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Kannatus jo 8,3 %
Perussuomalaiset mittauttivat jälleen omat uudet ennätyslukemansa,
kun kannatus nousi jo 8,3 prosenttiin.
Nyt taakse jäi Vasemmistoliitto 7,6 prosentin kannatuksellaan. Luvut
perustuvat Ylen uutisten Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn.

Eduskuntaryhmä valmiina valtiopäiville

EU kyykyttää maataloutta
Raimo Vistbacka arvostelee EU:n toimintaa maatalousasioissa. Uusin kyykytys
EU-komission taholta tuli äskettäin, kun
se vaati, että kotimaisen ruuan alkuperän mainostamisessa ei saa käyttää esimerkiksi Suomen lippua, jos valtio myöntää tukea tähän.
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Lama iski Suomeen
Maamme elää eriarvoistumisen kulta-aikaa. Monet
työssäkäyvät ihmiset ovat
saaneet irtisanomisilmoituksen tai määräaikaisen
lomautuksen työpaikaltaan.
Naapurimaan Ruotsin
työllisyystilanteen pahentuessa monet työttömäksi
jääneet ruotsinsuomalaiset
suuntaavat kohti synnyinjuuriaan,
koti-Suomea.
Norja on myös suuntana
niille ammattilaisille joista
on siellä pulaa, koska ruotsin kieli on niin lähellä norjan kieltä, että kielen puolesta siellä pärjää mainiosti.
Tällä hetkellä lomautuksen saaneita on maassamme
kymmeniä tuhansia, ja määrä vain kasvaa. Samanaikaisesti on maahamme luotu

sijoittajien kulta-ajat. Monet rikkaat ihmiset miettivät sijoituksiensa uudelleen
järjestämistä riskittömämpään sijoitukseen. Yritysten
osakemarkkinoilla kurssien
lasku on huimaavaa. Varakkaat odottavat kuin korppikotkat haaskalla, koska olisi kaikkein edukkain aika
ostaa osakkeita jotta niistä
saisi parhaan mahdollisen
tuoton
tulevaisuudessa.
Moni odottaa myös mahdollisuutta ostaa pilkkahinnalla kiinteistöjä ja irtainta
omaisuutta yritysten mennessä konkurssiin. Köyhät
ihmiset miettivät sen sijaan
vain miten selviytyisivät
pakollisista laskuistaan ja
jäljelle jäisi rahaa ruokaan
sekä lääkkeisiin.

■ PUOLUESIHTEERI

Pitkä laskukausi
Mielestäni maailmanlaajuinen lama johtuu Yhdysvaltain huonosta taloudenhoidosta. Suuri kupla on
puhjennut, ja sen hyökyaaltomaiset roiskeet vaikuttavat
maailman talouteen vielä pitkään. Amerikkalaisissa kotitalouksissa velkaa on otettu
velan päälle, vanhojen lainojen hoitoon. Viimeaikoina
on otettu velkaa velan päälle
pelkkien korkojen hoitoon.
Löysän rahan aikana
ihmisille annetaan rahaa
edullisesti, jolloin he kuvittelevat resurssien olevat paljon suurempia kuin ne todellisuudessa ovat. Ihmiset
säästävät aivan liian vähän,
pankit antavat holtittomasti
rahaa vääriin kohteisiin ja

sijoittajatkin sijoittavat löysää rahaa vääriin kohteisiin.
Suuri maailmantaloudellinen kupla on väistämättömästi puhkeamassa jossakin
vaiheessa, monet talousekonomit ennustivat. Nyt se
on puhjennut kuin ilmaan
puhallettu saippuakupla.
Epäonnistuneet sodat maailmalla ovat tyhjentäneet
jenkkien kassan, kaiken tämän yhtenä maksumiehistä
ja naisista olemme me, myös
täällä kaukana pohjoisessa
Suomessa. Työttömyys tulee
nousemaan meillä pahimmillaan jopa kahteenkymmeneen prosenttiin.
Valtiovallan on pikaisesti huolehdittava yritysten mahdollisuudesta
saada lainaa kohtuullisella

korkoprosentilla, pitkillä
ja joustavilla laina-ajoilla.
Työpaikkojen pysyvyyden
edellytys on se, että yritykset pystyvät toimimaan talouden taantuman aikakin.
Suhdannevaihtelu
Tuotanto ei voi aina kasvaa,
jossain vaiheessa kasvun rajat tulevat vastaan, tuotannossa ja kulutuksessa alkaa
alamäki. Suhdannevaihtelut taloudessa luovat aina
taloudellisia ja sosiaalisia
ongelmia. Talouden matalasuhdanne luo epävarmuutta
ja työttömyyttä. Hyvällä
valtionhallinnolla pystymme
puuttumaan talouden syöksykierteeseen ja tasoitamme
laman vaikutuksia. Yksi hy-

vä konsti olisi nyt laskea tuloverotusta roimasti, se loisi
kulutuksen kasvua ja sitä
kautta ylläpitäisi työpaikkoja. Rikkaiden pörssikeinottelijoiden, korppikotkien
siipien katkaisu jo ennen
kuin ne ovat ehtineet lentoon
kituvien yritysten kimppuun
on valtion toimesta estettävä
mahdollisemman nopeasti.
Vanhaan hyvään aikaan
ihmiset säästivät ennen kuin
hankkivat autoja, asuntoja
ja kesämökkejä. Nykypäiväin trendi on ollut ostaa
paljon ja nopealla tahdilla,
ilman omaa säästettyä taloudellista panosta. Laman,
työttömyyden, pitkäaikaisen sairauden tai perhesuhteiden muutosten kohdatessa tapahtuu katastroﬁ.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Maailma
murroksessa
Vuosikymmenien aikana pahasti velkaantunut maailma syöksyi äkisti
taantumaan tai lamaan, vai
mikä se nyt onkaan. Jokatapauksessa globaalissa
maailmassa yhtenä rattaana pyörivä Suomi tempautui kurimukseen mukaan ja
taas ollaan kovan paikan
edessä. Kaikkien köyhtyessä herää kysymys, miten selviävät ne, jotka olivat köyhiä jo tätä ennen. Entistä
kipeämmin tarvitaan maksuttomia ja alihinnoiteltuja
julkisia palveluja, sekä kai-

vataan niiden saatavuutta ja
toimivuutta.
Suomen viennin arvo
pieneni jo marraskuussa viidenneksen ja samaan aikaan
teollisuuden uudet tilaukset
vähenivät voimakkaasti.
Suomen talous taantuu, lomautuksia ja irtisanomisia
tulee päivittäin joka tuutista. Jo kymmeniä tuhansia
ihmisiä on lomautettuna.
Maailmalla talouskupla
toisensa jälkeen on poksahtanut. Hintojen hurjasta
noususta on siirrytty hintojen railakkaaseen laskuun,
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mikä tuntuu vaihteeksi
paljon mukavammalta. Ei
kaikkien hintojen lasku paha asia olekaan, paitsi jos
se on jatkuvaa ja sitä kestää
pitkään, kasvaa deﬂaation
vaara. Ihmisten odotellessa
hintojen painumista alemmaksi, he siirtävät ostamista yhä tuonnemmaksi. Tämä taas puolestaan tietää
tuotannon supistumista, lomautusten ja työttömyyden
räjähdysmäistä kasvua. Suo
siellä, vetelä täällä.
Suomessa edellisen laman kimppuun silloiset

päättäjät kävivät pitkillä
leikkauslistoillaan ja kärsimysten määrä oli mittaamaton. Tällä kerralla
pienemmän riesan tieksi on
arvioitu elvyttäminen, mikä
oikein onkin, jos elvytyspaketista älytään tehdä riittävän suuri.
Suomalaiset ovat aina
olleet hyviä selviytymään
huonoista ajoista, niin käy
tälläkin kerralla. Tosin
voimme hoitaa ainoastaan
oman tonttimme. Ensimmäisen kerran taantuma on
samanaikaisesti maailman-
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laajuinen. Samassa laajuudessa kansakuntien on sitä
myös torjuttava. Muuten
käy huonosti.
Elämän rajallisuus
kävi raskaana mielessäni, kun vuodenvaihteessa poistin kännykästäni
muutamia tarpeettomiksi
käyneitä puhelinnumeroita. Numeroiden omistajat
olivat menneen vuoden
saatossa poistuneet tästä
elämästä. Hyviä ystäviä ja
tuttavia. Oli kunnia tuntea.

Vuodenvaihteen tienoilla tulee vilkuiltua vähän taakse ja enempi eteen.
Perussuomalaisten osalta
vuosi oli tavattoman hyvä.
Vaalit voitettiin kirkkaasti,
organisaatio vahvistui kymmenillä osastoilla ja jäsenmäärä kasvoi hulppeasti.
Asiat sujuivat, eteenpäin
mentiin ja mennään yhä.
Uusi vuosi tuo mukanaan monenlaiset uudet
haasteet, jotka otetaan vastaan myötämielellä ja käydään taistoon hyvien asioitten puolesta.

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
Talousasiat vahvasti esillä
syysistuntokaudella
Syysistuntokaudella pidettiin 60 täysistuntoa, joissa
hyväksyttiin 136 hallituksen esitystä. Eduskunta hyväksyi mm. viestintämarkkinalain, vammaispalvelulain
sekä talouskriisiin liittyvää lainsäädäntöä.
Tiedot sisältyvät eduskunnan syysistuntokauden
2008 katsaukseen, johon on koottu tietoja mm. puhemiehistöstä ja eduskunnan kokoonpanosta, lainsäädäntöasioista, valtion talousarviosta, kertomuksista, välikysymyksistä, selonteoista ja pääministerin ilmoituksista.
Eduskuntaa puhutti yksi välikysymys: Perusterveydenhuollon tason turvaaminen (VK 3/2008). Valtioneuvosto antoi syysistuntokaudella eduskunnalle neljä
selontekoa ja lisäksi käytiin kaksi ajankohtaiskeskustelua: Keskustelu Georgian tapahtumiin liittyen (KA
4/2008) sekä Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuuden näkymät (KA 3/2008).
Syyskuussa eduskunta otti käyttöön uuden salijärjestelmän, joka huolehtii täysistuntojen perustoiminnoista kuten nimenhuudoista, äänestyksistä, äänentoistoista ja puheenvuorojen varauksista. Samanaikaisesti
käynnistyivät myös suorat, ohjatut täysistuntolähetykset internetissä.

Taloustilanteen vakavuus
Suomen talous syöksyy
alaspäin. Hallitus runnaa
elvytysohjelmaansa satsaamalla tiestöön ja rakentamiseen. Tämä on oikean
suuntaista, mutta riittämätöntä toimintaa.
Tässä tilanteessa hallituksen on koottava yhteen
niin metalli-, puunjalostuskuin terästeollisuudenkin
edustajat sekä työntekijäjärjestöt. Sitten on yhdessä katsottava, mitä nyt
voidaan tehdä, jotta nämä
toimialat säilyvät jatkossa
Suomessa, etteivät näiden
työpaikat valu ulos maasta.
En ole Kekkosfani edes
jälkikäteen enkä jälkiviisaasti, mutta aikanaan presidentti puuttui koko arvovallallaan hallituksen toimiin
ja pisti pystyyn hätätilahallituksen, kun työttömyys oli
reilusti alle 100 000.
Nyt työttömyys pahenee
viikko viikolta, presidentti
vaikenee ja hallitus runnaa
yksipuolisesti pelkästään
omia elvytyshankkeitaan.
On täysin välttämätöntä,
että yritystoiminta, pienyrittäjien asemaa ja panosta unohtamatta, pistetään
koko voimallaan liikkeelle. Suomen tulevaisuus
muodostuu yrittämisestä,
työntekijöiden panoksista
ja luonnonrikkauksiemme
hyödyntämisestä.
Laaja maa on meidän
etumme ja voimavara, sen

tulee tulevaisuus näyttämään. Maailmassa tulee vielä pula ruuasta ja puhtaasta
vedestä. Meillä on Suomessa mahdollisuus hyödyntää
näitä ainutlaatuisia resurssejamme. Ei tarvitse mennä
merta edemmäs kalaan.
Perussuomalaiset esittävät omat lääkkeensä
eduskunnassa, hallituksen
esittäessä omia lamalääkkeitään. Perussuomalaiset
rakentavat yhteiskuntaa
alhaalta ylöspäin, ihmistä kannustavasti ja hänen
mahdollisuuksiinsa uskoen.
Me emme rakenna katkeruudelle, emme vihalle emmekä vahingonilolle.
Nyt tästä päästään
eteenpäin yhteisin ponnistuksin. Lamat tulevat ja lamat menevät. Maailman taloudessa raa’an vapaakaupan aika on peruuttamattomasti ohi. Olen varma, että
eri taloustieteilijät ja oppineet ryhtyvät rakentamaan
alueellisia vapaakauppamalleja; Aasia, Amerikka,
Eurooppa.
Samoin
hallitsemattomat pääomaliikkeet on
saatava kuriin, myös siihen
tulee lisää sääntelyä. Maailmantaloudella ei ole varaa
toiseen katastroﬁin. Amerikan subprimelainoista alkanut alamäki on ollut jyrkkä
ja ikävällä tavalla opettavainen. On harhaa luulla, että
pelkästään amerikkalaiset

pörssijupit ja silkkisolmiotaan silppuavat veivikaulat
olisivat syypäitä tähän tilanteeseen. Mopo ja realismi on karannut käsistä ympäri maailmaa ja tässä on
opetuksemme: perusasioita
ei taloudessa, ei politiikassa
eikä ihmissuhteissa pidä ikimaailmassa unohtaa.
Jos niin käy, tulee korjaus kovana. Uskon kuitenkin, että tästäkin selvitään.
Muista vastuusi
Perussuomalaisten suuri
vaalivoitto kuntavaaleissa
avasi monelle perussuomalaiselle valtuuston ovet
ja takasi myös lautakuntapaikan.
Valtaosassa valtuustoja
perussuomalaisten valtuutetut ovat käyttäytyneet
mallikelpoisesti ja asiat on
saatu hyvään alkuun. Valitettavasti joukkoon mahtuu
aina muutama mätämuna,
joka ei ymmärrä mitä on
yhteisten asioiden hoito.
Turussa ja Joensuussa
tapahtuneet puolueloikat
ovat häpeällisiä. Jos pettää äänestäjänsä jo ennen
ensimmäistä valtuuston
kokousta tai ensimmäisessä valtuuston kokouksessa
jättämällä ryhmänsä, joko
loikkaamalla toiseen tai
perustamalla omansa, on
käyttänyt törkeällä tavalla
hyväksi äänestäjien luot-

tamusta ja pettänyt sen ja
heidät. Tällaiset henkilöt
eivät politiikassa pitkän
päälle pärjää.
On tietenkin selvää, että
lautakuntapaikoista parhaimmat kiinnostavat jokaista eniten. On kuitenkin
syytä muistaa, että hyvin
harva meistä on päässyt valtuustoon pelkästään omilla
äänillään, vaan siihen on
vaadittu myös koko listan
äänimäärää. Tämä on syytä
ottaa huomioon myös lautakuntapaikkoja jaettaessa. Aina meistä jokainen ei
saa haluamaansa tai toivomaansa lautakuntapaikkaa.
Yhteisiin päätöksiin on
kuitenkin tyydyttävä. Tulee
uusia vaaleja, kannatuksen
nousu tuo uutta jaettavaa.
Tuolloin on uusi mahdollisuus saada haluamaansa
lautakuntapaikka. Poliittinen työ ei voi olla lautakuntapaikasta kiinni, sillä
kaikki perussuomalaiset
ovat samalla asialla.
Kokemuksesta sanon, että sinun aikasi tulee varmasti. Pääsin ensimmäisen kerran lautakuntaan 1980-luvulla,
varavaltuutetuksi
1990-luvulla, valtuutetuksi
vuonna 2000, joten ymmärrän perin huonosti sellaista
kiihkoa, jossa ihmisen pitää
saada itselleen kaikki heti ja
haluamallaan tavalla.
Pitkäjänteisyys tuo tulosta ja myös siunausta.

Eduskunnan tiedote

Eduskunta palaa joulutauolta 3.2.2009.

Kuvassa edessä istumassa Nina Huru, miehet takana
vasemmalta Antti Valpas, Jussi Halla-aho ja Seppo Kanerva.

Helsingin uuden valtuuston
ensimmäinen kokous
Meillä kaikki neljä varsinaista jäsentä ovat uusia. Jos
olisi uskonut joidenkin kilpailijoiden puheita, olisi voinut ajatella, että kokoussaliin kävelee ryhmä melkein eri
planeetoilta olevia ihmisiä, vaan eipä kävellyt.
Ryhmä toimi kaikissa asioissa todella linjakkaasti ja
yhteispeli tuntuu lähietäisyydeltä, sihteerin vinkkelistä
katsoen, ihan uskomattoman hyvältä. Aika moni valtuustokonkari kävi toivottelemassa heitä tervetulleeksi
mukaan. – Uskon, että he pääsevät hyvään ja asialliseen
yhteistyöhön muiden kanssa ja pystyvät tällä vaikuttamaan enemmän kaupunkilaisten asioihin, kuin ryhmän
koko antaisi olettaa. Onnea ja menestystä heille ja sitä
kautta meille kaikille perussuomalaisille!
Kristina Ljungqvist
Helsingin valtuustoryhmän sihteeri.
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13.2.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 4.2.2009.

Asikkalaan uusi
paikallisyhdistys
Suuren vaalimenestyksen innoittamana perustettiin Asikkalaan 16.11.2008 paikallisyhdistys nimeltä Asikkalan Perussuomalaiset. Puheenjohtajaksi valittiin veturinkuljettaja James Hirvisaari,
sihteeriksi toimittaja Katriina Nikula ja taloudenhoitajaksi konduktööri Pertti Pohjoisvirta.
Tällä miehityksellä perussuomalainen luotijuna
on nytkähtänyt vauhdikkaasti liikkeelle.
Lautakuntapaikkaneuvotteluissa muodostettiin perussuomalaisten ehdotuksesta pienten
puolueiden tekninen liittoutuma, jolla saavutettiin kullekin ryhmälle maksimimäärä luottamustehtäviä. Lähiaikoina on tarkoitus pitää informaatiotilaisuus perussuomalaisten toiminnasta
ja arvoista kiinnostuneille kuntalaisille. Tavoitteena on avata väylä äänestäjiin, aktivoida ihmisiä, laajentaa toimintaa ja olla näkyvästi esillä
Asikkalan kunnallispolitiikassa.
Puolueen nousukiito paikkakunnalla on ollut
huima. Vaalien ääniharava James Hirvisaari on
ollut merkittävässä määrin näkyvillä paikallisessa mediassa, ja kiinnostus puoluetta kohtaan on
suuri. Silloin on taottava, kun rauta on kuumaa.
Asikkalan paikallisyhdistyksen
www-sivut: http://ps.asikkala.info

Uusi yhdistys Sipooseen
Perussuomalaiset rantautuivat myös Sipoon kuntaan. Kuntalaiset ottivat Perussuomalaiset sekä
positiivisesti, että suurin odotuksin vastaan. Nämä asiat tullaan huomioimaan yhdistyksen toimiessa kuntalaisten parhaaksi.
Äänestystulos tekee sekä ahkeraksi että nöyräksi. Siksi sipoolaiset perussuomalaiset katsoivat tehtäväkseen perustaa yhdistyksen, joka huomioisi kuntalaisten toiveet ja näin ”etävaltuutettujen” (kuntalaisten) kautta edistäisi asioiden
kulkua valtuustossa ja valtuuskunnissa.
Tarvitsemmekin lisää tekijöitä jäseneksemme,
joita ei kohdella kaltoin edes jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksu on kymmenen euroa per vuosi
(joka on lähinnä kulukorvaus postituksesta).
Yhdistyksemme henkilövalinnat muodostuivat seuraavanlaisiksi: puheenjohtaja Timo Rope,
varalla Pentti K. Sittnikow, sihteeri Maarit Rope.
Hallitukseen valittiin Tuula Rautiainen, Maarit
Rope, Timo Rope, Mika Kallio, Jari Hursti,
Pentti Sittnikow. Tilintarkastajina toimivat Sinikka Aittasalo sekä Mauno Karppinen.
Huomionarvoista on myös, että Jari Hursti
sekä Pentti K Sittnikow vaikuttavat Sipoon kunnanvaltuustossa.

Yhteydenottojanne odottaen,
Sipoon Perussuomalaiset ry.
Tiedottaja Pentti K. Sittnikow,
puh. 0400 790 949, info@sittnikow.fi
Pj. Timo Rope, puh. 0500 603 205,
timo.rope@kolumbus.fi
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Timo Soini vahvoilla
presidentinvaaligallupissa
MTV3:n vuodenvaihteessa tekemän gallupin mukaan Timo Soinin kannatus presidenttiehdokkaaksi on jo kuusi prosenttia, joka teki hänestä gallupin neljänneksi suosituimman ehdokkaan. Kolmossijaa pitäneen Matti
Vanhasen ja Timo Soinin kannatusluvuissa oli vain prosenttiyksikön ero.
Vuoden 2006 presidentinvaaleissa Timo Soinin kannatus oli 3,4 prosenttia.

Tontinvuokraajat Helsingi
Viime vuoden vaihteessa Helsingin
kiinteistövirasto lähetti noin sadalle
taloyhtiölle eri puolille
Helsinkiä ikävän yllätyksen tonttivuokrien
korotusilmoituksen
muodossa.
Kyseisten talojen yli viisikymmentä vuotta jatkuneet
vuokrasopimukset
ovat päättymässä, ja nyt
taloyhtiöitä uhkaavat noin
15-kertaiset
korotukset
tonttivuokrissa. Ilmoituksen
välittömänä seurauksena
syntyi korotuksia vastustava
Tontinvuokraajat-kansalaisliike, jonka toimikunnassa
on kaksitoista jäsentä seitsemästä kaupunginosasta.
- Korotus nostaisi taloyhtiöiden hoitovastikkeita
asunnon koosta riippuen
60-200 euroa kuukaudessa
(60 euroa yksiössä, kaksisataa euroa sadan neliön asunnossa). Korotus olisi mieletön ja nostaisi
hoitovastikkeita jopa
lähes kaksinkertaisiksi.
Vuokralla asuvat joutuisivat
maksamaan
korotukset
vuokrissa. Tämä olisi ylivoimaisesti suurin yksittäinen asumiskustannuksia nostava tekijä,
kertoo Tontinvuokraajatkansalaisliikkeen puheenjohtaja Heikki Tervahattu.
Alun perin liike syntyi
torjumaan suurkorotukset,
mutta heti alussa hankkeen
puuhamiehet huomasivat,
että koko tonttivuokrajärjestelmä on pahasti vialla.
Enemmistö helsinkiläisistä asuu vuokratonteilla ja
tonttivuokrilla on välilliset
vaikutukset kaikkiin asukkaisiin.
Kokoomus ja vihreät
suurkorotusten
kannalla
Korotusten taustalla on toisaalta vanhojen sopimusten
indeksisidonnaisuudestaan

huolimatta alhaiset vuokrat, jonka myös Tontinvuokraajat myöntävät. Toisaalta kiinteistöviraston jääräpäisyys asiassa antaa
viitteitä siitä, että taustalla
vaikuttaisivat myös viraston tulostavoitteet ja kaupungin yleisempikin suuntautuminen
toimimaan
pörssiyhtiön tavoin tulojen
maksimoimiseksi.
- Olemme laatineet perusteellisen esityksen koko
systeemin uusimiseksi, millä
olisi erittäin suuri vaikutus
Helsingissä. Olemme valmiit
noin nelinkertaisiin korotuksiin, mutta emme kiinteistöviraston vaatimiin suurkorotuksiin. Esityksemme tähtää
samaan vuokratasoon, joka
on käytössä Tukholmassa,

ja on siis lähes kolme kertaa
halvempi kuin Helsingissä.
Perustaso olisi noin 0,650,70 euroa neliöltä kuukaudessa. Sitä korkeammat nykyiset vuokrat tulee alentaa
samalle tasolle. Kaupungin
vuokra-asunnoissa vuokrat
laskisivat.
Tonttivuokrat ovat kokonaan Helsingin kaupungin päätettävissä ja lopullisen ratkaisun tekee kaupunginvaltuusto. Virkamiesjohto on linnoittautunut
ajamaan suurkorotuksia.
Kuitenkin jo kiinteistölau-

takunnassa asiasta jouduttiin äänestämään. Asia tulee
kaupunginhallitukseen ehkä
kuun lopulla ja valtuustoon
helmi-maaliskuussa.
- Mitä pitempään kamppailumme on jatkunut, sitä
enemmän poliitikot ovat
siirtyneet tukemaan esityksiämme. Eniten vastustusta
on kokoomuksessa ja vihreissä, jotka voivat yksinkin
ajaa suurkorotukset läpi
niin halutessaan. Korostamme, että tonttivuokrat ovat
tehokkain ja nopein keino
alentaa Helsingin huippukalliita asumiskustannuksia.
Teksti: Mika Männistö
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Vuoden 2009 puoluekokous
pidetään Seinäjoella
Puoluehallitus on päättänyt esittää puoluevaltuustolle tulevan puoluekokouksen ajankohdaksi 16.-17.5.2009. Kokouspaikkana on SeinäjokiSali, Kampustalo, Seinäjoki.
Kuvat Seinäjoki-salista: Seinäjoen kaupunki

in suurkorotuksia vastaan
HELSINGIN KORKEITA

TONTTIVUOKRIA ALENNETTAVA
Tuhansissa Helsingin kaupungin vuokratonteilla olevissa taloyhtiöissä on korkea tonttivuokra,
joka saattaa nostaa hoitovastiketta jopa yli 70 prosenttia. Vanhojen vuokrasopimusten
tullessa uusittaviksi putkiremontti-iässä olevat taloyhtiöt joutuvat väistämättä samaan
aikaan maksamaan erittäin suuret korjauskustannukset. Ne nostavat yhtiövastikkeen 2-3
-kertaiseksi. Helsingissä asuminen on hyvin kallista. Tonttivuokrat ovat moninkertaisia muihin
Ruotsin ja Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna. Helsingillä on varaa alentaa suuresti
tonttivuokria. Kaupunki voi itse kokonaan päättää tonttivuokrien suuruudesta.

Tontinvuokrien alentamiseen koko kaupungissa tähtäävä kansalaisliike
esittää, että Helsingin kaupunki alentaa vuosivuokraa niin, että se on
1-2% tontin laskennallisesta hinnasta nykyisen 4 prosentin sijasta sekä
kohtuullistaa tontin laskennallisen arvon määräysperusteet.
Vaatimukseen voi yhtyä allekirjoittamalla internetissä oleva adressi

WWW. ADRESSIT.COM / TONTTIVUOKRA
Katso myös http://tonttivuokrat.wordpress.com/
Yhteydenotot: heikki.tervahattu@gmail.com

Kiinnostaako
eurovaaliehdokkuus?
Euroopan unioni vaikuttaa jokaisen suomalaisen arkeen, tahdoimme sitä tai emme. EU:n
toimielimistä ainoa, jonka kokoonpanoon kansalaiset voivat suoraan vaikuttaa, on Euroopan
parlamentti.
Vaalit kesäkuussa
Europarlamentin vaalit pidetään 7.6.2009. Suomesta valitaan 13 edustajaa. Koko maa on yhtenä vaalipiirinä.
Perussuomalaiset asettaa vaaleihin täyden
listan eli 20 ehdokasta. Puoluehallitus nimeää
ensimmäiset ehdokkaat helmikuun alussa. Ehdokasasettelu päättyy 28.4.2009.

Oheinen tiedote on ladattavissa Tontinvuokraajien internet-sivuilta.

Vahvassa nousussa

”Korotusten tavoitteena
kuntalaisten yhdenvertaisuus”
Miksi vanhojen taloyhtiöiden
vuokria aiotaan korottaa niin
paljon, Helsingin kiinteistöviraston
osastopäällikkö Juhani Tuuttila?
- Siihen vaikuttaa pääasiassa se, että kyseiset sopimukset on tehty 50-60 vuotta
sitten, jolloin maanhinta oli Helsingissä
täysin eri tasolla kuin tänä päivänä. Maan
hinta on varsinkin viime vuosikymmeninä kohonnut huomattavasti nopeammin
kuin yleinen hintataso. Tonttien vuokrahinnat ovat siis jääneet huomattavasti jälkeen maan käyvästä hintatasosta,
vaikka vuokrat ovatkin olleet sidottuna
elinkustannusindeksiin. Korotuksissa ei
ole kyse muusta kuin että maanvuokria
yritetään saada lähemmäksi normaalitasoa. Toinen syy on kuntalaisten yhdenvertaisuus. Vain noin puolet helsinkiläisistä asuu kaupungin vuokratonteilla
ja jos vain näiden asumiskustannuksia
tuettaisiin halvoilla tontinvuokrilla, se ei
edistäisi yhdenvertaisuuden toteutumista
kuntalaisten keskuudessa.
Onko noin suuri korotus
välttämätön?
- Olemme joka tapauksessa lähteneet siitä, etteivät näiden tonttien vuokrat nousisi
samalle tasolle kuin uusien tonttien vuokrat. Olemme pyrkineet kohtuullistamaan
korotuksia myös porrastamalla ne kaupungin tahdon mukaisesti kymmenen vuoden
jaksolle. Samanlainen keskustelu käytiin
kymmenisen vuotta sitten, kun vanhoja vuokrasopimuksia päättyi myös, joten
yllätyksenä tämä ei tullut kenellekään. Ei
ainakaan olisi pitänyt tulla.

Korotuksia vastustava Tontinvuokraajat-kansalaisliike on tehnyt
esityksen koko tonttivuokrajärjestelmän uusimiseksi. Mitä mieltä
olet siitä?
- Se on poliittinen kysymys. Vuokraprosentin lasku rasittaisi toki vähemmän kaikkia
asuntotontteja, mutta kahden prosentin
tuotto on kaupungille aika pieni. Suomessa käytetään vuokratuottona yleisesti 4-5
prosenttia. Helsingissä se on neljä. Kaksi
prosenttia olisi siis meidän oloissamme
poikkeuksellisen pieni ja silloin myös kaupungin tulot laskisivat. Silloin yhtiövastike
olisi toki pienempi, mutta ei se silti asuntojen hintoja laskisi ilman sääntelyä. Jokainen myy asunnon käypään markkinahintaan. Samoin kävisi vuokrille, eli prosentin
lasku siirtyisi omistajien hyödyksi.
Helsingissä asumiskustannukset
ovat huomattavasti kalliimpia kuin
esimerkiksi Tukholmassa. Miksi?
- Tukholmassa on asuntopolitiikkakin ollut
aina aivan erilaista kuin Suomessa. Maavuokra on ollut siellä selkeästi pienempi,
ja siitä huolimatta suuria riitoja syntyy sielläkin aina vanhoja sopimuksia uusittaessa.
Me emme kuitenkaan vertaa tonttivuokria
Tukholmaan, vaan muuhun Suomeen. Tukholman kaupunki on viime vuosina myynyt
20 000 vuokraomakotitonttia vuokratontteihin liittyvien ongelmien ja huonon kannattavuuden vuoksi. Tämänkään vuoksi
Tukholman mallia ei voi pitää pelkästään
hyvänä esimerkkinä Helsingille.
Teksti: Mika Männistö

PerusS on vahvassa nousussa. Eduskuntavaaleissa 2007 ja kunnallisvaaleissa 2008 saimme
rökälevoitot.
Seuraava tavoitteemme on vallata EU-kriittinen jalansija myös europarlamentista, ja siksi
rakennamme mahdollisimman kattavan ehdokaslistan.
Ota yhteyttä
Jos olet pätevä ja tunnet kiinnostusta ehdokkuuteen europarlamenttivaaleissa, ota yhteyttä
puolueen vaalikoordinaattoriin Jussi Niinistöön.
Hänen yhteystietonsa ovat:
Pääsihteeri Jussi Niinistö
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
00102 EDUSKUNTA
jussi.niinisto@eduskunta.ﬁ
puh. 050-5767 239
Kerro Niinistölle taustastasi ja tavoitteistasi. Voit
ottaa yhteyttä myös puoluesihteeri Ossi Sandvikiin. Hänen yhteystietonsa ovat:
Puoluesihteeri Ossi Sandvik
Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56
00100 HELSINKI
ossi.sandvik@perussuomalaiset.ﬁ
puh. 020 7430 806

Hyödyllisiä linkkejä
Lisätietoa europarlamentin vaaleista löytyy
oikeusministeriön vaalisivuilta:
www.vaalit.ﬁ
Europarlamentin Suomen tiedotustoimiston
kotisivut löytyvät osoitteesta:
www.europarl.ﬁ
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Ääridemaristolle
– ystävyydellä!
Aivan aluksi on
todettava,
että
vaalitappio ottaa
lujille, sen huomaa
vanhojen puolueiden kommentoinnista Perussuomalaisten vaalivoiton
suhteen. Epäilin
sitä jo ennen vaaleja huomatessani
vaalivoiton olevan
tulossa, ja että
se olisi yllättävä
vanhat puolueet
housut kintuissa.
Sen jälkeen on politikoitu suuntaan jos toiseen ja nimenomaan politikoitu ilman politiikan tekemistä ja
demokratian toteuttamista. Politiikalla kun ymmärrän
yhteisten asioiden hoitamista ja demokratialla suurta
osallisuutta. Viimeisin politikointi Paavo Lipposelta oli
osittain jopa tyylitön (TV1/Ykkösaamu 20.12.). Hyvä
Paavo Lipponen, myötätuntoni Teille vaalitappiossa
keppuroinnissa, huomauttaisin kuitenkin, että monessa kunnassa jossa perussuomalaisten kannatus nousi,
myös äänestysprosentti nousi. Kansako äänesti väärin?
Onko äänioikeus rajattu ja rajoitettu? Miksi tarvitsemme äänestysprosenttia?
Olen pian toisen kauden perussuomalainen kunnanvaltuutettu, enkä tunnista itseäni Lipposen kommenteista äärioikeistosta. Olen akateemisen tutkinnon suorittanut ja politikoinnin vaivaamien vanhojen puolueitten
mukaan vihapuheinen ja äärioikeistolainen. En allekirjoita tätä itsestäni enkä valtuustoryhmästäni. Se kestää
päivänvalon ja on ollut kuntalaisen puolella. Olenhan
itsekin kielivähemmistön edustaja.
Politikointitauti on johtanut siihen, että yksittäisiä
blogeja tulkitaan puolueen linjaksi. Paljon suoraselkäisempää olisi tutustua puolueen kunnallisvaaliohjelmaan.
Se löytyy sieltä suunnasta mistä kaiken maailman blogitkin. Olen intohimoisesti karttojen ystävä ja jos vain aika
antaisi myöten, pitäisin blogia jossa pohtisin karttojen
maailmaa. Ehkä se toteutuu jonain päivänä, mutta sehän ei ole mitenkään mediaseksikäs aihe, eikä tietenkään
puolueen linjaus. Perussuomalaiset ovat kuntalaisen ihmisen asialla, kannattajissamme on pienituloisia, eläkeläisiä, yrittäjiä ja suomalaisia - ei äärioikeistolaisia.
Muistutan myös RKP:laisen eurooppaministeri Astrid Thorsin kommenteista perussuomalaisten ulkomaalaisvihamielisyydestä. Paavo Lipponen vertaa perussuomalaisten nousua 1930 –luvun tilanteeseen, mutta
mennäänpä vuosikymmen eteenpäin kuitenkin: Veikko
Vennamo ja ASO tekivät sisäpoliittisesti merkittävän
urotyön Karjalan siirtoväen asuttamisessa Suomeen.
Suomessa ei ollut pakolaisleirejä, siitä huolimatta ettei siirtoväkeä ei ”saatu” asuttaa suomenruotsalaisille
alueille eli RKP:n kannatusalueille. Useat karjalaisen
veljeskansan edustajat muistavat kuinka heitä ”ryssiteltiin”. Ei voi välttyä ajatukselta, että se taisi olla äärikeskustaa se.
Vielä mietteitä 1990 –luvulta ja nykyisestä talouden taantumasta: ja tapahtui niinä päivinä Lipposen
ollessa pääministerinä, että UMTS –kaupat siunattiin.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti antaa 4,8
miljardia raittiista ilmasta Saksaan. Niitäkin miljardeja
tarvittaisiin nyt ponnistellessamme talouden taantumassa - tai joko jo lamassa? Ja sitten 2000 –luvulle!
Puoluejohtaja Jutta Urpilainen tarjoaa politiikassa yhteistyön kättä kera unelmien. Tämä on tarpeen kaikille
ja kaikkiin suuntiin, onko Paavo Lipponen yhteistyön
kättä torjumassa?
Vielä haluan toivottaa Menestyksekästä Uutta
Vuotta!
Pirkko Mattila
kunnanvaltuutettu
Muhos
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Suomen valtiopäivät

Suomen valtiopäivät
on eduskunnan vuotuinen työjakso, jonka
avaa tasavallan presidentti juhlallisesti
eduskunnassa. Valtiopäivien ensimmäisessä istunnossa valitaan
kansanedustajista puhemies sekä ensimmäi-

nen ja toinen varapuhemies.
Ennen vuotta 1906
kokoontuivat säädyt
säätyvaltiopäiville keisarin kutsusta 3-5 vuoden välein. Säätytalo rakennettiin aatelittomien
säätyjen kokoontumispaikaksi vuonna 1890.

Ylimääräiset valtiopäivät kutsuttiin koolle
vuosina 1899 ja 1905.
Uusi valtiopäiväjärjestys
ja vaalilaki hyväksyttiin
1. kesäkuuta vuonna
1906. Eduskunnan ensimmäinen täysistunto
pidettiin 23. toukokuuta vuonna 1907.

Vuoden 2008 valtiopäivät keskeytettiin
19.12.2008 täysistunnon päätyttyä. Vuoden 2009 valtiopäiville
eduskunta kokoontuu
3. päivänä helmikuuta
vuonna 2009, kun vuoden 2008 valtiopäivät
päättyvät.

Poliisimiehet rahastajiksi
Oikeusministeri Tuija Brax
(vihr.) ilmoitti 4.12.2008
eduskunnassa, että oikeusministeriössä valmistellaan
lakiesitystä, jonka mukaan
rikesakko voidaan periä jo
tien päällä. Lainmuutoksen
taustalla on huoli siitä, että
ulkomaalaisille annetuista
rikesakoista vain murto-osa
maksetaan, eikä maksua voida periä ulkomailta.
Näiden rikesakkojen
määrä on niin marginaalinen, ettei muutoksen olisi
tarvetta, koska sillä saavutettavat hyödyt olisivat merkittävästi siitä aiheutuvia
haittoja pienemmät. Ja jos
rahat kerätään ainoastaan
ulkomaalaisilta kuljettajilta,
mitä mieltä asiasta on tasaarvovaltuutettu?
Käytännön ongelmia aiheutuu rahojen käsittelystä
ja säilytyksestä muiden virkatehtävien aikana. Säilytystä varten partioautoihin olisi
asennettava turvasäilöt. Kortilla maksavia varten pitäisi
olla maksupäätteet. Näistä
aiheutuvat kulut jäänevät
poliisin maksettaviksi.

Suhtaudun erittäin varauksellisesti siihen, että pitäisin hallussa toisen omaisuutta, jota saattaisi kertyä
esimerkiksi yhden valvontaiskun aikana useita satoja
euroja. Saattaapa seuraava
virkatehtävä olla sellainen,
jonka aikana rahat tuhoutuvat tai joutuvat vääriin
käsiin. Poliisin työssä kun
kaikki on mahdollista.
Miten lainmuutos vaikuttaisi kansalaisen luottamukseen poliisia kohtaan?
Poliisin riippumattomuutta
on varmistettu sillä, ettei
sakkotulot ohjaudu suoraan poliisille. Sakoissa ja
rikesakoissa maksun saaja
on oikeusministeriön alainen Oikeusrekisterikeskus
eikä esim. sisäasiainministeriö tai poliisi.
Jos poliisi myös rahastaisi, syntyisi väistämättä
käsitys, että rahat menevät
poliisille. Entä kuinka sakotettu voisi olla sataprosenttisen varma, että hänen
rahansa päätyvät oikeaan
osoitteeseen? Valtion tuottavuusohjelma tulee vääjää-

mättömästi vähentämään
siviilivirkojen määrää poliisissa. Se tarkoittaa, että sakkojen syöttäminen
tietojärjestelmään siirtyy
tutkintasihteereiltä yhä enenevässä määrin poliisimiehille. Eli käytännössä sama
konstaapeli, joka sakon
kirjoittaa tien päällä, myös
syöttää sen poliisin tietojärjestelmään. Vaikka kuinka
itse olisit rehellinen ja tekisit työsi kaikkien sääntöjen
mukaan, miten takaat luottamuksen, jos on mahdollisuuksia väärinkäyttöön.
Kansalaisten luottamuksen
takeena tulee aina olla virkatoimien läpinäkyvyys ja
väärinkäytösten mahdollisuuden estäminen.
Oikeusministerin mielestä lainmuutoksen tarkoitus on mm. säästää poliisin
voimavaroja. Rikesakko on
nopea kirjoittaa, maksun
suuruuteen vaikuttaa vain
rikkomuksen laatu. Lakimuutoksen jälkeen sakon
kirjoittamisen lisäksi tulee
kirjoittaa kuitti maksetusta
rahasta, joka on sitten vielä

tilitettävä erikseen eli ainakin kentälle työtä tulee lisää.
Ja tämä kaikki on poissa siitä varsinaisesta poliisityöstä, eli hälytys- ja valvontatehtävien hoitamisesta.
Sakkojen muuntorangaistuksen poistaminen sai
aikaan sen, että esim. yhä
useammat asianomistajat
eivät enää suostu rangaistusvaatimusmenettelyyn
näpistyksissä, vaan vaativat
asian käsittelyä esitutkinnassa ruuhkauttaen massarikostutkintaa ja tuomioistuimia. Pelkään, että tämäkin lakimuutos kääntyy
itseään vastaan. Rikesakkoja ei enää kirjoitettaisi entiseen tapaan, vaan poliisin
puuttumiskynnys nousisi
rangaistusvaatimusrajalle.
Asian merkitystä liikenneturvallisuuden ja lainkuuliaisuuden kannalta sietäisi
oikeusministeriössä pohtia.

Ismo Soukola
vanhempi konstaapeli
kaupunginvaltuutettu
Hämeenlinna
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Vantaan ihme! Paavo ei osaa hävitä

26.10.08 Pauli Artturi ja Timo. Väsyneitä mutta onnellisia. Me teimme sen.

Perussuomalainen
KRONIKKA Vantaalta
Kunnallisvaalit 2008
Me teimme sen! Äänivyöry
ja jymy-yllätys! ”Pietarin
kalansaalis”. Kaikkien aikojen historiallisin vaalivoitto puolueelle, uskomaton tulos on totta. Hyvä me!
Vantaan vaalivankkurit
vyöryivät; jyrisivät ennätysvoittoon!
Mikä nousu ja muutos:
nollasta seitsemään paikkaan, siis 0-7! Vuonna 2004
kannatus oli noin yksi prosentti, nyt vuonna 2008 pe-

räti 9,8 prosenttia ja vieläpä
ilman Timoa ehdokkaana
täällä Vantaalla.
Loppukiri ratkaisi…
Vertauskuvallisesti: ”Vireeni” raivosi voittajana
maaliin ennätysajassa. Keväällä kaatui, mutta syksyä
kohden vauhti kiihtyi äärimmilleen. Tapahtui näin:
jokainen ääni tarvittiin
ratkaisussa, sillä vain muutamista äänistä oli se seitsemäs valtuustopaikka kiinni.
Kiitokset koko porukalle… Fantastinen henki
ja tunnelma kentällä. Tulos
uskomaton. Vaikka media
ei huomioinut, ei luvannut
juuri mitään, näytimme to-

della, mihin pystymme.
Porukalla.
Oikea rökälevoitto,
joka ei jätä ketään kylmäksi. Kauas taakse jäivät ”pienpuolueet” kepu, vas., KD, RKP ynnä
muut. Meihin luotetaan.
Olemme hyvä vaihtoehto kaikkialla. Tulokset
puhuvat
puolestaan
kautta maan. Se on siinä. Perussuomalaisissa
on ytyä!

Pauli Artturi Luttinen
kirjailija, filosofi
Vantaa

Muutama vuosi sitten
satuin samaan porealtaaseen tunnetun keskustapoliitikon kanssa. Hän oli
kylpylässä kokousmatkalla,
ja minä perheineni muuten
vaan ”pulikoimassa”. Puhe
meni edellisiin eduskuntavaaleihin, joissa Jäätteenmäen Anneli nousi kuningattareksi. Anneli ei kuitenkaan saanut kauan keikkua
valtaistuimellaan, vaan tuo
valtaistuin kaadettiin, ja todella härskillä tavalla. Minulle on tuon ajan tapahtumista muodostunut käsitys,
että kaatajaporukan kärjessä heilui Paavo Lipponen.
Käsitystäni vahvistaa
se, että muistan ennen vaaleja Lipposen kovistelleen
äänestäjiä oikeaan…siis…
vasempaan ruotuun uhkaamalla, että: ”nahkurin orsilla tavataan”.
Uppiniskainen kansa ei
kuitenkaan ”totellut” Lipposta, vaan äänesti hänen
mielestään väärin.
Tähän ”väärin” äänestämiseenkin Lipponen
löysi syyllisen – maakuntalehdet – eikä mennyt kauaa, kun maailmalle levisi

Lipposen toinen tölväisy
”maakuntiaan terrorisoivista satraapeista”.
Käsitin Lipposen tarkoittaneen sanomalehti Ilkan silloista päätoimittajaa
Kari Hokkasta, ja taisipa
siinä samalla saada terveisiä
sanomalehti Keskisuomalaisen silloinen päätoimittaja
Erkki Laatikainenkin.
No niistä menneistä
vaaleista keskusteltiin, ja
keskustelun lomassa tuo
Lipposen hyvin tunteva poliitikko lausui: ”Paavo ei
osaa hävitä”.
Lipponen ei ole tainnut
oppia häviämään vieläkään,
sillä nyt hän on kampittamassa Perussuomalaisia.
Lauantaina 20.12.08
TV1:n Ykkösaamussa Lipponen nosti esiin erityisesti
Perussuomalaisten
voiton takana piilevät jyrkät
asenteet. Hän vertasi niitä
1930-luvun äärioikeistolaisiin ideologioihin.
”Uskon, että tämä askarruttaa Timo Soiniakin.
On huolestuttavaa, kun
mukana on akateemisiakin
henkilöitä kirjoituksineen.
Tämä ei ole sitä, miten Perussuomalaiset Timo Soinin
johdolla esiintyivät vaaleissa. Nyt ollaan menossa aika
tavalla äärioikealle”.
Näyttää siltä, että aina
on jonkun oltava Lipposen
hampaissa. Kun Perussuomalainen puolue menestyi
vaaleissa yli odotusten, ja
vastaavasti SDP ei ilmeisesti yltänyt tavoitteeseensa,
pitää Lipposen löytää syyl-

linen jostakin muusta kuin
omista riveistä, ja oman
puolueensa politiikasta.
Mitä Lipponen tuolla
1930-luvun äärioikeistolaisella ideologialla oikein
tarkoittaa? Mikäli tarkoittaa ns. muilutuksia ja muita
oikeudenvastaisia tekoja,
niin niistä Perussuomalaiset
sanoutuvat irti.
On loukkaavaa, mikäli Lipponen edes vihjailee
puheessaan rinnastavansa
1930-luvun tapahtumat tämän päivän politikointiin.
1930 -luvun lopun ja 1940
-luvun alun tapahtumat olivat maallemme erittäin raskaat. Noiden tapahtumien
vuoksi, tai niistä huolimatta, saamme – myös Paavo
Lipponen – nostaa 6.12.
salkoon maailman kauneimman lipun.
Toivon todella, että Lipponen ei tosissaan usko tai
kuvittele jonkun nykyisistä
poliitikoista, edes Perussuomalaisista, kaipaavan noita
aikoja.
Paavo Lipposelle tiedoksi, että molemmat vanhempani olivat sotaveteraaneja.
Isäni oli rintamalla lähes viisi
vuotta ja äitinikin lottana yli
kolme vuotta. Tiedän, että
kumpikaan ei lähtenyt rintamalle innosta puhkuen, vaan
sen vuoksi, kun Isänmaan
etu vaati ja käsky kävi. Kuinka noina vuosina olisi toiminut Paavo Lipponen?
Reijo Hongisto
kunnanvaltuutettu
Vimpeli

Virkamiesten valtaa kavennettava?

Hallituspuolueiden
johtoon tuntuu vakiintuneen ajatus: presidentin
valtaa on kavennettava.
Sekä kepusta että kokoomuksesta löytyy vallan
kavennusvalmiutta. SDP
ja perussuomalaiset säilyttäisivät sen nykyisellään. Kansa on alkanut
vaatia virkamiesten val-

lan kaventamista, samoin
kansanedustaja
Pirkko
Ruohonen-Lerner, ps.
Kokkolan kaupunginvaltuuston järjestäytymiskokouksessa myös kokenut
kunnallispoliitikko vaati
virkamiesten vallan kaventamista. Ihmiset alkavat
tajuta, kuinka paljon väärä vallankäyttö aiheuttaa
kärsimyksiä ja kustannuksia yhteiskunnalle. – Olen
keskustellut asiasta vuosien
mittaan satojen virkavallan
uhrien kanssa ja siksi koen
vaatimuksen välttämättömäksi.
Ongelmaan perehtyneenä väärän vallankäytön
uhrina tiedän, että viranhaltijat aiheuttavat tahallaan mittaamatonta mielipahaa ja kustannuksia mm.

liike-elämälle. He vievät
työhalun ja jopa tekevät
yritystoiminnan kannattamattomaksi. Hallinnossa
toimivan ei tarvitse itse pelätä joutuvansa vastuuseen
lainvastaisistakaan päätöksistä. He eivät ilmeisesti
ajattele tai ainakaan ymmärrä, kuinka suuri kehityksen jarru virkamies voi
olla koko yhteiskunnalle. Ei
ole harvinaista, että tahallisen väärän päätöksen tekijää suojelee ensin esimies,
sitten hallinto-oikeus ja
viimeksi korkein hallintooikeus.
Kantelut laillisuusvalvojille ovat turhia, sillä päätökset ovat poikkeuksetta:
ei anna aihetta. Kantelun
johdosta saatu kielteinen
päätös heikentää hallin-

toalamaisen onnistumismahdollisuuksia tuomioistuimissa. Niissä kantelupäätöstä käytetään oikeuksiaan
hakevaa vastaan. Tuomioistuinten juristikunnan sekä
poliisin ja syyttäjäviraston
henkilöstön vilpittömyyteen
ja kykyyn toimia tehtävässään tulisi viipymättä kiinnittää erityistä huomiota.
Lainsäästäjät ja hallinnon avainhenkilöt hyväksyvät eri aloilla vääriksi
tietämänsä päätökset. He
tietävät sekin, että viranhaltioiden toimet ja päätökset
aiheuttavat turhia luotettavuus- ja kustannus-ongelmia. Lupa- ym. vastaavia
päätöksiä tarvitsevat työt
ja hankkeet voivat valitusten takia siirtyä jopa vuosia, jolloin kustannustaso

karkaa.
Ratkaisuvaltaa
korostavat väärät päätökset ja niistä johtuvat turhat
valitukset työllistävät ja
ruuhkauttavat valitusteitä.
Tahallaan aiheutettua vahinkoa, mielipahaa ja jopa
terveysongelmia on usein
vaikea laskea rahaksi, mutta jokainen ymmärtää, että
niiden vaikutus konkretisoituu jotakin kautta aina kansan maksettavaksi. Nykyyhteiskunnassa ja tässä taloustilanteessa pitäisi sietää
järjenkäyttömahdollisuus.
Hiljattain uusittu virkarikoslaki synkensi tilannetta.
Edellä esitetty tulee huomioida kunnallisessa päätöksenteossa. Vaikka kustannukset ja kärsimykset
kantavat pääosin hallintomielivallan uhrit, uskotta-

vuusongelma koskettelee
koko hallintoa. Maksajia ovat myös virkamiehet riippumatta siitä,
ketä asia koskee.
Kunta- ja aluehallintoliitoksia tehdään kustannussäästöjen toivossa.
Valtiovallan tuottavuusohjelman tavoite on saneerata hallinnosta pois
jopa 15 000 henkilöä. Silti samaan aikaan kuntaliitoksissa keksitään uusia
- ainakin määräaikaisia
virkoja. Väliaikainenkin
päällekkäinen hallintokoneiston ylläpito maksaa
ja viroilla on taipumus
muuttua pysyviksi.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Tietoisku perhe-eläkkeestä
Perhe-eläkkeen voi
saada:
Leski:
- puolisoilla on tai on ollut
yhteinen lapsi ja edunjättäjä
oli alle 65-vuotias avioliittoa solmittaessa
- jos yhteistä lasta ei ole:
- leski on yli 50-vuotias
puolison kuollessa ja
- leski oli alle 50-vuotias
avioliittoa solmittaessa ja
- edunjättäjä oli alle
65-vuotias avioliittoa
solmittaessa ja
- avioliitto on jatkunut
vähintään 5 vuotta.
Lapset:
- hän on alle 18-vuotias
- oma, ottolapsi ja samassa
taloudessa asunut lesken
lapsi.
Leski ei menetä perheeläkettään, jos hän 50
vuotta täytettyään solmii
uuden avioliiton. Jos leski
solmii uuden avioliiton alle

50-vuotiaana, perhe-eläke
lakkaa. Tällöin hän saa
kolmen vuoden eläkkeen
kertasuorituksena. Lapsen
perhe-eläke päättyy, kun
hän on täyttänyt 18 vuotta.
Perhe-eläkkeen määrä
lasketaan aina edunjättäjän
eläkkeen perusteella. Lesken omat tulot vähentävät
perhe-eläkettä.
Perhe-eläkettä tulee aina
hakea. Taannehtivasti sitä
voi saada vain puolelta vuodelta, siksi kannattaa hakea
eläkettä kuuden kuukauden
sisällä edunjättäjän kuolemasta. Hakulomakkeita saa
Valtiokonttorista, Kelasta,
Eläketurvakeskuksesta ja netistä asianomaisten sivuilta.
Valtiokonttori neuvoo.
Voit soittaa tai käydä osoitteessa www.valtiokonttori.
ﬁ, puh. puh. (09) 772 51.
Tiedot kokosi:
Onni Hiltunen

FAKTAA:
Työeläkkeiden indeksit
vuodelle 2009
Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan
kalenterivuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä. Kansaneläkkeitä tarkistetaan vuosittain
kansaneläkeindeksillä, joka seuraa kuluttajahintojen muutoksia.
Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus
on 80%, ja ansiotason muutoksen osuus on 20%.
Joissakin tapauksissa on vielä käytössä TEL-puoliväli-indeksi, jossa sekä hintatason että ansiotason
osuus on 50%.
Indeksi 2009:
Työeläkeindeksi 20/80 on 4,95%
Puoliväli-indeksi 50/50 on 5,54%
Kansaneläkeindeksi on 4,6%

Kuvataidekilpailu herättelee kansalaistoimintaan
Lasten ja nuorten kuuleminen on teemana 15.1. käynnistyneessä valtakunnallisessa kuvataidekilpailussa.
Minä vaikutan kilpailulla
halutaan innostaa 4.-6. luokkien oppilaita pohtimaan yhteiskunnallista osallistumista, vaikuttamista ja kansalaistoimintaa heidän omassa
ympäristössään ja globaalisti. Kuvataidekilpailun tavoitteena on tukea aktiiviseksi
kansalaiseksi kasvamista ja
demokratiakasvatusta.

Kilpailun järjestävät
oikeusministeriö, opetusministeriö, Opetushallitus,
ympäristöministeriö
ja
eduskuntatiedotus yhdessä
Suomen 4H-liiton ja Finlands svenska 4H:n kanssa.
Sen teema liittyy osaltaan
vuonna 2009 vietettävän
YK:n lapsen oikeuksien
yleissopimuksen 20-vuotisjuhlavuoteen, jonka aiheena on lapsen oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla
kuulluksi.

Kilpailumateriaali koostuu neljästä erilaisesta tehtävästä, joiden aiheita voi
käsitellä eri oppiaineiden ja
aihekokonaisuuksien opetuksessa, kuvataiteen lisäksi esimerkiksi äidinkielen
ja biologian tunneilla. Tehtävien aiheita ovat Koulun
pihalla, Omilla kulmilla,
Anna hyvän kiertää ja Juliste ottaa kantaa.
Tavoitteena on, että
luokka käsittelee aihetta
yhdessä ja pohtii sitä myös

yhteiskunnallisen vaikuttamisprosessin näkökulmasta. Työt toteutetaan yksilötöinä, joiden tekninen ja
ilmaisullinen toteutustapa
on vapaa. Materiaali on
lähetetty joulukuussa 2008
kaikille alakouluille sekä
4H-yhdistyksille.
Kilpailuaika on 15.1.30.3.2009. Kukin koulu
valitsee itse voittajatyönsä,
ja valtakunnallinen arviointiraati palkitsee näistä kymmenen rahapalkinnolla.

Lisäksi 100 tuotepalkintoa
arvotaan loppukilpailuun
osallistuneen kesken. Voittajat julkistetaan ja parhaista töistä koostuva näyttely
avataan 15. toukokuuta
eduskunnan kirjastossa.
Palkinnot jaetaan koulujen
kevätjuhlissa.
Tutkimusten mukaan
suomalaisilla lapsilla ja
nuorilla on hyvät yhteiskunnalliset tiedot ja taidot,
mutta he ovat pohjoismaalaisia ikätovereitaan

vähemmän kiinnostuneita
itse osallistumaan ja vaikuttamaan. Yleissivistävällä
koululla on suuri merkitys
siinä, millaisen pohjan lapset ja nuoret saavat aktiivisen kansalaisen identiteetin
rakentamiseen.
Koulun ja harrastustoiminnan kautta lapset
ja nuoret saavat tärkeitä
oppimisen ja onnistumisen
kokemuksia, sillä osallistumaan opitaan parhaiten
yhdessä toimimalla.
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NAISET
Työttömän ahdinkoon
pitää saada helpotusta

Lähes kaiken pahoinvointimme
vyyhti lähtee liikkeelle työttömyydestä. Seurauksina ovat
olleet syrjäytyminen työelämästä,
taloudellisen ahdingon tuomat
paineet perheessä, sekä lasten
häiriökäyttäytyminen.

Työttömyysturvalaki on laki, joka tänään määrää työttömän aseman. Lakia on
korjattava – nykyinen laki passivoi työttömän. Laki ei salli pienimuotoistakaan palkkatyötä. Rangaistuksena on vähäisestäkin
työssäolosta päivärahojen pieneneminen tai
sovittaminen työtulon kanssa.
Kuka viitsii mennä töihin, kun siitä ei
mitään hyödy? Laki suorastaan ruokkii

harmaata taloutta ja pimeän työn tekemistä, koska työn laillinen tekeminen ei ole
sallittua päivärahan saajalle. Lisäksi työttömyys voi johtaa ihmisen syrjäytymiseen
yhteiskunnasta ja muista ihmisistä.
Kuka Teistä tulee toimeen noin 500 euron kuukausitulolla? Työttömän päiväraha
on sitä luokkaa. On anottava toimeentulotukea ja asumistukea. Työtöntä nöyryytetään luukulta luukulle lukuisien todistusten
kanssa, vaikka elämme sähköisen tiedon aikaa ja tietojen pitäisi löytyä heti.
Varsinkin nuorille, juuri koulunsa
päättäneille on hyvin vahingollista joutua
suoraan kortistoon, työmarkkinatuelle tai
työttömyyspäivärahalle. Tärkeää olisi, että
nuoret pääsisivät heti työn syrjään kiinni ja
eivät turhautuisi. Nuori on tarmoa täynnä.
Jokaisella on halu päästä tekemään jotakin tarpeellista yhteiskunnassa, löytää oma
paikkansa.
Uusi lakiteksti, jota ehdotamme, ja ehdotimme jo syksyllä 2002, sallisi vähäiset
ansiot työttömälle ilman päivärahan menetystä. Summa, jonka saisi näin hankkia
työnteolla olisi 500 euroa/kk. Tämä laki
ei vaadi eduskunnalta budjetointia, vain ja
ainoastaan hyvää tahtoa ja inhimillisyyttä
kansanedustajilta työttömiä kohtaan.
Kun laki toteutuu, työtön voi saada
noin 1000 euroa/kk edellyttäen, että hänellä on ollut mahdollisuus pienimuotoiseen
osa-aikatyöhön.
Monta kertaa tällainen osa-aikatyö voi
muuttua kokoaikaiseksi, ja työtön työllistyy kokonaan. Mikä parasta, ihminen
kokee itsensä tarpeelliseksi tässä yhteis-

kunnassa. Myös kaupunkien ja kuntien
kassoihin alkaisi virrata lisää verotuloja ja
vähitellen asumistuki– ja toimeentulotukimenot laskisivat.
Viisitoista vuotta sitten Suomessa oli laki, joka velvoitti kaupungit ja kunnat työllistämään pitkään työttömänä olleita ihmisiä puoleksi vuodeksi kerrallaan. Mielestäni
tällainen laki auttaa ihmisiä säilyttämään
työkykynsä, ja antaa edes hetkeksi mahdollisuuden olla mukana työelämässä. Tämä
laki on kumottu.
Esimerkiksi vanhainkodeissa tuhannet
vanhukset tarvitsisivat apua päivän askareihinsa. On päiväkoteja, joissa yksi ihminen joutuu tekemään kahden edestä töitä.
Puhumme aloista, joissa ihmiskädet ovat
korvaamattomia. Töistä, joista ei voi selvitä
tekemällä pidempää päivää. Avun tarpeessa
olevia ihmisiä on autettava juuri sillä hetkellä, ja avuntarvitsijoita voi samalla hetkellä
olla useita, eivätkä yhdet kädet silloin riitä.
Monet meistä ovat omakohtaisesti kokeneet esimerkiksi terveyskeskukseen soittaessaan, kuinka langoilla voi joutua odottelemaan puolikin tuntia kuunnellen musiikkia
ja nauhoitetta, joka toistaa tasaisin väliajoin
”meillä on juuri nyt ruuhkaa…” eikä siinä
kaikki, me maksamme tästä odottelusta.
Toinen työllisyyttä lisäävä keino on yrittäjyydessä. Itse olen työttömäksi jouduttuani perustanut palvelualan yrityksen. Se on
toiminut nyt yhdeksän vuotta ja työllistää
15 henkilöä. Työtä tuntuu olevan niin paljon kuin vain jaksaa tehdä. Yrittäminen ja
työn tekeminen tulee olla kannustimena
nuoresta lähtien, ja tähän on lainsäädän-

nöllä annettava mahdollisuudet, muun
muassa poistamalla liiallista byrokratiaa,
alentamalla arvonlisäveroa elintarvikkeilta,
korottamalla arvonlisäveron maksamisen
alarajaa 8500 eurosta 20 000 euroon.
Lähitulevaisuudessa me tarvitsemme
Suomessa paljon uusia yksityisiä yrityksiä
palvelualoille. Tässä on yksi mahdollisuus
oman yrityksen perustamiseen. Yhteiskunnassamme on yhä enemmän vanhuksia joita hoidetaan omaan kotiin, mikä on edullisempaa kuin laitoshoito. Tarvitsemme siis
uusia yrittäjiä jotka siivoavat, käyvät asioilla, antavat lääkkeitä ja tarjoavat palveluja
iäkkäille ihmisille. Kaikille apua tarvitseville ei löydy lähiomaista joka hoitaa kotona.
Miksi et perustaisi omaa palvelualan yritystä? Se ei ole iästäkään kiinni, oletpa sitten
nuori tai vanhempi. Mieti olisiko sinulla
mahdollisuutta ryhtyä yrittäjäksi omaa
osaamistasi hyödyntäen. Osaamistasi varmasti tarvittaisiin.
Tällaisilla ajatuksilla Uuteen Vuoteen
2009. Kirjoittakaa hyvät naiset omaan lehteemme teitä askarruttavia asioita, laittakaa myös valokuva mukaan.
Europarlamentin vaalit lähestyvät huimaa vauhtia ja niihinkin pitäisi lähteä mukaan. Täällä Lappeenrannassa on kunnolla
lunta ja pakkasta, mukavaa piristystä ja
hyvää oloa löytyy hiihtoladulta nyt kun
päivätkin alkavat valkenemaan!

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry

Lapset tarvitsevat suitsia ja
päättäjät oikeudenmukaista mieltä

Vaili Jämsä-Uusitalo

Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun isommat lapset kiristävät pienempiään, mutta
että lapsilla on puukko mukanaan! Väkivaltaa tai sen uhkaa on aina vastustettava.
"Nuorisojoukko ryösti 12-vuotiaan
pojan puukolla uhaten perjantaina iltapäivällä Oulussa, kertoi poliisi sunnuntaina
21.12.2008. Alle 15 -vuotiaat epäillyt eivät
joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teosta, mutta korvausvastuu on olemassa.",
kirjoitti Kaleva.
Ouluun ei tarvita isoja kouluja, joihin
lapset hukkuvat, vaan yksiköitä joissa opettajat ja henkilökunta tuntevat oppilaansa.

Nyt on "oppilasasiakkaat", joille tarjotaan
sopivat palvelut opetustoimen tilauksen
mukaan. Ehkä olisi aika palata turvalliseen
koulumalliin, jossa opettajat ja oppilaat toimivat yhdessä koulussa yhteiseksi hyväksi
eikä opetustoimen palveluiden tuottajina ja
käyttäjinä. Kyse on lasten tulevaisuudesta
ei vain tästä ja seuraavasta budjettivuodesta. Luottamusmiespaikkajaossa on kabinettisopimuksissa kyllä vääristelty äänestäjien
tahto kokonaan.
Suurien puolueiden johtajat haluaisivat varmaankin uuden äänestyksen kuten
EU Irlannissa, koska kansalaiset Irlannissa

eivät halunneet EU:hun. Meilläkin pitäisi
pitää uudet vaalit, jotta kabinettipäätöksen mukainen äänestystulos saataisiin aikaan. Näyttää olevan omituisia äänestäjiä
täällä Oulussa, kun eivät antaneet ääniä
puoluepamppujen kavereille, vaan halusivat muutosta.
Mitähän mieltä oikeusasiamies on tällaisesta vallan väärinkäytöstä?
Kuitenkin,
Todella antoisaa Uutta Vuotta 2009 kaikille lukijoille, käytetään valtaa, joka meille
on annettu.
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Aaro Keski-Kuhan
80 työntäyteistä vuotta
oli hyvin virikkeellistä – sisarusparven lisäksi myös
naapurien lapset asuivat
lähellä. Aivan syntymäkodissaan hän ei sentään asu,
vaan on muuttanut vaimonsa Kaisan kotitilalle järven
toiselle puolelle.
Sotaan mies ei aivan ehtinyt, vaikka sotilaspojissa
toimikin. Armeijan jälkeen
hänet valittiin hieman yllättäen Kuortaneen Ylijoen
nuorisoliiton puheenjohtajaksi.
- Toimin puheenjohtajana kuusi vuotta niin, että
sain seuran talouden kuntoon ja velat maksettua.
Samassa yhteydessä teimme
myös ison remontin nuorisoseurantalolle. Seuran johtokunnassa toimin sen jälkeen
vielä yli kaksikymmentä
vuotta, vuoteen 1982.
Vaimonsa Kaisan kanssa
hän avioitui vuonna 1960.
Heille syntyi kaksi poikaa,
vuonna -63 Kai ja vuonna
-72 Petri. Nykyään heillä
on myös kaksi lastenlasta,
14-vuotias Laura ja 11-vuotias Veera.
Puoluetoimisto ja PerusSuomalainen-lehden toimitus onnittelevat päivänsankaria.

Kuortanelainen maanviljelijä
Aaro Keski-Kuha täytti 80 vuotta
10.1.2009. Aktiivinen ja sisukas KeskiKuha on ehtinyt olla monessa mukana,
muun muassa kunnanvaltuustossa ja
–hallituksessa.
Hän on edelleen Perussuomalaisten Kuortaneen paikallisosaston sihteerinä,
Kuurtanes-seuran johtokunnassa, Alavuden Seudun Sydänyhdistyksen hallituksessa, Sydänpiirin hallituksessa
ja Pohjanmaan Historiallisen Seuran johtokunnassa.
- Hyvin työntäyteisiä
ovat kaikki vuoteni olleet,
ajanvieteongelmia ei ole ollut. Olen elänyt kylän mukana, ja myös kylä on elänyt hyvin minun mukanani.
Kunnanvaltuustossa olen
istunut nyt kolme kautta ja
kunnanhallituksessakin seitsemän vuotta, eikä Kuortaneella sellaista lautakuntaa
olekaan jossa en olisi jossain
vaiheessa istunut.
Kuortaneen kyläyhdistyksen puheenjohtajana
Aaro Keski-Kuha toimi viisitoista vuotta, jona aikana
hän ehti vetää lukuisia eri
rakennusprojekteja, kuten
lasten leikkikenttää, näkötornia, piilopirttiä, jokisuon
ruoppausta, kevyenliikenteen väylää ja niin edelleen.

Metsässä kuusten keskellä
sijaitseva vuosina 1999 ja
2000 rakennettu piilopirtti
oli projekteista suurin.
Vaikka miehellä ikää jo
onkin, seuraa hän edelleen
tarkoin yhteiskunnan kehitystä ja sen ongelmia. Eniten häntä huolestuttaa tällä
hetkellä maaseudun autioituminen.
- Hallituspolitiikalla on
aiheutettu, että maaseudun
väkiluku vähenee aivan liian nopeasti. Ne viljelijät,
jotka yrittävät jatkuvasti
suurentaa tilojaan, ovat
myös melkoisissa vaikeuksissa velkojensa kanssa. Esimerkiksi minulla on vaimon
ja kotitilan maat yhteenlaskettuna kahdenkymmenen
hehtaarin tila, joka antoi
vielä 90-luvun alkupuolella perheelle toimeentulon,
mutta ei anna enää.
Virikkeellinen lapsuus
Aaro Keski-Kuha syntyi
Kuortaneella kymmenlapsiseen perheeseen. Lapsuus

Juuri 80 vuotta täyttänyt kuortanelainen maanviljelijä Aaro Keski-Kuha on istunut SMP:n
ja sittemmin Perussuomalaisten paikallisosaston sihteerinä vuodesta 1970 – lähes
puolet elämästään. Hän on ollut mukana puolueen toiminnassa myös piiritoimikunnan
jäsenenä ja puoluevaltuustossa monta monituista vuotta.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Aatto Tahvonen

Väärä ajoitus

Helsingin Sanomien haastattelema
Timo Kalli (22.12.) toivoi PM Matti
Vanhasen nostavan proﬁiliaan talouskriisin hoidossa. Samaan hengenvetoon
hän torjui opposition vaatimukset voimakkaammasta elvytyksestä; paukkuja
kuulemma kannattaa jättää varastoon.
Saman suuntaisia teesejä on myös
VM Jyrki Katainen julistanut ainakin
eduskunnan edessä. Ehkä tuo on sitä
parasta keskusta-kokoomuslaista ta-

lousosaamista, josta kansalaisilla on karvaita kokemuksia edelliseltäkin kerralta
noin 15 vuotta sitten; osalla hyvinkin
kouriintuntuvia vieläkin.
Vaikka tuolloisestakin lamasta saattoi
osan vierittää maailmanlaajuisen kriisin
syyksi, ovat kaikki tutkimukset vahvistaneet suomalaisen ratkaisumallin tulleen
jopa kertaluokkaa kalliimmaksi kuin vertailumaissa.
Historia näyttää toistavan itseään tälläkin kerralla. Aika näyttää, miten Katainen selittää kokoomuslaisen talouspolitiikan, jonka epäonnistumisprosentti on
täydet 100.
Yksinkertaisella laskutoimituksella
voidaan todeta varovaisen elvytyksen tulevan yhteiskunnalle törkeleen kalliiksi:
menetetyn työpaikan tuomat verotulot noin 40% - vaihtuvat työttömyysmenoiksi
- noin 60%; yhteisvaikutus 100%. Veroja
toki maksetaan tuosta työttömyyskorvauksestakin, mutta siitä osa kompensoituu

alentuneen ostovoiman kutistamalla arvonlisäverolla. Kustannusvaikutukseksi yhteiskunnalle jää suuruusluokkaa 80% palkkasummasta. Se surullisen kuuluisa verokiila
toimii noinkin päin.
Kun yksi teollisuuden työpaikka synnyttää 2-3 muuta työpaikkaa, lähinnä palveluammateissa, on yhden menetetyn työpaikan kustannusvaikutus 2,5-3 -kertainen
palkkasummaan verrattuna. Tarkemmalla
laskelmalla voidaan päätyä hieman toisiin
lukuihin, mutta suuruusluokka ei muutu.
VM Katainen muistanee “talouden dynamiikan”, ainakin hän on toistuvasti siihen viitannut. Sekin toimii noinkin päin.
Ei tarvita korkeampaa matematiikka
huomata, että elvytys on tehtävä etupainoisesti. Ja vieläpä mieluummin liian suurena kuin liian pienenä. Kun negatiivinen
työttömyyskehitys päästetään alkuun, ei
niitä Kallin kaipaamia paukkuja enää riitä
kehityksen pysäyttämiseen. Ne hupenevat
vahinkojen minimoimiseen.

Kun löysät ovat selvästikin tulossa
housuun, niin ei ole järkevää kyykistyä
vasta sitten kun ne jo ovat housussa.
Ymmärrän kyllä, että kokoomuslaisen valtiovarainministerin sielua raastaa,
kun - häntä itseään lainatakseni - joutuu
“kaatamaan rahaa” jonkun muun kuin
omistavan luokan laariin. Edellisellä
kerralla pankkien omistajien varallisuus
onnistuttiin pelastamaan julkisuudelta
piilossa, kansalaisille ei käynyt yhtä onnellisesti; operaatio paljastui vasta tappioita laskettaessa.
Tuolloin elettiin vielä internetin
“vauva-aikaa” eikä sitä ollut käytettävissä monessakaan kotitaloudessa. Nyt
vastaavan menetelmän käyttö mediahiljaisuuden suojassa ei ole mahdollista.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten piirisihteeri
Jyväskylä
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EU kyykyttää
maataloutta
Viime vuoden lopulla
ajattelin jo, että onko EU
järkiintymässä, kun se ilmoitti luopuvansa kurkkudirektiivin määrittelemistä
kurkkujen käyryyksistä ja
lopetti pyöriäistarkkailijoiden pitämisen Suomen merialueilla. Tunne jäi kuitenkin väliaikaiseksi.
Tilatukilain muutos
Eduskunta ahersi syksyllä
jo toistamiseen Euroopan
komission avittamana tilatukilain muutoksen parissa.
EU-asetushan edellyttää,
että tukioikeudet siirtyvät
vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralaiselle vuokranantajalta eli tilatuki kohdentuu lopullisesti aktiiviviljelijälle.
Nyt viimeksi hyväksytyssä muodossa ennen
1.8.2005 tehtyjen vuokrasopimusten osalta eduskunta sai onneksi muutettua
hallituksen esitystä lain
taannehtivuuden osalta.
Vanhojen sopimusten osalta ristiriitatilanteissa mahdollistettiin sovittelu ja vielä
sen jälkeen voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikäli sovittelu ei
ole onnistunut.
Omaisuuden suoja
Tiedän, että moni vuokraviljelijä on kanssani eri
mieltä, mutta edustan perinteistä suomalaista perustuslain takaamaa omaisuuden
suoja-ajattelua.
Pidän ongelmallisena,
kun pellon omistajataho,
esimerkiksi kuolemanta-

■ ESKO

pauksen tai sairastumisen
johdosta haluaa pitää pellot viljeltyinä ja vuokraa
ne esimerkiksi naapurille,
menettääkin tukioikeudet
vuokrakauden päätyttyä.
Ymmärrän asian siten,
että pellot ovat ilman tukioikeuksia aika arvottomia.
Toivottavasti tällaisissa tilanteissa ns. kansallisesta
varannosta voidaan saada tilalle menetetyt tukioikeudet.
Pohjoinen tuki
Loppuvuodesta EU-komissio ja Suomen hallitus sopivat jälleen kerran alueemme
maatalouden kannattavuuteen vaikuttavasta ns. pohjoisesta tuesta, joka sisältyy
artiklaan 142.
Monet asiantuntijat kuten EU-parlamentaarikko
Virrankoski ja MTK:n entinen varapuheenjohtaja
Franssila ovat arvostelleet
voimakkaasti sopimusta.
Heidän mukaansa se on liittymissopimuksen vastainen
ja vaarantaa maataloustuotantomme kannattavuuden.
Oliko kyseessä edes
”torjuntavoitto”,
joksi
EU:n kanssa tehtyjä sopimuksia on perinteisesti kutsuttu, kun neuvotteluista
on tultu kotiin ns. housut
kintuissa?
Sopimus on herättänyt
laajempaakin kritiikkiä,
kun artikla 141 alueen viljelijät ovat vaatineet jopa
tukien leikkaamista mm.
tämän alueen sika- ja siipikarjatuotannosta. Eihän
tämä olisi ensimmäinen
kerta, kun Suomessa vapaaehtoisesti leikataan pohjois-
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■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Lapsille tarkoitettujen
leikkikuohuviinien myynti
ta tukea. Eikö näin tapahtunut 2005? Näinkö
maataloustulo saadaan
nousemaan hallitusohjelman mukaisesti?
Kotimainen ruoka
Uusin kyykytys EU-komission taholta tuli äskettäin, kun se vaati, että
kotimaisen ruuan alkuperän mainostamisessa ei
saa käyttää esimerkiksi
Suomen lippua, jos valtio
myöntää tukea tähän.
Esimerkiksi sana Finfood vääristää kilpailua,
jos valtio on tukemassa
Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n viestintää.
On esitetty jopa sellainen
kanta, että suomalaisen
järvimaiseman käyttö
viestinnässä voisi liiaksi
viitata alkuperään.
Meidän ei pidä alistua kaikkiin EU-komissiolta tuleviin hullutuksiin. Haastakoot komissio Suomen vaikka EYtuomioistuimeen. Ei sitä
pidä pelätä. Eikö se ole
sitä varten, että siellä ratkotaan erimielisyydet?
On hyvä, että valtio
tukee puhtaan suomalaisen ruuan mainontaa.
Itse olen ainakin huolestuneena seurannut kirjoittelua hullun lehmän
taudista, dioksiinisioista,
salmonellaongelmista ja
jostakin melamiinimaidosta. Hoitakoot EU ne
ensin kuntoon, ennen
kuin tänne ukaasejaan
määrää.

Raimo Vistbacka

Onko ministeri tietoinen siitä, että
markkinoilla on tarjolla lapsille suunnattuja
leikkikuohuviinejä ja aikooko ministeri
puuttua tähän asiaan?
Helsingissä 12.12.2008
Pirkko Ruohonen-Lerner

Perusturvaministerin
vastaus:
Alkoholilaki koskee alkoholipitoisia aineita, jotka
sisältävät enemmän kuin
2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Tämän lisäksi
vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
sisältävien juomien myynti ja anniskelu alaikäisille
on laissa kielletty ja niiden
mainontaa koskevat samat
rajoitukset kuin mietojen alkoholijuomien mainontaa.
Koska leikkikuohuviinit
ovat kuitenkin alkoholitto-

mia tai ainakin ne sisältävät
alkoholia alle 1,2 tilavuusprosenttia, alkoholilaki ei
tällä hetkellä koske niitä
lainkaan. Sekä alkoholittomien että alkoholipitoisten
juomien tuotekehittelyä ja
markkinointia seurataan
edelleen tiiviisti Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastossa ja tarvittaessa
myös lainsäädännön muutoksiin on valmius ryhtyä.
Tällä hetkellä ajankohtaisempaa on kuitenkin
puuttua vanhempien ja aikuisten lapsille antamiin

malleihin. Aikuisten alkoholinkäyttötavat antavat
roolimalleja lapsille ja ne
aiheuttavat myös todellista
turvattomuutta ja haittaa
lapsille. Sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta
käynnistyy vuoden 2009
alkupuolella Alko Oy:n johtama ja rahoittama hanke
"Viisas vanhemmuus - Millaisen mallin annat lapselle?". Hankkeen tavoitteena
on puuttua muun muassa
kysymyksessäkin mainittuun juopotteluun kutsuilla,
mutta kohderyhmänä ovat
siis aikuiset. Monivuotinen
ja laajapohjainen hanke on
ensimmäinen askel siihen,
että lapsetkin voivat viettää
juhlapäiviä ilman leikillistäkään alkoholitarjoilua.

Helsingissä 5.1.2009
Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Ikääntyvän väestön
kuntouttamisen piirissä
työskentelevien kouluttaminen
Onko hallituksella suunnitelmia kehittää
ikääntyvän väestön kuntouttamisen
piirissä työskentelevien koulutusta siten,
että kuntoutustoiminnassa nykyistä
enemmän keskitytään lihasvoiman
kasvattamiseen ja ylläpitoon, koska
tutkimusten mukaan juuri näin voidaan
tehokkaimmin säilyttää vanhusväestön
toimintakyky?
Helsingissä 19.12.2008
Raimo Vistbacka

Perusturvaministerin
vastaus:
Hallituksen käynnistämä
Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja vuonna
2008 annettu Ikäihmisten
palvelujen laatusuositus sisältävät useita ikääntyvien
terveyden ja toimintakyvyn
edistämisen tavoitteita. Li-

hasvoiman ylläpito ja kasvattaminen on olennaisen
tärkeä osa toimintakyvyn
edistämistä.
Osana Terveyden edistämisen politiikkaohjelman ja
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen toimeenpanoa
sosiaali- ja terveysministeriö
asetti keväällä 2008 Ikäneu-

vo -työryhmän, jonka tehtävänä on maaliskuun 2009
loppuun mennessä tehdä ehdotuksia mm. kattavan neuvonta- ja palvelukeskusverkoston rakenteeksi, toiminnan sisällöksi ja valtakunnalliseksi toimeenpanoksi.
Lihasvoimaa ja tasapainoa
ylläpitävä ja edistävä liikunta on yksi tärkeä sisältö neuvontakeskustoiminnassa.
Lihasvoiman ja tasapainon ylläpito ja parantaminen terveysliikunnan avulla
on myös Voimaa vanhuuteen -ohjelman keskeisiä
tavoitteita. Ohjelma käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön tuella vuonna
2004 ja jatkuu vuoden
2009 loppuun.

Helsingissä 5.1.2009
Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Uusi verokortti netistä
Verohallinto on postittanut tammikuussa vuoden
2009 verokortit. Uudet
verokortit tulevat voimaan 1.2.2009. Tammikuussa 2009 toimitaan
vielä vuoden 2008 verokortin mukaan.

Verokortin
muuttamisella ei ole
kiirettä
Alkuvuodesta Verohallinnon verokorttipalvelu on
yleensä ruuhkainen. Jos verokorttia on tarvetta muuttaa, sen ehtii tehdä myö-

hemminkin. Muutoksesta
saa silti vuositasolla saman
hyödyn.
Verokortin pidätysprosentin muutoksen voi laskea
ja tilata kätevimmin verkossa osoitteessa: www.vero.ﬁ/
verokortti.
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HYVINKÄÄ

Hyvinkään vanhat
puolueet pelästyivät!
Terveisiä täältä Hyvinkäältä. Perustimme Perussuomalaisen yhdistyksen vasta syyskuussa eli meillä ei ollut
vaaliorganisaatiota, ei rahaa eikä aikaa. Saimme kymmenen ehdokasta, joista kolme valittiin valtuustoon.
Olimme kauhistus vanhoille puolueille. Siitä seurasi
vastareaktio. Ensinnäkin kaikki hävinneet (Demarit -2
paikkaa, Kristilliset -2 paikkaa ja sitoutumattomat -2
paikkaa) perustivat teknisen vaaliliiton eli R 16. Kokoomus apupuolueineen, Vihreät ja Keskusta perustivat
teknisen vaaliliiton eli R 27. Niinhän siinä sitten kävi,
että aluksi Perussuomalaisille ei luvattu mitään. Sitten
luvattiin yksi lautakuntapaikka ja yksi johtokuntapaikka Emme sitoutuneet ehdotukseen, ja meillä oli vapaat
kädet valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.
Jäsenmäärämme on nyt noussut huimasti ja seuraaviin vaaleihin on jo valmiit strategiat, organisaatio
ja operatiiviset toiminnat. Koska kansan puolella oleminen usein johtaa valtaapitävien vastustamiseen, niin
olemme Jesuiittoja sanan alkuperäisessä merkityksessä eli hyvää tarkoitusta voi ajaa vain hyvillä keinoilla. Minullekin koulussa opetettu väännös(ei käännös)
kerrottiin, että tarkoitus pyhittää keinot ja se leimattiin
kielteiseksi valtauskontomme taholta. Totuus on ihan
erilainen. Kiitokset Timolle hyvästä tuesta meitä kohtaan ja onnea ja menestystä jatkossa.
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Sosiaalinen omatunto
ajoi Perussuomalaisiin
väksyä. Ahneus ja epäoikeudenmukaisuus lisääntyvät
aina vain. Esimerkkinä ovat
hyvätuloisille suunnatut
veronalennukset. Elinkustannusten nousu rokottaa
pienituloisia todella rajusti.
Kansan kahtiajakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin vain kärjistyy tuloerojen
kasvun myötä. Kun kansalaiset joutuvat yhä enemmän ostamaan peruspalvelunsa, voivat pienituloiset
jäädä esimerkiksi hoitoa
vaille tai saada heikkotasoista hoitoa jopa kuukausien viiveellä. Taloudellisen
taantuman syvetessä on vaarana, että monissa kunnissa
menot ylittävät tulot, jolloin
voidaan joutua jopa vähentämään hoitohenkilöstöä,
vaikka vanhusväestön lisääntymisen myötä väkeä
tarvittaisiin enemmän.
- Hyväosaisten ahneus
on johtanut meidät tähän
tilanteeseen. Lasku siitä,
että osa kansasta jätetään
heitteille, lankeaa myöhemmässä vaiheessa yhteiskunnan maksettavaksi. Yhden
nuoren syrjäytyneen hinta
voi olla miljoonaluokkaa
euroissa mitattuna.

Taisto Orre
Valtuustoryhmän pj, Hyvinkään Perussuomalaiset ry

KERAVAN PERUSSUOMALAISET
Keravan Perussuomalaiset ry:n 8.1.2009 pitämässä kokouksessa yhdistykselle valittiin uudet johtohenkilöt.
Puheenjohtaja: Kaj Mannerheimo, varapuheenjohtaja:
Jari Hirvonen. Hallituksen jäsenet: Kaj Mannerheimo,
Jouni Tirkkonen, Jari Hirvonen, Juha Laavola, Pertti
Sirvio. Taloudenhoitaja: Jouni Tirkkonen. Sihteeri: Juha
Laavola. Tilintarkastajat: Timo Pekander ja Pertti Sirvio

Näyttävä ura

Arto Joukanen
in memoriam
Kankaanpäässä SMP:n edustajana kymmenissä eri
kunnallisissa luottamustehtävissä toiminut maanviljelijä Arto Joukanen kuoli sairauksien uuvuttamana juuri ennen 70-vuotispäiväänsä.
Pitkä luottamusmiehen uransa kesti yli 30
vuotta alkaen vuonna 1966 Hapuan vaalilautakunnan jäsenenä, jossa tehtävässä hän oli 17 eri
vaalissa aina vuoteen 1999 asti. Kankaanpään
kaupunginvaltuustossa hän oli 12 vuotta ensin
varajäsenenä ja sitten varsinaisena jäsenenä kahdeksan vuotta vuosina1985-1992.
Kaupunginhallituksessa hän toimi neljä vuotta.
Pitkään hänelle uskottiin myös kaupungin erilaisia
tilintarkastuksia vuodesta 1985 alkaen aina vuoteen 1999 asti, joukossa myös varsinainen kaupungin tilintarkastajuus. Tähän toimeen hänellä
olikin erityinen kokemus palveltuaan lukuisten
maatalousveroilmoitusten tekijänä vuosien ajan.
Seurakunnallisella puolella hän oli myös lukuisten toimikausien ajan kirkkovaltuutettuna.
Kodissaan Paattikosken rannalla hän aikanaan
hoiti vanhaa Anna-isoäitiään ja sittemmin kävi
päivittäin auttamassa saman Karviajoen rannalla
asunutta äitiään. Seurallisena ja huumorintajuisena henkilönä häntä jäi kaipaamaan laaja ystävä- ja sukulaispiiri. Myös puolueväki kunnioittaa
hänen muistoaan!
Anssi Joutsenlahti

Pietari Jääskeläinen on mies, jota ajaa eteenpäin sosiaalinen omatunto. Suomella olisi
varaa hoitaa yhteiskunnan köyhät ja vähäosaisetkin, mutta hyväosaisten ahneus on
johtanut hyvinvointivaltion alasajoon.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
puheenjohtaja ja kunnallisvaalien Vantaan ääniharava Pietari Jääskeläinen
on mies, jolla on sosiaalinen omatunto. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
toteutumisen etsintä on ajanut häntä
puolueesta toiseen, kunnes hän viimein
löysi Perussuomalaisista vastinetta arvomaailmalleen.
- Alkiolainen olen ollut aina ja olen vieläkin, maan
tasapainoisen kehittämisen
kannalla ja köyhien sekä
vähäosaisten puolella. Alkiolaisena liityin aikoinani
Keskustaan, joka pyrkiessään kaupunkeihin on
hylännyt kaikki juurensa.
Keskusta on ajanut erilaista
politiikkaa kuin enemmistö
jäsenistöstään muun muassa

EU:hun liityttäessä ja ydinvoimakysymyksissä, ja siksi
en ole keskustalainen enää.
Jääskeläinen on myös
aina ollut ajattelutavaltaan
ekologinen, jonka vuoksi hän
oli muun muassa EU-vaaleissa 1999 Vihreiden listalla
sitoutumattomana ehdokkaana, mutta myös Vihreiltä
on sosiaalinen oikeudenmukaisuus unohtunut.

- Vain Perussuomalaisissa voin pyrkiä parhaiten
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen, siihen, että jokaisella on riittävä perusturva ja että jokainen kykenee inhimilliseen ja
turvalliseen elämään. Tätä
eivät muut puolueet halua.
Kansan kahtiajako
syvenee
Kansalaisten ja myös kuntien eriarvoisuus on 90-luvun laman jälkeen koko
ajan kasvanut. Pahinta on,
että valtio on vuositasolla
vetänyt miljardeja euroja
pois hyvinvointipalveluista,
eivätkä kansalaiset enää ole
yhdenvertaisia suomalaisessa yhteiskunnassa.
- Lamasta lähtien on
menty aina vain eriarvoistavampaan suuntaan, mitä ei
voi missään tapauksessa hy-

Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi valmistunut Jääskeläinen on
tehnyt näyttävän uran julkisella sektorilla. Hän on ollut
sisäministeriössä poliisitoimen kehittämistehtävissä,
sisäministeriön budjettivastaavana, asuntohallituksen
talouspäällikkönä, EteläKarjalan maakuntaliiton
hallintopäällikkönä, Maakuntaliittojen keskusliiton
toiminnanjohtajana, maakuntapäällikkönä, kirkon
köyhyys- ja syrjäytymistehtävissä perustamassa ruokapankkeja ympäri Suomea,
Suomen Kylätoimintayhdistyksen pääsihteerinä ja viimeksi Kansalaisjärjestöjen
yhteistoimintaryhmän pääsihteerinä. Hän on myös ollut yrittäjänä jo toistakymmentä vuotta koulutus-, kehitys- ja käännösalan töitä
tekevässä yrityksessä.
Syksyn kuntavaaleissa Pietari Jääskeläinen oli
oman kaupunkinsa suurin
yllättäjä keräten Vantaan
neljänneksi suurimman äänisaaliin, 976 ääntä.

Teksti: Mika Männistö
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Perussuomalaista muistamista
Kaunialan toverikunnalle
Kontulan perussuomalaiset
ry. ovat alkaneet yhteistyön
Kaunialan toverikunnan
muistamisella yhdistyksen
toimintaperiaatteitten hengen mukaisesti: ole hyvä
ihmiselle.
Aatonaattona
Pekka
Muukka ojensi voittamansa
perussuomalaisten pikkujoulun arpajaisten pääpalkinnon veteraani Erkki Länsimäelle, joka on toverikunnan vetäjänä. Tilaisuuden
järjestelyt hoitivat Muukka
ja yhdistyksen puheenjohtaja Petri Haapanen.
Toverikunnan edustaja Erkki Länsimäki valaisi
monin hyvin esimerkein,
mitä sotaveteraanit ovat
meille yhteiskunnassamme
omalla panoksellaan antaneet. Hän on 18-vuotiaana
sotaan mentyään taistellut
Terijoelta - Kivennavalle, ja
vaikka on haavoittunut, silti kyennyt täysipainoiseen
omakotielämiseen vaimonsa
kanssa Vantaalla. Vaimo ja
Erkki ovat kokeneet takaiskun toisensa jälkeen, sillä
eritasoisen hoidon tarpeen
luokituksen takia joutuu pari
asumaan eri palvelutaloissa.
Lämminhenkinen
tilaisuus kirvoitti jatkoyh-
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PIIRIT HUOMIO:

Muutosilmoitus
yhdistysrekisteriin
Mikäli syyskokouksessa on piirien ja osastojen sääntöjenmukaisiin nimenkirjoittajiin (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri jne.) tullut muutoksia, yhdistysrekisteriin on tehtävä muutosilmoitus kolmena kappaleena.
Täytetyt lomakkeet lähetetään puoluetoimistoon, josta ne toimitetaan edelleen
yhdistysrekisteriin. Sähköisesti täytettävät lomakkeet ja ohjeet ovat myös internetissä osoitteessa www.prh.ﬁ >yhdistysrekisteri >muutosilmoitukset. Vaikka vain
yksikin nimenkirjoittaja olisi vaihtunut, on muutosilmoituksessa ilmoitettava kaikki nimenkirjoittajat.

■ LEIVÄNJAKAJA

Luihu seuralainen
Sotaveteraanien toverikunnan vetäjä Erkki Länsimäki
vastaanottaa joulukorin Pekka Muukalta ja Kontulan
perussuomalaisten puheenjohtaja Petri Haapanen
iloitsee aloitetusta avustustyöstä.

teistyön alkamisen tämän
jälkeen joulumuistamisen
lisäksi ensi kevään yhteiseksi ulkoilu- ja keskustelu-

tilaisuudeksi Kaunialan
puistoympäristössä.
Kuva: Salme Mattila

Saarakkalaa esitetään
EU-vaaleihin ehdokkaaksi

Etelä-Pohjanmaan piiritoimikunta päätti kokouksessaan 10.1 yksimielisesti esittää VesaMatti Saarakkalaa ehdokkaaksi EU-vaaliin.

Se kävelee hieman kumarassa, sivuilleen pälyillen. Etsii katseellaan sopivaa
ihmistä, jonka seuraan lyöttäytyä. Himon Henki. Sillä on erikoinen näkökyky, se näkee sydämeen ja sieluun. Erityisesti se etsii valppaalla katseellaan kaikkia sisimmän haavoja ja kolhuja; turvattomuutta, pettymyksiä, hyljeksintää,
yksinäisyyttä… Se ilahtuu nähdessään
huonon itsetunnon murheelliset kasvot
jonkun sydämessä tai kipeitä muistoja
syvällä sielussa; väkivaltaa, menetyksiä,
pelkoa... Yksinäisiä ja masentuneita se
seuraa mielellään, koska usein he eivät
jaksa vastustaa sen seuraa – ovat ehkä
välinpitämättömiäkin. Himon Henki
kulkee aluksi vierellä tilannetta tunnustellen. Kysyy "kuljetaanko yhdessä,
ihan vain hetken matkaa…". Monesti
se on pukeutunut harmittomaan hahmoon, leikkii viatonta. Se tekeytyy ystäväksi, vaikka on vihollinen. Sellainen
ominaisuus sillä on, että se jättää jälkeensä tyhjää oloa, syyllisyyttä ja pettymystä. Se vie tilaa ihmissuhteilta, oikealta elämältä. Se kasvattaa välimatkaa
todellisuuteen ja omaan itseen.
Himon Henki on aluksi ehkä satunnainen tuttava, mutta ennen pitkää niin
hallitseva ”ystävä”, että sen läsnäolo
ahdistaa. Tajuaa, ettei siitä pääsekään
niin vain eroon. Sen tavoite on ottaa
hallintavalta - ihmisen sydämen ja sielun avaimet. Niitä se mielellään pitelee
käsissään ja hymyilee irvistelevää, voitonriemuista hymyä. Himon Henki viihtyy päihteiden kanssa, mutta yhtä mielellään ihan tavalliset asiatkin se saattaa
kääntää sairaalloiseksi riippuvuudeksi.
Se haluaa ajaa ylenmääräiseen syömiseen, himokuntoiluun, rahanahneuteen,
alkoholin väärinkäyttöön… Tapoja ja
keinoja on monenlaisia. Niinkin kauniin
asian kuin seksin se haluaa vääristää esineellistäväksi pornoksi tai sairaiksi perversioiksi. Himon Henkeä ei kiinnosta
miten sen sitoma ja kahlitsema ihminen
voi. Himon Henkeä on vaikea hallita.
Jos sille antaa tilaa, se ottaa kuin varkain vallan. Sitä on toteltava, yhtäkkiä
se määrää elämän suunnan ja säännöt.

Anne Kukkonen

Yksi Himon Hengen kammottava
serkku on Murhan Himo ja Väkivallan
Henki. Niiden polttoaineena on purkautumaton viha ja katkeruus, padotut tunteet. Kun ne valtaavat ihmisen,
tulee järjetön halu satuttaa, raiskata,
jopa tappaa. Murhan Himo voi kohdistua myös itseen, se kuiskaa, että pääsisit helpommalla, jos vain lähtisit täältä pois. Se kuvailee kuolemaa oikeana
ratkaisuna, puhuu sen puolesta. Ja saa
näkemään valhetta, ettei enää mahdollisuuksia ole.
Kaikista eniten Himon Henki pelkää paljastumista. Se haluaa saastuttaa
ja sairastuttaa. Himon Henki alkaa näkyä ennen pitkää ihmisen olemuksessa,
katseessa, tavassa toimia. Mutta on yksi
mitä se pelkää yli kaiken. Sitä, että sen
luihu olemus paljastuu ja paljastetaan
- ja siitä halutaan eroon. Totuuden Henki pystyy osoittamaan sen kirkkaalla
valollaan ja sillä on valta ajaa se pois.
Sen väkevälle voimalle Himon Henki ei
mahda mitään.
Ole varovainen valitessasi, kuka seurassasi kulkee.
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Motoristi, jenkkifutari,
perussuomalainen
Viime aikoina on saatu
lehdistä lukea perussuomalaisten rasistisuudesta ja
käyttäytymistaidottomuudesta, mitä varten joudutaan pitämään koulutuksia.
Nämä ovat yleistyksiä, jotka eivät pidä paikkaansa.
Yleistys ja tietynlainen rasistisuus onkin nykypäivän vitsaus. Miten helppoa onkaan
sanoa Perussuomalaisia rasisteiksi, kun lehdessä lukee
lyhyt ja irrallinen kirjoitus,
joka ei vastaa kokonaisen
kirjoituksen sisältöä laisinkaan. Tällaisiin väitteisiin
on helppo yhtyä, varsinkin
kun lehdistö toistaa uutista
ja ministeriä myöden todetaan tilanteen vaarallisuus.
On sitä silti ennenkin
osattu uhkailla ja yleistää.
Ainakin äitiäni on uhkailtu mustalaisilla, ”ne vievät
jollet ole kunnolla”. Yleinen käsitys mustalaisista on
myös tietynlainen vaarallisen kansan imago, että heidän kanssaan ei parane veljeillä. Taas yleistyksiä, joilla
ei ole yhteistä todellisuuden
kanssa. Maahanmuuttajiin
liittyy niin monta myyttiä,
useiden kulttuurien johdosta, etten edes aloita niiden
läpikäyntiä.
Mainitsin tämän päivän vitsauksista tietynlaisen
rasistisuuden. Wikipedian
mukaan rasistisuus on rotusyrjintää. Ulkonäön, fyysisten piirteiden tai väitetyn
rotuluonteen perusteella
kohdellaan ihmisiä eriarvoisesti. Mielestäni rasistisuus
on nykypäivänä laajempi
käsite. Ihmiset yleistävät
asioita ja ihmisryhmiä en-

nakkokäsityksiensä mukaan, ja varautunein ajatuksin kohtaavat tietyt ihmiset.
Väitän siis, että nykypäivän
rasistisuus on yleistämisen
kautta muokkautuvaa ajattelua tietyistä ihmisistä.
Edellisessä Perussuomalainen -lehdessä oli kuva
Satakunnan piirin kokouksesta. Kesken kokouksen
näin mielessäni juuri kyseisen kaltaisen kuvan ja
sanoin vieressäni istuvalle
Villelle asiasta. Kokouksessa on paikalla rikollisia
ja huumeiden käyttäjiä,
sellainen yleistyshän tulee
mieleen kyseisestä kuvasta.
Motoristithan yleistetään
helposti vain rikollisryhmien toiminnasta muotoutuneeseen harhakuvaan.
Amerikkalaisen jalkapallon
pelaajat mielletään taas hormoneita aamupalaksi popsivaan lihaskimppuun, joka
ei ymmärrä mistään mitään
juostuaan liian monta kertaa seinää päin.
Taas yleistyksien kautta
mennään pahasti metsään.
Nimittäin jos näin on, olisi
Porissa Perussuomalaisten
tilanne erittäin huolestuttava. Itse olen Porin osaston
puheenjohtaja, ja Ville on
sihteeri. Motoristi ja jenkkifutari Perussuomalaisten
osaston hallituksessa, ai ai.
Voin lohduttaa epäilijöitä,
Porissa menee hyvin. Saimme ensimmäistä kertaa edustajan kaupunginvaltuustoon
ja -hallitukseen. Saimme
myös koulutuslautakunnan
puheenjohtajuuden, joka on
erittäin merkittävä saavutus.
Puheenjohtajana olen ollut

Jos kunnolla yleistetään, niin tämän syyskokouksessa otetun kuvan perusteella Porissa
perussuomalaisten jäsenistö on epäilyttävää sakkia.

ainoastaan huolissani jalkojeni kestävyydestä, sekin on
kuitenkin ollut turhaa. Olemme sopineet sihteerin kanssa,
ettei hän istu puheenjohtajan
polvella.;) Neuvottelemalla
saa suuret ja vaikeatkin asiat
selvitettyä.
Porissa menee siis lujaa,
jäsenistömme määrä kasvaa ja tekemisen meininki
on kova. Kehitys on lähes
yhtä nopeaa kuin moottoripyörällä ajaminen. Tätä
aasinsiltaa käyttäen voinkin
kertoa hieman itsestäni ja
minuun tarttuneesta ”sairaudesta” nimeltä motoris-

mi. Eihän siinä ole mitään
järkeä ajaa ylihintaisella
moottoripyörällä Suomen
leveyspiireillä. Motorismi
onkin elämäntapa. Ajaessasi Suomen kauniissa maisemissa hampaanvälit täynnä
hyttysiä, tunnet todella olevasi elossa ja pääset hetkeksi irti nykypäivän materiaalikeskeisestä maailmanmenosta. Moottoripyörällä ajo
kasvattaa myös ihmisenä,
elämänarvot loksahtavat
paikoilleen kolaria ajatellessa. Aina jäät kakkoseksi,
vaikka olisitkin oikeassa,
niinpä kolari tuleekin vält-

tää kaikin keinoin. Ennakointi on myös ammatissani
ja politiikassa ensiarvoisen
tärkeää. Mielestäni motoristeihin kohdistuvat yleistykset eivät päde minuun,
vai mitä mieltä olet? Olen
kahden lapsen perheen isä,
asumme vaimoni kanssa
maaseudun rauhassa omakotitalossa. Ammatiltani
olen paloesimies. Olen ollut
Libanonissa YK-rauhanturvaajana. Olen siis aivan tavallinen perussuomalainen
mies.
Libanonissa olin vuosituhannen
vaihteessa,

lääkintämiehen hommissa
maailmankuvani kehittyi
melkoisesti. 16,5 kuukautta sillä alueella antaa melko todellisen kuvan tämän
päivän tapahtumista. Uutisointi ja yleistykset muokkaavat tässäkin tapauksessa
yleisesti vallalla olevia käsityksiä tilanteiden kulusta.
Taaskaan ei saisi yleistää
ilman parempaa tietoa. Sen
voin sanoa, että sotaan vaaditaan aina kaksi osapuolta.
Aloitin kirjoituksen rasistisuuden ja yleistämisen
näkökannasta, tähän lopetankin. Ajattele itseäsi,
oletko katsonut vastaantulevaa, ennakkokäsityksien
ohjatessa toimintaasi? Oletko muodostanut käsityksesi politiikasta yleistyksien
varaan? Oletko uskaltanut
toimia oman halusi mukaan
yleistyksistä piittaamatta?
Luultavasti jäit miettimään,
hyvä! Kaikki asiat selviävät, kun niistä ottaa selvää.
Avoimesti asioista keskustellen kaikkeen löytyy ratkaisu.
Pitää myös uskaltaa kohdata
haasteet ja hoitaa esimerkiksi luottamustehtävät hyvin.
Pitää myös uskaltaa pyytää
ja antaa apua, kun sitä tarvitaan. Kohtaa kaikki vastaantulevat asiat rohkeasti ja
sydäntäsi kuunnellen, toimi
omantuntosi mukaan. Äläkä
syyllisty yleistyksiin, ensikesänä voit itse ajaa moottoripyörällä tai pelata jenkkifutista. Ennen kaikkea, älä ole
rasisti, missään suhteessa.
Teksti:
Kuva:

Ari Jalonen ja
Ville-Petteri Laiho
Harri Lindell

Auran Perussuomalaisten uudet kotisivut avattu
Auran Perussuomalaisten
uudet kotisivut otettiin
käyttöön joulukuun puolivälissä. Tämähän luvattiin
tehdä jo viimesyksyisen
kunnallisvaalikampanjan
aikana. Kotisivujen yhteydessä on kaikille avoin
keskustelupalsta, johon toivotaan runsasta osallistumista. Palsta on auralaisten
puolue-aktiivien ylläpitämä
ja valvoma, mutta toivomme kunta- ja maakuntarajat
rikkovaa kiinnostusta. Palstalla voi ja saa keskustella
muistakin kuin auralaisten

asioista. Palstaa varten on
laadittu selkeät säännöt.
Sivujen tarkoitus on
tuoda kunnallispolitiikan
tekeminen lähemmäksi kuntalaisia. Luonnollisestikin

sessä asemassa ja saadun
palautteen perusteella on
tullut ilmi että moni ohjautui äänestäjäksi juuri hyvän
netti-näkyvyyden ansiosta.
Kotisivuja rakennetta-

tuottaa sivuille uutta luettavaa materiaalia useita kertoja viikossa. Sivuston pääpalkit ovat: Yhteystiedot ja
yhdistys, Toiminta, Keskustelupalsta, Ajankohtaista,

http://auranperussuomalaiset.nettisivut.ﬁ
sivujen tarkoitus on palvella
ja kehittää paikallista puoluetoimintaa. Auran perussuomalaisten vaalikampanjassa syksyllä 2008 olivat
kotisivut jo hyvin keskei-

essa on pyritty selkeyteen,
lämpöiseen ulkoasuun ja
käyttäjäläheisyyteen. Kotisivujen pääsivun kuva vaihdetaan useita kertoja kuukaudessa. Tavoitteena on

Julkilausumia, Lehdistötiedotteet, ANNALES ja Linkkejä. Jotkin alasivut ovat
vielä hieman keskeneräisiä.
Luottamuspaikkaneuvottelut Aurassa ovat vielä kes-

ken joten ei ole asiallista
julkaista mitään listausta
luottamushenkilöpaikoista
ennen 26.01 olevaa Auran
uuden kunnanvaltuuston
ensimmäistä kokousta.
Alasivulla ANNALES
julkaistaan aina kuun päätyttyä lyhyt, ”tasavaltalaisella tyylillä” kirjoitettu
katsaus paikallisyhdistyksen edellisen kuun poliittiseen toimintaan. Kyseeseen
tulee mm. valtuutettujen
toiminta kunnan luottamuselimissä ja muu mainitsemisen arvoinen.

Käyttöpäiviltään vajavaisen joulukuun aikana
uusilla kotisivuilla oli 94
eri kävijää ja luonnollisesti
eniten kiinnostusta herätti
keskustelupalsta, jossa sivunlatauksia oli peräti 415.
Tammikuun alkupäivinä on
ollut selkeästi sama suuntaus. Kotisivut ovat osoitteessa: http://auranperussuomalaiset.nettisivut.ﬁ
Torsti Äärelä
Auran perussuomalaiset
puheenjohtaja
Auran kunnanvaltuuston
jäsen 2009-2012
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Suomen Eduskunnan parlamentaarinen Beatles-kerho tiedottaa:

Oikeutta Beatles-yhtyeelle ja
John Lennonille - viimeinkin!
Ja kun tapahtuu näinä päivinä taas, että John Lennonin rauhanlaulu “Happy
Xmas (War is over)” kaikuu
ympäri maailman, niin Suomen Eduskunnan kansanedustajista koostuva parlamentaarinen Beatles-kerho
paheksuu tässä yhteydessä
kansainvälisen ja kotimaisen Median toimintaa ja
selkärangattomuutta juuri
hiljan kohua aiheuttaneessa
Vatikaanin “anteeksianto
John Lennonille”-showssa.
Parlamentaarisen Beatles-kerhon puheenjohtaja
Pertti “Veltto” Virtanen
(PerusS) ihmettelee sitä,
miksi ei edes Suomessa, joka
kouluissaankin satsaa nuorten mediakasvatukseen, ole
mikään tiedotustaho tai media ollut kiinnostunut siitä,
että koko “Jeesus vs. Beatles
-jupakka 1966” - oli tekaistu! Kyseessähän oli USA:n

“raamattuvyöhykkeen” fundamentalistien manipuloima
juttu pop- ja rockmusiikkia
vastaa. Lennonin suuhun
pantu lause oli väärennetty
– ja vielä keinotekoisesti irroitettu neljä kuukautta aiemmin Englannissa tehdyn
haastattelun asiayhteydestä!
On ilmeistä, että Vatikaanikin omaksui teineille
suunnatun “Datebook”lehden “totuuden”, joka
otsikossaan julisti BeatleJohnin väittäneen Beatlesien olevan: “Bigger than
Jeesus!” Yksi tärkeä pappishenkilö ainakin totesi
kohuun, että “Beatnikien
olisi syytä pitäytyä maallisessa, ja pysyä erossa uskonasioista”.
Kun nyt syksyllä 2008
pappishenkilö Roomasta
psykologisoi “anteeksiannon” yhteydessä Lennonin
nousukasmaista työläispoi-

kakäyttäytymistä julkisuuden päähännousemisena - on
kyseessä vuosikymmeniä jatkuneen painajaismaisen vääristelyn loppuhuipentuma
- vääryyden, valeen ja viekkauden lopullinen voitto?
Vai onkohan kyse pohjimmiltaan siitä, että John
Lennon 60-luvun brittiläisten radikaaliteologien tyylin
ensimmäisenä pop-tähtenä
maailmassa kyseenalaisti
Maureen Cleeven “Evening
Standardille” tekemässä
haastattelussa “Jeesuksen
tulkitsijat ja seuraajat”lausumalla “Jeesuksen olleen hyvä tyyppi, mutta
seuraajien vääristäneen tämän sanoman”? Maureen
Cleeve totesi Johnin olleen
“lähinnä surullinen ko.
asiantilasta, että nykyajan
nuoret näyttivät tuntevan
Beatlesitkin paremmin kuin
Jeesuksen”.

■ KIRJA-ARVOSTELU

Näin “median aikakaudella” varsinkin Euroopan
ja eurooppalaisten on syytä
kysyä itseltään, miksei Beatlesien mainetta ole tämän
USA-lähtöisen räikeän leimaamisen ja totuudenvastaisuuden yhteydessä puhdistettu - itsensä totuuden,
nuorison ja Median uskottavuudenkin tähden? Sitä
paitsi kyseessä on loistava
esimerkki medianlukutaitoa opiskelevalle nuorisolle “tempusta, ja kuinka se
tehtiin”. Nykynuoriso jos
kuka näinä päivinä kaipaa
ja tarvitsee aitoa “Yeah,
yeah, yeah!”-myönteisyyttä
ja rehellisyyyttä suhteessa
niin maalliseen kuin henkisempäänkin elämään.

Pertti “Veltto” Virtanen
Suomen parlamentin
Beatles-kerhon pj.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
malainen
5/1999

Rautaristi
Kirjoittaja:
Elovaara, Klaus
Kustantaja:
Elovaara Klaus
Painovuosi: 2008
sidottu, kovakantinen, 290 sivua

Rautaristi on kaunokirjalliseen muotoon puettua
suomalais-saksalaista sotahistoriaa. En ehkä liiaksi
paljasta kirjan juonta, vaikka kerronkin, että kirjan
päähenkilö on kirjailijan
isoisä. Kertojana toimivan
kirjailijan läheinen sukulaisuussuhde kirjan päähenkilöön tuo oman romanttisen
rosoisen lisänsä tarinan
kerrontaan.
Saksalaisen sotasankaruuden korkeasti arvostetun ansiomerkin, rautaristin
saaminen oli 1940-luvulla
kova sana, jonka arvoa ei
ehkä meillä Suomessa kovinkaan hyvin ymmärretä. Vaikka rautaristi onkin
myönnetty saksalaisesta sotasankaruudesta, on kirjan
päähenkilö kuitenkin myös
suomalainen sotasankari.
Rautaristin varsinainen
kerronta alkaa ajallisesti
vuoden 1918 sisällissodasta, kun kirjan päähenkilö
ilman varsinaista aatteellista vakaumusta ajautuu mukaan taisteluihin. Jotenkin

kirjan tuon ajan kuvauksista tuli mieleen tämän päivän
Helsinki ja monikulttuurisuuden tavoittelu.
Silloin monikulttuurisuus oli muodostunut olosuhteiden pakosta Venäjän
vallan aikana ja 1914 alkaneen maailmansodan jälkiseurauksena. Seikkailuhenki ja vahva isänmaallisuus
ohjasivat nuorta miestä
sotilaan uralla. Välillä pakottavana tekijänä oli myös
oman ja perheen toimeentulon turvaaminen. Sotaseikkailujen yhteydessä alkoholi ja osittain sen aiheuttamat
perheen kokemat kärsimykset tuovat oman traagisen
lisänsä kirjan vauhdikkaaseen kerrontaan.
Kirjan päähenkilö käy
läpi monet sodat erilaisissa
tehtävissä päätyen asekätkennän tapahtumiin.
Sotakirja, jonka kerronnassa on mukana paljon
tuttuja nimiä Mannerheimista Adolf Hitleriin niin,
että kirjan päähenkilö on
ollut näiden kanssa lähei-

Perussuomalaiset
l i
ainoa
i
kriittinen vaihtoehto
EU-vaaleissa
Perussuomalaiset osallistuvat Euroopan parlamentin
vaaleihin 13.6. ainoana EU:ta arvostelevana eduskuntapuolueena. Perussuomalaiset tarjoavat mahdollisuuden kaikille niille, jotka vastustavat EU:n kasvavaa
valtaa Suomessa.
Perussuomalaiset eivät vaadi ehdotonta eroamista
EU:sta, vaan vastustavat Suomen liittämistä EU:hun
yhä vahvemmin sitein, joiden lopuksi Suomi sulautuu
osaksi Euroopan valtioliittoa.

sissä tekemisissä, ei ole
ihan jokapäiväistä tarinaa.
Kirja ei ole runsaasta aseteknillisestä ja osittain tutkielmallisesta luonteestaan
huolimatta lainkaan kuivaa
kerrontaa. Rautaristi on
nautittavaa luettavaa niillekin, joiden lukemiston suurimpiin suosikkeihin eivät
sotakirjat kuulu.
Kirjailija Elovaara on
tehnyt todella suuren työn

hakiessaan kirjaansa erilaista faktatietoa, joka
antaa uskottavuutta päähenkilön sotaseikkailuille.
Vajaat kolmesataa sivua
lähes yhdeltä istumalta
osoittaa omalta kohdaltani
suurta mielenkiintoa kirjaa
kohtaan. Kannattaa lähteä
mukaan majuri Hallan seikkailuihin.

Puoluesihteerin palsta:

”Puolueen pitää aina olla
vaaleissa mukana”
Käytyjä eduskuntavaaleja on monella tavalla arvioitu. Yksi johtopäätös on se, että vaaliliitolinjamme oli
aivan oikea. Olimme löytäneet painopistevaalipiirit,
joissa olisimme tarvinneet vain noin 4000 lisä-ääntä,
jolloin olisimme saaneet Vistbackan lisäksi kolme kansanedustajaa.
Rolf ”Fred” Sormo

Reijo Ojennus
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JÄRJESTÖTOIMINTA

■ KOKOUKSIA

KAINUUN PERUSSUOMALAISET

RAUMAN PERUSSUOMALAISET

Pirkanmaan piirin

Kainuun piiri kokoontui
tammikuussa

Raumalla kokoustettiin

piiritoimikunta
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin piiritoimikunnan
järjestäytymiskokous Piiritoimistolla (Savilinnankatu 9)
lauantaina 31.1 klo 14.00.
Kokouksessa mukana piirin pj. Reijo Ojennus
Tervetuloa!

Kangasalan
Perussuomalaiset
Kangasalan Perussuomalaisten kokous lauantaina 24.1
2009 klo 12.00. Ruutanantie 866, Kangasala (Harri
Hanweg). Kokouksessa mukana piirin pj. Reijo Ojennus. Tervetuloa!

Sastamalan
Perussuomalaiset
Sastamalan Perussuomalaiset osaston kokous torstaina
29.1 klo 18.00. Kokouspaikkana, Harjukatu 3, Sastamala. Vammalan kuljetuspojat toimisto.
Kokouksessa mukana piirin pj. Reijo Ojennus.
Tervetuloa!

Nokian Perussuomalaiset
Nokian Perussuomalaisten kokous lauantaina 31.1
2009 klo 17.00 Nuijamiehentien Nesteen kahviossa
(City-marketin vieressä).
Kokouksessa mukana piirin pj. Reijo Ojennus.
Tervetuloa!

Hämeen piiri
Perussuomalaisten Hämeen piirin järjestäytymiskokous
Orimattilassa lauantaina 31.01.2009 klo 13.00. Kokouspaikkana kaupungintalo, osoite: Rantatie 2.

Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry osaston
kokous pidetään tiistaina 27.1.2009 klo 18.00 Ravintola Kimarassa Lappeenrannassa, osoite Valtakatu 23.
Kokouksessa käsitellään mm. tulevaa toimintaa. Tervetuloa kokoukseemme.

KUOPION PERUSSUOMALAISET

Kuopion Perussuomalaiset
naiskomentoon
Kuopion seudun perussuomalaisten johto vaihtuu. Syyskokouksessa 2.12. uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Sirpa Kulin. Kulinin lisäksi hallitukseen valittiin Heli Komulainen, Ate Savolainen, Hannu Heiskanen ja Juha Hujanen. Varajäseniksi Kaija Räsänen ja Veikko Herranen.
Perussuomalaiset haluavat alkavalla valtuustokaudella harjoittaa aktiivista ja avointa politiikkaa vaalikampanjassa antamiensa lupausten mukaisesti. Yhteyttä äänestäjiin tullaan pitämään säännöllisesti.

Veikko Herranen

Perussuomalaisten Kainuun piirin mielestä olisi luonnollista, että Metsähallituksen pääkonttori siirrettäisiin
Helsingin ulkopuolelle eli sinne, missä myös valtion metsäomaisuus pääosin sijaitsee.
Sijoituspaikka voisi olla vaikkapa Kajaani. Tällä järjestelyllä Kajaaniin saataisiin niitä korvaavia työpaikkoja, joita tänne tarvitaan UPM:n Kajaanin paperitehtaan
lopetettua toimintansa.
UPM:n lopetettaessa Kajaanista hävisi noin 500 hyvin palkattua työpaikkaa. Jotta sama ostovoima ja verotulot korvautuisivat, on korvaavia työpaikkoja saatava
noin tuhat.
Piiritoimikunta valitsi piirin varapuheenjohtajat sekä
piirisihteeri-taloudenhoitajan vuodelle 2009. Valituiksi
tulivat: Piirisihteeri-taloudenhoitajana 2009 jatkaa Jaana Sankilampi Kajaanista. Piirin varapuheenjohtajiksi
2009 valittiin naisten edustajaksi Eija Hakkarainen
Kajaanista, nuorten edustajaksi Lasse Oikarinen Paltamosta ja Kajaanin ulkopuoliseksi varapuheenjohtajaksi
valittiin Yrjö Puurunen Suomussalmelta. Valinnat olivat
yksimielisiä.
Piiritoimikunta käsitteli myös maakunnan ja Kajaanin kaupungin luottamuspaikkojen jakoehdotukset
ja nimesi Perussuomalaisten luottamushenkilöt eri paikoille. Lopulliset valinnat suorittaa maakuntavaltuusto
järjestäytymiskokouksessaan ja Kajaanin kaupunginvaltuusto järjestäytymiskokouksessaan. Myös nämä tehdyt
valinnat olivat yksimielisiä.
Piirin syyskokous valitsi jo viime vuoden puolella piirin puheenjohtajaksi 2009 Pentti Kettusen Kajaanista.

Pentti Kettunen
piirin puheenjohtaja

Lasse Oikarinen
tiedotusvastaava

Rauman Perussuomalaiset pitivät syyskokouksensa
Raumalla. Kokous päätti, että yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Toriseva. Päätös oli yksimielinen.
Hallituksen jäseniksi valittiin Anita Koivu, Arto
Laukkanen, Pasi Mäenranta ja Tommi Otamo. Varajäseniksi valittiin Teemu Kuusinen ja Arto Mustola. Tilintarkastajaksi valittiin Martti Mölsä ja varatilintarkastajaksi Anne Myller-Toriseva.
Talousarviota suunniteltaessa kokous päätti, että
Rauman Perussuomalaiset ry ei peri jäsenmaksua vuonna 2009. Osasto saa luottamushenkilöiden kokouspalkkioista 10%. Osastolle koituu menoja silakkamarkkinoiden ym. tapahtumien järjestämisestä sekä mahdollisesti tulevista EU-vaaleista. Rahaa pyritään säästämään
seuraaviin kunnallisvaaleihin.
Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan kuuluu seuraavaa: yhdistys osallistuu piirin kokouksiin ja tapahtumiin
sekä EU-vaalien tilaisuuksiin ja mainosten jakoon. Jäsenhankintaa päätettiin tehostaa. Ennen valtuuston kokouksia pidetään ryhmäpalaveri. Osallistumme silakkamarkkinoille sekä mahdollisesti muihinkin tapahtumiin.

LOHJAN SEUDUN PERUSSUOMALAISET

Syyskokouksen tuloksia
Syyskokous valitsi puheenjohtajaksi Riikka SlungaPoutsalon ja hallitukseen seitsemän muuta jäsentä.
Ensimmäinen hallituksen kokous on pidetty, ja toimihenkilövalinnat menivät seuraavasti: Raimo Friberg
(varapj.), Anne Lempinen (sihteeri), Timo Lahdelma (rahastonhoitaja). Muut hallituksen jäsenet: Sari Berhäll,
Kim Berghäll, Jarko Jokinen, Raine Sorri.

HÄMEENLINNAN PERUSSUOMALAISET
LAPPEENRANNAN SEUDUN
PERUSSUOMALAISET

Syyskokous yhdisti
voimat
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry piti syyskokouksen 17.12.08. Marja-Leena Leppänen oli kutsunut
koolle paikallisyhdistyksen kokoukseen Lappeenrannan, Joutsenon, Ylämaan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren perussuomalaiset.
Kokouksessa nähtiin tärkeäksi yhdistää voimat
kuntien välillä, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.
Paikallisyhdistyksen entinen nimi, Lappeenrannan Perussuomalaiset ry, vaihdettiin uudeksi nimeksi Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry. Syyskokouksessa
valittiin yhdistykseen hallitus, johon kuuluvat MarjaLeena Leppänen, Satu Virtala ja Harri Lunkka Lappeenrannasta, Auli Kangasmäki Lemiltä, Jani Mäkelä
Joutsenosta ja Pekka Peräkylä Ylämaalta. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Lunkka,
varapuheenjohtajaksi Jani Mäkelä ja sihteeriksi sekä taloudenhoitajaksi Satu Virtala. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Juha Koivisto ja Oiva Pesu.
Tavoite on yhdessä lisätä perussuomalaisten näkyvyyttä Etelä-Karjalan alueella, suunnitelmia ja tavoitteita on asetettu. Lappeenrannan seudun perussuomalaiset
toimivat valtuustoissa kuntalaisten hyväksi, eivätkä hyväksy kuntalaisten etujen vastaisia päätöksiä. Epäkohtiin puututaan. Kokouksessa tulevaisuuteen suhtauduttiin iloisesti ja toiveikkaasti. Usko omaan tekemiseen
on vahva.

Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry
Puheenjohtaja Harri Lunkka

Uusi hallitus
Nimityksiä Hämeenlinnan Perussuomalaisissa: puheenjohtajaksi on valittu Antero Niemelä, varapj./tiedottaja/
retket Marianne Koivisto, sihteeri Jukka-Pekka Hämäläinen, rahastonhoitaja Tauno Lahtinen, jäsenasiat Ismo
Soukola. Hallituksen muut jäsenet: Anita Laine, Matti
Lähteenmäki, Erkki Roisko. Varajäsenet: Harri Kauranen ja Aki Rantanen.
Hämeenlinnan valtuustoryhmän puheenjohtajaksi
on valittu Antero Niemelä, varapuheenjohtajaksi Ismo
Soukola, sihteeriksi Minna Liljamo. Jäsenet ovat JukkaPekka Hämäläinen ja Marianne Koivisto.

SALO

Salon yhdistykselle
uusi puheenjohtaja
Kokouksessa valittiin yhdistykselle tiukassa äänestyksessä uusi puheenjohtaja. Myös hallitus sai uudet kasvot.
Seuraavat henkilöt valittiin Salon Perussuomalaiset
ry:n hallitukseen vuodelle 2009: Puheenjohtaja Maria
Kiiveri, 1. varapj. Janne Saarioja, 2. varapj. Anneli Suominen, sihteeri Klaus Hemanus, vaali- ja ohjelmapäällikkö Heikki Tamminen, rahastonhoitaja Mika Rahikka.
Muut jäsenet: Joni Sundholm, Jorma Tamminen, Marko
Haavisto, Sanna Leivonen ja Noora Jokela.
Kokouksessa puhalsivat raikkaat muutoksen tuulet.
Yhdistys sai vahvan hallituksen, joka varmasti vie paikallisen kannatuksen nousuun! Mukana on politiikan
kenttää jo vuosikymmeniä kiertäneitä, suurta kokemusta
omaavia, sekä nuoria voimakkaita ja innokkaita henkilöitä. Jokaisella on nyt selvä päämäärä ja se on vasta nyt
mahdollinen, kun toiminta alkaa olemaan ammattimaista.

Heikki Tamminen, Salo
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■ PUOLUEHALLITUS

KAINUU

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Kainuun maakuntavaltuusto
kokoontui 12.1.2009

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

Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

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

HELSINKI
Pj Arto Välikangas

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

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

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

KAINUU
Pj Pentti Kettunen

Maakuntavaltuutetut valokuvassa vasemmalta oikealle: Yrjö Puurunen, Jaana Sankilampi, Eija Hakkarainen ja Pentti Kettunen.

Kainuun maakuntavaltuusto kokoontui 12.1.2009
Kajaanissa kaupungintalon
valtuustosalissa. Mukana
olivat myös uudet perussuomalaiset maakuntavaltuutetut. Perussuomalaisten
valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pentti
Kettunen ja sihteeriksi Eija
Hakkarainen. Sote-lautakuntaan perussuomalaiseksi
jäseneksi valittiin Yrjö Puurunen ja varajäseneksi Pentti
Kettunen. Tarkastuslautakuntaan valittiin jäseneksi

Eija Hakkarainen ja varajäseneksi Jaana Sankilampi.
Perussuomalaiset maakuntavaltuutetut ehdottavat, että maakuntahallitus
nimeää pikaisesti valtuustoryhmistä koostuvan työryhmän, jonka tehtävänä
on toukokuun loppuun
mennessä selvittää ja antaa
korjausesitykset vanhus- ja
terveyspalveluista, jotta
asia voidaan laittaa vuoden
2010 talousarvioesitykseen.
Nykyisellään palvelut
eivät toimi. Terveyskeskuk-

seen ei saa aikaa edes ajanvarauksen kautta. Vanhuksia kuljetetaan ristiin rastiin. Kajaanilainen voi löytää itsensä Suomussalmelta.
Maakuntahallintokokeilua
ei voi jatkaa, jos näitä asioita ei saada kuntoon.
Jos maakuntahallitus ei
lähde viemään edellämainittuja asioita eteenpäin,
Perussuomalaiset tekevät
asiasta omat johtopäätöksensä. Perussuomalaisilla
on luja tahto saada maakunnassa asioita eteenpäin.

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

Raahen Seutukuntain
perussuomalaisten valinnat
Raahen Seutukuntain perussuomalaiset ry:n ryhmän sääntömääräinen syyskokous pidettiin Siikajoella
Heikin hovissa 16.12.2008.
Syyskokouksessa valittiin
hallitus vuodelle 2009.
Osaston puheenjohtajana jatkaa Esko Sikkilä.
Sihteeriksi valittiin Päivi
Martikkala. Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä + yksi lisäpaikka pyhäjokisia varten,
jos sieltä kiinnostusta löytyy.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuula Kellola, Veikko
Laurikainen, Päivi Martikkala, Urpo Viitala ja Mauri
Krankkala, vaajäseniksi Veli-Matti Martikkala, Martti
Eskola ja Aune Juola.
Ryhmä huolissaan
talouden tilanteesta
Raahen Seutukuntain perussuomalaiset menestyivät
hyvin kunnallisvaaleissa.
Olemme iloisia saamistamme valtuustopaikoista ja

toivomme rakentavaa yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.
Perussuomalaisten ryhmällä on syvä huoli talouden tämän hetken tilanteesta. Päivittäin tulee tietoa
yt-neuvotteluista ja irtisanomisista ympäri Suomea.
Ne koskevat myös Raahen
aluetta. Huoli huomisesta
on käsin kosketeltava.
Myös EU:n vaikutus
Suomen talouteen on huomioitava. Suomen tulee
turvata maatalouden toimintamahdollisuudet myös
maan pohjoisosissa. Valtio
on omalla toiminnallaan
aiheuttanut elintarvikkeiden, kuten maidon- ja lihajalostuslaitosten tuotannon
painottumisen Etelä-Suomeen Pohjois-Suomen kustannuksella. Edestakainen
kuljettaminen aiheuttaa
kustannuksia ja saastuttaa.
Myös jätteiden kuljettaminen pitkien matkojen päähän tuottaa saastetta.

Luonnon saastuminen
on huolenaihe. Tärkeänä
tavoitteena pidämme tuulivoiman lisäämistä rannikkoseuduille. Saasteeton
ja uusiutuva monipuolinen
kotimainen energia on alueen rikkaus, jota pitää jatkossakin tukea.
Myös metsätaloudessa
tulee hyödyntää energiapuun hyväksikäyttö. Monet
erilaiset luonnosta saatavat
energianlähteet tuovat myös
lisää erilaisia työpaikkoja ja
omavaraisuutta.
Terveydenhuollossa on
turvattava perusterveydenhuollon mahdollisuudet ja
panostettava ennalta ehkäisevään hoitoon sekä hoitoprosessin alkupäähän. Näin
voidaan välttyä pitkälle
edenneiltä terveysongelmilta ja vähentää erikoissairaalapalveluiden määrää.

Päivi Martikkala
Raahen Seutukuntain
perussuomalaiset ry.

KESKI-POHJANMAA
Pj Lasse Lehtinen
Asematie 4 E 20, 69100 KANNUS
Puh: (06) 873 358, 0500-704 956
alpoylitalo@gmail.com

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Pirkko Mattila
3. varapuheenjohtaja
Muhos
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi

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

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

LAPPI
Harri Tauriainen
Ossi Sandvik

RAAHEN SEUTUKUNTAIN PERUSSUOMALAISET

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

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

Lauri Heikkilä

Ruotsintie 21, 94700 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

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

PIRKANMAA

Osmo Kokko

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

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

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

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

Pj Reijo Ojennus

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

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

SATAKUNTA

Marjo Pihlman

Pj Seppo Toriseva

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

UUSIMAA

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä

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

Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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Pohjois-Savon Perussuomalaisten
syyskokous Kuopiossa
Kuopion kaupunginkirjaston auditoriossa 13.12.08
pidetyssä Pohjois-Savon
piirin syyskokouksessa väläyteltiin jo tulevia vaaleja.
Kokouksen avannut piirin
puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen
kiitti ensinnäkin kaikkia
hyvästä vaalimenestyksestä ja toiseksi kiitti paikalle saapunutta puolueen
puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soinia, jolle
Pohjois-Savon piirin syyskokoukseen osallistuminen
oli ainut piirien syyskokouksen osallistuminen.
Puheessaan Oinonen
harmitteli sitä, ettei vieläkään, joulukuun puolessa
välissä, ole muutamissa
kunnissa valtuustopaikkaneuvottelut selvät. Tulevista
vaaleista Oinonen ilmoitti,
että edellisissä eduskuntavaaleissa hän teki vuoden
töitä, nyt hän tähtää kahden vuoden päähän. Leikkisästi Oinonen totesi, että
omat vaaliveikkauksensa
ovat tähän saakka osuneet
oikeaan, että seuraavissa
vaaleissa toivoo läpimenneiden määrän vähintään
tuplaantuvan. Sairauslomallaan Oinonen kertoi jo
saaneen kansalta huolestuneita soittoja edunvalvojastaan, kun ei häntä ole näkynyt saleissa, mutta samalla
vakuutti, että mm. Timo on
hoitanut hänen jättämiään
asioita eteenpäin.

Oinonen muuttaa
Kuopioon
Puheessaan Oinonen kertoi
tulevaisuudensuunnitelmistaan, ja muutoksesta elämässään. Kevään korvalla
tulee muutos, muutto Kuopioon. Muutto Kuopioon
mahdollistaa paremmin
omien lasten perheiden tapaamisen, sekä lyhentää
myös työmatkaa nykyisestään. Puheensa lopuksi
Oinonen vielä onnitteli valituiksi tulleita sanoin: pidetään sydän puhtaana!
Itse syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin itseoikeutetusti Timo Soini.
Soini kiitteli puheessaan
Kuopiota ja pohjois-savolaisia, joihin itsellään ilmoitti olevan erityisen suhteen. Soini perusteli asiaa
kokousväelle seuraavasti:
kun vuonna 1999 hän oli
lähellä lopettaa poliittisen
toiminnan, oli alueella muutamia kannattajia, jotka kehoittivat jatkamaan - ja hän
jatkoi.
Soini kiitteli myös kaikkia valituiksi tulleita, mutta
myös heitä, jotka eivät tulleet valituiksi tällä kertaa,
sillä ei tule valtuustopaikkoja ellei ole ehdokkaita
- sellaista se vaan on - paukutti Soini.
Edelleen Soini availi
sanaista arkkuaan puhuessaan kokousväelle, että politiikka on ylä- ja alamäkeä.
Ja nyt kun puolueella on

Kuopion kirjaston varattu tila täyttyi aktiivisesta kokousväestä.

uskottavuutta, niin voimme
olla varmoja siitä, että nyt
otetaan ”verimitta”- kukaan ei voi sanoa, ettei ole
vaikutusvaltaa. 5,4% kannatus, ja kun vielä huomioidaan, että on sata kuntaa,
joissa ei ollut edes mahdollista äänestää perussuomalaisia. Soini totesi, että heti
ennakkoäänten tultua julki
tiesin, että tulee vaalivoitto.

Suomen poliittisessa historiassa 4,5% nousu on aivan
ainutlaatuista. Vaalituloksen myötä ihmiset uskaltavat sanoa kannattavansa
perussuomalaisia, se näkyy
selvästi ilmapiirissä.
Yhtä asiaa Soini harmitteli kokousväelle. Se,
ettei missään kunnassa
päästy suurimmaksi puolueeksi, se pikkuisen kis-

Henkilövalinnat
Pohjois-Savon piiri valitsi seuraavalle kaudelle hallitukseen jäsenet
ja varajäsenet:
Hallituksen puheenjohtajaksi Pentti Oinonen.
Jäseniksi valittiin: Liisa Salmi (Pielavesi), Pekka Keto (Varkaus), Anneli Suutarinen (Sonkajärvi),
Ritva Ålander (Sonkajärvi), Mika Wallius (Juankoski), Martti Pohjolainen (Juankoski), Jukka Kotimäki (Siilinjärvi), Erpo Savolainen (Siilinjärvi), Eero
Väisänen (Iisalmi), Jari Kuosmanen (Maaninka),
Ari Kaunisaho (Maaninka), Risto Simonen (Vesanto), Mauri Knuutinen (Kiuruvesi), Markku Pesonen
(Leppävirta), Kauko Hiltunen (Lapinlahti), Heli Komulainen (Kuopio), Kaija Räsänen (Kuopio), Hannu Heiskanen (Kuopio), Antti Rantakokko (Kuopio) ja Sirpa Kulin (Kuopio).

Kuopion piirin pikkujouluissa vieraili itse Joulupukki, avustajanaan Toivo Pirhonen.

Varajäsenet: Veikko Herranen (Kuopio), Esa
Mähönen (Sonkajärvi), Toivo Rissanen, Jaakko
Lappeteläinen (Lapinlahti), Marko Rytkönen ja
Pekka Ahonen (Kiuruvesi).

mittää. Ja siitä ”jäi nälkää”.
Perussuomalaiset
EU-vaaleihin
Kuopiossa kokousväelle
puhunut Timo Soini lausui
EU-vaaliasiaakin. Puolueena me emme oikein pidä
koko EU:sta ja se ei kiinnosta, vaikka toki puolueen
jäseniin toki joku kannattajakin mahtuu. Soini povasi,
että tällä kuntavaalikannatuksella saisimme yhden
paikan. Silloin Suomesta
olisi kunnolla EU-kriittinen
edustaja parlamentissa. Nyt
ollaan sen kokoinen puolue,
jotta se paikka tulisi ottaa.
Myös Soinilta usein kuultu
lause kuultiin tässäkin yhteydessä: Täytyy äänestää,
jotta voi valittaa. Soini mainitsi, että kaikkien eduskuntaryhmän jäsenten tulisi olla
ehdokkaina, jotta Lapissa ja
muuallakin voisi äänestää
perussuomalaista. Itse hän
antaisi kuitenkin varamiehen edustaa, koska se söisi
poliittista uskottavuutta.
Halla-aho esillä myös
Kuopiossa
Soini nosti itse puheessaan
esille helsinkiläisestä valtuutetusta tehdyn tutkintapyynnön, jolla puoluettamme on yritetty monella
tavoin leimata ulkomaalais-

vastaiseksi puolueeksi. Soini totesi, että on ikävää, jos
politiikkaa ryhdytään tekemään oikeussaleissa. Kyseinen tapa ei voi olla hyvä,
koska se ei koskaan lopu.
Myös
eduskunnassa
olleesta ahdistelujupakan
uutisoinnista Soini käytti
lauseen verran, ja päätti sen
toteamukseen, ettei minua
ole ahdisteltu, vaikka olenkin komea mies!
Tuleville valtuutetuille
Soinilla oli selkeää kerrottavaa: täytyy muistaa, että
kun kannatus lisääntyy,
vastuukin lisääntyy. Se näkyy monessa asiassa vähättelynä, paikkajaoissa jne.
Kaikkialla meitä mitataan.
Puolet koko politiikasta
on kykyä kestää poliittista
henkistä epämukavuutta ja se vasta rassaakin. Meitä
kritisoidaan ja haukutaan.
Jos et sitä kestä, et pärjää,
ammensi Soini.
Kuopion vierailun Timo
Soini päätti kokouksen loppuosiossa, ja mainitsi kokouspaikalta poistuessaan,
ettei hän vielä ole niin suuri herra, jota lentokoneet
odottaisivat.
Kokouksessa kukitettiin
Soinin lisäksi myös Kuopion osaston aktiiviset vaalityötä tehneet ehdokkaat.

Teksti ja kuvat:
Mika Wallius
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VAPAA SANA

Avoin kirje viestintäministerille
Arvoisa ministeri. Osoitan
tämän kirjeen teille, koska
sitä on turha esittää asianomaiselle, eli Telia Soneralle. Heiltä ei myötätuntoa
eikä vastauksia saa. Asiani
koskee yhtiön aikomusta
lakkauttaa lankaverkot koko maasta lähitulevaisuudessa Perusteluina heillä on
suuret hoitokustannukset
vanhenevan paikallisverkon
osalta. Heidän mukaansa
verkko on huonokuntoista
ja päälle kaatuvaa pylvästystä, jota ei kannata uusia.
Palvelin itse kyseistä
yritystä kolmekymmentäyhdeksän vuotta. Olin
työssäni osavastuussa verkon kunnossapidosta ja
viankorjauksesta pitkään
ja tiedän, missä kunnossa
se oli eläkkeelle lähtiessäni
1995. Tiedän myös, missä
kunnossa se suunnilleen on
tällä hetkellä. Väittäisin, että se on paremmassa kunnossa kuin silloin.
Ministerin kannattaisi
tehdä pieni maakuntakierros ja tarkastella, missä
sitä huonokuntoista päälle
kaatuvaa verkkoa näkyy.
Eipä juuri missään. Verkko
on pääsääntöisesti maan
alla, uuden tekniikan erittäin käyttövarmaa kuituverkkoa. Päätösverkkona
on lankaverkko kaapeleina
talouksiin pitemmille matkoille, mutta pylvästystä ei
monastikaan tarvita, koska
jokaiseen talouteen tulee
sähköt ja yhtiöllä on yhteiskäyttösopimukset pylväsverkon osalta. Itselläni
on lankaverkkoyhteys, eikä
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ole vi-

kailmoitusta tarvinnut tehdä, niin että se siitä verkon
huonosta kunnosta.
Painekyllästetty mänty
ei lahoa
Vielä siitä lahoamassa olevasta pylvästyksestä. Sehän
ei lahoa koskaan. Se on
painekyllästettyä mäntyä,
jonka käyttöikä on ainakin viisikymmentä vuotta.
Nykyisin vanhimmat pystytykset ovat 70-luvulta,
joten käyttöikää riittää, ja
vaikka ne latvasta vähän
pehmenevätkin, se on vain
hyväksi. Tikat tarvitsevat
käpykolopuita kipeästi. Sen
vuoksi niitä ei tulisi poistaa
luonnosta koskaan.

Toivoisin, että te ministerinä huomioisitte myös asian
sosiaalisen näkökohdan.
Palvelin itse myös Ylikiimingin sosiaali- ja terveys-/
perusturvalautakunnassa
kaksikymmentä
vuotta.
Luulen tietäväni, miten tärkeä merkitys puhelinyhteydellä on vanhusväestölle.
Ajatus siitä, että se korvattaisiin jollakin kännykän tapaisella yhteydellä,
on mahdoton. Lankapuhelin, luurin nosto, pikavalintanäppäimen painallus, ja
yhteys on selvä. Se on opittu
ja sen yksinkertaisemmaksi sitä ei saa. Vanhukselle
seikkaileminen näppäinvalikossa on ylivoimainen
tehtävä, kun kännykkäverkon kattavuuskin on vähän
sitä sun tätä. Meilläkin pi-

tää mennä yläkertaan tiettyyn paikkaan ja seisoa selkä suorana liikahtamatta,
ettei katkosta tule.
Kaiken kaikkiaan luulen, että tässä on kysymys
vain halusta saada valtion
veromarkat mukaan yhtiön tuloksentekoon. Sitä
tässä yritetään aikaansaada
painostuksen avulla. Kyllä
yhtiöllä on varaa hoitaa velvollisuutensa, korjatkoon
verkkonsa pois sitten kun
meistä aika jättää.
Arvoisa ministeri. Tämä
kaikki teille tiedoksi vaihtoehtonäkemyksenä.

Kunnioittavin terveisin,
Pekka Hautala
puhelinmestari,
eläkeläinen
Ylikiiminki

Suosi
suomalaista?
Oli aika, jolloin sai kaupasta taatusti Suomessa tuotettuja tuotteita. Niissä oli joko Suomen lippu tai luki
made in Finland, se oli puhtauden ja laadun takuu.
Muutama kuukausi sitten EU antoi kurkuille jälleen
luvan olla käyriä, mutta nyt ei enää saa kertoa sen käyrän tuotteen alkuperäistä tuottajamaata.
Kaupoissa saa vielä toistaiseksi eri hyllystä suomalaista ja ulkolaista kurkkua, pian se on historiaa, jatkossa ne laitetaan samaan kasaan, EU kieltää alkuperämaan merkinnät.
Haluan olla varma siitä, että kuluttamani ruoka on
lähellä tuotettua, eikä lentoteitse tänne ilmastoa saastuttaen rahdattua. En halua, että vihannekseni ovat laittomien siirtolaisten orjapalkalla Espanjassa poimimia
säilöntäainepommeja.
Muinaisen EU:n, eli Rooman valtakunnan aikana,
joutuivat siellä vainotut kristityt käyttämään viestinnässään salamerkkejä, joista tunnetuin lienee kala. Samalla
tavoin voisivat myös EU-keisarin vainoamat suomalaiset talonpojat kehittää tuotteisiinsa jonkin salamerkin,
jonka vain suomalainen kuluttaja tunnistaisi.
Jopa Suomeen asti kantautuneet uutiset dioksiinisioista ja hullunlehmän taudista eivät lisää ainakaan
kenenkään luottamusta EU-tuotteisiin EU-merkintä ei
takaa tuotteen laatua.
Kun minä nyt vielä seuraan uutisia muualtakin,
kun suomalaisesta mediasta, ei ole tavatonta että liian
rehellisiä tarkastajia ja eläinlääkäreitä on murhautettu
massatuotantoon erikoistuneiden ruuantuotantolaitosten vilppien peittelemiseksi.
Herää kysymys, paljonko sitten voidellaan tarkastajia ja eläinlääkäreitä EU:n alueella?
Suomi on pitkään ollut vähiten korruptoituneen
valtion maineessa. Belgia, mistä minä olen kotoisin, oli
pitkään EU:n korruptoitunein maa. Ehkä Romanian ja
Bulgarian EU:hun liittymisen myötä on Belgian sijoitus
hiukan parantunut.
Kuitenkin siellä Belgiassa eli Brysselissä sorvattuja
päätöksiä toteutetaan kyseenalaistamatta sinisilmäisessä Suomessa.
Kun neekerinsuukon nimeä ja logoa aikoinaan vaihdettiin, vitsailtiin joissakin piireissä siitä, että tulisiko
samalla periaatteella sitten Eloveena kaurahiutaleetkin
kieltää. Olihan siinäkin stereotyyppinen mielikuva suomalaisesta naisesta. Tämän jälkeen en enää ihmettelisi,
vaikka tämäkin vitsi muuttuisi todeksi.

Freddy van Wonterghem

Miksi kannattaa
äänestää eurovaaleissa

Mikä on
muuttunut?

Meillä on useita hyviä syitä äänestää tulevissa eurovaaleissa. Nykyinen saamaton meppijoukko on onnistunut
tähän asti pitkälti vain myymään Suomen etuja oman
kilpensä kiillottamiseksi. Osa heistä tunnustaa ihan julkisesti kampittavansa suomalaisia lobbareita.
Takkiin tulee hiilidioksidipäästösopimuksissa, mikä
nostaa energian hintaa Pohjolassa. Suomalaista maanviljelyä ajetaan alas samaa vauhtia, kun Etelä-Eurooppa
sääntöjäkin rikkoen ajaa pelkästään omaa etuaan. Suomalaisten tuotteiden suoja puretaan samalla, kun suuret
EU-maat suojaavat omia tuotteitaan.
Alkaisi siis viimeinkin olla aika valita meppejä, jotka
eivät häpeä pitää Suomen puolia. Olisi jo aika valita
meille edustajia, jotka ymmärtävät Suomea ja suomalaisuutta. Nyt alkaa jo olla aika jokaisen suomalaisen
käydä äänestämässä Suomen puolesta EU-vaaleissa eikä
Suomea vastaan.

Neljä vuotta sitten kysyin, miten mahtaa äänestää Suomen talonpoika, kun EU:hun sopeutus ja sen tuoma
hyvinvointi alkoi olla nähtävissä. Sen jälkeen Suomen
Keskusta ja Kansallinen Kokoomus ovat olleet puikoissa lisäämässä maaseudun hyvinvointia ja talonpojankin
tulotasoa. Vai ovatko?
Kun ruoka alkaa olla maailmassa harvempien herkku ja kaupan hinta nousussa, syytä haetaan sieltä alkutuottajan tilistä ja tuesta. Totuuden ja muutoksen
näkisi parhaiten, kun asiantunteva tiedotus esittäisi sen
”leipäkiekon”, jossa on koko ketjun osuudet vuosina
1989, 1994, 1999, 2004 ja 2008 leivän, maidon ja lihan
osalta. Se näyttäisi tuon ministerin lupaaman talonpojan tulonlisäyksenkin ja antaisi osviittaa siihen äänestyskäyttäytymiseen, mitä ihmeteltiin lokakuun lopulla.
Tulonjaosta puhuttiin taaskin budjettiriihessä, ja jälleen
ilman tuottajan varstaa!

Pasi Hakkarainen

J. Ruokoja

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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Pirkko Ruohonen-Lerner

Kaken salikuntoiluun kuuluu kahdeksan erilaista liikesarjaa. Kuvassa vahvistuvat
rintalihakset.

Viime kuntavaalien yllättäjä Jyväskylässä oli
Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Kauko Tuupainen, jota äänesti 1041
kaupunkilaista. Äänimäärä oli kolmanneksi suurin
Keski-Suomessa kahden
nykyisen ministerin Henna
Virkkusen (kok) ja Mauri
Pekkarisen (kesk) jälkeen.
Kaken lisäksi Uuden Jyväskylän valtuustoon nousivat
perussuomalaisten listoilta
Minna Mäkinen (383 ääntä) ja Jorma Uski (297)
Kauko Tuupainen on ollut eläkkeellä jo viisi vuotta,
työskentelyään yli 40 vuotta julkishallinnon, lähinnä
kaupungin, seurakunnan ja
kuntayhtymän palveluksessa. Vapaa-aikanaan hän on
osallistunut politiikanteon
lisäksi ay- ja urheiluseuratoimintaan, toimien mm.
Suomen Avantouintiliiton
ensimmäisenä puheenjohtajana neljän vuoden ajan.
Moni on ihmetellyt,
mistä Kake löytää virtaa

vielä eläkeläispäivinäkin,
mutta vastaus on hyvin
yksinkertainen: erilaisesta
liikunnasta. Polvivammastaan (kuolio) johtuen, hän
on joutunut jättämään lenkkeilyn ja hiihdon sivuun,
mutta korvaavia lajeja on
löytynyt tilalle. Sauvakävely pururadalla kesäisin sekä
avantouinti talvisin pitävät
yllä myös henkistä vireyttä.
Tärkein ympärivuotinen
harrastus löytyy kuitenkin
Keskussairaalan henkilökunnan kuntosalilta, jonne
myös sairaanhoitopiirin eläkeläiset pääsevät.
Kake käy salilla kaksi
kertaa viikossa eli keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
- heti aamukahdeksan jälkeen. Alun perin tarkoitus
oli vahvistaa vain selkä- ja
vatsalihaksia, mutta Timo
Rautiaisen (PS:n jäsen Muuramesta) yllytyksestä harjoitusohjelmaan lisättiin kuusi
muutakin kuntoilumuotoa,
jolloin koko yläkroppa on
treenin kohteena.

Perussuomalaiset
on nyt "paras"
oppositiopuolue
Joulukuisen HS-Gallupin mukaan Perussuomalaiset on tällä hetkellä ”paras” neljästä oppositiopuolueesta. Ainoana
oppositiopuolueista Perussuomalaisten oppositiopolitiikkaa pidetään hyvänä tai melkein hyvänä.
Perussuomalaisten menestystä pitää hyvänä enemmistö
muiden puolueiden kannattajista, poikkeuksena ovat vihreiden kannattajat.

Reippaaseen
tunnin
harjoitteluun kuuluu siis
kahdeksan erilaista temppuilua, joka pitää sisällään
kolme kierrosta a 15 kertaa
kutakin lajia. Punttien kilomäärissä ja taljojen vastuksissa on huomioitu Kaken
korkeahko ikä (68 vuotta),
joskin Timo mielellään niitä
nostaisi kevättä kohden.
Kauko Tuupaisen viesti
kaikille perussuomalaisille
onkin, että vaikka ikää tulee joka vuosi lisää, niin se
ei estä meitä kuntoilemasta,
kunhan huomioidaan mahdolliset fyysiset ongelmat ja
muut sairaudet.
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