurssien tai liian luottavaisin mielin allekirjoitettujen takauspaperien vuoksi.
Luvialla asuva Heli Salminen on yksi heistä. Hänen
tarinansa toimikoon varoittavana esimerkkinä siitä,
miten yksi ainoa allekirjoitus voi pilata ihmisen koko
loppuelämän.
Kaksikymmentä vuotta
Heli on maksanut virheestään, eikä velkataakka ole
vähentynyt yhtään, vaan
päinvastoin kasvanut koko
ajan. Toisin kuin useimmat
muut, Heli ei ole halunnut
alistua sosiaalitoimiston elätiksi, vaan on ollut koko ajan
töissä kosmetologiyrittäjänä
ja Satakunnan Kansan jakajana. Itse hän ei ole hyötynyt
työssäolostaan mitään, vaan
kaikki on mennyt pankeille,
ulosottomiehille ja perintätoimistoille viivästyskorkoina ja perintäkuluina.
Heli Salminen on ollut
yrittäjänä jo neljäkymmentä vuotta. Kaksikymmentä
vuotta sitten hän meni takaamaan talonremonttilainassa
erästä puuvillatehtaan ekonomia ja tämän vaimoa sekä
erästä talonmiehen rouvaa.
Noina aikoina työttömyys
kosketti lähinnä vain laitapuolen kulkijoita eikä velkaloukuista oltu kuultukaan.
- Hälytyskelloni eivät
soineet, ettei puuvillatehtaan ekonomi tarvitse minun takaustani. Lainaa ei

Heli Salminen kirjoitti hyvässä uskossa nimensä kalliisiin takauspapereihin yli kaksikymmentä vuotta sitten. Allekirjoituksen hinta: hänen loppuelämänsä.

edes lyhennetty, ja kun tuli
lama, pani ekonomi itsensä
velkasaneeraukseen, vaimo
julisti itsensä varattomaksi
ja talokin oli pankin tietämättä jo myyty.
Takaajan osa
Heli oli allekirjoittanut
myös talonmiehen rouvan

takauspaperin. Tämän mies
oli silloin juuri kuollut ja
Heli uskoi rouvan maksavan velkansa kyllä, joten
kilttinä ihmisenä hän ei hennonut kieltäytyäkään. Vaan
toisin kävi.
- Niin aloin sitten jakamaan Satakunnan Kansaa
oman yritykseni ohella,
koska kuvittelin voivani

lyhentää velkaa. Aluksi en
pitänyt mitään vapaatakaan, vaan painoin töitä
hullun lailla - aivan turhaan. 23 vuotta jaoin Satakunnan Kansaa ja joka
tilistä vietiin kaikki mitä
voitiin viedä. Ja jos en velkasaneeraukseen pääse, se
ei koskaan lopu niin kauan
kuin elän.

- Takaajan osa on aivan
älytön. Myös ulosottomaksu on 50-100 euroa kuukaudessa, ja velan korko on
kaksikymmentä prosenttia.
Joskus tulee itku…
Kuten yhteiskunnassamme
hyvin usein käy heille, jotka
ovat rehellisiä, hyväluontoi-

sia ja haluavat elättää itsensä omalla työllään, ovat haikalat olleet Helin kimpussa
kaikki nämä vuodet.
- Talonmiehen rouvan
velka oli paljon pienempi,
ja sain sen maksettua jokunen vuosi sitten. Kokonaan
maksettua, tai niin minulle
sanottiin. Kunnes kolme
neljä vuotta sitten sain ulosottomieheltä kirjeen, että
pankki oli pannut velkaa
jäämäni 15 euroa ulosottoon. Siihen tuli sitten vielä
yli viidensadan euron perintäkulut päälle, Heli tilittää
katkerana.
Pankki otti myös Helin miehen tililtä yli 20
000 markkaa, kun he myivät talonsa yli kymmenen
vuotta sitten.
- Sanoivat että se oli yhteistä rahaa, vaikka Heikin
nimeä ei ollut velassa.
Viimeksi pankki myi
Helin velat perintätoimistolle, joka haki hänen yrityksensä, Hoitola Liisan
konkurssiin.
Konkurssi
kuitenkin todennäköisesti
raukeaa hänen varattomuutensa vuoksi. Vaikka
tulevaisuus ei kovin valoisalta näytäkään, Heli aikoo
jatkaa sitkeästi eteenpäin.
Eihän hänellä ole muutakaan vaihtoehtoa.
- Ei kuin eteenpäin vain,
ei auta jäädä suremaan paikalleen. Vaikka joskus kyllä
tulee itku, tunnustaa Heli
murtuen kyyneliin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Anne Kukkonen

Poliittisessa kulttuurissa eroja

A-Studio käsitteli 10.12.08 Kurikan
valtakuvioita otsikolla “Toteutuiko
kunnallisvaalien äänestystulos?”. Siellä
vaalien häviäjät liittoutuivat lautakuntapaikkojen jaossa ja pelasivat enemmistö-

asemallaan vaalien voittajat paitsioon.
Vastaavaan tilanteeseen ajauduttiin
Jyväskylässäkin. Vaalien suurin voittaja
Perussuomalaiset jätettiin enemmistöpäätöksillä ilman ainoatakaan laitakunta- tai
johtokuntapaikkaa. Valtakoalitioon liittoutuivat kaikki muut valtuuston puolueet.
Valtuuston suurimpien puolueitten ryhmäpuheenjohtajat Paavo Luukkonen (sdp)
ja Ari Hiltunen (kok) astuivat julkisuuteen
syyttäen Perussuomalaisia neuvottelukyvyttömyydestä; ilmeisesti se perustuu heidän
viiteryhmiensä poliittiseen kulttuuriin.
Eduskunnassa on 16 valiokuntaa, niistä 7:ssä on Perussuomalaisten 5-jäsenisellä
ryhmällä (2,5 % edustajista) edustaja + varajäsenen paikka kahdessa; eduskunnassa
näyttäisi olevan neuvottelukykyä/-halua.
Jyväskylässä Perussuomalaisten 3-jäsenisel-

le ryhmälle (4 % valtuutetuista) ei annettu
ainoatakaan. Eroa noissa kyvyissä/haluissa
selvästikin on; vähintäänkin eroa neuvottelukäytänteissä.
Jyväskylässä ainoa neuvotteluksi tulkittava keskustelu oli määrä pitää 31.11.
kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä. Tunti
ennen tilaisuuden alkua YLE:n toimittaja
pyysi haastattelua Perussuomalaisten jättämisestä oppositioon; “neuvottelun” tulos
oli siis median tiedossa jo ennen “neuvottelun” alkamista.
Seuraava “neuvottelu” oli sdp:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Markku Väätäisen sähköpostiviesti, jossa ilmoitettiin
Perussuomalaisille annettavan varsinaisen
jäsenen paikka maaseutulautakunnassa ja
johtokuntapaikka Kylän kattaus -liikelaitoksessa.

Ilmoitimme ottavamme kiittäen vastaan nuo paikat, mutta esitimme poliittista mandaattiamme vastaavaa kolmea
lautakuntapaikkaa sekä ammattitaitoon
perustuvaa puolikasta paikka tarkastuslautakunnassa. Vastaus tuli niin ikään
sähköpostina: koska tarjous ei kelvannut,
ei se ole enää voimassa. Valtakoalition
keskinäistä sopua äänestyksissä rikkoi
vain pari yksittäistä hajaääntä.
Vaalin tuloksen vaikutusta tuosta on
vaikea erottaa. Mutta johtuiko se neuvottelukyvyttömyydestä, ja jos johtui
niin kenen, jätän äänestäjien arvioitavaksi.
Jorma Uski
Kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten piirisihteeri
Jyväskylä
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Väkivalta monessa
perheessä arkipäivää
Perheväkivalta voi ilmetä monella eri tavalla.
Se voi olla lyömistä, potkimista, tönimistä, kiusaamista, eristämistä tai
alistamista. Se voi olla seksuaalista väkivaltaa, pilkkaamista, haukkumista,
uhkailemista, räyhäämistä
tai esineiden ja paikkojen
rikkomista. Puoliso saattaa olla mustasukkainen
tai käyttää yksin perheen
varat. Viime vuonna turvakodeista joutui hakemaan
suojaa noin 2 600 perheväkivallan uhriksi joutunutta
ihmistä, 1 200 naista ja 1
400 lasta.
- Lähtökohtana on lapsen edun turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään
väkivallan todistajiksi tai
kohteiksi joutuneiden lasten
auttamiseen. Miehille turvakotien Jussi-työ tarjoaa
ammatillista apua väkivaltakierteen katkaisemiseksi
ja ehkäisemiseksi, kertoo
Ensi- ja turvakotien liiton
tiedottaja Mikko Savelainen turvakotien toimintaperiaatteesta.
Turvakodeissa ja niiden
avopalveluissa tehtävän
työn tavoitteena on väkivaltakierteen katkaiseminen ja
sen aiheuttamien kriisien ja
muiden ongelmien hoitami-

lisääntyneet vuodesta 1997
vuoteen 2005 47 prosenttia.
- Lisääntyminen voi
johtua siitä, että väkivalta
on lisääntynyt tai siitä, että
perheväkivallasta ilmoitetaan poliisille aiempaa herkemmin. Poliisi on myös
tehostanut perheväkivaltatyötään, mikä saattaa
lisätä tehtyjen rikosilmoitusten määrää, Savelainen
arvelee.
Kymmeniä kuolee
vuosittain

Perhe- ja parisuhdeväkivalta Suomessa ei ole marginaalinen ilmiö, vaan valitettavan monelle arkipäivää. Kymmeniä naisia kuolee Suomessa vuosittain oman puolisonsa uhreina.

nen. Turvakodit ja avopalvelut ovat avoinna perhe- ja
lähisuhdeväkivallan kaikille
osapuolille: naisille, lapsille
ja miehille.
- Turvakotiin tulevista naisista puolet on alle
40-vuotiaita. Noin viidennekselle naisista turvakotikäynti ei ole ensimmäinen.
Turvakodista apua hakevia on kaikista sosiaaliluokista ja yhteiskunnan
eri aloilta.

Jouluna sinnitellään
Turvakodissa voi asua väliaikaisesti kriisitilanteen vaatiman ajan, tavallisimmin
muutamasta päivästä pariin
kuukauteen. Turvakodeista
haetaan apua melko tasaisesti ympäri vuoden.
- Vaikka lomalla tilanteet voivat perheissä kärjistyä, niin turvakodeissa tämä
ei näy välittömänä asiakasmäärän kasvuna. Esimerkiksi joulu on juhlista per-

hekeskeisin, joten silloin
sinnitellään kotona mahdollisesta perheväkivallasta
tai sen uhasta huolimatta.
Perheväkivallan esiintymisessä ei ole alueellisia
eroja. Palvelujen saatavuus
vaihtelee alueellisesti paljon
eikä nykyinen turvakotiverkosto ole riittävä. Poliisin
tilastojen mukaan sekä naisiin kohdistuva perheväkivalta että naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ovat

Vuosina 2000-2004 keskimäärin 39 naista kuoli
väkivaltaan vuosittain. Perheväkivaltaan kuoli vuosittain keskimäärin 23 naista.
Kuolemaan johtaneen väkivallan tekijä oli puoliso tai
partneri keskimäärin seitsemässätoista tapauksessa.
Täsmällisen kuvan saaminen parisuhdeväkivallasta on vaikeaa, koska tutkimus- ja tilastointiperusteet
ovat vaihtelevia ja ilmiötä
salataan edelleen. Esille saadut luvut kuitenkin kertovat
ongelman vakavuudesta.
Kyseessä ei ole marginaaliilmiö, vaan ongelma, joka
kuuluu huomattavan monen perheen arkipäivään.
- Perhe- ja parisuhdeväkivalta on kaikkien ikä-,

koulutus- ja sosiaaliryhmien
ongelma. Ylemmissä sosiaaliryhmissä se pysyy paremmin piilossa ja siitä ilmoitetaan harvemmin poliisille.
Suomessa 14
turvakotia
Ensi- ja turvakotien liiton
ensimmäinen
turvakoti
avattiin 1978 Turussa. Seuraavana vuonna toimintansa aloitti Pääkaupungin
turvakoti Helsingissä Raha-automaattiyhdistyksen
projektiavustuksella. Sen
jälkeen liiton jäsenyhdistysten turvakoteja on syntynyt kaikkiaan kolmetoista.
Useimmat turvakodit toimivat ensikotien yhteydessä.
Joillekin paikkakunnille on
ensin perustettu turvakoti,
joka on myöhemmin laajentunut ensikodiksi.
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät neljäätoista turvakotia. Niitä on Rovaniemellä,
Oulussa, Raahessa, Kokkolassa, Vaasassa, Porissa, Jyväskylässä, Imatralla, Tampereella, Lahdessa, Turussa,
Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä. Liittoon kuuluu 28
jäsenyhdistystä.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kuvapörssi Oy

Ääniä virtasi Kymessä
si 5,9 prosenttiin ja sillä Perussuomalaiset nousi alueen
viidenneksi suurimmaksi
puolueeksi. Tulos merkitsi
myös sitä, että jos nyt olisi
kunnallisvaalien asemesta
käyty eduskuntavaalit, olisi Vasemmistoliiton Pentti
Tiusanen joutunut luopumaan paikastaan Arkadianmäellä ja tilalle olisi valittu
perussuomalainen edustaja.

Syksyn kunnallisvaalien tulos olisi merkinnyt perussuomalaista
kansanedustajaa
eduskuntavaaleissa
Perussuomalaisten menestys
ja kannatusprosentin kasvu
oli Kymen vaalipiirissä selvästi maan kärkiluokkaa.
Kun aiemmin vaalipiirin
alueelta löytyi vain kaksi
perussuomalaista kunnanvaltuutettua, on niitä nyt 25
kappaletta. Kannatus koho-

Karjalasta kajahti
Kaikista kovimpana ja kirkkaimpana jalokivenä hehkui
kaakonkulman vaalikartalla
piskuinen Ylämaan kunta.
Pekka Peräkylä oli pitäjän
ääniharava ja kannatusprosentti 14,4 nosti puolueen
koko kunnan kolmoseksi.
Imatran tulos oli ällistyttävä. 1621 ääntä, viisi
valtuustopaikkaa ja prosenttilukema 11,9! Kaupungissa asuu liki 30 000

asukasta, joten saavutus on
puolueemme osalta ainutlaatuinen koko Suomessa,
eikä ole montaa Imatran yli
käynyttä. Imatran tuloksen
käsittämättömyyttä lisää
vielä se, että eduskuntavaaleissa Tainionkosken johtotähtenä ollut Anssi Grön
muutti juuri ennen vaaleja
pois kaupungista, eikä sen
vuoksi voinut näihin kinkereihin osallistua.
Lemillä puolueen varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki veti joukot suurvoittoon. Kolmas valtuustopaikka jäi parin äänen päähän
ja olisi hieman paremmalla
ennakkotaktikoinnilla ehkä
ollut otettavissa.
Puolustusministeri
antautui Kotkassa
Elimäki, Anjalankoski, Valkeala, Kuusankoski, Jaala
ja Kouvola yhdistyvät vuo-

den 2009 alussa. Syntyvä
uusi Kouvola tulee olemaan
koko maamme suurimpia
kaupunkeja. Kunnallisvaalit 2008 käytiinkin jo uuden
kuntajaon mukaisesti ja ennen vaaleja Kouvola oli yksi
tärkeimmistä alueista Suomessa, jossa isot puolueet
kävivät puoluejohtoa myöten kampanjoimassa. Kouvolan ylivoimaiseksi äänikuninkaaksi nousi kuitenkin,
ohi istuvien kansanedustajien, piirijärjestömme varapuheenjohtaja Jari Lindström.
Jarin 909 ääntä olivat puolueemme kovimpia lukemia
koko Suomessa.
Kouvolan eteläisessä
naapurikaupungissa
eli
Kotkassa koettiin myös
hurja yllätys. Allekirjoittanut sai kunnian kerätä 822
ääntä, joilla jätettiin niukasti taakse Kokoomuksen
istuva puolustusministeri
Jyri Häkämies. Kotkassa

Perussuomalaiset sai myös
ensimmäisen maahanmuuttajataustaisen kunnanvaltuutettunsa, kun eurovaaleihin jo tähyävä Freddy
Van Wonterghem meni ryminällä läpi.
Kotkan sinnikäs pikkuveli Pyhtää (Pyttis) keräsi
hieman Kotkaakin paremman kannatusprosentin,
8,4. Pyhtään tuoreen valtuustoryhmän keski-ikä jää
noin kolmeenkymmeneen
vuoteen. Hyvä nuoret!
Parannettavaa jäi
Kymen vaalipiiri jakaantuu kahteen maakuntaan,
Kymenlaaksoon ja EteläKarjalaan. Kymenlaakso
sai asetettua ehdokkaita
jokaiseen kuntaan, mutta
muutamassa kunnassa, kuten Haminassa, olisi ollut
eväitä huomattavastikin
parempaan tulokseen.

Etelä-Karjalan puolelta löytyi muutama todella
loistavan tuloksen tehnyt
kunta, mutta toisaalta peräti kolme kuntaa, joihin ei
ehdokkaita saatu lainkaan.
Rautjärven, Ruokolahden
ja Parikkalan puuttuminen
jätti prosentin alle kuuden
ja
Kristillisdemokraatit
edelle. Luumäellä tuloksemme peräti laski vuoden 2004
vaaleista ja Lappeenrantaan
pätevät samat kritiikit kuin
Haminaankin. Vaikka valtuutettuja tuli ja kannatus
kasvoi, olisi parempaakin
ollut luvassa.
On kuitenkin hyvä, että
puutteet tiedostetaan. Tästä
on hyvä lähteä tavoittelemaan kahta kansanedustajaa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
Juho S.A. Eerola
puheenjohtaja
Kymen piirijärjestö
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Murhan valmistelu edelleen sallittua
Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) ei pidä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten valmistelun pikaista kriminalisointia perusteltuna ilman riittävää taustaselvittelyä. Kansanedustaja Raimo Vistbacka esitti kirjallisessa kysymyksessään oikeusministerille asian olevan nyt hyvin ajankohtainen
kouluihin kohdistuneiden uhkausten vuoksi, jotta Jokelan ja
Kauhajoen kaltaisilta tragedioilta voitaisiin välttyä.

Brax toteaa vastauksessaan, ettei henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten valmistelun kriminalisointi ole
rikosoikeudellisesti ongelmatonta. Hänen mukaansa on
syytä odottaa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain uudistamista pohtivan toimikunnan ehdotuksia ennen kuin
asiaa voidaan arvioida.

Rajattomassa yhteiskunnassa
ihminen taantuu
24-vuotias Vesa-Matti Saarakkala on lyhyessä ajassa
päässyt pitkälle Perussuomaisten riveissä, kiitos
määrättömän energiansa ja
voimakkaan oikeudentuntonsa, joka ei salli hänen
olla puuttumatta näkemäänsä heikompien sortamiseen ja tavallisten ihmisten jallittamiseen.
- Uskon siihen, että ihminen pystyy saavuttamaan
hyvin paljon, kunhan ensin
hahmottelee mielessään mitä
oikein haluaa ja lähtee sitten
määrätietoisesti toteuttamaan sitä. Eikä usko ympärillään olevia epäileviä tuomaita, Saarakkala kertoo.
Perussuomalaisiin Saarakkala lähti mukaan 17vuotiaana. Ajatus politiik-

mukana monella eri tasolla:
Kurikan kaupunginvaltuustossa ja eri luottamustehtävissä, puolueen varapuheenjohtajana, nuorisojärjestön
puheenjohtajana ja Timo
Soinin eduskunta-avustajana. Näissä tehtävissä hän on
päässyt läheltä seuraamaan,
mitä esimerkiksi kansanedustajan työ on, eikä halua
polttaa itseään loppuun etenemällä liian nopeasti.
- Siihen tehtävään ei
ole ihan helppo kuvitella
edes itseään, se vaatii vielä
paljon harjoitusta. Meidänlaisessamme liikkeessä
toiminta on hyvin repivää.
Kun puolet päivästä menee
politiikan ajatteluun, on koko elämä jo pelissä. Matkavauhdin pitää olla sopiva,

ei vain EU:ssa, vaan myös
vallitsevissa uusliberaaleissa
virtauksissa.
- Uskon, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua elämme valitettavasti
yhteiskunnassa, jossa vastakohdat ovat kärjistyneet
yhä enemmän, rikkaiden ja
köyhien välinen kuilu kasvanut entisestään ja esimerkiksi koululaitos jo osittain
yksityistetty.
Saarakkala pelkää, että tavallinen suomalainen
syrjäytyy yhä enemmän
päätöksenteosta, jossa korostuvat yhä enemmän
toisaalta kansainvälisten
markkinavoimien tahto ja
toisaalta pienten kulttuuripiirien edut.
- En usko siihen, että
kaikki voisivat olla kaikkien kavereita. Ketään ei pidä
vihata, mutta oma lähiyhteisö ja oma kansallisvaltio
luovat ihmiselle turvaa ja
mahdollisuuden toteuttaa
elämässään muutakin kuin
vain henkiinjäämistä. Rajattomassa yhteiskunnassa
ihminen taantuu, koska
ihmisten välillä ei ole luonnollisia luottamussuhteita,
vaan yksilöitä joudutaan
valvomaan ja käytös alkaa
perustua ärsyke-reaktio
tyyppiseen toimintaan, kuten eläimillä.
Perussuomalaisilla on
siis selvä ja kasvava tilaus
tulevaisuuden yhteiskunnassa. Mikä on se todellinen vaikutusvalta, minkä
puolueemme kykenee saavuttamaan, jää nähtäväksi,
mutta merkittävästi suurempi se on kuin tänä päivänä.
Pahoinvoinnin lisääntyessä
alkaa meidän maailmankuvamme saavuttamaan kannatusta yhtenä uskottavana
suuntana.

”Eniten minua ärsyttävät toisaalta elitistit ja
kyläpäälliköt, toisaalta vihervasemmistolaiset
hörhöilijät, jotka eivät pysty olemaan riittävän
kriittisiä oman ajatusmaailmansa suhteen.”
kaan lähtemisestä oli hautunut nuoren miehen mielessä
jo kauan, mutta oikean
puolueen löytäminen otti
aikansa. Useimmat puolueet eivät tarjonneet houkuttelevaa vaihtoehtoa, mutta
samoja arvoja tunnustavat
Perussuomalaiset alkoivat
vaikuttaa yhä vahvemmin
oikealta vaihtoehdolta.
- Eniten minua ärsyttävät
toisaalta elitistit ja kyläpäälliköt, toisaalta vihervasemmistolaiset hörhöilijät, jotka
eivät pysty olemaan riittävän
kriittisiä oman ajatusmaailmansa suhteen. Vasemmistolaiset ovat täynnä kauniita
ajatuksia, mutta historia on
kerta toisensa jälkeen osoittanut, miten kauheita asioita
tapahtuu kun ne viedään rakenteiden tasolle.
Matkavauhdin pitää
olla sopiva
Vesa-Matti Saarakkala on
ollut puolueen toiminnassa

jotta siihen pystyy. Mielestäni oma toimintani on
opettanut, mikä on minulle
sopiva etenemisvauhti.
Saarakkala ei myöskään
usko mihinkään muodikkaisiin itämaisiin ﬁlosoﬁoihin ja feng shui –juttuihin.
Kovimpien poliitikkojen
menestyksen salaisuus on
se, että on rakentanut elämänsä kestävälle pohjalle,
jotta elämässä on muutakin
kuin politiikka.
Vastakohdat
kärjistyvät yhä
enemmän
Kommunismissa ihmistä ei
nähdä paljon eläintä kummempana, vaan vain osana koneistoa, uhrattavana
pelinappulana. Hyvin samanlainen näkemys on pesiytynyt myös kapitalistisiin
järjestelmiin näennäisestä
vastakkaisuudestaan huolimatta. Suomi on omaksunut mallioppilaan roolin

Teksti: Mika Männistö
Vesa-Matti Saarakkala asuu tällä hetkellä Tuusulassa opettajavaimonsa kanssa toimien
Timo Soinin osa-aikaisena avustajana. Tuusulasta käsin hän myös käy Kurikassa valtuustossa ja eri luottamustehtävissään. Reissaaminen ei ole hänelle uutta – Saarakkala tottui
siihen opiskellessaan Jyväskylän yliopistossa. Opinnot ovat yhä kesken, yhteiskuntatieteen kandin paperit häämöttävät muutaman opintoviikon päässä.
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Päivärahat

Kilometrikorvaukset

Kotimaan kokopäiväraha nousee 32 eurosta 35 euroon.
Osapäiväraha nousee 14 eurosta 16 euroon. Ateriakorvaus
nousee 8,00 eurosta 8,75 euroon. Ulkomaanpäiväraha on
vahvistettu 210 maalle tai alueella. Niistä 100 nousee, 38 laskee ja 72 säilyy ennallaan. Päätökseen ei tule uusia maita.

Oman auton käytöstä työmatkoihin maksettava kilometrikorvaus nousee 44 sentistä 45 senttiin kilometriltä. Lisähenkilöstä maksettava korvaus nousee 2 sentistä 3 senttiin
henkilöä kohden. Käyttöetuauton kilometrikorvaus on
edelleen 12 senttiä/km.

Verohallinto

Verohallinto

Kenen joukoissa seisot?

Lomautus
saattaa katkaista
osa-aikaeläkkeen
maksamisen
Osa-aikaeläkkeellä olevan kannattaa olla tarkkana lomautuksen sattuessa, jotta eläkkeen maksaminen ei katkeaisi. Eläkettä ei makseta, jos
osa-aikatyöhön tulee yli kuuden viikon mittainen
tauko, kerrotaan Eläketurvakeskuksesta. Vuositai sairaslomaa ei katsota tällaiseksi katkoksi.
Osa-aikaeläkkeeltä käy työssä reilut
30 000 ihmistä.

Otsikon mukaisesti nimetty Elinkeinoelämän
Valtuuskunnan (EVA) raportti suomalaisten asenteista EU:ta ja muuta maailmaa kohtaan sisältää perussuomalaisittain varsin
rohkaisevia tutkimustuloksia. Raportin mukaan suomalaisten kielteinen suhtautuminen Euroopan Unionia
kohtaan on kasvanut ja
myönteinen suhtautuminen
vähentynyt. Vuonna 1996
Euroopan Unioniin suhtautui kielteisesti 26 prosenttia
suomalaisista, kun vuonna
2008 siihen suhtautuu kielteisesti jo 35 prosenttia.
Mikä mahtaa olla syynä
suomalaisten kasvavaan EUkielteisyyteen? Raportin mukaan tärkeäksi syyksi tunnistettiin EU:n tuomat säännöt
ja normit, joita emme tarvitse, mutta meidän on pakko
niitä kuitenkin noudattaa.
79 prosenttia vastaajista oli
sitä mieltä, että EU on tuonut meille liian paljon normeja tai säännöksiä, joita
emme tarvitse. 66 prosenttia
oli sitä mieltä, että EU:n jä-

senmaksut ovat liian korkeat hyötyihin nähden.
Evan raportti herättää
mietteitä. Olemmeko sitten saaneet EU:ssa mitään
sellaista, mitä emme olisi
voineet saada EU:n ulkopuolella?
Merkittävimpänä argumenttina EU:n puolesta on
esitetty, että EU:hun liittymisen myötä muun muassa
vapaakauppa on mahdollistanut Suomen talouskasvun.
On kuitenkin huomattava,
että tämä sama etu olisi
voitu saavuttaa myös EU:
n ulkopuolella kuulumalla
vuonna 1992 perustettuun
Euroopan talousalueeseen
(ETA). ETA takasi ihmisten, tavaroiden, palveluiden
ja pääoman vapaan liikkumisen Euroopassa samalla
tavalla kuin EU. Toisena
argumenttina on tarjottu
eurovaluuttaan siirtymisen
myötä saavutettua raha- ja
talouspoliittista vakautta.
Esimerkiksi Ruotsin kilpailukyky ei ole heikentynyt,
vaikka se on jättäytynyt
eurovaluutan ulkopuolelle.

Lopputuloksena on, että
suuri osa EU:n hyödyistä
olisi voitu saavuttaa ilman
jäsenyyttäkin.
Jäsenyydestä on selkeitä
haittoja. Nykyisin jo 80-90
prosenttia Suomea koskevasta lainsäädännöstä päätetään Brysselissä. Samalla
myös Suomen tämänhetkisiä omia lakeja muutetaan
vastaamaan EU:n lakeja.
Nykyisen ulkoministerimme tekemän arvion mukaan
noin 80 prosenttia eduskunnan tekemästä työstä on
Suomen lakien muuttamista vastaamaan EU:n lakeja.
On loogista, että itsenäisyys
vähenee, kun sitä luovutetaan pois. Mitä kauemmas
ylikansallisille tahoille päätäntävaltamme karkaa, sitä
kauempana se on suomalaisten käsistä.

hieman kasvoi, mutta jäi silti vaivaiseen 40 prosenttiin.
Mikä mahtaa olla syynä,
ettei kansaa kiinnosta EU:
n vaikutukset Suomeen? EU
koetaan suomalaisten keskuudessa luultavasti liian
kaukaiseksi ja byrokraattiseksi elimeksi, eikä sen merkitystä Suomelle ole vielä
täysin sisäistetty. Seuraavissa EU-vaaleissa on Suomen
kansalla protestin paikka ja
mahdollisuus näyttää, kuka
on isäntä talossa. Äänestämällä Perussuomalaisia äänestät demokratian ja itsenäisyyden puolesta!
Koko raportti löytyy
EVA:n sivuilta, ja se sisältää erittäin mielenkiintoisia
tutkimustietoja kansalaisten asenteista esimerkiksi
NATOA tai globalisaatiota
kohtaan.

Kohti EU-vaaleja

http://www.eva.fi/files/2166_kenen_joukoissa_seisot.pdf

Vuonna 1999 ainoastaan
31 prosenttia Suomen äänioikeutetuista kävi äänestämässä EU-vaaleissa. Vuonna 2004 äänestysprosentti

Teksti: Olli Immonen
Kuva: Kuvapörssi Oy

Katkennut osa-aikaeläke myönnetään uudelleen
entisin ehdoin, jos lomautus kestää alle kuusi
kuukautta. Jos lomautus kestää yli puoli vuotta,
osa-aikaeläkettä ei makseta entisin ehdoin, vaan
sitä täytyy hakea uudelleen. Juuri ennen osa-aikaeläkkeen alkamista pitää tehdä vähintään vuosi kokopäivätyötä eläkettä edeltävän 18 kuukauden aikana.
Jos osa-aikatyö loppuu lomautuksen jälkeen
kokonaan, myös osa-aikaeläkkeen maksaminen
päättyy pysyvästi. Jos uutta osa-aikaista työtä ei
löydy, vaihtoehtona on työttömyyspäiväraha. Ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha lasketaan
osa-aikaeläkettä edeltäneiden kokopäivätyön ansioiden perusteella.
Osa-aikaeläkettä voivat saada 58 - 67-vuotiaat osa-aikatyössä käyvät palkansaajat ja yrittäjät
eläkkeen kaikkien ehtojen täytyttyä. Asiasta pitää
ensin sopia työantajan kanssa. Yrittäjä neuvottelee osa-aikaeläkkeestä suoraan eläkevakuutusyhtiönsä kanssa.
Eläketurvakeskus

PerusS Nuorten
periaateohjelma
julkaistu
Perussuomalaiset Nuoret ry on valmistellut vuoden ajan omaa periaateohjelmaansa. Varsinaisessa
periaateohjelmatyöryhmässä ovat työskennelleet
Maria Lohela Turusta, Teemu Lahtinen Espoosta,
Veli-Pekka Kortelainen Oulusta, Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta ja Ville Vähämäki Oulusta.
Ohjelma on luettavissa osoitteessa www.psnuoret.net ja ohjelmasta otetaan myös painos.
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Kirkosta erotaan nyt ennätysvauhtia
Kirkosta
eroamisesta tuntuu nykyään tulleen
muotivillitys. Vuoden 2008
kahdeksan ensimmäisen
kuukauden aikana kirkosta
erosi eroakirkosta.ﬁ -palvelun kautta 23 166 kirkonjäsentä, kun edellisen vuoden
aikana vastaava luku oli 16
305 henkilöä. Kirkosta eroaminen kasvoi eroakirkosta.ﬁ
–palvelun kautta yli 40 prosenttia viime vuodesta Eroakirkosta.ﬁ arvioi osuutensa
kaikista eroista olevan jo 90
prosenttia, kun se vuonna
2007 oli 85 prosenttia. Mistä tämä kertoo?
- Luulisin, että Suomi
kulkee tässä asiassa hieman
jälkijunassa. Euroopassa
kirkosta eroamisten aalto
alkoi jo 60-70 –luvuilla.
Suomessa ihmiset ovat entistä enemmän maallistuneet,
eivätkä monetkaan enää
tunne vetoa uskontoja kohtaan. Niinpä yhä useampi
alkaa ihmetellä, miksi kuulun tällaiseen yhteisöön ja
vieläpä maksan siitä, pohtii
eroakirkosta.ﬁ:n tiedottaja
ja Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n puheenjohtaja.
Tampereen vapaa-ajattelijat ry on uskonnottomien yhdistys, joka ajaa muun
muassa kirkon erottamista
valtiosta. Mutta miksi valtionkirkko on huono asia?
- Meidän mielestämme
modernissa sekulaarissa yhteiskunnassa ei millään uskonnolla saisi olla erityisasemaa. Sellainen sopii huonosti
nykyiseen demokraattiseen
Suomeen. Itselläni ei ole mitään henkilökohtaista uskontoja vastaan, haluan vain että
kaikki uskonnot saatettaisiin
lainsäädännöllisesti samalle
viivalle. Nythän esimerkik-

Kuva: Kuvapörssi Oy
Jos kirkkoon ei ole sisällöllisiä siteitä, kyseenalaistuu kirkon jäsenyyskin.

si kauppojen aukioloaikoja
säätelevät ideologiset syyt.
Suomessa ei ole
valtionkirkkoa
Tampereen hiippakunnan
piispa Matti Revon mukaan
ihmisillä on monenlaisia
syitä jättää kirkon jäsenyys.
Usein kysymys on pidemmästä prosessista, vaikka
lopullinen päätös olisikin
seurausta jostain yksittäisestä asiasta.

- Ellei kirkkoon ole sisällöllisiä siteitä, myös ulkoiset
katkeavat helposti. Tähän
asti suomalaisilla on ollut
nimenomaan vahvat sisäiset siteet kirkkoon, vaikka
ne näyttävät ohuilta. Ellei
uskolla omassa elämässä
ole ylipäätään mitään merkitystä, kyseenalaistuu kirkon jäsenyyskin.
Kirkko ei ole minkään
aatteellisen järjestön tai urheiluseuran kaltainen organisaatio, jonka edustamaa

asiaa voi harrastaa jos ehtii,
muistaa tai huvittaa, vaan
se on yhteisö, joka elää uskosta. Kirkon työntekijöiden ja kaikkien sen jäsenten
tehtävänä on auttaa niitä,
jotka eivät jostain syystä
pidä kirkon jäsenyyttä mielekkäänä, kokemaan itsensä
tervetulleiksi seurakuntaan.
Tärkeintä on rohkaista uskomaan Jumalaan; millään
ulkonaisilla konsteilla ei
kirkon jäsenkatoa voi pysäyttää.

Matti Repo haluaa myös
tähdentää, että sanaa ”valtionkirkko” käytetään aivan
liian löysästi ja määrittelemättä, eikä Suomessa ole
valtionkirkkoa. Koska yli
80 prosenttia suomalaisista
kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, ei näin suurta joukkoa voi olla ottamatta huomioon. Vaikka kunnat eriytettiin seurakunnista
jo 1865, hoitaa kirkko edelleen eräitä yhteiskunnallisia
tehtäviä, joita ovat esimer-

kiksi diakonia, kasvatus- ja
nuorisotyö, vankien ja sotilaiden sielunhoito, kulttuurihistoriallisten rakennusten
ylläpito ja niin edelleen.
- Uusimmassa uskonnonvapauslaissa vuodelta
2003 on valtio määritellyt
evankelisluterilaisen sekä
ortodoksisen kirkon aseman historiallisista syistä
vahvemmin kuin muiden uskonnollisten yhdyskuntien.
Teksti: Mika Männistö

Princetonin yliopiston professori Kenneth S. Deffeyes:

Länsimainen talousjärjestelmä voi romahtaa
6 - 24 kuukaudessa
Professori Deffeyes arvioi, että tässä ajassa (järkevillä
taloudellisilla kustannuksilla hyödynnettävissä olevien) öljyvarojen hiipumisesta johtuva raakaöljyn hinta
saavuttaa 300 dollarin tynnyrihinnan ja bensan hinta
USA:ssa nousee yli kahdeksan taalan gallonalta (eli 2,12
euroa litra). Silloin Yhdysvaltain kansantaloudessa liikkuvasta rahasta 15 prosenttia menee öljyn raaka-aineiden hankintaan. Jenkkien monimutkainen ja erittäin
velkaantunut talousjärjestelmä ei Deffeyesin mukaan
voi kestää tällaista rasitusta, vaan se tulee hajoamaan!
Tässä ei ole enää kyse vain lamasta saati taantumasta,
vaan taloudellisesta romahduksesta.
Talousjärjestelmien monimutkaisuus ei voi kasvaa
loputtomiin. Mitä monimutkaisempi ja suurempi talous
on, sitä haavoittuvammaksi se tulee, koska sitä on yhä
vaikeampi hallita tai ohjata. Lopulta taloussysteemille

käy kuin liiaksi turvonneelle kohokkaalle, ja se läsähtää
pannuun. Näin on käynyt ennenkin. Suurin osa historian suurista imperiumeista on romahtanut noudattaen tätä
systeemiteoreettista kaavaa. Tämä on järjestelmien rakentajille tuttu teoria.
Kuvitelkaapa: pahimmassa tapauksessa, siis pahimmassa tapauksessa amerikkalaisten kannalta, edessä on USA:n
kohdalla vastaava romahdus kuin mitä Neuvostoliitto koki!
Tämä voi kuulostaa mielikuvitukselliselta, ja kuulen jo virtuaalikorvillani miten ekonomit naureskelevat allekirjoittaneelle tätä tekstiä lukiessaan, mutta nämä arviot eivät olekaan
minun, vaan vakavasti otettavien asiantuntijoiden suusta.
Odotan mielenkiinnolla ja niskakarvat pystyssä ensi
talvea. Sittenpähän näemme, mitä tuleman pitää. En tosin
itse odota ihan yhtä synkkää tulevaisuutta kuin professori
Deffeyes. Amerikan talous voi hörpätä keulasta niin paljon

vettä, että voi upota, ja varmaan moni Euroopassakin
tulisi kärsimään, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä,
että USA ja Itä-Aasia kärsivät tulevasta lamasta kovemmin kuin Eurooppa.
Merkille pantavaa on, että koska Euroopassa maksetaan bensasta tuplasti jenkkeihin nähden, niin euroissa mitattuna kahden euron litrahinta USA:ssa tarkoittaa yli neljän euron litrahintaa Euroopassa, ja jopa
yli kuuden euron hintaa täällä Suomessa. Viimeistään
tällaisen hinnannousun uhatessa valtion pitäisi nöyrtyä
alentamaan polttoaineveroa.
Lähde: http://www.princeton.edu/hubbert/currentevents.html
Veli-Pekka Kortelainen
puheenjohtaja
Oulun Seudun Perussuomalaiset ry.
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Ylivilkas lapsi isossa luokassa
Nykyinen suuntaus on
se, että luokkakokoja suurennetaan koko ajan. Tämä
tarkoittaa sitä, että yhtä
opettajaa kohtaan saattaa
olla 30-40 oppilasta. Tällöin
yksilöllinen opettaminen on
heikosti hoidettavissa. Kun
luokassa on ylivilkas lapsi,
tilanne on kaaosmainen.
Miten tunnistaa, että
luokassa saattaa olla ylivilkas lapsi? Erityislapsen tunnistaminen on vaikeaa, mutta yleensä erityislapsen huomaa siitä, että hänestä tulee
hyvin herkästi luokassa niin
sanottu häirikkölapsi.
Miten iso luokkakoko
vaikuttaa erityislapseen?
Lapsella on vaikeuksia pysyä opetuksen mukana, puhutut asiat unohtuvat hyvin
äkkiä ja oppiaineet sekoittuvat, lapsi on levoton tai
syrjään vetäytyvä.
Mitä iso luokkakoko
tekee erityislapselle? Jos
häntä ei tunnisteta ajoissa ja saada oikeanlaiseen
luokkaryhmään, lapsen itsetunto heikkenee ja lapsi
alkaa ajatella ettei viitsi edes
yrittää kun ei kuitenkaan
onnistu ja toiset vain nauravat. Silloin heikkenee myös
oppimiskyky. Fyysiset oireet

ilmenevät päänsärkyinä tai
mahakipuina.
Kokeiden kohdalla lapsella saattaa esiintyä paniikkikohtauksia tai täysi muistamattomuus. Jos opettajat
huomaavat, että lapsella alkaa jatkuvasti olla ongel-

mia muistaa päiväjärjestystä
koulussa, hän myöhästelee,
pulpetti on täysin sekaisin, tavaroita unohtuu kotiin tai ne
ovat jääneet kouluun jonka
vuoksi läksyt ovat tekemättä,
lapsella on masentumis- ja/
tai levottomuusoireita tai jos

lapsi tulistuu pienistä asioista,
olisi syytä jutella vanhempien
kanssa. Jos lapsi on oppinut
jo lukemaan mutta lukeminen takkuilee kuitenkin, esimerkiksi kirjaimet vaihtavat
paikkaansa tai unohtaa lausua sanojen loput, on syytä

epäillä lukivaikeutta tai jopa
muuta vaihtoehtoa.
Lapsen vaikutus
luokkaansa
Miten ylivilkas lapsi vaikuttaa luokkaansa? Opettajalle

oppilaan opettaminen tuottaa töitä normaalia enemmän esimerkiksi valvonnan
suhteen. Usein toiset oppilaat turhautuvat jatkuvaan
keskeyttelyyn lapsen vuoksi, jolloin myös opettaja turhautuu hyvin herkästi. Siitä
seuraakin hyvin nopeasti
kiusaamista ja niin edelleen.
Huonon käytöksen vuoksi
lapsen kotitehtävien määrä
lisääntyy ja poissaoloja tulee enemmän. Myös opettajan tai rehtorin puhutteluun
lapsi joutuu herkemmin.
Tämä aiheuttaa ristiriitatilanteita kotona vanhemman
ja lapsen välillä.
Eniten diagnooseja tehdään vuosittain 7-12-vuotiaille, seuraavaksi eniten
0-6-vuotialle ja kolmanneksi eniten 13-16-vuotiaille.
Vanhempien ei pitäisi pelätä tutkimuksiin menemistä,
sillä diagnoosin avulla lapsi
saa parhaan mahdollisen tuen opiskeluunsa. Jos erityislapsi jätetään oman onnensa
nojaan, seuraukset saattavat
ovat todella ikäviä.
Kati Suomalainen
erityislasten ohjaaja
lakimiehen avustaja
Pohjois-Karjalan piirin
1.varapuheenjohtaja

Nuoret ovat jääneet
kilpailuyhteiskunnan jalkoihin
21-vuotias Tiina Elovaara
valittiin Tampereen kaupunginvaltuustoon nuorimpana
valtuutettuna Perussuomalaisten valtuustoryhmässä.
Nuoresta iästään huolimatta hänellä on paljon sanottavaa:
- Tärkeimmät vaaliteemani liittyivät mielenterveysongelmaisten ja kehitysvammaisten asemaan.
Yleensäkin olen huolissani
niistä ihmisistä, jotka ovat
pudonneet yhteiskunnan
oravanpyörästä. Mielenterveysongelmaiset ja kehitysvammaiset ovat esimerkkejä
niistä ryhmistä, joita hyvin
usein poljetaan, koska he eivät tuota mitään yhteiskunnalle. Heidän palvelujensa
leikkaaminen on kuitenkin
kaksiteräinen miekka, sillä
he tuovat kuluja, jos heitä
ei oteta huomioon.
Vaikka maailmanlaajuisella tasolla nuorten asema

Suomessa on hyvä ja heille
tarjotaan hyvä koulutus,
alkaa tehotuotanto ja kilpailuyhteiskunta jo näkyä
nuorissa. Osa nuorista on
jäänyt jalkoihin ja heiltä on
hukassa kosketuspinta todellisuuteen.
Yhteisöllisyyttä
kaivataan
- Olen suoraan sanoen huolissani. Materian arvostuksen käytyä liian suureksi on
nuorilta kadoksissa se, mikä elämässä oikeasti on tärkeää iloineen ja suruineen.
Television ja netin kautta
haetaan draamaa omaan
elämään. Yhteisöllisyyttä
kaivattaisiin nyt.
Tiinan mielestä surullista
on myös se, etteivät nuoret
osallistu politiikkaan. Siinä
jää paljon hyödyllistä tietoa
piiloon esimerkiksi koulutusjärjestelmän puutteista.

Jos nuoret eivät osallistu,
on päättäjien hyvin vaikea
tehdä oikeita päätöksiä heidän puolestaan. Nuorten ja
keski-ikäisten välillä on tällä hetkellä syvä kuilu.
- Myös opiskelijat laitetaan hyvin ahtaalle. Vaikka
opintotukeen pieni korotus
tulikin, edellyttää opiskelu
useimmilta kuitenkin, että
opintojen ohella ollaan töissä
ja myös lomat ollaan töissä.

Tampereen kaupunginvaltuuston Perussuomalaisten
valtuustoryhmän nuorin
valtuutettu Tiina Elovaara
on 21-vuotias liiketalouden opiskelija Pirkanmaan
ammattikorkeakoulussa.
Näin joulun alla hän toivoo
lukijoilta, että vanhemmat
antaisivat lapsilleen lahjaksi
selvän joulun.

Hyvin paljon loppuunpalamista tapahtuukin jo opiskeluaikoina. Ammattitutkintojen ja oppisopimusten
arvostusta tulisi nostaa, sillä
kaikki eivät voi olla maistereita. Myös nuoret perheet
ajetaan todella ahtaalle tämän päivän Suomessa.
Politiikkaan ajautuminen oli Tiina Elovaaralle
melko luontainen tie, sillä
hän on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista
asioista ja hänellä on kova
halu vaikuttaa. Puolueen
valintakaan ei tuottanut
vaikeuksia.
- Olen pienituloisen perheen lapsi, joten valtapuolueet eivät tarjonneet minulle
houkuttelevaa vaihtoehtoa.
Perussuomalaiset ovat tarjonneet minulle poliittisen
kodin ja maanläheisemmän
tavan tehdä politiikkaa.
Teksti: Mika Männistö

12 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 15 • Joulukuu 2008

Syrjityt ruotsin
ruotsinsuomalaiset
Suomenruotsalaisten
asema Suomessa on vähemmistöryhmäksi tavattoman hyvä. Samaa ei voi
sanoa vastaavasta vähemmistöstä Pohjanlahden tuolla puolen, ruotsinsuomalaisista. Heidän asemansa
on paikoin heikompi kuin
Ruotsin romaneilla, juutalaisilla ja saamelaisilla. Virallisen vähemmistöaseman
suomen kieli sai Ruotsissa
vasta vuonna 2000.
- Yleisesti ottaen ruotsinsuomalaiset ovat Ruotsissa kansanosana arvostettua esimerkiksi työmarkkinoilla, mutta vähemmistön
oikeuksissa
esimerkiksi
viranomaisiin päin olisi
toivomisen varaa, kertoo
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton (RSKL) puheenjohtaja Voitto Visuri.
Vähemmistöasema on
hieman paremmalla tolalla
pohjoisessa Norrbottenin
hallintoalueella, joka sai
vuonna 2000 jonkinlaiset
oikeuden käyttää suomen
kieltä yhteyksissä viranomaisiin. Virallinen asema
suomen kielellä on kuitenkin vain viidessä kunnassa,
Jällivaarassa, Haaparannassa, Kiirunassa, Pajalassa ja
Ylitorniossa.
- Koko hallintoalueella
asuu ruotsinsuomalaisista
vain noin viisi prosenttia,
ehkä parikymmentätuhatta
henkeä.
Lupaukset venyvät
On olemassa monenlaista
tietoa siitä, paljonko Ruotsissa asuu ruotsinsuomalaisia. RSKL lähtee siitä,
että heitä on siellä noin 450
000. Sama luku oli ennen
valtion tilastoissa, mutta
muutama vuosi sitten tilastointia uusittiin siten, että
virallisten tietojen mukaan
ruotsinsuomalaisia on enää
noin 250 000.
- Siitä karsittiin pois ne,
jotka eivät ole täysin puhdasverisiä suomensukuisia.
Lukua voi tietysti kasvattaa
ihan riippuen siitä miten
kauas ajassa taakse menee
– varmaan kaikilla ruotsalaisilla virtaa pisara suomalaista verta suonissaan,
Visuri toteaa.
Työ suomenkielisen hallintoalueen laajentamiseksi on käynnissä. Edellisen
hallituksen aikana kansanedustaja Paavo Vallius esitti
hallituksen toimeksiannosta
hallintoalueen laajentamista kattamaan Tukholmaa

ja Mälarinlaakson aluetta. Hallituksen vaihduttua
pantiin käyntiin uusi selvitys, joka lupauksista huolimatta ei ollut tullut vielä
vuodenvaihteessa.
- RSKL otti kantaa jo
Valliuksen selvitykseen. Me
emme halua osasia, vaan
toivomme suomenkielelle
vähemmistöasemaa koko
Ruotsin alueelle. Asia on venynyt jo vuosia, emmekä ole
ollenkaan tyytyväisiä tilanteeseen, Visuri pahoittelee.
Pajalassa tehtiin
historiaa
Ruotsinsuomalaisten
ja
suomenruotsalaisten asemat
ovat siis valovuosien päässä
toisistaan. Siihen vaikuttavat ennen kaikkea historialliset syyt.
- Ruotsinsuomalaisten
ja suomenruotsalaisten asemaa ei millään tavalla voi
verrata toisiinsa, emmekä
usko että pääsisimme koskaan samaan, että olisi esimerkiksi mahdollisuus käydä koulut alusta loppuun
suomen kielellä. Kateellisina toki seuraamme sivusta
ja yritämme parhaamme
mukaan parantaa omaa
asemaamme.
20. päivänä helmikuuta tehtiin Pajalan kunnassa
historiaa. Silloin pidettiin
ensimmäistä kertaa kunnanvaltuuston
kokous,
jossa sai käyttää suomenja Tornionjokilaaksossa
puhuttua meänkieltä. Kolmestakymmenestäviidestä valtuutetusta vain viisi
joutui käyttämään apunaan
simultaanitulkkausta.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton puheenjohtaja Voitto
Visuri ei ole tyytyväinen siihen, miten ruotsinsuomalaisten asemaan luvatut parannukset siirtyvät vuosi toisensa
jälkeen.

Syrjintääkin ilmenee

Vanhustenhoito suurin
ongelma
RSKL pitää jatkuvia yhteyksiä päättäjiin, pyytää selvityksiä ja antaa
lausuntoja. On olemassa
myös Ruotsinsuomalaisten
valtuuskunta, joka toimii
ruotsinsuomalaisten etuja
valvovana valtakunnallisten järjestöjen kattojärjestönä. RSKL on valtuuskunnan suurin järjestö.
Tällä hetkellä tärkeällä
sijalla RSKL:n asialistalla
ovat vanhusten hoito- ja
huoltokysymykset. Ensimmäisen aallon maahanmuuttajat alkavat jo tarvita
hoivapalveluja, ja dementian iskiessä ihminen unohtaa
aikuisena opitun kielen. Silloin tarvitaan suomenkielistä palvelua.

jälkeen pikkuaskelin, mutta
kovin paljon mitään konkreettista ei ole tapahtunut.
- Tammikuussa tapasimme vähemmistöministeri
Nyamko Sabunin, jonka
mukaan hallituksen esitys
hallintoalueen laajentamisesta ei valmistu ennen syksyä. Emme ole tyytyväisiä
siihen, että asia vain venyy
ja venyy.
Yhtenä
ongelmana
Visuri näkee tiedonkulun
omallekin väelle. Olisi tärkeää, että esimerkiksi nuoret perheet huolehtisivat
suomenkielen säilymisestä.
Esimerkiksi suomenkieliset
koululuokat ovat katastrofaalisesti vähentyneet.
- Mielestäni tähän on
syynä se, että kunnat eivät
ole huolehtineet tiedottamisesta. Ruotsissa on lisäksi
kymmenkunta ei-kunnallista niin sanottua vapaakoulua, jossa suomenkielistä
opetusta saa tuhatkunta
oppilasta. Kunnallisista luvuista minulla ei ole tietoa.

Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin-valtuuskunnan
puheenjohtaja Sinikka Bohlin nimeää tämän hetken
suurimmiksi ongelmiksi vanhustenhoidon ja kotikielen
opetuksen.

- Joissain kunnissa nämä asiat on hoidettu hyvin, joissain ei ollenkaan.
Valitettavasti
kaikilta
paikkakunnilta ei löydy
niitä tulisieluja, jotka jaksaisivat näitä asioita ajaa.
Kaikkemme
kuitenkin
teemme.

Asiat eivät etene
Suomenkielen virallisessa
asemassa otettiin askel parempaan suuntaan vuonna
1999, kun tehtiin päätös
seuraavana vuonna voimaan
astuneesta Norrbottenin
hallintoalueesta. Virallisella
tasolla asia on edistynyt sen

Kieltenopetuksessa suomenkieli on vielä tällä hetkellä
kehnommassa asemassa
kuin romanien, juutalaisten, saamelaisten ja tornionjokilaaksolaisten meänkieli.
Edellämainittujen vähemmistöjen kotikieltä on pitänyt opettaa, jos koulussa
on yksikin vähemmistön
edustaja. Suomenkielisiä on
täytynyt olla viisi.
Asemaan on tulossa
parannus syksyllä, kun
suomenkieli saa kotikielen
opetuksessa saman aseman
kuin muut Ruotsin vähemmistökielet.
- Aika paljon joudumme
puolustamaan myös jo saavutettua. Esimerkiksi Luulajan ja Lundenin yliopistoissa
ollaan aikeissa lopettaa suomenkielen opetus. Joillain
työpaikoilla on saatettu
kieltää suomen puhuminen,
joka on jo varsinaista syrjintää. Päivittäin joudumme
valvomaan näitä meidän
asioita, Visuri tiivistää.
Taloudelliset syyt
vaikuttavat
Myös Pohjoismaiden
neuvoston
Ruotsin-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sinikka
Bohlin vahvistaa, että ongelmat vaihtelevat suuresti
paikasta toiseen. Suurimpia
ongelmia ovat kotikielen

opetus ja erityisesti vanhustenhoito.
- Kotikielen opetuksesta
saimme eduskuntapäätöksen,
vanhustenhuollosta olemme
jättäneet useampia aloitteita.
Tämä on kuitenkin kuntien
asia, joka toisissa kunnissa
toimii hyvin, toisissa taas ei
saada mitään aikaan vaikka
kuinka yritettäisiin.
Syiksi ongelmiin Bohlin
näkee kaksi asiaa. Kaikissa kunnissa ei ole tarpeeksi
tietoa siitä, miten tärkeitä
nämä kysymykset ovat. Toisaalta se on myös taloudellinen kysymys.
- Pitäisi olla enemmän
suomalaisia poliitikkoja
töitä tekemässä, jotta saataisiin kaikki kunnat patistettua tarttumaan toimeen.
Ruotsinsuomalainen
puolue
Olisiko koskaan mahdollista, että Ruotsiin perustettaisiin oma ruotsinsuomalaisten asemaa ajava poliittinen
puolue?
- Meitä on toki paljon,
mutta ongelmana on se, että
ruotsinsuomalaiset asuvat
niin hajallaan ympäri maata.
Meillä on ollut esimerkiksi
puolueen sisällä suomenkielisiä demariyhdistyksiä,
mutta alamme kaikki olla
jo niin vanhoja. Nuoria on
vaikea saada tänä päivänä
houkuteltua mukaan politiikkaan, Bohlin valittaa.
Eräs ongelma on sekin,
ettei Suomen televisiota
enää näe kaikissa paikoissa
digiuudistuksen myötä, johon molemmat valtiot siirtyivät samanaikaisesti. Nyt
ruotsinsuomalaisten etuja
ajavat tahot joutuvat taistelemaan molempien hallitusten kanssa ongelman
korjaamiseksi.
- Olen lähettänyt tästä
asiasta aloitteen myös Pohjoismaiden neuvostolle. Saa
nähdä millainen vastaus
sieltä tulee.
Myös rajaongelmia on
paljon, kuten jo pitkään
tapetilla ollut paluumuuttajien kaksoisverotus. Niiden
poistamiseksi on nyt asetettu Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen työryhmä
johdossaan Ole Norrback.
- Ongelmia on joka puolella. Toivon että Norrback
saa työryhmän organisaation pian siihen kuntoon,
että näitä vyyhtejä voidaan
alkaa purkamaan.
Teksti: Mika Männistö

Suomalainen 13

No: 15 • Joulukuu 2008

NUORET

Nuorisojärjestö
kasvaa ja kehittyy

Tarvitsemme pikaisia
toimenpiteitä
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen peräänkuuluttaa 1.12.2008 julkaistussa blogikirjoituksessaan
turvapaikanhakijoiden määrän kasvun aiheuttamien
ongelmien takia pikaisia toimenpiteitä. Pajunen listaa
ongelmiksi mm. seuraavaa: maahanmuuttajien työttömyys on 2,5-kertainen kantaväestöön nähden ja työvoimaosuus kantaväestöä alhaisempi. Lisäksi turvapaikanhakijat joutuvat kuuden kuukauden pakkojonoon
ennen kuin työllistyminen on edes mahdollista. Pajusen
mukaan suuri osa muualle Suomeen sijoitetuista pakolaisista muuttaa ennen pitkää Helsinkiin. Pajunen mainitsee erääksi ongelmaksi myös turvapaikanhakijoiden
määrän räjähtämisen tämän vuoden aikana 2 000 hakijasta 5 000 hakijaan, joista “valtaosa tullee saamaan
myönteisen päätöksen.”
Me Perussuomalaiset Nuoret tervehdimme ilolla järjen ääntä ja olemme tyytyväisiä siihen, että emme ole
ajatustemme kanssa yksin. Odotamme maamme hallitukselta pikaisia toimia, etenkin nyt kun näin arvovaltainen taho ja ongelmat varmastikin lähietäisyydeltä
toteamaan päässyt henkilö niitä peräänkuuluttaa.
Ville Vähämäki
Varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
4/1999

Perussuomalaisten Nuorten syyskokous pidettiin Helsingissä 29.11.2008
Pääpostin kabinettitiloissa. Paikalle oli
saapunut lähes 40 nuorta ympäri Suomen, aina Oulua ja Kuopiota myöten.
Osanottajien määrä oli jälleen uusi
kokousennätys ja vuosi vuoden jälkeen
tarvitaan uudet entistä isommat kokoustilat. Kokouksen erityisvieraaksi
odotettiin puolueen puheenjohtaja
Timo Soinia.
Kokous alkoi kello 12.30
nuorisojärjestön istuvan
puheenjohtajan Vesa-Matti
Saarakkalan tervehdyspuheella. Pakollisten kokouksen aloituspykälien jälkeen
saapuikin odotettu vieras
Timo Soini, joka piti nuorille puheen. Hän korosti
puhuessaan muun muassa
puolueemme vaalivoittomme merkitystä ja oli tyytyväinen siitä, että nuoret
olivat ahkerasti mukana ja
monet heistä saivat kansalta tuen ja tulivat valituiksi
omien kuntiensa valtuustoihin. Lisäksi hän ilmaisi

tyytyväisyytensä siihen, että
nuorisojärjestömme kasvaa
ja kehittyy.
Toimintasuunnitelmasta periaateohjelmaan
Puolisen tuntia kestäneen
Soinin vierailun jälkeen kokous jatkui asialistan asioilla. Keskustelua käytiin
muun muassa vuoden 2009
toimintasuunnitelmasta.
Ensimmäistä kertaa historiansa aikana nuorisojärjestö
pyrkii saamaan riveihinsä
osa-aikaisen työntekijän,
jonka tehtävänä on toteut-

taa kevään 2009 aikana
Nuorten EU-kriittinen kiertue ja hoitaa siihen liittyviä
asioita. Henkilön palkkaaminen on luonnollisesti
kiinni Opetusministeriön
avustuksesta, jota päätettiin
jälleen hakea, tällä kertaa
nelinkertainen määrä viimekertaiseen verrattuna.
Toinen keskustelua herättänyt asia oli nuorisojärjestön 1. periaateohjelman
hyväksyminen. Työ aloitettiin vuosi sitten jäsenistön
kommentointi- ja ideointikierroksella ja lopullinen,
10 sivuun tiivistetty ohjelma
hyväksyttiin lopulta pienin
muutoksin syyskokouksessa. Periaateohjelman kantavana punaisena lankana
on periaate ”maassa maan
tavalla”. Ohjelma on luettavissa nuorten kotisivujen etusivulta löytyvän
linkin kautta (osoite www.
ps-nuoret.net). Siitä on tarkoitus teettää myös painettu
versio, jota jaetaan tahoille,
joita se kiinnostaa. Unohtamatta omia jäseniämme.

myös uusi hallitus vuodelle
2009. Puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta, 1. varapuheenjohtajaksi Maria Lohela
Turusta, 2. varapuheenjohtajaksi Tiina Elovaara Tampereelta, sihteeriksi Simo
Grönroos Kirkkonummelta
ja toiminnanjohtajaksi Antti Valpas Helsingistä. Nämä
tehtävänimitykset vahvistetaan varsinaisesti vasta uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin äänestyksen
jälkeen Jiri Keronen Turusta, Ville Vähämäki Oulusta,
Heikki Tamminen Salosta,
Teemu Lahtinen Espoosta,
Jenna Simula Oulusta ja
Tommi Otamo Raumalta.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Niina Puustinen, Veli-Pekka Kortelainen, Teijo Petäjäjärvi, Joni
Sundholm, Tuomas Tonteri, Mauri Rasinkoski, Timo
Hellman, Antti Rantakokko, Jani Visunen ja Minna
Mäkinen.

Perussuomalaisten uusi linja
Puolueemme ei voi, eikä saa olla smp:n hiilikopio. Meidän ei pidä, eikä tarvitse hävetä henkilöinä, jos olemme
olleet smp:ssä mukana. Smp:ssä oli aikoinaan paljon
hyvää, mutta ihmisten mielissä smp edustaa seteliselkärankaista rappiota, Pekka Vennamolaista ”en ota
virkaa, ajan ylipitkällä audilla ja teen osakekauppoja
porsasnäkökulmasta” –linjaa. Tämä mielikuva, oli se
oikein tai väärin, on hyvin voimakas.
Timo Soini

Lukijoilta:

Uudet vaalit tulossa
Nyt vaalien jälkeen kenttä on pidettävä vaalikunnossa, sillä vaalien tulos ennakoi pikaisesti uusia vaaleja.
Kepu tuskin tyytyy oppositioasemaan vaan pommittaa
hallitusta, joka kestää enintään presidentinvaaleihin.
Kentälle on vietävä näkemystä ja valistusta Perussuomalaisesta vaihtoehdosta. Vistbackan tulee eduskunnassa toimia ahkerasti ja iskeä näkyvästi eri asioihin.
Leo Lahtinen
Lohja

Hallitusvalinnat
Koska kyse oli syyskokouksesta, valittiin luonnollisesti

Teksti: Antti Valpas
Kuva: Johannes Nieminen
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Joulun ilosanoma

Tutussa jouluevankeliumissa saamme seurata
Jumalan toimintaa meidän ihmisten parhaaksi. Hän antoi Poikansa syntyä köyhän Maria-äidin lapsena halvassa tallissa, jossa äiti
kapaloi hänet olkivuoteelle seimeen. Näin suloisella tavalla Jumala osoitti olevansa armollinen kaikille maan päällä oleville alhaisille ja
halveksituille, kun hänen ainoa Poikansakin
syntyi tänne köyhyyteen. Enkelit iloitsivat
syntymästä, mutta ilmoittivat hekin sen vain
köyhille paimenille.
Enkeli Gabrielin joulusanoman: “Minä
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle” mekin saamme - vaikkakin kuinka heikolla uskolla tahansa - omakohtaisesti
omistaa. Lutherinkin mukaan oikea armorikas usko ei ole muuta kuin sitä, että kiinteästi saamme uskoa Kristuksen syntyneen juuri
minulle ja minun hyväkseni. Opettavathan
evankeliumitkin Kristuksen syntyneen, kärsineen, kuolleen ja ylösnousseen juuri meidän tähtemme saadaksemme uskolla omistaa
syntimme anteeksiannetuiksi. Ja juuri tätä
on enkelin ilmoittama ilosanoma, suurta iloa
kaikelle kansalle, meille jokaiselle. Tämä on
evankeliumin pääasia, suurin aarre. Saamme
omistaa sen lahjana ilman mitään ansioitamme sulasta armosta!
Kun näin olemme Vapahtajamme, Joulun
Lapsen omia, saamme häneltä voiman tehdä
hyviä tekoja. Näin häneltä ammentaen voimme tehdä rakkauden tekoja niin kaukana
kuin lähelläkin oleville lähimmäisillemme.
Näin uskon kautta opimme oikealla tavalla
ymmärtämään evankeliumien ilosanomaa
ja Vapahtajaamme, josta omatunto ilostuu,
vapautuu ja rauhoittuu. Ja näin kasvaa rakkaus ja kiitollisuus Jumalaan, joka Poikansa kautta antaa meille lahjaksi määrättömiä
siunauksiaan. Onhan meillä Vapahtajamme
opetus: Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toinen toistanne niin kuin minäkin
olen teitä rakastanut!
Usko saa aikaan sen, että Jeesus Vapahtajamme on meidän omamme. Hänen rakkautensa saa puolestaan aikaan sen, että olemme
hänen omiaan. Ja kun hän näin auttaa meitä
kaikessa, mekin autamme lähimmäisiämme,
ja näin maailmassamme vallitsee rauhan ja
rakkauden henki niin kuin enkelikuoro jouluyönä julisti kedon paimenille.
Anssi Joutsenlahti
rovasti Kankaanpäästä

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 15 • Joulukuu 2008

Joulun perinteet ede
voimissaan

Joulun perinteet ovat edelleen kunniassa ja voivat
hyvin. Suomalaisen Työn
Liitto on jo monta vuotta
tutkinut suomalaisten arvostuksia joulun suhteen ja
tulokset ovat aina samoja
– suomalaiset arvostavat
erittäin perinteistä joulunviettotapaa.
- Esimerkiksi nuoret toivovat joululta hyvinkin perinteisiä asioita, kuten yhdessäoloa ja rauhoittumista
perheen kanssa. On myös
hieno asia, että suomalaiset
jouluperinteet ovat nuorten
keskuudessa arvossaan ja
heidän kauttaan ne tulevat
säilymään, kertoo markkinointipäällikkö Eve Jussila
Suomalaisen Työn Liitosta.
Suomalaisen Työn Liiton www.suomalainenjoulu.ﬁ -projektin vuonna 2006
teettämän verkkokyselyn
perusteella suurin osa nuorista (86%) viettää joulun

vanhempiensa tai kumppaninsa vanhempien luona.
Jouluun kuuluvat vanhat
tutut perinteet, kuten lahjojen antaminen (93%), joulukuusen koristelu (81%),
joulusauna (72%) ja hautausmaalla käynti (62%),
joita myös pidetään eniten
säilyttämisen arvoisina.
Yhteinen jouluateria
kuuluu myös useimpien
jouluun, ja sen ykkössuosikki on tietysti kinkku yli
40 prosentin kannatuksellaan. Pisteitä keräävät
myös riisipuuro ja laatikot.
Vähiten kannatusta keräsi
lipeäkala, eniten tunteita jakoi lanttulaatikko, joka oli
lähes yhtä monelle herkku
kuin iljetyskin.
Ennen oli ennen
Muinaisina aikoina ennen
kristinuskon rantautumista
Suomeen meillä vietettiin

kekriä marraskuun ensimmäisenä päivänä tai sitä
edeltävänä iltana. Kekri oli
sadonkorjuun ja uudenvuoden juhla, joka kulki pitkään kristinuskon rinnalla,
mutta väistyi vähitellen kirkon vakiinnutettua valtansa. Joulukuun 25. päivää
on vietetty Kristuksen syntymäjuhlana 300-luvulta
lähtien.
Kaikkien kansojen keskuudessa vuoden vaihtumisen juhlaa on vietetty
uhrijuhlana, jotta jumalat
antaisivat seuraavana vuonna entistä parempia satoja
ja hyvää riistaonnea. Myös
muinaiset suomalaiset vaihtoivat keskenään uhrilahjoja ja hyvän vuodentulon
toivotuksia, tapa joka siirtyi
jouluun sellaisenaan.
Kristinuskon mukaan
joululahjaperinne syntyi
Itämaan tietäjien vastasyntyneelle Jeesus-lapselle

tuomien lahjojen myötä.
Ihmiset antoivat toisilleen
joululahjoja jo keskiajalla,
mutta Skandinaviaan nykyaikainen lahjatapa saapui
vasta 1700-luvulla. Aluksi
kaikki lahjat valmistettiin
itse, mutta 1900-luvulta
lähtien niitä alettiin myös
ostaa kaupoista.
Kortit ja kalenterit
Ensimmäiset joulukortit
lähetettiin tiettävästi Englannissa vuonna 1843, kun
kuuluisan Victoria ja Albert
–museon ensimmäinen johtaja Sir Henry Cole tilasi
taiteilija John Calcott Horsleylta joulutervehdykseksi
kortin. Kivipainossa painetusta ja käsin väritetystä
kortista otettiin tuhannen
kappaleen painos.
Joulukorttien edeltäjinä
voidaan pitää myös englantilaisten sisäoppilaitosten op-
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Eduskuntaryhmä, puolue ja
erityisryhmät toivottavat
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Kahden
ruhtinaan
jouluevankeliumi

pilaiden kotiväelleen lähettämiä jouluaineita, joita kirjoitettiin erikseen leikatuille
papereille. Jotkut tekivät
myös piirrettyjä kortteja. Ennen joulukortteja läheteltiin
myös ystäville ja sukulaisille
kirjekuoressa käyntikortteja,
joissa saattoi olla joulutervehdyksen ohella runo.
Joulukalenterin toi Suomeen Teresita Fazer vuonna
1947 nähtyään Ruotsissa adventtikalentereita ja
kerrottuaan niistä Suomalaiselle Partiotyttöliitolle.
Ensimmäisen adventtikalenterin, jossa oli ruskea
piparkakkutalo, suunnitteli
Ulla von Wendt. Alkuvuosina kalenterissa oli aina talo,
jonka ovet ja ikkunat olivat
luukkuja. Lucia-neito ja adventtikynttilät vakiintuivat
luukkujen kuva-aiheiksi jo
ensimmäisenä vuonna.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kuvapörssi Oy

Jouluevankeliumin henkilögalleriasta jää
usein, oikeastaan aina, hyvin vähäiselle huomiolle keisari Augustus. Huomattavaa juuri
tässä on se, että hänestähän tiedetään kaikkein
eniten. Viivähtämällä hetken Augustuksen,
tuon suuren roomalaisen ja kaikkien aikojen
mahtavimman hallitsijan parissa, löydämme
ehkä jotain uutta makua niin loppuunkalutusta jouluevankeliumista.
Gaius Octavianus Augustus, tuon Asterixista tutun Julius Caesarin sisarentyttärenpoika,
eli Jeesuksen syntyessä jo elämänsä toisen puoliskon jälkimmäistä osaa. Koko tunnettu maailma eli Välimeren ympäryskansat olivat saaneet nauttia pysyvästä rauhasta jo muutaman
vuosikymmenen ajan; puhuttiin Augustuksen
rauhasta. Elettiin myös taloudellisen kasvun ja
suurten investointien aikaa sikäli, että kauppa
kävi ja kannatti ja yrittäjyys oli kunniassaan.
Yksi valtio armeijoineen ja hallinto- ja oikeuslaitoksineen takasi rauhan ja vakaat olot kaikkialla pieniä rajakahakoita lukuun ottamatta.
Siksipä verollepanokin eli väestönlaskenta koko valtakunnassa oli mahdollista.
Augustus oli mahtava mies. Mutta kuinka mahtava? Pitää aivan oikeutetusti herättää
kysymys siitä, oliko hän kaikkitietävä ja kaikkivaltias? Kyllä oli, jos otetaan kaikki hänen
aikansa mittapuut huomioon. Mutta kaikkitietävä ja kaikkivaltias hän oli vain ihmisten
valtakunnan hallitsijana. Eräässä toisessa, eikä
välttämättä niin vähäarvoisessa, pyhäpäivän
evankeliumitekstissä lukee seuraavasti: »Minä
sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä,
jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei
ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä
tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin.
Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä.
Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö
niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä.
Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu.
Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia
kuin kaikki varpuset.» (Luuk. 12: 4–7)
Tuon pyhän aiheena on “Kahden valtakunnan kansalaisena.” Jeesuksen sanat ovat
yhtä aikaa pelottavia ja lohduttavia. Mutta
oliko keisari Augustus niin mahtava mies että
hänen valtakunnassaan “jokainen hiuskarvakin oli laskettu.” Eräällä tavalla näin oli! Ja
tapa jolla hän hallitsi, oli varsin erikoiselta
kuulostava. Kun hän oli perustanut valtansa
hyvin veristen vaiheiden jälkeen näytti siltä,
että hän oli luopunut vallasta kokonaan. Tosiasia oli kuitenkin, että mitään Rooman valtakunnassa ei tapahtunut ellei Augustus niin
halunnut; ainakin poliittisessa mielessä näin
voidaan sanoa. Tässä mielessä jokainen hiuskarva oli todellakin laskettu…
Torsti Äärelä
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Kainuun Perussuomalaiset Hämeen piirikokouksen satoa
tavoittelevat paikkaa
puoluehallitukseen
Perussuomalaisten Kainuun
piiri linjasi tavoitteitaan
ensi vuodelle sunnuntaina
23.11.2008 pitämässään
syyskokouksessa. Eräs ensi
vuoden tärkeimpiä tapahtumia on kesällä pidettävä
puoluekokous. Puoluekokouksessa Kainuun perussuomalaiset tulevat neuvottelemaan mahdollisuudesta
saada Kainuun edustus perussuomalaisten puoluehallitukseen. Piirin syyskokous
katsoi tähän tavoitteeseen
olevan täydet mahdollisuudet syksyn hyvän vaalituloksen perusteella. Kokous
totesi, että kainuulaisella
puoluehallituksen edustajalla olisi paljon annettavaa
puolueen kehittämiseksi.
Piirin syyskokous linjasi
myös veropoliittisia tavoitteitaan. Näistä tavoitteista
kokous teki erillisen julkisuuteen annettavan tavoiteohjelman (oheinen julkilausuma).
Piirin puheenjohtajaksi tulevalle vuodelle piirin
syyskokous valitsi yksimielisesti entisen kansanedustajan Pentti Kettusen. Hän on
johtanut perussuomalaisten

Kainuun piiriä myös viimeisen vuoden ajan, eli siitä
alkaen kun Kainuun piiri
herätettiin uudelleen henkiin yli kymmenen vuoden
tauon jälkeen.
Kokouksessa pitämässään poliittisessa tilannekatsauksessa Pentti Kettunen totesi syksyn vaalien
tuloksen todistavan sen,
että kansalaisilla oli tarvetta vaihtaa sekä kunnallisia että maakunnallisia
päättäjiä. Kettusen arvion
mukaan perussuomalaiset
mm. Kainuussa saivat äänensä ennen kaikkea nukkuvilta, entisiltä SMP:tä
äänestäneiltä sekä keskustalta, vasemmistoliitolta
ja sosiaalidemokraateilta.
Tätä osoittaa jo sekin, että nämä mainitut puolueet
kärsivät vaaleissa huomattavia menetyksiä. Edelleen
Kettunen arvioi, että perussuomalaisilla on tulevissa
eduskuntavaaleissa realistiset mahdollisuudet tavoitella Oulun läänin vaalipiiristä kolmea kansanedustajan
paikkaa, joista ainakin yksi
olisi mahdollisuus saada
Kainuuseen.

Piirin
syyskokous
valitsi piiritoimikunnan
johtamaan piiriä vuonna
2009. Valituiksi tulivat:
Pentti Kettunen, pj
(Kajaani), Matti Halonen (Kajaani), Elvi Jaanus-Nykänen, (Kajaani),
Jaakko Kettunen, (Kajaani), Eija Hakkarainen
(Kajaani), Anja Moilanen
(Kajaani), Matti Pehkonen (Kajaani), Matti Puuronen (Kajaani), Jaana
Sankilampi (Kajaani), Ari
Tihinen (Kajaani), Paavo
Arffman (Paltamo), Lasse Oikarinen (Paltamo),
Unto Hyyryläinen (Ristijärvi), Kalle Moilanen
(Vaala), Yrjö Puurunen
(Suomussalmi).
Piiritoimikunnan varajäsenet vuodelle 2009:
Erkki Kari (Kajaani), Timo Kananen (Kajaani), Jarkko Räsänen
(Kajaani), Silja Rissanen
(Kajaani), Seppo Elfving
(Kajaani), Marja-Leena Pulkkinen (Kajaani),
Jatta Romppainen (Paltamo), Ilkka Jokelainen
(Paltamo).

Perussuomalaisten Hämeen
piirin syyskokous pidettiin Riihimäellä lauantaina
29.11.2008.
Uuteen piiritoimikuntaan tulivat valituiksi seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajana jatkaa
Harri Kerijoki Heinolasta,
Paavo Rautkoski ja Reijo
Skippari Lahdesta, Antero
Niemelä ja Harri Kauranen
Hämeenlinnasta,
Merja
Muronen ja Kristiina Jokela
Riihimäeltä, Tommi Naakka Lopelta, Anne Louhelainen Hollolasta, Onni Hiltunen ja Seppo Venesjärvi
Orimattilasta, Sami Mattila
Forssasta, James Hirvisaari
Asikkalasta ja Arto Paajanen Nastolasta.
Piiritoimikunta hyväksyi seuraavat julkilausumat
1-4:
1 Veteraanien
kuntoutus
Kuntien on varattava talousarvioonsa riittävästi
rahaa veteraanien kuntoutukseen.
2 Puolueeton
neuvonantaja Kelan
avustusten hakijoille
Kelan byrokratialle on tehtävä jotakin, sillä vanhusväestö lisääntyy. Jos teet

Kelalle anomuksia liittyen
hoito- tai raha-asioiden
hoitamiseen, kaikki anomukset tulevat takaisin. Jos
esimerkiksi vanhus hakee
jotakin hänelle oleellisesti
kuuluvaa, hän ei jaksa enää
täyttää 2-5 anomusta, koska suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu: ei rukoilla
vaan kärsitään.
Ratkaisuksi ehdotetaan
puolueetonta neuvonantajaa kaikille avustusten hakijoille. Puolueeton henkilö
perehtyy asiakkaan anomukseen ja auttaa paperien
täyttämisessä ja niiden jatkohoitamisessa. Toimeentulotuen hakemiseen saa
myös apua tältä hoitavalta
henkilöltä.
3 Omaishoidon
tukimitoitus
riittämätöntä monissa
kunnissa
Perussuomalaisten Hämeen
piiri on huolestunut omaishoidon riittämättömistä voimavaroista monen kunnan
osalta. Omaishoitajien taloudelliset korvaukset ovat
jopa pudonneet. Vapaapäivät ovat usein riittämättömiä ja korvaavan hoidon
järjestäminen vapaapäivien
ajaksi ontuu pahasti.
Omaishoidolla turvataan kotona asuminen ja

kevennetään
yhteiskunnan kustannuksia. Tämä
ei saa kuitenkaan tapahtua
omaishoitajia loppuun uuvuttamalla taloudellisesti
tai fyysisten voimavarojen
osalta.
Perussuomalaisten Hämeen piiri edellyttää, että
valtiovalta ja kunnat ohjaavat riittäviä taloudellisia
voimavaroja omaishoidon
tukemiseen. Vanhusmäärän
kasvu on huomioitava, jotta omaishoitajien tuki voidaan pitää riittävänä myös
kuntien henkilöstön osalta.
Omaishoitajat kaipaavat
kunnan henkilöstön tukea
työssään.
4 Kuntaliitosten
käsittely edellyttää
kuntaäänestyksiä
Kuntien tulee saada itse
päättää, pyrkivätkö ne kuntaliitoksiin vai kuntarajat
ylittäviin yhteistoiminnan
muotoihin. Liitossuunnitelmien tulee perustua vapaaehtoisuuteen ilman valtiovallan painostusta.
Perussuomalaisten Hämeen piiri edellyttää, että
liitoshankkeista tulee järjestää aina kuntakohtainen
kansanäänestys. Kuntalaisten ääntä on kuultava
erikseen näin huomattavia
muutospäätöksiä tehtäessä.

Piirin syyskokouksen 23.11.2008 julkilausuma:

Verotukseen tarvitaan suunnanmuutos
Hallitus perustelee valtion
progressiivisen tuloveron
marginaaliveroprosenttien
alentamista sillä, että näin
lisätään ostovoimaa ja kulutuskysyntää ja kansantalouden pyörät pyörivät paremmin.
Vuodesta 1995 lähtien
jokainen maamme hallitus
on alentanut tuloveroja ja
tänä vuonna suurituloisimmat maksavat ylimmän
progressiiviportaan ylittävästä tulosta veroa vain 32
%. Todettakoon, että vielä
1980-luvulla sama vastaava
veroprosentti oli 52 %.
Nämä suurituloisten saamat verojen huojennukset
on siirretty välillisiin ja kulutusveroihin. Verorasitusta
on lisätty pienituloisille ja
köyhille sekä lapsiperheille.
Tämän lisäksi on vielä säädetty laki pääomatulojen
verosta, jota voivat käyttää
vain hyväosaiset ja rikkaat ja
veroprosentti on 28 %. Vanhasen ykköshallitus poisti
vielä varallisuusveron antaen
näin rikkaille jättipotin.
Moottoripolttonesteiden lähes jokavuotinen ve-

rotuksen kiristäminen on
tuonut lisärasitusta ammattiautoilijoille ja kuljetuskustannuksiin ja aiheuttanut
kuluttajahintoihin nousupainetta. Erityisesti maamme syrjäisillä seuduilla ja
pitkien etäisyyksien alueilla
asuvat ovat tunteneet lompakoissaan polttonesteiden
verojen korotukset.
Kaikilla näillä veropoliittisilla toimillaan hallitukset ovat siis keventäneet
suurituloisten ja rikkaiden
verorasitusta ja siirtäneet
verotuksen painopistettä
pienempituloisten, eläkeläisten ja lapsiperheiden rasitteeksi.
Verotuksen linjaan on
tehtävä selkeä muutos.
Isotuloisten ja rikkaiden
osuutta veroista voidaan
kasvattaa ja pääomatulojen verotus voidaan säätää
progressiiviseksi. Pääomatulojen verokertymästä on
tilitettävä kunnille osuus
esimerkiksi niiden saamien
valtionosuuksien suhteessa.
Vakituisessa käytössä
olevien asuntojen kiinteistöveroa voitaisiin alentaa tai

jopa poistaa. Tämä tulee
korvata kunnille valtion
kassasta.
1990-luvulla Ahon
hallituksen toimesta lakkautettu yritysten investointivarausjärjestelmä
on palautettava takaisin
käyttöön. Yritysverotuksessa tulee suosia sitä,
että jos yritys käyttää
syntyneen voittotuloksen yrityksen kehittämiseen kotimaassa, verotus
voi olla siltä osin lievää.
Jos yrityksestä otetaan
voittoa ulos osinkoina,
optioina tai muutoin,
verotuksen tulee olla tiukempaa.
Vain kansan laajojen
kerrosten verorasituksen
alentaminen tuo lisää
kaivattua ostovoimaa ja
kulutuskysyntää. Tähän
päämäärään ei päästä
antamalla lisää rahaa
niille, joilla sitä jo tälläkin hetkellä on liikaa.
Pentti Kettunen
piirin puheenjohtaja
Lasse Oikarinen
tiedotusvastaava

■ IN MEMORIAM

Vilho Kurkela
Tiistain vastaisena sydänyönä
25.11.2008
siirtyi ajasta iäisyyteen
Loimaan aluesairaalassa Pöytyällä 7.9.1915
syntynyt veteraani, ItäKarjalan Maaselässä jatkosodan loppuvaiheessa
poskeensa haavoittunut
Kurkelan suuren sisarussarjan toiseksi viimeinen
pojanvesa Vilho Mikael
Kurkela, joka sai elää pitkään kotitilallaan maata
viljellen, metsää hoitaen
ja asuinympäristöä huolella vaalien. Vilhon puoliso Kerttu Emilia (o.s.
Skog) oli uusmaalaisia,
mutta Pöytyän Kulhuan
Kurkelasta Terttu-tytärkin sai vanhempien uurastuksen tuloksena kauniin lapsuudenkodin.
Vilho Kurkela oli
pienviljelijä, todellinen

pientalonpoika, joka osallistui myös aktiivisesti yhteistä
hyvää tarkoittaviin rientoihin. Lukemattomat kerrat
on Kurkelan vieraanvaraisessa kodissa kokoonnuttu,
kahvipöydän ääressä asioita
valmisteltu, päätöksiä tehty,
vaaleihin osallistuttu. SPP:n
nimi muuttui ensin SMP:ksi
ja Vilhon aikana vielä PSpuolueeksi. Puheenjohtajan
tehtävissä halusimme pitää
hänet Pöytyällä vielä yli 80vuotiaana, koska hän oli
arvostettu ja sopuisa. Kurkela kuului aikanaan Pöytyän kunnanvaltuustoon ja
eräisiin lautakuntiin. Myös
seurakunnan työtä hän piti
tärkeänä.
Leskeksi jäätyään Vilho
varmaan usein katseli kantatien liikenteen soljumista
kotikuusten ja riihirivin välistä. Miksi elämä on niin

lyhyt, ettei 93 vuotta
täyttänyttä hyvää ystävääkään ehdi riittävän
usein käydä tapaamassa? Someron Lamminniemestä saamani kiitoskortti on kaunis muisto
Vilho-ystävästä. Hän
muisti aina…
Vilho Kurkelan tomumaja lasketaan haudan lepoon kotikirkossa
suoritettavan siunauksen jälkeen. Liput tekevät tällöin kunniaa.
Pöytyäläiset paljastavat
päänsä. Vilhon ja Kertun yhteinen joulu alkaa
3. adventtisunnuntaina,
14.12.2008.

Pöytyäläisten
ystävien puolesta,
Ilmari Jalonen
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Olisiko jo korkea aika
muuttaa sanat teoiksi?
Tai vaikka perintötekijät
olisivat kuinka erilaisia, niin
samoja piirteitä löytyy silti.
Muutaman yhteisen tekijän
olen kuitenkin huomannut.
Lasta ei voi pakottaa puhumaan. Mutta sitten kun
lapsi haluaa puhua, täytyy
paikalla olla aikuinen, joka
kuuntelee. Aikuisen tehtävä
ei ole ratkaista kaikkia lapsen ongelmia, vaan kuunnella ja olla tukena. Aikuisen täytyy asettaa lapselle
Lasten pahoinvointi on
kirvoittanut paljon hyviäkin kirjoituksia mm. paikallislehtiin. Eri asiantuntijat ovat antaneet pitkää
kokemustaan jakoon ja
huolestuneet vanhemmat
kirjoittaneet mielipiteitä
lehtiin. Hyviä keskusteluja
on käyty ystävien kesken ja
koulujen vanhempainilloissa. Silti mitään ei tapahdu.
Resurssit suunnataan korjaaviin toimenpiteisiin, ei
ennaltaehkäiseviin. Aivan
kuin kivi olisi lähtenyt vierimään rinnettä alas, nyt on
jo monta musua mukana,
kohta koko vyöry. Voisimme vielä sen pysäyttää jos
tahtoa ja tekijöitä riittäisi.
Kuuden lapsen uusperheellisenä olen elänyt murrosikää viimeiset 10 vuotta
ja vielä olisi noin 5 vuotta
jäljellä. Murrosikiä on erilaisia, niin kuin on lapsiakin, vaikka perintötekijät
olisivat kuinka samanlaisia.

tämiseksi. Aina tulisi huomioida lapsen etu vaikka se
olisi itselle kuinka vaikeaa.
Kärjistetään vähän. Sodan jälkeen yhteiskuntamme
ontui pitkään mutta nousi.
Perheissä isät olivat poissa,
joko henkisesti tai ruumiillisestikin. Raskaat kokemukset varjostivat arkea ja
katkerat muistot kaiversivat
mieltä. Isä ei ehkä ollut ihan
läsnä vaikka olikin “läsnä”.
Isän rooli ei ollut se, minkä

”Kenelläkään aikuisella ei tulisi olla
oikeutta riistää lapselta toista vanhemmista oman edun vuoksi tai omien
loukattujen tunteiden hyvittämiseksi.”
turvalliset rajat. Ja lapsen
tehtävä on murrosiässä repiä itsensä irti vanhempien
vaikutuspiiristä kehittyäkseen tasapainoisiksi aikuisiksi. Kukin nuori repii rajansa omalla tavallaan.
Vanhempien tulee parhaan kykynsä mukaan ohjata, neuvoa, olla tuomitsematta ja antaa lapsen yrittää
itse. Vanhemman täytyisi
uskaltaa myös kieltää, sanoa ei. Ja jokaisella lapsella
tulee olla vanhemmat olivat
nämä keskenään aviossa tai
ei. Kenelläkään aikuisella
ei tulisi olla oikeutta riistää
lapselta toista vanhemmista
oman edun vuoksi tai omien
loukattujen tunteiden hyvit-
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me tänä päivänä miellämme
isän rooliksi perheessä. Sitten äidit lähtivät. Äidit lähtivät töihin, polttivat rintsikat ja pukeutuivat housuihin ollakseen kuin miehet.
Tasa-arvoisia? Kotiin jäivät
avainkaulalapset, yksin.
Tänään yhteiskunta on
muuttunut raadolliseksi ja
julmaksi. Töissä ei enää vain
käydä, työt tulevat kotiin
saakka “etätöinä”. Työnantajan täytyy saavuttaa tietty
vuosittainen kasvu, jotta yrityksen toiminta turvautuu ja
kannattaa. Sen kasvun saavuttamiseksi ei ole muuta
vaihtoehtoa kuin piiskata
työntekijöistä enemmän irti.
Kotiin raahautuu väsyneet

Jaettu työnantajamalli

vanhemmat, joiden iltavuoroon kuuluu lasten harkat,
treenit ja turnaukset. Enää
ei ole aikaa kuunnella. Enää
ei ole aikaa olla läsnä. Yhteiskunta puristaa perheistä
viimeisetkin mehut ja ääritapauksessa lopputulos kulkeutuu käsiaseena kouluun
tai repussa kauppakeskukseen.
Ihmisellä on tapana etsiä syyllisiä ja mieluiten
kaukaa itsestänsä. Kukapa sitä haluaisi tunnustaa
vapaaehtoisesti tehneensä
jotain väärin? Vain vahvat,
tai uskossansa vahvat, voivat olla nöyriä ja tunnustaa
syntinsä. Omien vikojen tutkiskelu kuuluu aina johonkin aikakauteen tai kasvun
paikkaan. Nyt olisi tilaus
yhteisölliselle kasvunpaikalle. Me tarvitsemme aikuisen
jokaisen lapsen elämään,
vaikka kouluterveydenhoitajan nimikkeellä vaitiolovelvollisuuksineen. Me tarvitsemme tapoja ja arvoja, ei
materian tuomaa korvausta
menetetystä ajasta tai kadotetusta statuksesta. Meillä
on tänään tietoa mm. erilaisista neurologisista häiriöistä, tämä tieto täytyy saattaa
lasten kanssa työskenteleville. Tässä tapauksessa tieto ei
luo tuskaa vaan päinvastoin.
Me tarvitsemme tekijöitä!

Tässä tilanteessa, missä
Suomen talous on menossa aina vain kurjempaan
suuntaan, tarvitsemme
kaikki mahdolliset keinot käyttöön millä siitä
suosta noustaan. Elvytyspaketti rakentamisenteollisuuden ja viennin
osalta ovat hyviä ja tärkeitä, mutta on unohdettu täysin nämä omat koti
-ja lähimarkkinat. Koska talouskasvu on kulutuksesta
kiinni, kannattaa teot myös kohdistaa pienyrittäjiin.
Viimeisten vuosien aikana noin 70% uusista työpaikoista ovat luoneet pienyrittäjät. Tässä maassa on pienyrittäjiä noin 240 000, joista yksinyrittäjiä 130 000. Siis
todella suuri joukko. Tarvetta ja halua työllistämiseen kyllä
olisi enemmänkin, mutta näin ei tapahdu. Yksi suurimmista esteistä ovat kohtuuttoman korkeat työnantajamaksut.
Tosin niihin on kaavailtu alennuksia, mutta nolla
pilkku jotain alennukset eivät auta. Niin kauan kun on
nolla edessä on turha odottaa tuloksia. Koska suuria
alennuksia on turha odottaa, kannattaa käyttöön ottaa
jaettu työnantajamalli.
Jaetussa työnantajamallissa kaksi yrittäjää jakaa yhden työntekijän. Eli työntekijän työpanoksen sekä kustannukset puoliksi. Myös mahdollinen sairastuminen
tms. poissaolo on helppo tasata, työvuorolistat on joka
tapauksessa suunniteltava.
Tämä malli palvelisi etenkin yksinyrittäjiä ja perustettavia uusia yrityksiä. Niissä pelko taloudellisesta selviämisestä työllistämistilanteessa on suuri ja näin myös
este työllistää.
Työntekijän hyödyt: kokoaikainen vakituinen työ (hyvästi pätkä- sekä osa-aikatyö), palkka koko kuukaudelta,
lakisääteiset lomat, eläkekertymä, vaihteleva työ, henkinen hyvinvointi itselle ja näin myös koko perheelle.
Työnantajan hyödyt: kustannusten jako (mahdollisuus
selviytyä taloudellisesti paranee), helpotusta työtaakkaan,
verkostoitumisen mahdollisuus muihin yrittäjiin, pidempien lomien mahdollisuus. Kun yrittäjä voi hyvin, sillä on
suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille.
Rohkeita uudistuksia tarvitaan tämänpäivän työvoimapolitiikkaan!

Riikka Slunga-Poutsalo

Katriina Sundqvist
yrittäjä

Perämeren kalastajien hätähuuto

Ammattikalastajien
määrä on kuutisensataa ja keski-ikä lähestyy
kuuttakymmentä vuotta.
Kehityk-sen syy on yksinkertainen: kalastus ei
elätä. – Uutta hallinnon
ahaa-elämystä mestarititteliä ei voi syödä. Perämerellä v. 2007 alkaneessa hylkeiden ravintoselvityksessä kalat ovat muik-

ku, siika, silakka, taimenen
ja lohi. Hylkeiden vatsasta
löytyi istutuskalojen Carlin
merkkejä.
Hylkeiden määrästä ei
tunnu löytyvän tietoa. Jos
on, sitä ei kerrota julkisuuteen. Oulun erämessuilla
ao. virkamiehet eivät tienneet Perämeren hylkeiden
määrää, mutta kertoivat
ruotsalaistiedoista, joiden
mukaan niitä olisi 5 000-6
000. Määrä lienee n. 20 000,
jopa 30 000 ja kanta lisääntyy ainakin 10 % vuodessa.
Kalastajien mukaan kanta
ei supistuisi, vaikka hylkeitä
pyydettäisiin 1 000 vuodessa. Halli on lisääntynyt Perämerelläkin. Paljon kalatuloja
saanut saa hyljekorvauksia,
mutta ne, joilta hylkeet ovat
syöneet koko saaliin, jäävät
korvauksetta.

Särkiä ja muita vähäarvoisia kaloja on jo Tankkarissa ja Maakallassa
saakka. Veden laatu huononee. Siika on siirtynyt kauas
rannikosta ja saaliit ovat romahtaneet, ettei sadallakaan
verkolla saa aina yhtäkään
siikaa. Turvesoilta alkavat
tulvat ovat eräs syy kutujokien huonoon kuntoon
ja matikkasaaliiden romahdukseen. Sähkölaitokset estävät vaelluskalojen nousun
moniin kutujokiin. Sähkön
myyntivoittovaroja sijoitetaan ilman investointisuojaa
mm. Venäjälle 2,7 miljardia. Jos valtion omistamien
laitosten voitoista muutama
prosentti käytettäisiin vaelluskalojen nousureittien
rakentamiseen, investoinnit tulisivat takaisin mm.
viihtyisyytenä ja kalastus-

matkailu- sekä verotuloina.
Investointi hyödyttäisi koko
merialuetta sekä Suomea
matkailumaana.
Kustaa Vilkunan verotustiedoista keräämien
myyntilukujen
mukaan
Tornionjoen lohisaaliit olivat noin 350 t ja Kemijoesta noin 160 t vuodessa.
Pohjanlahden rannikon
lohisaalis on ollut moninkertainen jokiin verrattuna.
Tänä vuonna Tornion ja
Muonionjokien yhteissaalis
oli 5 tonnia.
Tilastojen mukaan kalastustulot ovat pienentyneet
vuodesta 1980 lähtien. Vaikka tulo jakautuu yhä harvemmalle, ansiot pienenevät.
Elämme eräässä maapallon
vesistörikkaimmassa maassa,
mutta kalan tuonti kasvaa
vuosi vuodelta. Puhdas vesi

on tärkein luonnonvaramme, mutta silti suojeluhysteeria kohdistuu maa-alueisiin.
Valtiontilintarkastajat huomauttavat, että suojeluohjelmien toteutus vaatii vuosittain enemmän varoja kuin
niiden hankinta. - Hyöty on
silti kyseenalainen. Järjenvastaisiin hankkeisiin tuhlataan
vuosittain miljoonia euroja.
Keski-Pohjanmaallakin Finn
Fisherman-veneprojektissa
”poltettiin” rahaa ilmeisesti
yli miljoona euroa. Jo esiselvitystiedot osoittivat valheellista tarkoitushakuisuutta.
Vuosikymmen
sitten
troolikalastajat
olisivat
puhdistaneet Lestijokisuun
merialueelta ns. roskakalakantaa veloituksetta. LänsiSuomen ympäristökeskus
esti työn verukkeella, että
särki on taimenen ruokaa ja

arvokalat olisivat vaarassa. Nyt roskakalakanta
on paisunut hallitsemattomaksi ja levittäytyy
merelle noin puoli mailia
vuodessa. Himangan Siikahullusta, joka on noin
kymmenen kilometriä
taajaman Sautinkarilta
merelle, särkikalaa on
runsaasti, mutta taimenkanta ei ole vahvistunut.
– Kalastustroolarit on
myyty pois!
Veden laatu vaikuttaa
sekä ihmisiin että kalakantoihin. Mikään taho
ei hyödy, kun metsähallituk-sen reviiri laajennee
ja kalastusta rajoitetaan.
Kalastus vähentää myös
roskakalakantaa.
Alpo Ylitalo
Kokkola
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RAISION PERUSSUOMALAISET

Raisiossa tapahtuu

Pirkanmaan piirin pikkujoulua vietettiin Ikaalisten
Luhatuulessa. Luhatuuli
on yksityinen hoitokoti,
jossa on 55 huonetta ja 61
asukasta tällä hetkellä. Ari
Heiska toimii vaimonsa Virven omistamassa paikassa
jokamiehen roolissa. Tehtäviä riittää miehelle, joka
osaa ja haluaa tehdä töitä.
Ensi kesänä tulee täyteen
kolme vuotta paikan pitäjänä, joka on ollut perheen
pitkäaikainen haave.
Ari toimii Perussuomalaisten Luhalahden paikallisosaston puheenjohtajana.
Politiikassa miehellä on
vuosia takana jo 24 vuotta.
Hän on entinen kepulainen,
joka sai eduskuntavaaleissa vuonna –91 noin 1 900
ääntä. Päätös siirtyä pois

Keskustan riveistä kypsyi
miehen mielessä vähitellen,
kun puoluetoverit päättivät
asioista Arin puolesta. Ari
oli ensin sitoutumattomana
ja on nyt paikkakuntansa
ylivoimainen ääniharava
paikkakunnallaan.
- Kansa osoitti haluavansa muutosta nykypolitiikkaan äänestämällä perussuomalaisia. Perusasiat
on laitettava kuntoon, vanhusten ja lasten asiat ensin.
Terveyskeskusjonot on saatava lyhyemmiksi. Hammaslääkärijonot eivät voi
olla lähes vuoden mittaisia,
jos sanotaan että kunta tarjoaa palveluita. Rahat tähän
kaikkeen saadaan järkeistämällä toimintoja ja luopumalla oman edun tavoittelusta päätöksenteossa.

Raision PerusSuomalaiset ry: ssä puhaltavat uudet tuulet.
Valtuustopaikka tuli tännekin, ja jouduttiin vielä arpomaan
kun tuli tasaäänet. Suurkiitos äänestäjille.
Kävipä tuo Kokoomuskin meitä kosimassa yhteistyöhön. Kuuliaisena kuunneltiin mitä asia koski.
Puolueeseen on hyväksytty nippu uusia/vanhoja jäseniä
ja hallitus on kokenut muutoksen. Jäseniä hallituksessa nykyisin viisi.
Myös puheenjohtaja vaihtui. Uutena puheenjohtajana
on naisenergiaa, Sirke Peltokorpi. Kunniakkaasta työstä
Raision PerusSuomalaiset ry:n puheenjohtajana vuosia toimineelle Reino Louhelle suuret kiitokset hyvästä työstä.
Reino on toiminut ihan perustamisesta asti eli ei mikään
pikku juttu! Yhdistyksen hallitukseen valittiin Mika Peltokorpi, Teuvo Helenius, Jani Leppänen, Paavo Kinnunen ja
Kyösti Sjöman
Raisiossa on suunnitelmia ja tavoitteita, unelmathan
ovat toteuttamista varten!

Pirkanmaan piiri oli järjestänyt arpajaiset, joissa oli todella
paljon voittoja jaossa. Arvan hinta oli vain yksi euro. Ilo oli
ylimmillään, kun lähes kaikki voittivat jotakin.

Raision PerusSuomalaiset ry
puheenjohtaja Sirke Peltokorpi

LAVIAN PERUSSUOMALAISET

Lavian Perussuomalaisten
henkilövalinnat

Joulun juhlaruokapöytä notkui talon maittavista jouluruuista.

Lavian Perussuomalaisten syyskokouksessa 11.12.2008
osaston puheenjohtajaksi valittiin Altti Järvenpää ja varapuheenjohtajaksi Markku Heinimäki. Sihteeriksi valittiin
Raija Järvenpää ja muiksi hallituksen jäseniksi Taru Kankkonen sekä Esko Mikkola.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Joulupukki saapui päätoimittajan saamien tietojen
mukaan paikalle poikkeuksellisesti helikopterilla eikä
perinteen mukaisesti reellä
porojen vetämänä. Huono
lumitilanne oli pakottanut
pukin toimimaan näin. Helikopteri oli saamieni tietojen mukaan saksalaista ekomallia, joka käyttää polttoaineenaan lehmän lantaa.
Pukilta kysyttiin, ovatko perussuomalaiset erityisen kilttiä porukkaa. Tämä
vastasi puolueväen olevan
kiltteydessä sellaista keskivertoporukkaa. Pukin
poliittista kantaa kysyttiin
myös. Onko pukki kenties
liittynyt Perussuomalaisiin?
Pukki tunnustautui sitoutumattomaksi.

SIPOO

Sipoossa
uusi yhdistys
Sipoon Perussuomalaiset ry. on perustettu 10.12.2008.
Tuoreen yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Rope,
varapuheenjohtajana toimii Pentti K. Sittnikow.
Hallitukseen valittiin kaikkiaan kuusi jäsentä: Maarit Rope, Tuula Rautiainen, Jari Hursti, Timo Rope, Mika Kallio
ja Pentti Sittnikow.
Jäsenyyttämme koskevissa asioissa ottanet rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Ketä pukki vaaleissa äänesti? Tämä on vaalisalaisuus, jota Joulupukki kertoi
noudattavansa.

Käykö pukki Timo Soinia katsomassa tänä jouluna? Kyllä pukki käy ja
vie Timolle Panu Rajalan

kirjan. Perusjätkä Soinin
kirjan pukki taas kertoi
vievänsä Matti Vanhaselle.

Pentti K. Sittnikow.
Sipoon perussuomalaisten tiedottaja
info@sittnikow.fi
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NAISET
Naisia mukaan
luottamushenkilöpaikoille!

Perussuomalaisten
kunnallisvaalimenestyksen takana oli myös
puolueen naisten runsas
mukanaolo. Naiset eivät
olleet vain mukana, vaan
olivat aktiivisia myös vaalityössä. Naisjärjestö ansaitsee kiitoksen naisehdokkaiden aktivoimisesta mukaan
kunnallisvaaleihin.

Perussuomalaisten kunnallisvaalimenestyksen takana oli myös puolueen naisten
runsas mukanaolo. Naiset eivät olleet vain mukana, vaan
olivat aktiivisia myös vaalityössä. Naisjärjestö ansaitsee
kiitoksen naisehdokkaiden
aktivoimisesta mukaan kunnallisvaaleihin.
Minulla ei ole aivan
tarkkaa tietoa naisten menestyksestä koko maan
osalta, mutta ainakin Pirkanmaalla naisten suhteellinen osuus uusista valtuutetuista on merkittävä.
Toivottavasti
myös
miesvaltaiset valtuustoryhmämme huomioivat naisten
panoksen muutenkin, kuin
vain kiintiön täyttäjinä.

Meillä
Parkanossa,
vaikka valtuustoryhmämme onkin miehinen, naiset
ovat tasapuolisesti mukana
jaettaessa lautakunta- ja
hallituspaikkoja. Kaupunginhallitukseen ja jokaiseen lautakuntaan tulee
Perussuomalaisilta naisjäsen. Paikkojen jaossa noudatetaan tasapuolisuutta,
ainoana kriteerinä ehdokkaan sopivuus paikalle ja
kunnallisvaaleissa saatu
äänimäärä. Tietysti myös
omia haluja eri tehtäviin
kysellään. Me lupasimme jo
kunnallisvaaliohjelmassa,
että pois oman edun tavoittelu kunnallispolitiikasta.
Se koskee myös luottamuspaikkajakoa.

Ne jotka ovat kunnallisvaalityössä mukana olleet
ja ehdokkaiksi asettuneet,
ovat etusijalla eri paikoille.
Tällaisen vetoomuksen heitän kaikille valtuustoryhmille ympäri maan. Kunnallisvaaleja tulee jatkossakin.
Uudet valtuustoryhmämme
aloittaessaan toimintansa
ensi vuoden alussa aloittavat samalla kunnallisvaalityön toimimalla tasapuolisesti ja epäitsekkäästi äänestäjiensä ja samalla oman
kuntansa parhaaksi.
Toivotan lukijoille Iloista Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Helena Ojennus
Perussuomalaisten
puoluehallituksen jäsen

Sähköpostit kansalaisten vaarana

Sähköpostit kuriin,
kokoomus poliisina!
Aamutelevisiossa oli
ministeri Suvi Linden kertomassa, että koko maahan
saadaan 100 megan laajakaistat ja ilmaiseksi, sillä
eihän köyhillä ole varaa sellaiseen (KK 790/2008 vp).
Toimittaja halusi kuitenkin
ensin kysyä hallituksen lakiesityksestä, joka antaa työnantajille oikeuden tarkastaa
työntekijöiden sähköpostiliikenteen tunnistamistietoja (Sähköisen viestinnän
tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 48/2008 vp).
Kokoomus on kyllä hyvin
työnantajien asialla ja töitähän ei ole, jos ei ole työnantajia. Me veronmaksajatkin
olemme työnantajia sekä
kunnissa että valtiolla ja
arvolisäveron kautta myös
palveluiden ja hyödykkeiden tuottamisessa.

Nyt ollaan valitsemassa
uudet luottamushenkilöt
kuntien, seutujen, kuntaliittojen ja valtakunnallisiin
tehtäviin kunnallisvaalien
jälkeen. Koska tästä lähtien
luottamushenkilöt eivät voi
ottaa vastaan tai lähettää
vastauksia työpaikaltaan,
tulee valtion maksaa kaikille luottamustehtävissä
toimiville henkilöille tietokoneet ja nopeat yhteydet
kotiin. Koska lankapuhelimetkin loppuvat, on varmasti paras hankkia myös
kännykät. Kuitenkin voi
olla, että jotkut Suomen
kansalaiset voivat lähettää
luottamushenkilöille heidän
luottamustehtäväänsä liittyvää postia työsähköpostiin
ja työntekijä joutuu virkaajan puitteissa lähettämään
sähköpostia työaikana, tulisi tähän olla kontrolli.
Työntekijöiden, jotka
ovat jossain luottamustehtävässä, tulee merkitä
luottamustehtävään liittyvät postinsa, tulevat ja
lähtevät, punaisella ja raportoida ne kuukausittain
työnantajalleen, myös yksityisille työnantajille. Jotta
tasa-arvoisuus säilyisi luottamushenkilöiden välillä eri
työnantajasta riippumatta
ja hänen suhtautumisestaan
tai hyötymisestään työnte-

kijän luottamustehtävään,
tulee työnantajan säilyttää
nämä kuukausittaiset raportit tarkastusta varten.
Tarkastukset suorittaa viestintäministeriöön perustettava sähköisen viestinnän
suojeluelin. Tarkastuksista
kootaan vuosittain tiedosto, josta kansalaiset voivat
tarkistaa kenelle on tehty
tarkistus, niiden tulokset ja
että tarkistukset tapahtuvat tasapuolisesti suhteessa
luottamusmiespaikkojen
määrään alueella.
Kansanedustajat ovat
työssään luottamustehtävässä, joten heidän tulee
raportoida kaikki ei luottamustehtävään liittyvät
sähköpostinsa vihreällä.
Heidän kuukausittaiset raporttinsa tarkastetaan kansliatoimikunnassa. Lisäksi
arvotaan joka kuukausi,
kuinka monennes sähköposti tarkastetaan lisäksi
kaikilta kansanedustajilta,
ettei vain vahingossa ole
jäänyt jotain raportoimatta. Myös nämä raportit tulee olla kansalaisten tarkastettavina, ettei tästä tulisi
mitään salaisen poliisin toimintaa. Ongelma on tietysti
sähköpostien poisto, mutta
kun laki tulee voimaan kerätään kaikkien roskapostit
talteen, varmaan tämä 100

megaa mahdollistaa sen, ja
myös näistä posteista tulee
merkitä henkilökohtaiset
postit ja postit tulee kansliatoimikunnan tarkistaa.
Ehkä kansliatoimikunnan
avuksi voisi perustaa jonkin
jaoksen.
Suomessa on kyllä tämä
viestintäpolitiikka ollut aivan retuperällä, mutta näin
me saamme nämä suoraan
verovaroillamme tapahtuvat
väärinkäytökset kuriin. Ihmeellistä, että kansanedustajana on voinut värkätä
vaikka väitöskirjoja, vaikka
on tarvittu avustajatkin ja
ministereillä on aikaa toimia
maakunnissa johtokuntien
puheenjohtajina, vaikka on
täytynyt palkata valtiosihteerit avuksi EU-kiireiden
vuoksi. Tietysti sähköpostit
tarkastetaan myös avustajilta ja muilta työntekijöiltä
eduskunnassa. Lama lisää
haluamme tarkastaa, ettei
rahojamme käytetä väärin.
Muualla EU:ssahan tämä
varmasti on jo käytäntö,
jonka me vain tässä päivitämme lainsäädäntöömme.
Presidentin sähköpostin
jättäisin tarkastamatta Suomessa, mutta kaikki muut
kyllä syyniin!
Vaili Jämsä-Uusitalo
tuleva Oulun valtuuston
jäsen

Ulkomaalaisten
kotouttamisesta on
voitava keskustella
Hallituksen metropolilinjaukset ovat osaltaan olleet
vaikuttamassa maahanmuuttopolitiikan epäonnistumiseen. Slummien muodostuminen on seurausta huonoista ratkaisuista ja tehottomasta kotouttamisjärjestelmästä. Tämä leimaa turhaan kaikki ulkomaalaiset.
Kulttuurien väliset erot on opetettava jo maahan
tultaessa. Suomen kielen opetusta on tehostettava ja sen
toteutumista on valvottava. Tämä mahdollistaa myös
ulkomaalaisten työhön sijoittumista.
Humanitäärinen apu on aivan eri asia kuin työperäinen maahanmuutto. Perussuomalaiset Naiset toivovatkin, että asioita tulevaisuudessa käsitellään oikealla
nimikkeistöllä. Muutkin puolueet ovat viime aikoina
voimakkaasti lähestyneet kannanotoissaan Perussuomalaisten ajamaa työperäistä maahanmuuttoa.
Suomessa on keskusteltava asioista avoimesti ja
päätöksien teon tulee olla läpinäkyvää. Vastuullisessa
asioiden hoidossa on kyse koko Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta.
Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus

Naisten hallituksen
henkilövalintoja
1. varapuheenjohtaja Lea Mäkipää (Kihniö)
2. varapuheenjohtaja Tuula Kuusinen (Helsinki)
Sihteeri Iiris Peltomaa (Pyhäranta)
Taloudenhoitaja Auli Kangasmäki (Lemi)
Toiminnanjohtaja Marjo Pihlman (Espoo)
Naisjärjestön puheenjohtajaksi oli aiemmin pidetyssä vuosikokouksessa valittu Marja-Leena Leppänen
Lappeenrannasta.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

SYYSKOKOUKSET
EURAN PERUSSUOMALAISET
Euran Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään ma 29.12.2008 klo 18.00 alkaen, osoitteessa Yhdystie 19, Eura (Euran pääkirjaston kokoushuone). Kaikki jäsenet ja jäseneksi aikovat mukaan.
Tervetuloa!

ROVANIEMI

Rovaniemelle
perustettiin yhdistys
Perussuomalaisten listoilta kaupunginvaltuustoon valitut varsinaiset ja varajäsenet ovat perustaneet Rovaniemen Perussuomalaiset nimisen yhdistyksen. Yhdistys on
kaikille avoin ja siihen voivat liittyä jäseneksi henkilöt,
jotka eivät kuuluu puolueeseen tai ovat puolueen jäseniä.
Ei puolueen jäsenet toimivat täysvaltaisesti yhdistyksen
toiminnassa ja varsinaisilla puolueen jäsenillä on oikeus
osallistua puoluekokoukseen ja sen päätöksentekoon.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Jukka Paakki ja sihteeriksi Pirita Nenonen ja kouluttajatiedottajaksi Hemmo Koskiniemi sekä muiksi jäseneksi
Oskari Autti, Tapani Kumpu ja Matti Säärelä. Varajäseneksi Raimo Tuomisalo.
Yhdistys vetoaa Rovaniemen pieniin valtuustoryhmiin, että ne muodostaisivat koalition ja turvaisivat
näin pienten ryhmien edustuksen kaupungin päätöksenteossa. Nykyinen kuntalaki suosii suuria puolueita
paikkajaossa ja hyväkin vaalitulos hukkuu suurten ryhmien keskinäiseen valtapeliin. Yhteistyöllä pienryhmien
on mahdollista saada äänensä kuuluviin.
Tulevan vuoden aikana yhdistys järjestää uusille
luottamushenkilöille koulutusta yhteistyössä muiden
Lapin perussuomalaisten kanssa sekä kutsuu koulutuksiin myös sitoutumattomien listoilta valitut luottamushenkilöt. Rovaniemen seudulla järjestetään myös
avoimia keskustelutilaisuuksia. Ensimmäisenä teemoina
ovat lasten kotihoidon Rovaniemi-lisä ja omaishoidontuki sekä palvelukylähanke. Lähiötyöstä järjestetään
erillinen valtakunnallinen seminaari yhteistyössä muiden perussuomalaisten maakuntien kanssa.
Yhdistykselle tehdään myös kotisivut sekä selvitetään mahdollisuudet perustaa toimisto yhdessä Lapin
piirin kanssa.
Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä
ko. henkilöihin tai liittyä puolueeseen suoraan www.
perussuomalaiset.ﬁ kotisivujen kautta.

SATAKUNTA

Satakunnan valintoja

OULUN PIIRI

KONTULAN PERUSSUOMALAISET RY.

Oulun piirin valintoja

Valinnat 2008-2009

Perussuomalaisten Oulun Piirin syyskokous pidettiin
30.11.2008 Muhoksella. Henkilövalintoja seuraavasti:
Puheenjohtajana jatkaa Ahti Moilanen Utajärveltä.
Valinta oli yksimielinen. Piiritoimikuntaan valittiin 12
varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä;
Piiritoimikunta 2009
Seppo Leskinen (Haukipudas), Esko Sikkilä (Siikajoki), Tuula Kellola (Raahe), Tuomas Okkonen (Liminka),
Vaili K. Jämsä-Uusitalo (Oulu), Jari Pirinen (Oulu), Ville Vähämäki (Oulu), Vesa Jaakola (Nivala), Alli Visuri
(Siikalatva), Aimo Remes (Kärsämäki), Pirkko Mattila
(Muhos), Anne Snellman (Oulunsalo).
Varajäsenet:
Paula Juka (Muhos), Martti Eskola (Siikajoki), Timo
Isola (Kiiminki), Urpo Viitala (Vihanti), Jussi Pellikka
(Kempele), Veli P. Kortelainen (Oulu), Päivi Martikkala
(Raahe), Kari Tykkyläinen (Pudasjärvi).

Jäsenet:
Petri Haapanen (puheenjohtaja), Martti Holmström
(varapuheenjohtaja). Tommi Tampio (2. Varapuheenjohtaja), Salme Mattila (sihteeri), Ritva Holmström (rahastonhoitaja), Arja Sulaoja, Eeva Finning Eeva Finning,
Arto “Atte” Koskinen, Jani Helsten´, Kim Högström.
Varajäsenet:
Mika Raatikainen, Pekka Tiusanen.

ETELÄ-SAVO

Etelä-Savossa
uusi puheenjohtaja
Etelä-Savon Perussuomalaisten syyskokous valitsi yksimielisesti Pekka Leskisen Kangasniemeltä puheenjohtajaksi vuodelle 2009. Pitkään puheenjohtajana toiminut
Erkki Rakkolainen Savonlinnasta ei enää asettunut ehdolle piirin vetäjäksi.
Syyskokouksessa vieraillut puolueen varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki kiitteli kokousväkeä hyvin tehdystä vaalityöstä ja kannusti uusia valtuutettuja tarttumaan
rohkeasti kuntansa asioihin. Varapuheenjohtajan tuomat terveiset tuleviin eurovaaleihin valmistautumisesta
loivat hyvän pohjan Kymen ja Etelä-Savon piirien väliselle yhteistyölle tulevissa vaaleissa.
Piiriväki nosti keskusteluissa esiin maakunnallisten
energiayhtiöiden kuten Suur-Savon Sähkön merkityksen
ja vastustavat yksimielisesti ESEN myyntiä ja turhia fuusioita, jotka johtavat vain energian hinnan nousuun.
Perussuomalaiset antoivat myös evästyksiä tuleville
maakuntavaltuustoon valittaville valtuutetuille ja hyväksyivät näkemykset HELMI-ratahankkeen kehittämisestä, mutta suunniteltua kapeampana.
Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin:

Perussuomalaisten Satakunnan piirikokous Porissa kokosi väkeä runsaasti. Puolueemme valtuutettujen määrä Satakunnassa nousi 460%. Muutosta halutaan, joten toivottavasti äänestäjien tahto kunnissa tulee myös
kuulluksi.
Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Seppo
Toriseva Raumalta. Piiritoimikunnan muiksi jäseniksi valittiin Nevala Antti (Eura), Rantanen Jani (Eurajoki), Saarinen Pauli (Honkajoki), Riuttamäki Ilkka
(Huittinen), Rudenberg Erkki (Jämijärvi), Lilja Erkki
(Kankaanpää), Törmä Ilmo (Karvia), Rautio Tommi
(Köyliö), Palomäki Markku (Noormarkku), Laiho Ville-Petteri (Pori), Tuulensuu Paavo (Siikainen), Järvelä
Tero (Ulvila), Anttila Irma (Pori) ja Joutsenlahti Anssi
(Kankaanpää). Varajäseniksi valittiin Lehtovirta Onni
(Noormarkku), Otamo Tommi (Rauma), Laitila Tommi (Honkajoki), Salokangas Tommi (Pori) ja Lindstedt
Jouko (Huittinen).
Puoluevaltuuston jäseniksi valittiin Ari Jalonen Porista, Pauli Saarinen Honkajoelta, Simo Riuttamäki
Huittisista ja Anssi Joutsenlahti Kankaanpäästä.

Timo Hirvonen, Ismo Juottonen, Salme Vehviläinen ja
Marja Hämäläinen, Mikkelistä.
Erkki Rakkolainen, Hannu Paukkonen ja Jari Eloranta,
Savonlinnasta.
Seppo Lappalainen, Pieksämäeltä.
Markku Pöyry ja Jarmo Tonteri, Pertunmaalta.
Jaana Laukkarinen ja Päivi Valkonen, Kangasniemeltä.
Jaakko Kontinen, Juvalta.
Olavi Eteläinen, Heinävedeltä.
Pertti Saarenniemi, Rantasalmelta.
Varajäseniksi.
Jarkko Kajova, Kerimäeltä. Jussi Nykänen, Joroisista.
Veli-Pekka Myyryläinen, Pieksämäeltä.
Raimo Lyytinen, Savonlinnasta.

Ismo Juottonen
piirisihteeri
Etelä-Savon piiri

KESKI-POHJANMAAN PIIRI

Keski-Pohjanmaan valinnat
Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lehtinen Kannuksesta. Piiritoimikunnan jäseniksi
valittiin Urpo Myllymäki ja Raija Läspä (Kaustinen),
Jukka Riippa (Kannus), Kosti Tervala ja Ari Olkkola
(Toholampi), Arto Pihlajamaa ja Leo Saari (Veteli), Mika Siirilä (Kälviä) Pekka Puolimatka, Alpo Ylitalo ja
Leena Oikarinen (Kokkola), Jalo Kivelä (Halsua). Varajäseniksi Toivo Mäkelä (Kaustinen) Juha Nevala (Lestijärvi), Seppo Särkioja(Pietarsaari).
Keski-Pohjanmaan piiri päätti osallistua Eu-vaaleihin, ehdokkaaksi valittiin yksimielisesti Alpo Ylitalo
Kokkolasta.

AURA

Auraan uusi
paikallisyhdistys
Perussuomalaiset saavuttivat vuoden 2008 kuntavaaleissa merkittävän vaalivoiton saaden 9.1 prosenttia kunnassa saaduista äänistä. Kokonaisäänimäärä oli 165
ja puolue sai kaksi paikkaa Auran kunnanvaltuuston.
Valituiksi tulivat kirkkoherra, teologian maisteri Torsti Äärelä (88 ääntä) ja yrittäjä, toimitusjohtaja Marko
Valkama (42 ääntä). Vaalimenestyksellään, siis 9.1 prosenttiyksikön kannatuksellaan, Auran perussuomalaiset
olivat Varsinais-Suomen vaalipiirin kunnista toiseksi
perussuomalaisin yhdessä Laitilan kanssa. Vain Marttila oli edellä 14.6 prosentin kannatuksellaan. Piirin perussuomalaisista kunnanvaltuutetuista kirkkoherra Äärelän saama prosentuaalinen äänimäärä 4.8% kaikista
Aurassa annetuista äänistä oli piirin suurin yksittäiselle
perussuomalaiselle ehdokkaalle annettu ääniosuus.
Nähtiin siis tärkeäksi perustaa paikallisyhdistys Auraan. Perustava kokous pidettiin sunnuntaina 23.11
Aurassa. Paikallisyhdistyksellä oli viisi perustajajäsentä.
Perustamiskokouksen puhetta johti Perussuomalaisten
Varsinais- Suomen piirin puheenjohtaja Lauri Heikkilä Marttilasta. Kokous valitsi Auran perussuomalaisten
hallituksen puheenjohtajaksi Torsti Äärelän ja sihteeriksi
Marko Valkaman, varapuheenjohtajaksi valittiin Janne
Rinne. Äärelä kiitti luottamuksesta ja totesi, että vaalivoitto saavutettiin kovalla tiimityöllä ja se tulee olemaan
vastaisuudessakin hänen toimintaperiaatteensa.
Kokouksessa hahmoteltiin jo jossain määrin tulevan
toiminnan suuntaviivoja. Yhdistykselle perustetaan jo
ennen joulua oikeat ja omat kotisivut, ettei niiden enää
tarvitse olla Äärelän omien sivujen nurkissa. Sivuille tulee kaikille avoin keskustelupalsta. Yhdistys ei aio jäädä
toimettomaksi, vaan se ryhtyy välittömästi rakentamaan
toimintaansa ja paikallista puoluekonetta. Auran perussuomalaiset tulevat olemaan näkyvästi esillä mm. ensi
maaliskuussa 8.3.2009 Auran markkinoilla. Perussuomalaisen puolueen puheenjohtaja Timo Soini on luvannut tulla ko. päivänä vierailulle Auraan.
Auran perussuomalaisten tilapäiset kotisivut ovat
osoitteessa: http://industrius.nettisivut.ﬁ/auran_perussuomalaiset/
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■ PUOLUEHALLITUS

TAMPERE

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

Hiekkointie 95, 51440 VUOJALAHTI
Puh. 040-702 0865

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
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

muodostui, Laila Koskela,
Pertti Virtanen, Heikki Luoto ja Tiina Elovaara sekä
Reijo Pitkänen, Mervi Karinkanta, Varpu Vartiainen,

Markku Forsberg, Tapani
Yli-Harju, Tommi Sirviö,
Arja Elovaara, Lehtonen
Rami, Raimo Viitanen ja
Terhi Kiemunki.

tävä kaikki voitava, on ristiriitaista että alueella jossa
valtiovallan tukitoimin pyritään luomaan uutta työllistymistä, samalla lopetetaan
toimivia työpaikkoja.
Kokous valitsi piirijärjestön puheenjohtajaksi
yksimielisesti edelleen pakolaisohjaaja Juho Eerolan
Kotkasta.
Piiritoimikuntaan valittiin:
Juho Eerola (Kotka),
Juha Pekka Koponen (Anjalankoski), Janne Nyholm
(Hamina), Freddy Van Wonterghem (Kotka), Jorma K.
Merivirta (Kotka), MarjaLeena Leppänen (Lappeenranta), Satu Virtala (Lappeenranta), Jani Mäkelä

(Lappeenranta), Eeva-Riitta
Pitko (Kouvola), Raul Lehto (Pyhtää), Jyrki Malinen
(Pyhtää), Eliisa Timonen
(Valkeala), Jari Lindström
(Valkeala), Arto Siitonen
(Imatra), Ukko Matti Bamberg (Kuusankoski)
Varalle: Martti Tamminen (Hamina), Rauno Juutinen (Kouvola), Arto Hirvonen (Kotka), Auli Kangasmäki (Lemi), Kari Hänninen (Anjalankoski), Mikko
Koivuranta (Lappeenranta),
Heikki Hiltunen (Iitti), Pertti Myllyoja (Kotka), Harri
Lunkka (Lappeenranta).

Pirkko Mattila

Pj Lasse Lehtinen
Asematie 4 E 20, 69100 KANNUS
Puh: (06) 873 358, 0500-704 956

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
Harri Tauriainen

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Perta-aapantie 207, 94600 KEMI
Puh: 040-726 6842
harri.tauriainen@gmail.com

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

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

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

Lasse Lehtinen
Asematie 4 E 20
69100 Kannus
Puh. 0500-704 956

Helena Ojennus
Marja-Leena Leppänen
piirisihteeri

KESKI-POHJANMAA

Pj Marke Tuominen

Perussuomalaisten Kymen piirijärjestö:

Isänmaa ei ole myytävänä

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

KESKI-SUOMI

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

KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ

Piirijärjestön syyskokous
pidettiin Lappeenrannassa
22.11. Kokous antoi julkilausuman, jossa vastustetaan
voimakkaasti maan myyntiä
EU:n ulkopuolisille henkilöille. Sotiemme veteraanien
lunastama isänmaa ei ole
edelleenkään myynnissä.
Omaishoitajien tarve tulee
lisääntymään, omaishoidon
tuki pitää saada Kelan hoidettavaksi jolloin se on kuntien
varallisuudesta riippumatta
samansuuruinen kaikille.
Tuen määrän on oltava suhteessa työn määrään ja myös
hoitajan vapaat on pystyttävä
järjestämään asiallisesti.
Myös Konnunsuon vankilan säilyttämiseksi on teh-

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Tampereella suunnataan
kohti uusia koitoksia
Tampereen syyskokous pidettiin 27.11, ilmassa oli
alusta pitäen suuren urheilujuhlan tuntua. Näin vaalivoiton jälkeen oli piiritoimisto
ulko-ovea myöten täynnä,
paljon oli uusia kasvoja ja
muutoinkin aktiivisuus huipussaan. Ensimmäistä kertaa koskaan pidettiin oikein
suljettu lippuäänestys, jossa
valittiin uudelle kaudelle
puheenjohtaja. Ehdokkaiksi ehdotettiin ja kannatettiin
Tommi Sirviötä joka on 28vuotias myyntiedustaja ja
aarimestari Jouni Viitasta
joka on 39-vuotias ja aiempi puheenjohtaja.
Äänestys sujui reilussa
PS-hengessä ja toivottiin
parhaan miehen voittavan.
Lopputulokseksi muodostui
tiukan äänestyksen jälkeen
16-11 Jouni Viitasen hyväksi. Tästä on helppo jatkaa
uusiin koitoksiin.
Hallituksen kokoonpanoksi äänestyksen jälkeen
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Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Puh. 03-448 0350, 0400-236 154
Fax: 03-448 0350
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi

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

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
Pj Seppo Toriseva

KOILLIS-SAVON PERUSSUOMALAISET

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

Syyskokous Juankoskella
Perussuomalaiset menestyivät vaaleissa myös Koillis-Savossa vaalivoittajina.
Hyvissä ajoin aloitettu
vaalityö ja etenkin Juankoski-Kaavi -yhteistyö tai
sen toimimattomuus olivat
puheenaiheena myös vaalikentillä. Juankoskelaisittain terveyskeskusremontin

aloittamisen yhä vain pitkittyminen on ollut “suolaa
keittoon”. Kaupungin johdon viimeaikaiset tempaukset, sekä tietojen pimittäminen ei luonnollisesti ole
ollut kuin etu perussuomalaisille. Muun muassa näistä aiheista syyskokouksessa
keskusteltiin.

Tulevalle kaudelle valittiin hallitus. Puheenjohtajana jatkaa Mika Wallius,
hallituksen jäseninä Pekka
Vartiainen, Tuula Partanen,
Seppo Räsänen, Kalevi Pitkänen, Ilkka Korhonen ja
Risto Heiskanen. Varalle
valittiin Ari Korhonen sekä
Matti Räsänen.

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

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

”Turun tautiako” tämäkin?

Marjanpoiminta kaupalliseen
tarkoitukseen ja jokamiehenoikeudet

Suomen kansa antoi huikean
luottamuslauseen Perussuomalaisille, ja aivan kautta
maan. Ihmettelemään jäivät
mm. kepu, demarit ja RKP.
Monessa paikassa tehtiin
ihan historiaa: Perussuomalaiset tulivat valituiksi valtuustoon useassa kunnassa
ensimmäistä kertaa koko
puolueen historian aikana
- Turussakin jopa kahden
valtuutetun voimin.
Mutta sitten tuli lunta
tupaan.
Vain parin viikon kuluttua valitsemisestaan toinen kahdesta turkulaisesta
loikkasikin, täysin yllättäen, Kokoomuksen leiriin.
Tämä herätti valtakunnan
laajuisesti huomiota, ja
saatiin kuulla monenlaisia
lausuntoja ja “lausuntoja”. Osa niistä oli loikkaria sympatiseeraavia, osa
taas puoluetta osoittelevia
(tyyliin “Kyllähän se tiedettiin, Perussuomalaisista
kun kerran on kyse - täyttä epäluotettavaa huuhaata
koko joukko!”). Tällaisista
kannanotoista huolimatta
ylivoimaisesti suurin osa
oli kannanotoista oli kuitenkin puoluetta kohtaan
myötätuntoa osoittavia ja
loikkaria - väliin vähän
tarpeettomankin jyrkästi ja
alatyylisesti! - moittivia.
Turun Sanomien päätoimittaja Aimo Massinen otti
asiaan jämerän kannan: loikkausta tulee kohdella äänestäjiä vastaan tehtynä petoksena, ja siitä pitäisi seurata

myös jonkinlainen sanktio.
Nykyisen lainsäädäntömme
mukaan tällaisesta “petoksesta” ei kuitenkaan seuraa
yhtään mitään! Loikkari
perusteli tekoaan mm. seuraaviin seikkoihin vedoten:
toinen valtuutettu on täysin
yhteistyökyvytön, eikä loikkari itse ole saanut vähäisintäkään tukea “työlleen”.
Väitteet ovat täysin
absurdeja: eihän valtuustotyö ollut vielä edes alkanut! Näin ollen voidaankin
kysyä, mistä loikkari sai
perusteet näille motiiveilleen? Ei mistään, tietenkään. Päinvastoin: piirin
puheenjohtajan laskelmien
mukaan loikkari oli saanut
vaalityössään piirin ja puolueen tukea yli 2400 euron
edestä, 20 viikon (puolueen
38 muun ehdokkaan) talkootyöt sekä 1000 muille
tullutta “tukiääntä” tullakseen itse valituksi. Eikö se jo
ollut tarpeeksi?
Valtakunnallisellakin tasolla on esiintynyt erilaisia
ilmiöitä, sillä siinä määrin
ovat vanhat valtapuolueet
kannatuksemme räjähdysmäisestä kasvusta järkyttyneet, ja myös aidosti pelästyneet - ja on syytäkin!
Sen tarkemmin yksityiskohtiin paneutumatta
eli vain luettelonomaisesti:
ministeri Thorsin hyökkäys, jonka Soini oikopäätä
ampui alas, MTV3:n sekoilu ottelussa Jiri Keronen
- ministeri Wallin, Braxin
nerokkaat ohjeistamislau-

sunnot (kun näistä ei
seurannutkaan mitään,
piti seuraavaksi hölmöillä sähköistä äänestystä
koskevissa lausunnoissa,
ja kun sekään naula ei
vetänyt, yritys virittää
keskustelu “kriminaaleista” mc-jengeistä - kaikki
yhtä turhia ponnisteluja!), ja kuin pisteeksi i:n
päälle, vihreiden naisten
Jussi Halla-ahon kirjoituksia koskeva täysin
järjenvastainen tutkintapyyntö. Jossakin välissä
ehti myös tunnettu Mooses-niminen putkimies
haukkua median siitä, että se oli aiheuttanut nousumme, kun oli ottanut
Soinin “lellikikseen.”
Voi tätä hurskastelun
- ja todellisen kauhun! määrää...
Varsinais-Suomen
piiri pyrkii nyt kokoamaan voimansa seuraavaan projektiin. Ehdotetaan eduskuntaryhmälle,
että se tekisi lakialoitteen
alussa kuvatun kaltaisen
loikan sanktioimiseksi,
vähintäänkin siinä mitassa, että edustaja/valtuutettu automaattisesti menettäisi vaaleilla
voittamansa aseman, ja
varamies astuisi tilalle.
Taloudelliset sanktiot
ovat jo toinen asia: milläs mittaat esimerkiksi
muiden tekemän palkattoman talkootyön
hinnan - ja kenelle se
maksettaisiin?

Henkilövalinnat
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin syyskokous Liedossa
27.11.2008 valitsi yksimielisesti FT
Lauri Heikkilän Marttilasta jatkamaan piiritoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi valittiin muut piiritoimikunnan jäsenet ja varajäsenet
vuodelle 2009.
Piiritoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Pentti Alinen (Lieto), Kike Elomaa
(Masku), Juhani Hannula (Mynämäki), Leila Hannula (Mynämäki), Pertti Hannula (Lieto), Lauri Haverinen
(Loimaa), Arvo Heikkilä (Loimaa),
Teuvo Helenius (Raisio), Simo Hovi
(Salo), Pasi Huhtanen (Pöytyä), Ilmari Jalonen (Pöytyä), Tuija Ketonen
(Loimaa), Matti Kultanen (Somero),
Timo J. Laihinen (Turku), Leila Lehtola (Masku), Veikko Lehtonen (Turku), Pasi Lepistö (Pöytyä), Jani Leppänen (Raisio), Janne Louhi (Raisio),
Veijo Nummi (Uusikaupunki), Yrjö
Ojaniemi (Marttila), Sirke Peltokorpi
(Raisio), Iiris Peltomaa (Pyhäranta),

Juhani Pilpola (Lieto), Seppo Rinne
(Laitila), Mikko Räisänen (Vehmaa),
Eero Saarela (Laitila), Kari Salminen
(Nousiainen), Kalevi Satopää (Salo),
Tuula Sellman (Turku), Kyösti Sjöman
(Raisio), Riikka Soini (Laitila), Anneli
Suominen (Salo), Tommi Vainiotalo
(Laitila), Marko Valkama (Aura), Manu J. Vuorio (Turku), Teemu Välimäki
(Turku), Taito Ylhäinen (Masku), Kari
Yrjänäinen (Kaarina) ja Torsti Äärelä
(Aura).
Varajäseniksi valittiin:
Reino Louhi (Raisio), Jukka Auranen (Turku), Jiri Keronen (Turku),
Teemu Seikkula (Turku), Hannes
Heikkilä (Lieto), Sirkku Saarinen
(Laitila), Ari Lehtonen (Laitila), Heli
Augustin (Nousiainen), Ari Augustin
(Nousiainen), Tuija Uusitalo (Vehmaa), Pekka Railamaa (Vehmaa),
Jelena Sjöholm (Turku), Arsi Saarijärvi (Loimaa), Tauno Kummunsalo
(Somero), Kimmo Sjöholm (Turku) ja
Paavo Raikko (Marttila).

Suomessa on viime vuosina
esiintynyt yhä laajemmassa
mittakaavassa ammattimaista marjanpoimintaa.
Oleellinen osa tätä kaupallista toimintaa ovat ulkomailta sesonkiluonteisesti
maahamme tulevat marjanpoimijat; mm. Thaimaa,
Ukraina, Valko-Venäjä ja
Venäjä ovat olleet tulijoiden
lähtömaita. Kesällä 2008
marjanostajat ilmoittivat
odottavansa Pohjois-Suomeen noin 4 500:aa poimijaa.
Useat maanomistajat ja
kyläkunnat ovat huolestuneina seuranneet marjanpoimijoiden kasvavaa määrää. Huolta ovat herättäneet

suomalaisen jokamiehenoikeuden ja perinteisen väistämisvelvollisuuden noudattaminen sekä paikallisille
asukkaille tärkeiden lisätulojen ja marjanpoimintaperinteen uhanalaisuus.
Jokamiehenoikeuteen
kuuluu marjojen poiminta, mutta Lapin yliopiston
ympäristöoikeuden asiantuntijoiden mukaan nykyinen tilaustyönä tehty laajamittainen, ammattimainen
marjanpoiminta ei noudata
sitä henkeä, mikä jokamiehenoikeuteen liittyy. Aivan
liian usein marjanpoimijat
poimivat marjoja talon pihapiirin välittömästä läheisyydestä. Väistämisvelvolli-

suuden osalta on perinteisesti toimittu siten, että jos
suomalainen näkee toisen
poimimassa marjoja, hän
siirtyy muualle poimimaan.
Mutta jos ulkomaalainen
ammattimainen marjanpoimija näkee toisen poimimassa marjoja, hän liittyy
poimijan seuraan.
Mihin toimenpiteisiin
valtiovalta ryhtyy, että ammattimaiselle, organisoidulle ja laajamittaiselle marjanpoiminnalle saadaan selkeät
pelisäännöt ja samalla turvataan paikallisväestön perinteiset jokamiehenoikeudet?

Helsingissä 19.11.2008
Timo Soini

Lastenhoidon tukimuodot
Minimiäitiys- ja minimivanhempainpäivärahan suuruus on 15,20 euroa arkipäivältä. Vuonna 2008 tämä tarkoittaa keskimäärin
380 euron kuukausittaista
tukea huomioon ottaen
keskimääräinen arkipäivien
määrä kuukaudessa.
Äitiys- ja vanhempainpäivärahan nostaminen on
lakisääteisesti pakollista, eikä perhe käytännössä ole tänä aikana oikeutettu Kelan
kotihoidon tuen hoitorahaan, vaikka vauvan lisäksi
kotona hoidettaisiin yhtä
tai useampaa leikki-ikäistä
sisarusta. Ainoastaan tapauksissa, joissa äitiysraha on
pienempi kuin ensimmäisestä lapsesta maksettu hoitoraha, korvataan näiden
välinen erotus.
Kun kotona hoidetaan
vauvan lisäksi yhtä alle 3-

■ ESKO

vuotiasta lasta ja oikeus
vanhempainpäivärahaan
päättyy, on kotihoidon tuen
hoitorahan ja sisarkorotuksen suuruus yhteensä 388,37
euroa kuukaudessa. Mikäli
perhe on oikeutettu kotihoidon tuen tulosidonnaiseen
hoitolisään, kuten usein on
toisen vanhemmista ollessa
kokopäiväisesti kotona, ero
äitiys- ja vanhempainrahakauteen kasvaa.
Tämä johtuu siitä, että
vaikka myös äitiys- ja vanhempainrahakaudella maksetaan hoitolisää isommasta sisaruksesta, ei lisän suuruutta
laskettaessa oteta huomioon
vauvaa, josta on vielä oikeus
äitiys- tai vanhempainpäivärahaan silloin, kun määritetään perheen kokoa. Näin
ollen pientä vauvaa ja alle
3-vuotiasta kotona hoitava
vanhempi saa vähemmän yh-

teiskunnan tukia kuin kahta
leikki-ikäistä hoitava. Useissa kaupungeissa maksettava
kotihoidon kuntalisä kasvattaa edelleen vanhempainvapaan ja hoitovapaan aikana
saatavien tukien välistä eroa,
sillä kuntalisää ei makseta
äitiys- ja vanhempainvapaakaudella.
Kotihoidon tuki tulosidonnaisine hoitolisineen ja
mahdollisine kuntalisineen
olisi siis useissa tapauksissa
perheelle äitiys- ja vanhempainpäivärahaa edullisempi.
Onko hallitus tietoinen
siitä, että oikeus vanhempainpäivärahaan saattaa
olla minimipäivärahaa saavalle, lapsiaan kotona hoitavalle vanhemmalle rasite?

Helsingissä 18.11.2008
Pirkko
Ruohonen-Lerner
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Onko maamme hallitus
oikomassa taas kurveja?
EU:n tuomioistuin on tehnyt lukuisia päätöksiä siitä,
ettei Suomella ole oikeutta
periä arvonlisäveroa maahan tuotavan auton ”verosta”. No nyt on hallituksen
asettama porukka sitten
päättänyt, että poistetaan
autoverosta perittävä ALV
ja lisätään vastaavasti autoveron määrää 22 prosenttia. Näinkö hallitus luulee
taas välttyvänsä autoveron
alennuksesta?
Supermiehiä on hallituksen riveissä ja muussakin
hallinnossa. Päättäjät eivät
nyt kuitenkaan ole perehtyneet asiaan riittävästi, sillä
tuo verossa oleva vaikka
käytettynä maahan tuotavassa autossa ollut ALV on
yrittäjälle vähennyskelpoista
veroa. Vero voidaan vähentää yrityksen kirjanpidossa.
Tässä tulee siihen lopputulokseen, että autojen hinnat
nousevat, vaikka päinvastoin pitäisi tapahtua. Saksa

Tulli ohjailee
autorekkoja
Imatralle ja
Nuijamaalle
Venäjän uuden asetuksen jälkeen Suomen tulli voi operoida vain kahden rajanylityspaikan, Imatran ja Nuijamaan
välillä. Aiemmin ohjailua voitiin tehdä myös Vaalimaalla.
Kun Vaalimaalle tehdään kuitenkin rekkaparkki, miten
sille käy?
Nykyisellä vauhdilla Venäjälle viedään tänä vuonna
miljoona uutta autoa. Venäjällä myytävistä autoista 70
prosenttia tulee maahan Suomen kautta. Minusta Suomen tullin pitäisi itse päättää, missä se operoi.

Pertti Myllyoja, Kotka

Vantaan voitto
ylivoimainen!
on harkitsemassa kaikkien
verojen poistamista autoista, koska vaarana on jopa
autotehtaiden kaatumista
Euroopan alueella. Saksassa
autojen vero on vain ALV,

jota kannetaan vain 19 prosenttia.
Lopuksi täytyy todeta,
että hallituksen pitäisi nyt
tehdä jotain, eli pitäytyä
oikeuden päätöksessä pois-

taa koko verosta perittävä
ALV.

Suuresti ihmettelevä,
autokaupan rattaissa
myös oleva

Saimme tarkistuslaskennan lopputulokseksi jopa seitsemän kaupunginvaltuutettua, hyvä parannus nollatilanteesta.
Tehtyämme työtä vantaalaisten hyväksi näinä vuosina, on siitä hyvä ponnistaa edessä oleviin eduskuntavaaleihin. Asettakaamme tavoitteeksi kaksi-kolme
lisäpaikkaa Arkadianmäelle!

Jorma E. Taivainen, Vantaa

Monen lapsen hiljainen joulurukous
Voi kuinka monen lapsen
salainen hiljainen iltarukous taas tänäkin jouluna on:
“Anna Taivaan Isä meille raitis Joulu”. Juomisen
määrillä ei ole merkitystä, vaan kodin ilmapiirillä
toimimattomassa kodissa.
Pohdi onko sinun kotisi alkoholismin oireista kärsivä?
Ovatko perhesairauden oireet tunnistettavissa?
Kulissit ovat jouluna
todella hyvin pystyssä. Juomisen määrillä ei ole merkitystä, vaan sillä ilmapiirillä:
ÄLÄ TUNNE; ÄLÄ LUOTA; ÄLÄ PUHU ovat alkoholismista kärsivän kodin
elementit. Joulun lämmön
läheisyys ja perheen sisäiset
sosiaaliset vuorovaikutustaidot kertovat sinulle onko
kyseessä toimimaton perhe.
Alkoholismi on sairaus,
jonka suurin oire on sen
kieltäminen. Tähän valheiden verkkoon liittyvät koko
perhe ja läheiset sekä työkaverit. Kaikkia pyörittää se
yksi ja muut kärsivät juomisen seurauksista. Kulissin
pitoon tarvitaan vähintään
8-10 ihmistä, jotka jatkuvasti pelastavat, peittävät ja
pidättävät omat tunteensa.

Tämä perheen juova ei
pidätä tunteitaan. Hän pitää oikeutenaan itsekkäästi
päästää tunnehöyryt pihalle jopa heittämällä perheen
jouluna ulos. Joskus jopa
ikkunasta, tai yöpaidassa
hankeen. Kaikki salataan ja
pelätään. Kun tunnekuohut
ja itsekkyys ovat jo keskushermosto-oireina niin näkyviä, että niitä saattaa tulla
jopa selvin päin, on “losahtaminen” jo lähellä.
Salailun ja häpeän
kulttuuri
Tätä perhehelvettiä kestää yleensä 30-40 vuotta,
riippuen siitä miten kauan
kulissia perhe jaksaa pitää.
Oikeaa ja rakentavaa olisi se, että sairaus tehdään
näkyväksi. Oikeaa välittämistä on aina puheeksi ottaminen. Ikävää että meillä
on tämä salailun, häpeän
ja selittelyn kulttuuri alkoholismista puhuttaessa.
Raittius ja absolutismi ovat
joillekin hämmästelyn ja
kummastelun kohteita, kun
niiden tulisi olla iloisia asioita. Absolutismi ei ole vielä trendikästä.

Meidän on muistettava
se tosiasia, että alkoholi on
etanoli, joka liuottaa aivoja. Kun siihen lisätään muu
aivojen kemiaan vaikuttava
“onnellisuuspilleri” jonka
“lääkäri määrää”, on dementian ja muistamattomuuden tie alkanut. Ihminen muuttuu “kasvikseksi”,
jota sitten pidetään työssä
työkykyisenä muutaman
vuoden, kunnes jokin muu
oire laukaisee tilanteen tai
pelastava kuolema vapauttaa perhehelvetistä.
Näin salaisuus ja perheen sairaus siirtyvät toiseen sukupolveen ja jatkuvat ja jatkuvat, ellei joku
omaa sitä oikeaa tietoa,
jolla voi oikeasti välittää ihmisestä. Katkaisten kolmen
neljän sukupolven kirouksen. Kertomalla toipumisen
mahdollisuudesta jokainen
meistä voi vaikuttaa ja välittää lähimmäisestämme.
Se tarkoittaa alkoholismin,
perhesairauden puheeksi
ottamista. Jos asia on arka
tai moraalin pettämiset ja
humalassa ajamiset ovat
piilossa pidettäviä asioita,
on syytä olettaa kyseessä
olevan sairauden oireet.

On aika keskittyä syyn
hoitoon, ei oireiden peittelyyn. Vain muuttamalla
omaa käytöstämme voimme
oikeasti auttaa ja pelastaa
ennenaikaiselta kuolemalta
ihmisen, joka on kemiallisesti riippuvainen. Alkoholisti on ihminen joka itse
sanoo sitä olevansa. Raitis
alkoholisti on ihminen joka
on halunnut toipua sairaudestaan.
Alkoholismi on perhesairaus, jossa kaikki valehtelevat eikä kukaan ole rehellinen itselleen. Näytelmä
jatkuu, vaikka kulissit vaihtuvat. Alkoholismin suurin
oire on sen kieltäminen ja
selittelyt. Raittiuttaan ei
tarvitse selittää, vain juoppo selittää juomistaan ja
juomiseen on aina syy. Mitä jos monen lapsen rukous
selvästä joulusta toteutuu sinun kohdallasi? Näet läheistesi kasvot ja kohtaat joulun
myös henkisellä lämmön,
valon ja välittämisen juhlana omassa sydämessäsi.
Sirkka-Liisa Lamminkoski
vastaava päihdeterapeutti
Ähtäri

Keskusta
velkaannuttamassa
Ilmajokea
Ilmajokea on velkaannutettu pitkään Keskustan johdolla. Ilmajoki on niitä harvoja ylivelkaantuneita maaseutukuntia, joissa velkaantuminen on suuressa kasvussa.
Kiitos velkaantumisesta kuuluu Keskustan talousneroille. Keskusta on jatkossakin velkaannuttamassa Ilmajokea. Keskusta on heikentämässä kuntalaisten peruspalveluja järjettömän huonolla taloudenhoidollaan.

Matti O.K. Talvitie

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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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Eduskuntaryhmä:

Pääsihteeri: Jussi Niinistö

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

Puh. (09) 432 3276
perussuomalaiset@eduskunta.fi

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

Timo Soini (vpj.)
Puh. 050-511 3027, 09-4321
timo.soini@eduskunta.fi
Avustajat:
Jukka Jusula, 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
V-M Saarakkala, 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi

Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja:
Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi

Pirkko Ruohonen-Lerner

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

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

Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Puh. 0400 917 351
marjo.pihlman@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 040-775 1757
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa

Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja:
Kirsi Lassila, (09) 432 4165
kirsi.lassila@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Nuoret:
Pj: Vesa-Matti Saarakkala
Varapj: Ville Vähämäki
Sihteeri: Johannes Nieminen

Pertti Virtanen

Myyrmäentie 4 B 12, 01600 Vantaa
Puh. 044-550 0655
johannes.nieminen@ps-nuoret.net

Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Avustaja:
Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
kimmo.lehtonen@eduskunta.fi

Tiina Kiviaho (takavasemmalla), Vuokko Lahti, Urpo Pulkkinen, Esko Aho, Jouko Palosaari,
Kaarle Kaistila, Leo Saari ja Anna-Liisa Möttönen valtuustoryhmän järjestäytymiskokouksessa lähes riehakkaan iloisina.

Vetelin Perussuomalaiset ovat
täynnä energiaa. Valtakunnallisessa julkisuudessa Suomen perussuomalaisimpana
kuntana on ollut naapurikunta Kaustinen, mutta hyvänä
kakkosena tulee kuitenkin
Veteli – perussuomalaisten
kannatus kunnallisvaaleissa
oli vain kolme kymmenystä
pienempi kuin naapurissa eli
33,7 prosenttia.
Perussuomalaisten valtuutettujen määrä Vetelissä
nousi seitsemään, eli valtuustoon saatiin kaksi lisäpaikkaa. Myös uusia valtuutettuja nousi kolme ja
lisäksi vanhat ehdolla olleet
saivat jatkaa.

Siinä, missä Kaustisella
naiset jäivät Perussuomalaisten valtuustoryhmän
ulkopuolelle, Vetelissä valtuustoon nousi kolme naista, joista kaksi uusia.
Perussuomalaisten Vetelin paikallisosaston syyskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Arto Pihlajamaa ja
hallituksessa jatkavat niin
ikään Esko Aho, Kaarle
Kaistila, Marketta Pulkkinen, Urpo Pulkkinen ja Leo
Saari. Varajäseniksi valittiin
Tiina Kiviaho, Vuokko Lahti, Jouko Palosaari ja AnnaLiisa Möttönen.
Paikallisosaston syysko-

■ LYHYET
”Hyvää Joulua kaikille Perussuomalaislehden lukijoille. Vuosi vaihtuu 6.3% kannatuksen saattelemana ja Eu-vaaleissa ensi kesänä saamme yhteistyöllä yhden paikan.”
”Perussuomalaisten kansanedustajien tulee tehdä
kaikkensa estääkseen homoilta ja lesboilta adoptio-oikeus. Kokoomuksen ja Kepun edustajat ovat
muuttaneet kantansa myönteisemmäksi, todellisia
takinkääntäjiä.”

kouksessa myös valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksensa. Neuvotteluja
uuden valtuustokauden hallitus- ja lautakuntapaikoista
käydään parhaillaan.
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