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Eläkekohu nosti kannatuksen ennätyskorkealle
Hallituksen eläkepäätöksestä noussut kohu pudotti
hallituspuolueiden ja nosti opposition kannatusta.
Perussuomalaisten suosio kohosi eläkekeskustelun
aikana historiallisen korkealle, peräti 9,2 prosenttiin.
Nousua oli prosentin verran. Taloustutkimuksen
YLE Uutisille tekemän puoluekannatusarvion mu-

kaan kokoomuksen kannatus vastaavasti putosi
24,9:stä 22,6:een ja keskustan 20,2:sta 18,8:aan
prosenttiin.
Muut puolueet nostivat kannatustaan jonkin
verran, mutta eivät päässeet lähellekään perussuomalaisten kannatuksen kasvuvauhtia.

Hallituksen ajamat eläkeheikennykset tyrmättiin
Perussuomalaiset aktiivisina
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Kuva: Harri
Lindell
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Timo Soini ja EU-ehdokkaita
Auran markkinoilla 7.3.
Auran markkinoilla käytiin kovaa
keskustelua työmarkkinoista ja
tulevista EU-vaaleista. Myös valtion
velkaantuminen puhutti kansaa.
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Lisää lapsia Suomeen
ja Eurooppaan
Lasten teko ei enää kiinnosta, syntyvyys on ensimmäistä kertaa pienempi kuin
kuolleisuus. Naiset hakevat
uran ja hyvän koulutuksen
itselleen ennen perheen perustamista, mikä on tietenkin hyvä asia. Euroopassa
naisen ikä on keskimäärin
29 vuotta kun perhe saa ensimmäisen lapsensa. Espanjassa se on peräti 31 vuotta,
ja tähän suuntaan meillä
Suomessakin ollaan menossa kovaa vauhtia. Kun ihmisiä kuolee enemmän kuin
syntyy, se merkitsee monen-

laisia ongelmia yhteiskunnassa. Yhä kasvavan vanhusväestön tarpeiden tyydyttäminen käy aina vain
vaikeammaksi. Verotuotot
pienenevät, samaan aikaan
hoitojen määrien kasvaessa
ja hoitojen laadun parantuessa kustannukset kasvavat
rajusti.
Mitä tulevaisuudessa?
On arvioitu, että Euroopan väkiluku putoaa puoleen 65 vuoden kuluessa.
Olemme keskellä valtavaa

■ PUOLUESIHTEERI

väestön rakennemuutosta.
Tehtävien päätösten aika
on nyt, ja osa alkaa olla jo
myöhäistäkin tehdä. On aika tarttua härkää sarvista.
Yksi syy haluttomuuteen
hankkia lapsia on naisten
elämäntilanne, Euroopassa tehdään 1,2 miljoonaa
aborttia joka ikinen vuosi,
kammottavan suuri luku
mielestäni. Toisaalta yksi
ongelma on se, että kun naiselle ja miehelle kertyy ikää
niin lapsettomuusongelma
on aina herkemmässä kuin
nuorempana.

Työelämä, joka on usein
kiireistä ja urajohdannaista,
vaikeuttaa lapsien hankkimista. Monet tekevät kahta
tai jopa kolmea työtä samanaikaisesti pystyäkseen
hoitamaan kaikki omat ja
perheen menot. Suomessa
pitää verotusta uudistaa,
jolloin työnteko olisi kannattavampaa ja verotuksellisesti suosia lapsiperheitä
nykyistä enemmän. Lasten
kouluttaminen on tehtävä
nykyistä edullisemmaksi,
koska se myös vaikuttaa
päätökseen hankkia lapsia.

Vanhusväestö pitää
pystyä hoitamaan
Toisen
maailmansodan
jälkeen syntyvyys oli huipussaan, silloin elettiin
enemmän maatalousyhteiskunnassa. Väkeä tarvittiin
tekemään töitä ja huolehtimaan omista ikäihmisistä.
Nykyisin yhä harvemmat
työssäolijat joutuvat huolehtimaan vanhusväestöstä. Eläkeiän nostaminen
korkeammalle ei ole oikea
ratkaisu tähän ongelmaan,
vaan pitää puuttua yhteis-

kuntamme
rakenteisiin.
Suomalaiset on saatava tekemään työtä, ja työntekoa
on kannustettava. Erilaisten
tukiverkostojen viidakkoa
on selkeytettävä, ja työn
teon on aina oltava kannattavampaa kuin joutenolo
tukien varassa. Tässä hallituspuolueiden päättäjien
kannattaa katsoa peiliin, ja
aloittaa itsetutkiskelu, sillä
nyt tehdyt päätökset eivät
ole olleet riittäviä syntyvyyden lisäämiseksi.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Kuntoa vai ei?
Kaikkien kohdalla tämä ei
sentään päde, mutta keskimääräisesti peruskoulunsa
päättävien nuorten fyysinen kunto on laskenut siinä
määrin, että kyseessä alkaa
olla kansanterveydellinen ja
kansantaloudellinen aikapommi.
Kolmen vuosikymmenen päähän ulottuvat ennusteet eivät ole kaksisia.
Asevelvollisten suuri keskeyttämisprosentti johtuu
osittain fyysisen kunnon
kehnoudesta ja on osa ikävää kehitystä. Cooperin
testi ei ole mikään yleispätevä mittari, mutta selkeän
suunnan se antaa. Armeijaan lähtevien joukossa on

nuoria, jotka eivät jaksa
edes kävellä 12 minuuttia.
Yhtälailla ankeita tuloksia
antavat lihaskuntotestit.
Suurella osalla leuka ei nouse yhtään kertaa.
Ylipaino on toinen kansakunnan katastroﬁn siemen. Ei se niinkään ikäihmisten osalta, jotka olivat
jonnekin kolmekymppisiksi
sentään kohtuullisissa mitoissa, mutta nykynuorista
selvästi ylipainoisia on karkeasti peräti kolmannes. Kysymys on pitkälti aikuisten
esimerkin aiheuttamasta ongelmasta, eikä asialla pidä
syyllistää ja mollata nuoria,
jotka jo muutenkin herkästi
ottavat liikaa paineita.
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Jaksaisiko salille
Suomeen on pystytetty halleja ja erilaisia liikuntapaikkoja hirveä määrä. Kylpylöitä ja kuntoutuslaitoksia
on melkoisesti. Erilaisia
urheilu- ja liikunta opistoja, koulutuskeskuksia ja
kuntosaleja on enemmän
kuin tarpeeksi, samoin alan
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huolimatta, nuorten fyysinen kunto on päässyt ylei-

sesti romahtamaan. Joku
on sanonut, että nuorten
ainoa kunnossa oleva kehon osa on sormet, jotka
saavat päivittäin tuntikaupalla harjoitusta erilaisissa
peleissä. Ilmaisu on kohtuuton, mutta saattaa siinä
vähän perää olla.
Vahvasti vaikuttaa siltä,
että koulu, liikuntaseurat ja
armeija eivät pysty nykytilannetta korjaamaan, eikä
kotoakaan saatu malli liene
usein paras mahdollinen.
Mitä pitäisi tehdä
Aikapommi on havaittu juhlapuheissa ja suunnitelmissakin. Vähänlaisesti on käytän-
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nössä tehty. Koululiikuntaa
Euroopassa on vähiten Suomessa, jossa koulun viimeiset
vuodet voi olla periaatteessa
jokseenkin liikkumatta, kunhan hoitaa pakolliset kurssit
”alta pois”. Tämä ei ole
yhtään hyvä juttu, samoin
ns. kaksoistunnit ovat ”syvältä”. Pienetkin asiat vaikuttavat. Jo tunnit sopivasti
keskeyttävä ulkona vietetty
välitunti olisi hyväksi.
Ylipäätään liikunnantunteja tulisi lisätä, ei vain
peruskoulussa, vaan myös
toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa. Koululiikunnan ei pitäisi olla
kilpailuhenkistä, koska juuri siksi monet koululaiset

inhoavat liikuntatunteja.
Liikunnan tulisi toimia paineentasausventtiilinä, ilona
ja nautintona ja sen kuuluisi olla kuntoliikuntaan tähtäävää. Siihen ei välttämättä
tarvita mitään kalliita välineitä. Periaatteessa muutaman kilometrin säännöllinen lenkki riittää. Eikä sitä
tarvitsisi pakosta edes juosta, reipas kävelykin auttaa.
Terveys on jokaiselle kallisarvoinen asia. Suomen täytyy kääntää kuntokäyränsä
nousuun. Se tapahtuu keskittymällä laadukkaaseen
terveydenhuoltojärjestelmään ja ennaltaehkäisevään
kansanterveystyöhön, jossa
liikunnalla on oma sijansa.

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
”On hyvä, että tämä lakialoite on esitetty
täällä, koska jokin katto kyllä minun mielestäni pitää olla, ja se vapaaehtoisuus ei kyllä
valitettavasti tahdo toimia, se on käytännön
elämässä nähty. Mutta itse pidän kyllä korkeana esimerkiksi eduskuntavaaleissa sitä
100 000:ta euroa. Omassa vaalipiirissäni
näin erään ehdokkaan, joka tuli lävitse, jolla
oli oman ilmoituksensa mukaan aavistuksen
verran yli 100 000 euroa, ja kun tiedän paljonko itse jouduin käyttämään, niin tuntuu
siltä, että 100 000 on vähän liian korkea.”
Raimo Vistbacka 13.3.2009

”Itse toistakymmentä vuotta toimin työpsykologina tai ainakin koulutin niin paljon,
että ei ehtinyt mitään rahastusﬁrmaa perustaa niin kuin sitten jotkut, jotka alkoivat
neuvoa, kuinka työtä tehdään niin, että ollaan nyt masentuneempia ja lääkkeenkäyttävämpiä ja pahemmassa inﬂaatiossa kuin koskaan tiettyjen sanojen käyttämisessä. Eli se,
mikä minua on vähän ottanut päähän täällä
eduskunnassa, että kun joskus täällä olin
kymmenen vuotta sitten, niin samoja asioita
suunnilleen jauhettiin.”

Hallitus tyrmättiin
Pääministeri Matti Vanhasen sooloilu eläkeiän
nostossa sai nolon lopun.
”Rukan lumilla” syntynyt
yleisen eläkeiän nostamistavoite tuli tyrmätyksi. Joskus
onnettoman politiikan ajamisen seurauksena syntyy
parempaa politiikkaa ja
se johtuu siitä, että vastarinnalla ja vaihtoehtoisilla
esityksillä saadaan aikaan
keskustelua, valmistelu ja
muutoksia.
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän kanta
tulee esiin toisaalla tässä
lehdessä. Siinä on keskeinen perussuomalaisen eläkepolitiikan sisältö vaihtoehtoineen.
Perussuomalaisten
kannatuksen ennustettiin
kärsivän ja SDP:n kannatuksen nousevan eläkekohun alettua. Politiikkaa

tehdään ajassa, eikä silmiään pidä tuijottaa sokeaksi
galluphuumassa. Näyttää
kuitenkin siltä, että jalat
maassa asenteesta lähtevä
kritiikki saa kansan hyväksynnän.
Hallitus huojuu nyt
puolelta toiselle. Keskusta on umpihermostunut ja
sen tuska tulee lähiaikoina
kasvamaan entisestään. Kokoomus on vielä jotenkin
onnistunut peittämään sen
tosiasian, että tämä talouslama, pankkikeinottelu ja
pohjaton usko vapaakauppaan ovat juuri kansainvälistä kokoomuspolitiikkaa.
Jossakin vaiheessa se ihmisille kuitenkin selviää.
Vihreät ja RKP on hallituksessa kyytityttöinä ja –
poikina. Kaikki käy, kunhan
ministeri- Audin kyytiä on
tarjolla. Minua ihmetyttää

suuresti ” vaihtoehtopuolue
” vihreiden politiikka. Mille
he ovat ”vaihtoehto”?

kestettävä. Jos asiasi kestää,
kestät sinäkin.
30 vuotta täynnä

Perussuomalaisia
röykytetään
Perussuomalaisten kannatuksen nousu saa aikaan
monenlaista loiskiehuntaa.
Ei pidä höyrähtää. Se huutaa, joka pelkää. Perussuomalaisten ohjelmat, käytännön politiikka Eduskunnassa ja muissa luottamustehtävissä kestää kriittistä
tarkastelua.
On hyvä, että ideamme
ja poliittinen linjamme sekä
poliittiset taitomme tulevat
testatuksi. Kritiikki, rakentava tai rakentamaton, kuuluvat politiikan oheisetuihin. Liian hellällä luonteella
on politiikassa kovaa. Sanominen sattuu, mutta se on

Liityin SMP:n jäseneksi
26.3.1979. Siitä on nyt 30
vuotta. Paljon on matkalleni
mahtunut voittoja ja tappioita. Kun on tarpeeksi pitkään
mukana tietää, että mikään
ei ole politiikassa lopullista.
Lyhyen piuhan ihmiset eivät
politiikassa pärjää. Pitää kestää henkistä epävarmuutta.
Poliitikolla pitää olla
kyky uudistua ja tehdä radikaaleja ratkaisuja. SMP
meni konkurssiin vuonna
1995. Menetin kaiken; puolueen, työn ja poliittisen kodin. Olin hyvin onnekas, sillä minulta meni kaikki. Sen
vuoksi pystyin uudistumaan
ja tässä ollaan uuden kynnyksellä. Rohkeasti vaan.

”Olen suuresti ihmetellyt pääministeri Vanhasen omaksumaa kekkosmaista tyyliä, jossa ylhäältä tulevilla mahtikäskyillä sanellaan
kansalle, kuinka asiat järjestetään. On totta,
että työuria tulee pidentää ja keinoja tähän
on etsittävä, mutta ei suomalaiseen nykyyhteiskuntaan sovi yksisuuntainen käskyttäminen. Onneksi hallituskin vaikuttaa tämän
lopulta ymmärtäneen, kun se päätti vetää
pois lakiehdotuksensa, jolla eläkeikää nostettaisiin 65 vuoteen.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 11.3.2009

”Matti Vanhasen johtama sinivihreä hallitus ei totisesti pitänyt vakan alla kynttilää.
Hallituksella on korkea proﬁili, ja se puhuu
yhdellä äänellä kovaa ja korkealta Suomen
kansan pään yläpuolelta. Hallitus havaitsi,
että sanelu ei toimi ja veti luut kasaan, ja
hyvä niin. Hallitus aikoi pistää nykyiset ja
tulevat eläkeläiset silkkisolmiojuppien taloussaalistuksen maksajiksi. Suuri raha ja
mammona mellastavat, ja kansa maksaa
laskun. Sinä maksat!”
Timo Soini 11.3.2009

Europarlamenttivaalit 2009
Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa
EU:n jäsenvaltiossa kesäkuussa 2009.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2009
europarlamenttivaaleissa:

Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009
ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa
27.5.-2.6. ja ulkomailla 27.-30.5. Ennakkoäänestystä ei toimiteta helluntaipäivänä sunnuntaina 31.5.

• Ennakkoäänestys kotimaassa 27.-30.5. ja
1.-2.6.2009. Ennakkoäänestystä ei
toimiteta helluntaisunnuntaina 31.5.2009.

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Suomesta
EP:n jäseniä valitaan 13.

Pertti Virtanen 12.3.2009

• Vaalipäivä sunnuntai 7.6.2009

• Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 28.4.2009 ennen
klo 16. Ehdokasasettelu vahvistetaan 7.5.2009.

”Kun eläkeikää nostetaan, samalla on voimakkaasti ja jämäkästi huolehdittava työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Muuten on vaarana, että erityisesti yli
60-vuotiaat työntekijät ovat sairauksien ja
uupumuksen vuoksi lähes jatkuvasti sairaslomilla. Tämä tulee kalliiksi niin työnantajille, yhteiskunnalle kuin työntekijöille itselleenkin. Kun eläkeikärajaa nostetaan, miten
hallitus aikoo huolehtia vanhenevien työntekijöiden hyvinvoinnista, jaksamisesta sekä
lisääntyvästä työterveydenhoidosta?”
Pentti Oinonen 26.2.2009

Lähde: www.vaalit.fi
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Suomalainen
PerusSuomalainen 5/2009 ilmestyy

17.4.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään

keskiviikkona 7.4.2009.

Historian siipien havinaa
Päijät-Hämeessä
Puolueemme menestys jatkuu Päijät-Hämeen maakuntaliitossa, missä perussuomalaiset saivat kahden maakuntavaltuustopaikan lisäksi paikan myös
maakuntahallituksessa. Maakuntahallitukseen saivat yhden paikan myös vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit, mutta vihreät jäivät nuolemaan
näppejään.
Tilanteessa on historian siipien havinaa, sillä
koskaan ennen ei perussuomalaisilla ole ollut asiaa
maakuntahallitukseen. Ensimmäistä kertaa jätimme jalkoihimme myös kaupungeissa hyvinkin vahvoilla olevan hallituspuolue vihreät.

Uusia sijaisvanhempia
tarvitaan
Perhehoitoliitto ry:n valtakunnallista perhehoitajien rekrytointihanketta jatketaan tänä vuonna valtion rahoituksella. Hanke käynnistyi maaliskuun
alussa 2008 RAY:n tuella. Perhehoitoliitto kokosi
kiinnostuneista sosiaalityöntekijöistä, sijaisvanhemmista sekä muista perhehoidon ammattilaisista rekrytointivastaavien tiimin, joka kokoontui
ensimmäistä kertaa jo huhtikuussa 2008.
Syyskuussa järjestettiin onnistunut valtakunnallinen kampanja teemalla ”Ajoissa kotiin” uusien sijaisperheiden löytämiseksi. Kampanjan aikana
järjestettiin yli 50 tapahtumaa ja tilaisuutta eri puolilla Suomea. Kampanjaan osallistui 13 alueellista
perhehoidon lastensuojelun sijaishuolto- ja perhehoitoyksikköä sekä kaupungeista Helsinki, Espoo,
Vantaa, Järvenpää, Kotka, Oulu ja Turku yhteistyössä järjestöjen ja sijaisvanhempien alueellisten
yhdistysten kanssa. Kampanjan suojelijana toimi
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Hankkeen
ohjausryhmään ovat osallistuneet Kuntaliitto, Pesäpuu ry, Pelastakaa Lapset ry ja SOS-lapsikylä ry.

Terrorismia rahoittavia
valtioita
Valtioneuvosto teki torstaina 12.3. päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain
tarkoittamalla tavalla. Niitä ovat Iran, Uzbekistan,
Pakistan, Turkmenistan sekä Sâo Tome & Principe.
Liiketoimiin, joilla on liittymäkohtia mainittuihin alueisiin, liittyy lain mukaan tehostettu tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuus. Päätös astuu voimaan
18.3.2009.
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Lääkelaitoksen siirto aiheuttanut irtisanoutumiskierteen
Lääkelaitoksen siirto Kuopioon on aiheuttanut
useiden työntekijöiden irtisanoutumisen. Lääkelaitokselta on elokuusta alkaen lähtenyt 22 asiantuntijaa. Viimeisen viikon aikana kaksi ylilääkäriä
sanoi itsensä irti.
Ministeri Hyssälän tekemä alueellistamispäätös
uhkaa lääkelaitoksen toimintaa. Irtisanoutuneiden

kannalta lähteminen on ymmärrettävää, sillä huippuasiantuntija löytää aina uuden työpaikan.
Taloon jäävien työtaakka kasvaa ja voi johtaa
jopa työntekijöiden uupumis- ja sairastumiskierteeseen. Niinpä osaajien kato voi vaarantaa joksikin aikaa jopa lakisääteiset lääke- ja laitevalvonnan tehtävät.

Perussuomalaisille
kaksi uutta
EU-ehdokasta
Perussuomalaisten puoluehallitus kokoontui 12.3.
puoluetoimistolle. Asialistalla oli ensi kesäkuun EUvaalit, joihin puolue lähtee
teknisessä vaaliliitossa Kristillisdemokraattien kanssa.
Molemmat asettavat 10 ehdokasta. Perussuomalaisten
puoluehallitus nimesi kokouksessa kaksi uutta ehdokasta: oikeustieteen profes-

sori Erkki Havansi Keravalta sekä ﬁlosoﬁan maisteri,
mediatutkija, Sampo Terho
Helsingistä.
Ennen Havansia ja Terhoa
Perussuomalaisten
puoluehallitus on helmikuussa nimennyt viisi EUehdokasta: viihdetaiteilija
Kike Elomaan Maskusta;
ﬁlosoﬁan tohtori Lauri
Heikkilän Marttilasta; ﬁ-

losoﬁan maisteri, puolueen
varapuheenjohtaja Pirkko
Mattilan Muhokselta, kansanedustajan avustaja VesaMatti Saarakkalan Kurikasta ja kansanedustaja Pertti
Virtasen Tampereelta.
Perussuomalaisten ehdokasasettelu jatkuu. Loput kolme EU-ehdokasta
puoluehallitus nimeää myöhemmin.

Puolueen vaaliteeman
ydin on kolmessa sanassa:
Perussuomalainen palovaroitin Brysseliin. Perussuomalaisten puoluevaltuusto
hyväksyy 18. huhtikuuta
puolueen varsinaisen EUvaaliohjelman.

Teksti:
Harri Lindell

Erkki Havansi: tervettä suomalaista itsetuntoa
Erkki Havansi (s. 1941)
on Helsingin yliopiston
oikeustieteellisen
tiedekunnan prosessioikeuden
professori. Hänen vaaliteemojensa kolme peruspilaria
ovat suomalaisuus, laki ja
järjestys.
- Suomen on syytä vastustaa Lissabonin sopimusta. EU tarvitsisi paremminkin "typeryyksienkarsintakomissaarin",
jonka
ainoana työnä olisi estää
byrokraattien vähämielinen
askartelu kurkkujen käyryys -tyyppisten ongelmien
kanssa, latasi Havansi.
Politiikkaa Erkki Havansi on seurannut aktiivisesti vuodesta 1961 lähtien.
Lehtereiltä seuranneena hän
on todellinen ”penkkiurheilija,” kuten hän itseään
tituleeraa. Oman työnsä
puolesta EU-lakia seuranneena hän on kriittinen lain
toteutumiseen EY:n tuomioistuimessa. Lakia ja järjestystä hän peräänkuulutti
myös Suomeen, aivan liian

monesta törkeästä rikoksesta tuomitaan heppoiset rangaistukset. Hänestä tuntuu,
että poliittiset painotuksetkin vaikuttavat lain toteutukseen.
Ylisuurten johtajien palkitsimisiin (optioihin) hän
suhtautuu kriittisesti. On
amerikan tauti, jossa ennen yrityksen konkurssia
tai saneerausta myönnetään
johtajille muhkeat rahat.
Ennen yrityksillä oli myös
yhteiskunnallinen vastuu,
mutta nyt monelle yritykselle on tilalle tullut vain
rahan ahneus. Tämä ikävä
tauti on levinnyt nyt myös
Eurooppaan.
Käytännön parlamenttityöskentelyä ajateltaessa
Erkki Havas pitää etunaan
moitteetonta kielitaitoa.
Havansin blogi on luettavissa osoitteessa www.
erkkihavansi.blogspot.com
ja hänet tavoittaa sähköpostitse
erkki.havansi@
kolumbus.ﬁ tai puhelimitse
040-574 2179.
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Turvapaikanhakijoiden määrät räjähtämässä käsiin
Kansanedustaja Raimo Vistbacka epäilee nettikolumnissaan turvapaikanhakijoiden määrän olevan
räjähtämässä käsiin.
Syypäänä Vistbacka pitää hallituksen liian vapaamielistä maahanmuuttopolitiikkaa ja ammattivälittäjien korviin kantautunutta ulkomaalaislain
muutosesitystä. Jos tulijat halutaan oikeasti integ-

roida yhteiskuntaan, ei tulijamääriä voi kasvattaa enempää.
Vistbacka toteaa myös, että turvapaikanhakijoiden käsittelyyn on lisättävä kiireellisesti henkilökuntaa, jotta käsittelyajat eivät venyisi yli
vuoden mittaisiksi.

Sampo Terho: EU ajelehtii kriisistä kriisiin
Sampo Terho (s. 1977) on
ﬁlosoﬁan maisteri ja Maanpuolustuskorkeakoulun
mediatutkija. Terho on nimennyt kampanjateemansa
EU:n pelastuspaketiksi. Hänen mukaansa suomalaisen
EU-edustajan tulee olla kotimaansa edunvalvoja.
- EU ei saa olla lapsenuskoisten
idealistien
leikkikenttä eikä epäonnistuneiden poliitikkojen roskapankki. Nyt EU ajelehtii
kriisistä kriisiin ilman suuntaa, toteaa Sampo Terho.
- Näissä vaaleissa on
paljon helpompi ehdokkaana kuin viime EU-vaaleissa.
Ennen piti selitellä puolueen nimeäkin, emme ole
Perustuslaillisia vaan Perussuomalaisia. Nyt meidät on
noteerattu, ja on kunniaasia olla Perussuomalaisena EU-vaaliehdokkaana,
Terho arvioi.
Sampo Terho edustaa
puolueen oikeistosiipeä, ja
hänen englanninkielen tai-

Kulttuuritapahtumia tuetaan
yli 4 miljoonalla eurolla
Valtakunnallisille kulttuuritapahtumille myönnetään
tänä vuonna valtionavustusta yli 4 miljoonaa euroa.
Tukea saa 152 tapahtumaa, joista uusia avustuksensaajia on yhteensä kymmenen. Jaettavissa olevan
määrärahan summa kasvoi 300 000 euroa.

Lex Nokia hyväksyttiin
eduskunnassa
Eduskunta äänesti keskiviikkona 4.3. täysistunnossa sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Äänestyksessä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen mietinnön mukaisena äänin 96-56. Äänet jakautuivat siten, että pääsääntöisesti hallitusryhmät äänestivät
lakiesityksen puolesta ja oppositioryhmät vastaan.
Pari vihreiden kansanedustajaa vastusti lakia, kolme kristillisdemokraattia äänesti puolesta.
Lakimuutokset antavat yrityksille poliisia vahvemmat valtuudet sähköpostien tunnistetietojen
käsittelyssä. Tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Risto Heinonen on kirjoituksessaan ollut erityisen huolissaan yritysten henkilöstön sananvapauden ja tietolähteen suojasta.
Monet asiantuntijat eivät usko lain antavan
uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle tärkeiden yritystietovuotojen torjumiseen, jota varten
rikollisilla on tehokkaampia ja rikollisen kannalta
turvallisempia keinoja.

Kuva: Harri Lindell

tonsa on moitteeton. Käyttäähän hän sitä päivittäin
työssään.

Terhon kotisivut löytyvät osoitteesta www.sampoterho.net. Hänet tavoit-

taa sähköpostitse osoitteella
sampo.terho@gmail.com ja
puhelimitse 050-538 1674.

Aiemmin nimetyt ehdokkaat:

Kansanedustaja
risteilylle ilman passia
Apulaisoikeusmies Jukka Lindstedt moittii rajavartiolaitosta lainvastaisesta menettelystä tämän päästettyä kansanedustajan normaalikäytännön vastaisesti Tallinnan risteilylle Helsingin Länsisatamassa
ilman mukana olevaa passia. Passintarkastajan
toiminnan moitittavuutta korostaa, että se antaa
rajatarkastuksesta sellaisen kuvan, kuin henkilön
yhteiskunnallinen asema ja henkilökohtaiset suhteet oikeuttaisivat erityiskohteluun. Normaalikansalaiselta pääsy risteilylle ilman passia tuskin olisi
onnistunut.

Vankiloista puuttuu
terveydenhuoltopäivystys
Apulaisoikeusmies Petri Jääskeläinen on huolissaan siitä, että lähes kaikista vankiloista puuttuu
iltaisin ja viikonloppuisin terveydenhuoltopäivystys. Jääskeläinen on huolissaan vankien turvallisuudesta ja haluaa kaikkiin vankiloihin viipymättä
kattavan ja riittävästi resursoidun päivystysjärjestelmän vankiturvallisuuden takaamiseksi.
Jääskeläinen on lähettänyt päätöksensä sekä
Keravan vankilalle että rikosseuraamusvirastolle
ja pyytää Rikosseuraamusvirastoa ilmoittamaan
11.9.2009 mennessä, mihin toimenpiteisiin asia
on antanut aihetta.
Vasemmalta: Kike Elomaa, Vesa-Matti Saarakala, Lauri Heikkilä, Pertti ”Veltto” Virtanen, Pirkko Mattila. Ehdokkaiden
tukena puheenjohtaja Timo Soini. Kuva: Harri Lindell.
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Terveyskeskusten
kahvittelusta
Keskushallinto on kiristänyt kuntien raharuuvia melkoisesti. Kuntien on pitänyt vastaavasti kiristää omaa raharuuviaan ja katsella entistä
tarkemmin, mihin väheneviä varoja käytetään.
Säästötoimet ovat kohdistuneet myös terveyskeskuksiin, joissa hoitohenkilökuntaa ei enää ylenmäärin ole.
Lehtitietojen mukaan monissa terveyskeskuksissa on jouduttu luopumaan jopa iltapäiväkahvista, koska ei ole ollut riittävästi hoitohenkilökuntaa tarjoamaan kahvikupposta vuoteessa
makaavalle potilaalle. Kahvia ovat saaneet vain
ne, jotka ovat sen itse kyenneet noutamaan ja
jotka itse sen myös omatoimisesti juovat.
Uskon, että Juhlamokka maistuisi hyvältä
myös vuoteen omana olevan veteraanin suussa,
vaikka hän ei sairautensa vuoksi sitä itse pystyisikään enää noutamaan.
Lehdissä uutisoitiin myös, että suomalaisten
rauhanturvaajien määrää Tsadissa lisätään kahdellakymmenellä, ja Afganistanissa peräti sadalla
sotilaalla. Tsadiin lähetettävät erikoiskoulutetut
sotilaat vartioivat kansainvälistä sotilasleiriä, ja
Afganistaniin lähetettävät ”Antti Rokan” jälkeläiset tarkkailevat ja turvaavat sikäläisiä vaaleja.
Yhden rauhanturvaajan palkkauskustannukset
ovat vuodessa noin 200 000 euroa, eli noin 1,2
miljoonaa vanhaa markkaa.
Sotilaamme niittävät mainetta ja kunniaa
kansainvälisillä kentillä, mutta täällä kotirintamalla menee huonosti. Terveyskeskusten vuodeosastoilla makaa miehiä ja naisia, jotka lunastivat itsenäisyytemme märissä taisteluhaudoissa
maaten ja lumihangissa kahlaten. Miehiä, jotka
söivät repusta kuivaa vanikkaa ja hörppivät pakin kannesta korviketta kostukkeeksi, ja naisia,
jotka kohtaloaan uhmaten hoivasivat haavoitettuja taistelijoita.
Viimeisen iltahuudon lähestyessä nämä veteraanit ansaitsevat parempaa kohtelua. Enää heidän ei tarvitse maata ainakaan terveyskeskuksissa märin housuin ja kuivin suin. Yhteiskunnan
on tarjottava heille nykyistä parempaa palvelua.
On lisättävä auttavia käsiä.
Kuinka monta lähihoitajaa pystyttäisiin terveyskeskuksiin palkkaamaan yhden Tsadiin taikka Afganistaniin lähetetyn rauhanturvaajan aiheuttamilla kustannuksilla? Väitän, että monta!
Nämä kotimaahan työllistetyt lähihoitajat
ehtisivät tarjoamaan iltapäiväkahvin myös sellaisille potilaille, jotka eivät sitä tällä hetkellä saa,
ja aikaa jäisi vielä vaikka vaippojen vaihtoonkin.
Suomen eduskunta ei kauaa jahkaillut, kun
piti päättää määrärahasta ja vielä lisämäärärahasta Tsadiin ja Afganistaniin lähetettäville sotilaille, mutta kun pitää päättää kotimaahan jaettavista rahoista, menee monelta edustajalta sormi
suuhun, taikka sitten ei uskaltauduta painamaan
äänestysnappia ollenkaan.
Minkä vuoksi ulkomaille on helpompi antaa
kuin kotimaahan?
Kumpi on tärkeämpää suomalaiselle kansanedustajalle; nykyistä parempi ja tehokkaampi
palvelu kotimaamme sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, vai Tsadissa olevan kansainvälisen sotilasleirin vartioiminen?

Reijo Hongisto
Vimpeli
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Mietteitä
Euroopan Unionista

Suomi liittyi Euroopan rahaliittoon
(EMU) vuoden 2002 alussa. Emu on
osa Maastrichin sopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1993. EMU merkitsi suomalaisille suurta muutosta,
kaikki hinnat piti opetella ajattelemaan
ja käyttämään aivan uudella tavalla.
Hinta on kuluttajalle tärkeä asia ostopäätöstä tehdessä. Tuotteen hinta tietenkin vaihtelee paljon,
riippuen kaupan sijainnista
ja sen kuluista sekä kauppiaan omasta katteesta. Hintaan vaikuttaa myös ratkaisevasti sen valmistusmaa.
Mikä on tuotteesta maksettava oikea hinta? Tähän
kysymykseen ei enää pystytä
vastaamaan. Kahvin, sokerin, maidon ja muutaman
muun jokapäiväisen tuotteen hintaa kuluttaja pystyy vertailemaan kaupassa.
Tämä ei kuitenkaan kerro
tuotteen oikeaa hintaa. Mielestäni oikeaa hintaa ei ole
olemassa. On vain tuottaja,
kauppias ja kuluttaja, jotka
tekevät keskenään kauppaa.
Rahan arvon mielikuva
Raha meillä Suomessa on
numeroina vain kuudesosa
entisestään. Ostettavan tuotteen oikea hinta on hämärtynyt kuluttajan mielessä.

Eduskunta teki käsittämättömän päätöksen olla
ottamatta käyttöön yhden ja
kahden sentin kolikoita. Tämä aiheutti sen, että useasti
hinnat pyöristyivät kuluttajan kannalta epäedullisesti
ylöspäin. Kauppiaat määrittelevät tuotteen hinnaksi
esimerkiksi 9,85 euroa. Joka
kuluttajan kuuluisi mielestäni laskea omassa mielessään
kymmeneksi euroksi, eli vanhaksi rahaksi muutettuna
noin kuudeksikymmeneksi markaksi. Eli monikaan
hinta ei ole todellisuudessa
halpa, vaikka se euroiksi hinnoiteltuna siltä tuntuukin.
Numerot saavat tuotteen hinnan tuntumaan
edulliselta. Numeroilla vertaava kuluttaja hämääntyy
ja elää petollisessa euroilluusiossa.

Miljoonat muuttuivat
sadoiksi
Italiassa tilanne oli toisenlainen maan siirtyessä eu-

roon. Italialaisten rahayksikkö liira menetti ihmisten
ajatuksissa arvostaan suhteessa euroon pari nollaa.
Italiassa uudet hinnat ovat
vielä enemmän harhaanjohtavia kuin Suomessa.
Myönnän, että tähän rajuun
hintojen nousuun Suomessa
pitää huomioida inﬂaation
vaikutus. Toinen hintoja
nostava tekijä on se, että
Suomen liittyessä Emuun
markan arvo oli heikohko.
Se myös vaikuttaa omalta
osaltaan nykyiseen eurohinnoitteluun maassamme.
Ajattelumekanismi
sekosi
Mielestäni euro ei muuttanut vain yksittäisten
tuotteiden hintaa, vaan se
muutti koko maamme hinnoittelupolitiikan. Ajatus,
että yksi euro on yhtä kuin
yksi markka, elää vahvasti
(kauppias haluaa ainakin
helposti ymmärtää asian
näin). Väärä ajatus aiheut-

taa ylivelkaantumista, rahattomuutta ja huonommin
palkatussa kansanryhmässä
pahoinvointia sekä taloudellista ahdinkoa. Ihmisten
eriarvoisuus kasvaa, ja köyhien ja rikkaiden kuilu on
kasvanut euron myötä.
Erään tutkimuksen mukaan vuonna 2002 67%
kansalaisista oli huomannut euron nostaneen hintoja. Vastaava luku vuonna 2003 oli 68%. Vuonna
2006 tutkimukseen osallistuneista 91% piti hintojen
nousun syypäänä euroon
siirtymistä.
Tulevissa eurovaaleissa
on tärkeää äänestää Perussuomalaista ehdokasta, jotta saamme tietää mitä unionissa tapahtuu, ja voimme
tuoda asiat julkiseen keskusteluun, ulos kabinettien
salaisista kammioista.

Teksti: Harri Lindell
Kuvat: Harri Lindell ja
Matton Images
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Auran markkinat vetivät väkeä
Lauantaina 7.3. VarsinaisSuomen Aurassa pidettiin
markkinat. Auran nimen
tunnus tulee Aurajoesta, joka virtaa vuolaana kunnan
halki. Kunta sijaitsee Turun
kupeessa ja on perustettu
vuonna 1917. Asukkaita
kunnassa oli viime vuoden
alussa 3823. Auran suurin
puolue on Kokoomus. Perussuomalaiset saivat viime
kunnallisvaaleissa kaksi
paikkaa valtuustoon entisen nollan sijasta. Kasvu
oli hurjaa, Perussuomalaiset olivat voimakkaimmin
kasvanut poliittinen puolue
Auran kunnassa. Puoluetta
kannatti nyt 5.4 prosenttia. Entiseen kannatukseen
verrattaessa kasvua oli 4.5
prosenttiyksikköä. SDP sai
toiseksi eniten ääniä ja menetti suurimman puolueen
asemansa edellisistä kunnallisvaaleista.
Politiikka kiinnosti
markkinaväkeä
Moni markkinoille saapunut kertoi tulleensa nimenomaan tapaamaan puolueen puheenjohtajaa Timo
Soinia, mutta keskustelijoita riitti EU-ehdokkaidenkin
ympärillä. Ehdokkaista paikalla olivat Kike Elomaa ja
Lauri Heikkilä.
Pääministeri Vanhasen
kehittelemä eläkeiän nosto
sai monelta paikalla olleelta tuomitsevan päätöksen.
Pohjoisen hangilla syntynyttä ajatusta pidettiin
aivan hulluna. Valtionvarainministeri Katainen oli
ihmisten mielestä maltillisempi. Lomalta palattuaan
Kataisen naamasta näki,
ettei ollut palmun alle vettä
satanut. Kyllä kokoomuksen kuulevat korvat alkavat
kuulla myös äänestäjiä, kun
seuraavassa kannatusgallupissa prosentit ovat laskeneet, yleisössä tuumattiin.
Hikihän siinä Kokoomus-

Kike ja Lauri jakoivat markkinoilla omia vaaliesitteitään ja poseerasivat Timo Soinin kanssa yhteiskuvassa.

pomoilla alkaa tulla, ei tarvita enää Egyptin matkaa
että naama alkaa punoittaa.
Monia puhuttivat alati nouseva sähkön hinta,
valtion velkaantuminen ja
tietenkin mahdollinen eläkeiän nostaminen. Eläkeiän
nostamisista pakolla pidettiin huonona vaihtoehtona, vapaaehtoinen eläkeiän
nosto sen sijaan sai kannatusta yleisön parissa. Lakkoasetta pidettiin huonona
työtaisteluaseena Vanhasen
hallitusta vastaan. Liian
moni syytön yrittäjä joutuisi tekemään konkurssin
tuon seurauksena.
Työpaikoista on nyt pidettävä kiinni. Ainakin kaksi vuotta menee vielä tämän

laman kourissa, totesi Timo
Soini. Timon mielestä nyt
on palattava perusarvoihin.
Ennen säästettiin osa hankittavan tuotteen tai palvelun
hinnasta, mutta nyt otetaan
kaikki velaksi. Tämä johtaa
helposti katastroﬁin, jos joku
tulopuolen tekijöistä muuttuu huonompaan suuntaan.
Kaikkiaan tunnelma oli
markkinoilla leppoisa, ja
monet umpikepulaiset ja
kokoomusporhotkin uskaltautuvat juttelemaan. Lieko heillä mielessä teltassa
tarjotut maittavat letut vai
poliittisen puolueen vaihto
seuraavissa vaaleissa?

Timo Soini Auran markkinoilla:

Hallitus puntariin EU-vaaleissa
Päähallituspuolueiden välille on revennyt railo, joka kasvaa. Kokoomuksen parempi menestyminen
gallupeissa on herättänyt keskustassa veljeskateuden hengen. Kesän EU-vaali lisäävät painetta keskustassa, jonka kenttä ei hyväksy
kokoomusvetoista kaiken periksi
antavaa EU-politiikkaa.
EU-vaaleista on tällä menolla tulossa todella aneemiset. EUvaaleille on saatava yleispoliittista
merkitystä. EU-vaaleja ei pidä supistaa eliitin löpinävaaleiksi vaan

niistä on tehtävä väylä Suomen
kansan oikeutetun ärtymyksen
purkamiseksi ja vanhojen puolueiden palauttamiseksi Suomen kansan asialle.
EU-politiikka on myös sisäpolitiikkaa. Hallituksen politiikka on
asetettava puntariin EU-vaaleissa.
EU-vaalit ovat äänestäjille myös
erinomainen mahdollisuus näpäyttää hallitusta kunnolla. Perussuomalaiset tuovat EU-vaalikeskusteluun vahvan yleispoliittisen näkökulman.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Markkinoilla oli tuhansia ihmisiä, lämpötila oli nollan tietämissä

Moottoreista kiinnostuneille oli tarjolla nostalgiaa.
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NAISET

Naiset äänestämään EU-vaaleissa
vät vain kehtaa nostaa asiaa
esille. Häpeä sulkee naisten
taholta väkivaltaa kokeneet
miesten suut.
Epäkohtia EU:ssa

Panelisteja oli tasaisesti jokaisesta eduskuntapuolueesta keskustelemassa, Nytkiksen hengen mukaisesti.

Valtakunnallisena naisten
päivänä 8.3. järjestettiin
EU-paneeli Tampereella
Pantin auditoriossa. Tilaisuuden järjestäjänä toimi
Nytkis -järjestö.
Nytkis on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa olevien
puolueiden naisjärjestöt
sekä Naisasiain liitto Unioni Ry, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Suomen Naistutkimuksen Seura. Nytkis
-järjestöön kuuluu noin 600
000 jäsentä. Järjestö saa

toimintaansa valtion apua
opetusministeriöltä. Järjestö
on perustettu vuonna 1988.
Nytkis ottaa kantaa myös
politiikkaan naisnäkökulmasta. Järjestö tekee työtä
sukupuolisen tasa-arvon toteuttamiseksi ja seuraa naisten oikeuksien toteutumista.
Elovaara oli valopilkku
EU-paneelissa
Paneeliin osallistui eri poliittisten järjestöjen edustajia, Perussuomalaisista oli

Perussuomalaisten nuori poliittinen lupaus Tiina Elovaara ei tunnustautunut feministiksi, mutta ei myöskään
sovinistiksi.

paikalla Tampereen kaupunginvaltuutettu, opiskelija Tiina Elovaara. Tiina on
Tampereen kaupunginvaltuutettujen kuopus, kuten
myös tämän Nytkis -tapahtuman kuopus. Ikää Tiinalle
on kertynyt vasta kaksikymmentäkaksi vuotta. Tiina on
tehnyt opiskelun lomassa
opettajan sijaisuuksia sekä ollut mainostoimistossa
töissä. Huolimatta nuoresta
iästään, hän pärjäsi erittäin
hyvin vanhojen konkareiden kovassa poliittisessa.

Joutuipa hän huomauttamaan muita panelisteja pitkistä ja rönsyilevistä puheista, joka ainakin Tiinaa alkoi
väsyttämään.
Perussuomalaisena Tiina kiinnitti huomiota tehomaatalouden vaaroihin,
jota puolueena olemme
vastustaneet systemaattisesti. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta puhuttaessa
hän nosti esille seikan, että
myös naiset ovat nykyään
yhä enemmän väkivaltaisia
miehiä kohtaan. Miehet ei-

Unioni on virkamiesten Eurooppa, ei suinkaan kaikkien kansalaisten Eurooppa.
EU on hankkeena perustunut enemmänkin rahaan.
Raha on itseisarvo, eikä se
mitä sillä saavutetaan. Kansallinen itsekkyys nostaa
päätään näin laman aikana,
tässä kohtaa viitattiin esimerkiksi Ranskan tapaan
tukea näin talouslaman
aikana omaa kansallista
autoteollisuuttaan välittämättä yhteisistä sovituista
tavoitteista ja pelisäännöistä. Maan itsekäs etu on
päällimmäisenä, ei suinkaan
yhteisen unionin etu. EU:n
päätöksentekoa moitittiin
myös. Miten ihmeessä unioni tietää paremmin, paljonko susia suomessa tarvitaan,
kurkkujen käyryydestä puhumattakaan. Onneksi hupaisasta kurkkudirektiivistä
olemme jo päässeet eroon.
Unionissa on laadittu
hyvät tasa-arvon direktiivit,
mutta unioni itse ei noudata omaa ohjettaan. Unionin
korkeimmassa johdossa ei
ole yhtään naista. Naisia löytyy unionin virkaportaista
vain ja ainoastaan keskitason
ja alemman keskitason johtajien viroista. Mepeistä naisia

on 31%. EU:n valiokunnissa
naisia on kahdestakymmenestäkolmesta valiokunnasta
vain kuudessa. Unionin suurella suulla tehty tasa-arvon
julistus kaikille unionin jäsenmaille ei päädy todelliseen
konkreettiseen tasa-arvoon
edes unionissa. Suu puhuu
toista kuin kädet tekevät.
Kannattaa äänestää
EU-vaaleissa
Seuraavissa parlamenttivaaleissa EU:n alueella käy
äänestämässä arviolta 372
miljoonaa ihmistä. Viime
vaaleissa näistä äänestäjistä
oli naisia 52%. Tehdyn tutkimuksen mukaan miehet
pohtivat arkipuheissa naisia
enemmän EU-politiikkaa.
Ero johtuu siitä, että vielä
nykyaikanakin naisten työt
kohdistuvat enemmän lapsiin ja perheeseen kuin miesten arkiset työt.
Äänestämällä
naiset
saavat enemmän valtaa
parlamentissa sekä kuuluviin naisnäkökulmaa päätöksenteossa. Korkeimman
tason johtajien paikat voivat täyttyä naisilla vain, jos
naiset päättävät äänestää
enemmän naisia parlamenttiin, nykyisen 31% sijasta.
Sikariportaassa on nyt vain
miehiä, ja yleinen asenne on
tytöttelevä ja naisia vähättelevä, totesi Tiina Elovaara.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

EU-paneeli keräsi runsaan yleisön. Eturivissä Perussuomalaisten vahva vaikuttaja Pirkanmaalta, Heleena Pekkala.
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Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
ja EU-vaalipaneeli
Naistenpäivän pääjuhlaa
vietettiin tänä vuonna Helsingin Grand Casinolla.
Juhlaan antoi emännän
evästyksen RAY:n tj. Sinikka
Mönkäre, maan hallituksen
terveiset toi oikeusministeri Tuija Brax ja professori
Bertha Koda Dar es Salaamin yliopistolta kertoi naisten yhteistyöstä yli rajojen.
Juhlassa oli mukavasti myös
herrayleisöä, kansanedustajiakin. Ulkona järjestettiin
rusettiluistelua. Kutsussa
toivotettiin kaikki tervetulleiksi, vaikka ulkoiluasussa,
kadulta poikkeamaan. Juhlaan kutsujina olivat Naisjärjestöjen Keskusliitto ry,
Marttaliitto ry ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS
ry. Järjestäjille kiitos monipuolisesta ohjelmasta!
Pikaparlamentissa EUehdokkaille, edusti puoluettamme ja Perussuomalaisia
naisia puolueen vpj, FM,
Pirkko Mattila Muhokselta, joka tunnetaan myös
sairaanhoitajana ja kunnanvaltuutettuna. Paneelin teema oli "Eurooppa epätasa-arvonkin unioni?".
Pirkko pohti Euroopan unionin olevan maittensa summan, jonka johdosta myös
epätasa-arvon rakenteet
voivat suoraan siirtyä Unionin käytäntöihin. Hänen
mielestään pohjoismainen
hyvinvointimalli on luonut
tasa-arvoa, jollaista muille

Juhlapanelistit jakkaroillaan naistenpäivän paneelissa. Vasemmalta Perussuomalaisten EU-ehdokas Pirkko Mattila,
EU-ehdokkaat Oge Eneh RKP:sta ja Sari Essayah KD:sta.

Euroopan maille voisi tarjota malliksi. Valtio voi luoda tasa-arvoa mm. vahvalla
sosiaali- ja terveyspolitiikallaan ja koulutuspolitiikalla.
Pirkko korosti koulutuksen
merkitystä ja päätti vastaus-

puheensa ajatukseen: "kouluta nainen, niin teet monta
ihmistä onnelliseksi!".
Eduskuntapuolueiden
naisjärjestöt pitivät järjestöpöytää NYTKIS ry:n tasaarvontorilla. Viherkasvien

reunustama pieni tori sijaitsi juhlahuoneiston vieressä,
vilkkaan katetun kävelykadun varrella. Lehtemme ja
esitteemme tekivät kauppansa. Varsinkin Perussuomalaisten Naisten esite

oli suosittu. Kuuntelimme
ajatuksia yksinäisyydestä
ja huolta nuorista. Keskustelimme vaimon juuri
saamasta ruususta, muuten
vain politiikasta ja EU-ehdokkaistamme. EU-ehdok-

kaamme Kike Elomaa oli
postikorttina mukanamme
päivän teeman mukaisesti.
Lehtemme sivuilta esittelimme toki kaikki muutkin
EU-ehdokkaamme! Peruskarkki teki suun makeaksi
ja hyvää naistenpäivää toivotettiin puolin ja toisin.
Näitä keskusteluja ja kohtaamisia pidän tärkeinä!
Ehkä kuitenkin, vielä
pikkuisen lisää olisin toivonut meitä tavallisia prinsessoja omaan juhlaamme,
jakamaan tietoisuutta tasaarvosta, nauttimaan musiikista ja tanssiesityksistä,
yhteisöllisyyden tärkeästä
tunnelmasta sekä punaisten
samettituolien pehmeydestä. Liekö lasiovien takaa
häämöttävä paikan juhlallisuus ja kasinon turvatoimet
olleet hieman pelottavia
tuulipukuisen kadun kulkijan mielestä?
Lämpimät kiitokset vapaaehtoisille "pöydänpitäjille", helsinkiläisille Tuulalle, Eevalle ja Katriinalle!
Ja Ninalle, suoraan työvuorosta - ehdit kuin ehditkin
mukaan! Kiitos Fanny, kun
tulit äidin mukaan! Erja
ja Kristiina, pistitte sanan
kiertämään! Tällä kertaa
sanoisin: Hyvä Stadi! Hyvä
gimmat!
Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Naiset

Johannes Hannukkala 85 vuotta
Perussuomalaisten Hämeen
piirin pitkäaikainen puheenjohtaja Johannes Hannukkala täytti 85 vuotta
tiistaina 17.3.2009.
Päivänsankaria itseään
ei onnistuttu tavoittamaan,
mutta veteraania kävivät
hänen kotonaan Hämeenlinnassa tapaamassa edellisenä sunnuntaina Hämeen
piirin nykyinen puheenjohtaja Harri Kerijoki, piirin
varapuheenjohtaja ja Orimattilan Perussuomalaisten
puheenjohtaja Seppo Venesjärvi sekä Tuula Ruponen
Heinolasta syntymäpäiväkahvien merkeissä. Mukanaan he veivät myös Perussuomalaisten viirin, joka oli
puoluetoimistolta lähetetty
Hannukkalalle merkkipäivän kunniaksi.

Tapaaminen meni rattoisasti kahvia juoden, mukavia jutellen ja vanhoja
sotajuttujakin kuunnellen,
sillä Hannukkala palveli aikoinaan myös isänmaataan
Suomen sodissa. Paikalla
oli jo mainittujen lisäksi
myös talon emäntä, Aili
Hannukkala.

Johannes Hannukkala sai
puolueen viirin syntymäpäivänsä kunniaksi ja
kiitokseksi pitkäaikaisesta
ja ansiokkaasta työstään
puolueen palveluksessa.
Kuvassa myös Hämeen
piirin puheenjohtaja Harri
Kerijoki ja Tuula Ruponen
Heinolasta.

Harri Kerijoki kertoo
tunteneensa Johannes Hannukkalan vuoden 1999
syksystä, lähes kymmenen
vuotta.
- Hän on hyvin eloisa ja
valoisaluontoinen ihminen,
ja ikäisekseen mahdottoman hyväkuntoinen. Hän
oli edeltäjäni Hämeen piirin
puheenjohtajana kymmenen vuotta sitten ja toimi
piirin taloudenhoitajana
vuoden 2007 loppuun, eli
aika pitkään korkean ikänsä huomioon ottaen. Vielä
viime vuonna hän oli piiritoimikunnankin jäsenenä.
PerusSuomalainen-lehti
ja puoluetoimisto onnittelevat päivänsankaria.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Seppo Venesjärvi
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Timo Soini: ihminen etusijalle
Matti Vanhasen johtama sinivihreä hallitus ei totisesti
pitänyt vakan alla kynttilää. Hallituksella on korkea
proﬁili ja se puhuu yhdellä
äänellä kovaa ja korkealta
Suomen kansan pään yläpuolelta. Hallitus havaitsi,
että sanelu ei toimi ja veti
luut kasaan ja hyvä niin.
Hallitus aikoi pistää nykyiset ja tulevat eläkeläiset
silkkisolmiojuppien taloussaalistuksen
maksajiksi.
Suuri raha ja mammona mellastavat ja kansa maksaa laskun. Sinä maksat! Hallitus ei
ole vielä esittänyt yhtäkään
toimenpidettä, jolla suuri raha osallistuu aiheuttamansa
talouskriisin maksajaksi.

sistä olisi viisasta neuvotella
myös opposition kanssa, sillä
tämän päivän oppositio on
huomisen hallitus. Missään
demokratiassa eivät samat
puolueet istu jatkuvasti hallituksessa. Ylpeys käy lankeemuksen edellä.
Entä eläkerahastot?
Eläkepolitiikka on tärkeää.
Tässä yhteydessä on hyvä
puhua myös eläkerahastoista. Mitä niille kuuluu? Ovatko rahastot sulamassa samaa
tahtia napajäätikön ja hallituksen kannatuksen kanssa?
Voisiko eläkerahastojen varoilla auttaa kotimaista työllisyyttä nyt pahana päivänä ja
saada sitten lihavien vuosien
koittaessa rahansa takaisin?
Hallituksen tulee ensi
tilassa pyytää ja antaa selvitys suomalaisten eläkerahojen turvasta.

Huonosti harkittu
Pääministeri Matti Vanhasen omavaltainen esitys
eläkeiän alarajan nostamiseksi 65 ikävuoteen, joka
on koko hallituksen linja,
oli huonosti harkittu ja nyt
kuopattu. Tältä esitykseltä
puuttui yhteiskunnallinen
tuki. Eduskuntavaalien yhteydessä ei ollut puhetta eläkeiän alarajan nostamisesta.
Sen sijaan puhetta oli vanhustenhoidon rappiotilasta.
Kaikki lupasivat parannusta. Hallituksen toimenpiteet
loistavat poissaolollaan ja
tilanne pahenee.
Ikääntyminen tuo haasteita. Se on totta. Omaishoidon tuen kehittäminen, sen
tason nosto ja verovapaus
ovat välttämättömiä toimenpiteitä vanhusten huoltomme ongelmien ratkaisemiseksi. Pelkkä julkinen
sektori, vaikka sitä vahvistetaan, ei ongelmasta selviä.
Huoltosuhteen hankaloituminen on selkeä haaste,
mutta yleisen eläkeiän nosto ei auta tähän ongelmaan.
Siis ei auta! Tämä on nyt
todettu ja tunnustettu.

Missä kannustavuus?
Kokoomus hölisee milloin
milläkin torilla tai kapakassa tsemppihengestä. Missä
se kannustavuus nyt on?
Vuonna 2005 astui voimaan eläkeuudistus, jossa
pyrittiin työurien pidentämiseen uudella eläkejärjestelmällä. Yleinen vanhuuseläkkeen ikäraja laski 63-vuoteen, ja töissä voi jatkaa aina
68-vuotiaaksi saakka. Työssä pysymiseen kannustetaan
siten, että 63-68 ikävuoden
välillä työskentelevälle kertyy eläkettä enemmän.
Tämä on hyvä järjestelmä. Kannustetaan ihmisiä
heidän yksilöllisten mahdollisuuksiensa hyödyntämiseen. Eläkää todeksi
siellä kokomustissa mainosspottienne sanat.
Satsataan
lapsiperheisiin

Hämminkiä ja
epätietoisuutta
Hallituksen sanelupäätös
on aiheuttanut kansan keskuudessa ennennäkemättömän hämmingin ja epätietoisuuden. Moni eläkeiän
kynnyksellä oleva ihminen
harkitsee vakavasti työuransa lyhentämistä, eikä pidentämistä. Mikä on voimassa,
mikä ei ja kuinka pitkään?
Tämän kaiken hallitus
on saanut aikaan, vaikka se
ei ole tehnyt eduskunnalle
mitään konkreettista lakiesitystä. Ilmassa on ollut
vain pääministerin hiihtohousuissaan tekemä päätös.
Tänään on tullut uutta tie-

Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kaikki Perussuomalaisten kansanedustajat äänestivät hallituksen luottamusta vastaan.

toa. Hyvä niin ja nyt hallituksen pitää antaa oikeata
tietoa Suomen kansalle nimenomaan Eduskunnasta,
eikä kabineteista.
Työssä jaksaminen
Työssä jaksaminen, työolosuhteiden parantaminen,
työn sisällön kehittäminen,
kannustava työilmapiiri,
hyvien työsuoritusten palkitseminen ja työkunnon
ylläpitäminen ovat avaintekijöitä työurien pidentämi-

seen. Mihin hallitus pyrki
yksipuolisella sanelupäätöksellä yleisen eläkeiän
nostamisella 65 ikävuoteen?
Halusiko hallitus jokaiselle
työpaikalle oman vuodeosaston?
On myös syytä muistaa,
että jokaisella ihmisellä on
oikeus nauttia tienaamastaan eläkkeestä ja viettää
hyvällä omalla tunnolla eläkepäiviä, mieluimmin vielä
terveenä, jopa työkuntoisena. Elämä on elämistä varten, myös eläkkeellä.

Ihminen etusijalle
Suomi on sopimusyhteiskunta. Perussuomalaiset eivät
ole kahleissa sen paremmin
raha- kuin järjestövaltaankaan. Asetamme ihmisen
etusijalle. Uskomme siihen,
että eläkkeiden maksajien
edustajien, siis työntekijä- ja
työnantajajärjestöjen kanssa
on syytä neuvotella etukäteen, eikä yrittää hyväksyttää päätöksiä jälkikäteen.
Suurista Suomen kansaa
koskevista periaatekysymyk-

Tulevaisuus on nuorten. Jokainen isä ja äiti, mummi ja
vaari haluavat jälkikasvulleen parempaa mitä he itse
ovat kokeneet. Nyt on syytä
satsata lapsiperheisiin. Kannustavalla perhepolitiikalla
on mahdollista saada syntyvyys nousuun, sieltä voima
kumpuaa. Viisas ihminen
ottaa huomioon jälkipolvet,
sillä he hoitavat meidät, kun
olemme kukin aikanamme
sen tarpeessa.
Hallituksen käsitys johtajuudesta on kieroutunut.
Epävarma johtaja huutaa ja
sanelee. Pakolla ei synny pysyvyyttä. Hienoa, että hallituksessa vihreiden mieliksi
otettiin puulusikka käteen
ja peruttiin sanelupäätös.

Ihminen on erehtyväinen
puhumattakaan porvarihallituksesta. Annan arvoa sille, että näin hallitus nyt teki
ja tunnusti tosiasiat.
Opiskelusta
työelämään
Perussuomalaiset hyväksyvät sen tavoitteen, että työssäoloaikoja on pidennettävä,
mutta ensisijaisesti näin on
tapahduttava aikaistamalla
siirtymistä opiskelusta työelämään. Pidetään huolta
työntekijöistä ja yrittäjistä
sekä talonpojista. Kaikkia
tarvitaan. Kun töissä jaksaa,
syntyy jauhettavaa ja jaettavaa meille kaikille.
Ihmisestä on pidettävä
huolta ja kannettava vastuu. Ruumiin ja mielen terveys mahdollistavat pidemmät työurat, satsataan niihin neuvoloista lähtien Terve sielu terveessä ruumiissa
haluaa ja pystyy töihin.

Tavoitteena
täystyöllisyys
Työttömyyttä pahempaa
on vain sota. Täystyöllisyys
on oltava aina tavoitteena.
Jokaiselle käsivarrelle on
käyttöä. Meillä on kymmeniätuhansia työhalukkaita
vailla työtä. Satsataan ihmisiin, työttömiin, jotta heistä
tulee työllisiä. Työllisyysasteen nostaminen on hyvä tavoite. Sitä Perussuomalaiset
tukevat.
Peukut ylös!
Hallitus on päästänyt pullosta pahan hengen irti. Vastakkainasettelu eläkepolitiikassa tuo ja luo eripuraa. Tiedän keinon, kuinka se paha
henki taltutetaan, sullotaan
se yhdessä takaisin pulloon.
Hallitus hoksasi saman.
Isänmaamme Suomi on nyt
totisessa paikassa. Mennään
eteenpäin myönteisyydellä
ja kannustamisella, eikä pakolla ja sanelulla. Siis peukut
ylös, eikä alas.
On toimittu kuin lastentarhassa ja opittu jotakin.
Yksi hiekkalinnaleikki on
leikitty, kaikki saivat olla
kovasti jotakin mieltä. Ja
nyt lapset saappaat ja kurahousut eteiseen, kaikki
saavat mehua ja pullaa tai
ainakin korpun. Matti saa
sitten pyytää muilta anteeksi kun otti toisten lapiot. Ja
niin on sopu saapunut.
Eläkevälikysymyskeskustelu
eduskunnassa 11.3.
- Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro
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Eläkeiän nostopäätös
poiki uuden välikysymyksen
Hallituksen omavaltainen
päätös nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa 63:sta
65:een vuoteen kuumensi
tunteita niin AY-väen piirissä kuin oppositiossakin.
Oppositio jätti aiheesta välikysymyksen hallitukselle
perjantaina 6.3.2009. Välikysymyksen allekirjoittivat
kaikki oppositioryhmät eli
sosialidemokraatit, perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit.
Välikysymys on vähintään
kahdenkymmenen
kansanedustajan
valtioneuvostolle tai ministerille
tämän toimialaan liittyvä
kysymys, jolla mitataan tämän nauttima luottamus.
Välikysymykseen on vastattava täysistunnossa vähintään viidentoista päivän
kuluessa. Vastauksen jälkeen eduskunta käy asiasta

keskustelun, jonka jälkeen
valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta äänestetään. Välikysymys on pääministeri Matti
Vanhasen toisen hallituksen
viides.
Hallitus sai
luottamuksen
Opposition välikysymyksessä kysyttiin, aikooko hallitus perua ihmisten epävarmuutta lisäävän ja yhteiskunnan luottamusta syövän
päätöksensä. Pääministeri
Matti Vanhanen vastasi
keskiviikkona 11. maaliskuuta. Vastauspuheessaan
pääministeri totesi muun
muassa hallituksen rakentavan toimillaan siltaa yli
taantuman ja luovan edellytyksiä sille, että Suomessa
on 2020-luvullakin toimiva

vanhustenhuolto, sosiaaliturva, päivähoito ja eläkejärjestelmä. Pääministerin
mukaan palvelut voidaan
turvata vain, jos työuraa
pidennetään merkittävästi
molemmista päistä.

Eduskunta päätti välikysymyskeskustelun torstaina 12. maaliskuuta.
Hallituksen luottamuksesta äänestettiin seuraavana
päivänä, perjantaina 13.
päivä. Äänestyksessä edus-

kunta antoi hallitukselle
luottamuksensa äänin 10859. Äänestystulos jakautui
siten, että oppositioryhmät
äänestivät hallituksen luottamusta vastaan, hallitusryhmät puolesta. Poikke-

uksen tekivät kristillisdemokraatit, joista neljä kansanedustajaa antoi luottamuksensa hallitukselle.

Teksti: Mika Männistö

Pääministeri ei myöntänyt virhettään
Matti Vanhaselta kysyttiin välikysymysprosessin aikana
useaan eri kertaan usealta eri taholta, teittekö virheen?
Vastaus kierrettiin kepulaiseen tapaan ja todettiin, että
nyt saatiin parempi lopputulos.
Suoraan ei pääministeri voinut myöntää, että tuli tehtyä moka. Jos hänestä olisi ollut miestä myöntämään oma
virheensä, niin kannattajat eivät olisi kaikonneet ja häntä
olisi pidetty reiluna miehenä. Teemmehän me kaikki joskus
virheitä. Harvat vain pystyvät sen myöntämään julkisesti.
Tämä oli todiste siitä, että pääministerin kannatus
tulee laskemaan jatkossa, kuten kepun kannatuskin. Ladulla alkaneessa pokerissa potin vei oppositio, eivätkä
kannatusprosentit kilahtaneet Vanhasen pussiin. Päämi-

nisteristä tuli kylmän raudan seppä, joka takoo kylmää
rautaa eikä ymmärrä omaa hölmöyttään. Rautaa kun
kannattaa takoa silloin kun se on kuumaa. Lopputulos
ikävässä farssissa olisi voinut olla se, että eri yhteiskuntaluokat olisivat ajautuneet vastakkain.
AY-väki ohitettiin asiassa täysin, ja he varmasti muistavat asian tulevissa neuvotteluissa vielä pitkään. Näin laman
aikana pitää kaikkien puhaltaa yhteiseen hiileen ja tehdä
yhteistyötä laman voittamiseksi. Ainoa mikä tässä ikävässä
keskustan järjestämässä farssissa oli kuumana, oli pääministerin housut jotka hän poltti asiassa pahanpäiväisesti.
Harri Lindell

Hallituksen elvytystoimet epämääräisiä
Alkuvuoden otsikot ovat
olleet täynnä uutisia tuotannon laskusta, lomautuksista
ja irtisanomisista. Maamme
talous on sukeltanut taantumaan, jonka syvyyttä ja kestoa eivät asiantuntijatkaan
osaa varmasti arvioida.
Tulevina kuukausina yhä
useampi yritys kamppailee
pysyäkseen pystyssä ja lukuisat suomalaiset joutuvat
pelkäämään työpaikkojensa
ja toimeentulonsa puolesta.
Julkisuudessa esitettyjen
näkemysten mukaan ainakin seuraavat kaksi vuotta
tulevat olemaan vaikeita.
Perussuomalaisten mielestä
hallituksen talouspoliittiset
elvytystoimet tässä vakavassa tilanteessa ovat olleet
epämääräisiä sekä riittämättömiä.
Peruspalvelut
vaarassa?
Suomen kuntien taloudellinen tilanne on viime aikoina
heikentynyt voimakkaasti,
ja odotettavissa oleva yhteisöverotuottojen romahdus
tulee syventämään niiden
ahdinkoa kuluvan vuoden
aikana. Monilla kunnilla
tulee olemaan suuria vaikeuksia selviytyä laman yli
peruspalveluita karsimatta.
Mikäli hallitukselta ei apua
heltiä, on odotettavissa, että

den palveluihin ja nuorten
mielenterveyspalveluihin,
jotka tälläkin hetkellä ovat
riittämättömät tarpeisiin
nähden. Ongelmien ennaltaehkäisy on aina sekä taloudellisesti että inhimillisesti
katsoen parempi vaihtoehto kuin niiden myöhäisempi
ratkominen.
Sosiaalinen
eriarvoisuus kasvaa

useilla paikkakunnilla jonot
terveyskeskuksissa pitenevät
entisestään, jos on pystytty
palkkaamaan
muutama
kallis ostolääkäri. Lisäksi
ikäihmisten palveluiden taso
heikkenee, mielenterveyspotilaat jäävät ilman hoitoa ja
syrjäytyneiden määrä kasvaa. Jotta näiltä epämiellyttäviltä tulevaisuudenkuvilta
vältyttäisiin, tulisi hallituksen lisätä kuntien rahoitusta
viipymättä ja tuntuvasti.

Ei lapsia laman
maksumiehiksi
Koulujen luokkakokojen
kasvattaminen ja pienten
koulujen lakkauttaminen
säästösyistä ovat kestämättömiä ratkaisuja, joista kärsivät ennen kaikkea
oppilaat. Lapset eivät saisi
joutua laman maksumiehiksi. Taloudellisesti huonoina aikoina on erityisen
tärkeää suunnata riittävästi resursseja lapsiperhei-

Sosiaalinen eriarvoisuus
maassamme on kasvanut
viime vuosina voimakkaasti, ja on syytä pelätä, että
taantuman syvenemisen
myötä sama kehitys jatkuu.
Työttömyyden ja lomautusten lisääntyessä yhä useammat suomalaiset joutuvat
yhä pahempiin taloudellisiin
vaikeuksiin. Tämä näkyy jo
nyt monilla paikkakunnilla
toimeentulotukiasiakkaiden
määrän kasvuna ja toimeentulohakemusten käsittelyaikojen pidentymisenä.
Maassamme on huolestuttavan paljon kotitalouksia, joiden rahat eivät yksinkertaisesti riitä elämiseen.
Tiukoilla ovat erityisesti
yksineläjät, yksinhuoltajat,
pienituloiset lapsiperheet ja
kansaneläkkeen varassa elävät eläkeläiset. Suurta helpotusta näille ihmisryhmille
eivät tuo edes yhteiskunnan

tuet: esimerkiksi perusturva
ja toimeentulotuki ovat jääneet 35 prosenttia jälkeen
ansioiden kehityksestä, ja
kuitenkin hinnat nousevat
koko ajan. Asuminen alkaa
olla etenkin pääkaupunkiseudulla jo kohtuuttoman
kallista. Monessa perheessä
leijonanosa tuloista kuluu
vuokraan, minkä seurauksena joudutaan tinkimään
ruoan laadusta, vaatteista
ja lasten harrastuksista.
Lyhytnäköistä maahanmuuttajapolitiikkaa
Hallituksen lyhytnäköisen
maahanmuuttopolitiikan
seurauksena Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä uhkaa räjähtää
käsiin. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan
turvapaikanhakijoita tulee
tänä vuonna noin 6000,
kun viime vuonna hakijoita
oli pari tuhatta vähemmän.
Seurauksena turvapaikkahakemusten käsittelyajat
uhkaavat venyä yli vuoden
mittaisiksi, mikä ei ole sen
enempää hakijoiden kuin
yhteiskunnankaan etu.
Turvapaikkahakemusten käsittelyyn tuleekin kiireesti lisätä henkilökuntaa,
jotta käsittelyajat saadaan
inhimillisen pituisiksi. On
hyvä, että hallitus on tämän

ymmärtänyt ja maahanmuuttovirastolle ollaan nyt
antamassa lisämäärärahaa
edellä mainittuun tarkoitukseen, mutta valitettavasti
kahdella miljoonalla eurolla
ei vielä ongelmaa ratkaista,
kun valtion tuottavuusohjelmakin puree. Maahanmuuttoviraston mukaan todellinen lisätarve ruuhkien
purkamiseksi olisi noin 80
työntekijää, joiden palkkaamiseen tarvittaisiin yli neljä
miljoonaa euroa.
Veronkevennykset
peruutettava
Nykyisessä taloustilanteessa
valtion työllisyyttä ja taloudellista elpymistä tukevat
toimet ovat välttämättömiä.
Elvytystoimien rahoittamiseksi joudutaan ottamaan
lainaa, mutta perussuomalaisten mielestä hallituksen
tulisi sen lisäksi peruuttaa
suurituloisia suosineet veronkevennykset jo sosiaalisen oikeudenmukaisuudenkin nimissä.

Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron
eduskunnassa vuoden
2009 lisätalousarviosta
keskusteltaessa piti
kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner
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NUORET

Nuoret kokoontuivat Kotkassa
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokous pidettiin
lauantaina 28.2. Kotkassa
Hotelli Seurahuoneella, joka sijaitsee aivan kaupungin
keskustassa.
Tervetulopuheen piti
Kymen piirin puheenjohtaja
Juho Eerola, joka kertoi Perussuomalaisten tilanteesta
Kotkassa. Perussuomalaiset
saivat kaupunkiin ensimmäistä kertaa neljä kaupunginvaltuutettua.
Valtuustokausi on alkanut hyvin värikkäästi. Yksi
ryhmän jäsenistä on tehnyt
valtuustoaloitteen, jonka
seurauksena kaikki neljä
ryhmän jäsentä olivat joutuneet poliisikuulusteluihin
epäiltynä rikoksesta. Asia
koskee menneitä aikoja, ja
sen ympärillä vellovaa poliittista keskustelua. Perussuomalaisten hyvä menestys

kunnallisvaaleissa oli selvästi ollut kova pala vanhoille
puolueille. Todennäköisesti
tavoitteena on saada neljä
kunnanvaltuutettua lopettamaan kokonaan valtuustouransa heti alkumetreillä.
Nähtäväksi jää, ottaako
syyttäjä syyttääkseen asiaa
ensin tutkittuaan.
Juho Eerola toi tervehdyspuheessaan myös ilmi
tyytyväisyytensä kokousväen runsauteen ja siihen, että
nuoret olivat valinneet juuri
Kotkan kokouspaikakseen.
Nuorilla hyvä meininki
päällä
Nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala kertoi
Ylen tutkimuksesta, jossa
oli todettu puolueen olevan
todellinen työväenpuolue.
Kansalla on paljon odotuk-

Paikalla oli runsaasti kokousväkeä.

Kokousta johti Vesa-Matti Saarakkala, sihteerinä toimi
Simo Grönroos.

sia ja toiveita Perussuomalaisten suhteen. Äänestäjät
eivät luota SDP:n ja Vasemmistoliiton puheisiin, koska
nämä puolueet ovat kautta
aikojen puhuneet enemmän
kuin tehneet tekoja kansan
hyväksi. Nyky-yhteiskunnassa ihmiset eivät halua
olla sosialisteja.
Perussuomalaiset ovat
saaneet hyvin tuotua julki
EU- ja kapitalimi-vastaisuutensa. Tämä on tietenkin eri
asia kuin yrittäjävastaisuus.
Saarakkalan mukaan kapitalismi ja juppius harmittaa
ihmisiä edelleen.
Puolueeseemme pääsee
mukaan, olitpa sitten vasemmalla tai oikealla, ja tämä on hyvä asia. Demareilla johto ja rivijäsenet eivät
ole samalla aaltopituudella,
Perussuomalaisilla taasen
tämä yhteys toimii loistavasti. Perussuomalaisten
nuorisojärjestö on vahva
aatejärjestö, josta nousee
tulevaisuuden päättäjiä tähän puolueeseen ja yhteiskuntaan.
Kokouksessa
keskusteltiin paljon

Kymen piirin puheenjohtaja Juho Eerola toivotti yleisön
tervetulleeksi Kotkaan.

- Minä liityin puolueeseen,
eikä puolue minuun. Tämä
on yksi perusperiaatteita
nuorilla. Sääntömuutosasiat puhuttivat paljon kokousväkeä. Sääntöuudistus

mentiin läpi lukemalla kohta kohdalta, ja aina tarpeen
vaatiessa
keskusteltiin.
Nuorisojärjestöt paikkakunnilla eivät ole sen piirin
alaisia, joissa sijaitsevat,
vaan suoraan valtakunnallisen nuorisojärjestön alaisia.
Valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsenyyttä ei vaadita, jos haluaa toimia paikallistason nuorisojärjestössä. Samalle paikkakunnalle
ei voida perustaa kahta tai
useampaa nuorisojärjestöä.
Tästä käytiin kokouksen
pisin keskustelu. Nähtiin
ongelmana mahdollisuus,
jossa syntyy kilpailevia
kuppikuntia jotka perustavat oman järjestönsä paikkakunnalle mahdollisesti
henkilökemioiden takia.
Vastaavasti ei löytynyt oikein vastausta tilanteeseen,
jossa naapurikunnissa on
toimivat nuorisojärjestöt ja
nämä kunnat päättävätkin
jonakin vuonna yhdistyä
yhdeksi kunnaksi.
Mielestäni vaikeita tilanteita ratkaistavaksi, toden
totta. Nettisivujen uudistus
puhututti siinä kuin uusi
ulkomaalaislakikin. Roni
Mänttäri ehdotti nuorisojärjestön ikärajaa nostettavaksi nykyisestä 35 vuodesta 40 vuoteen. Perusteluiksi
hän mainitsi vanhempien
henkilöiden kokemuksen ja
asiantuntevuuden rikkau-

den. Ehdotus ei saanut suurempaa kannatusta kokousväeltä. Opetusministeriökin
pitää 30 vuoden ikärajaa
sopivana nuorisojärjestöjen
yläikärajaksi. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että
vanhemmat puolueen ihmiset ovat tervetulleita seuraamaan nuorten kokouksia
läsnäolo- ja puheoikeudella,
jonka kokous aina kokouskohtaisesti myöntää.
Kokousväelle tarjottiin
kokouksen lopuksi maittavat kahvit, teet ja suolaista
maittavaa piirakkaa.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Roni Mänttäri ehdotti
nuorisojärjestön ikärajaa
nostettavaksi

KOTKA - FAKTOJA
Kotka sijaitsee Helsingistä noin 150km itään, merikaupunki täyttää 150 vuotta. Kaupungissa on kukoistava vientisatama ja sen kautta viedään paljon
tavaraa Venäjälle. Satama ja puunjalostus kaupungissa ovat vahvoja tänäkin päivänä.
Kotkan meripäivät on se tapahtuma, josta moni suomalainen ja ehkäpä ulkomaalainenkin kaupungin tunnistaa. Tapahtuma kerää merihenkisiä
kävijöitä reippaasti yli 150 000 ihmistä ympäri
maailmaa. Kotkassa nähdään tuolloin mm. suuria purjeveneitä, Tall Ships` Races satamaan tulee
silloin ympäri maailmaa mielenkiintoisia isoja purjeveneitä joihin tapahtuman kävijät pääsevät sisälle
tutustumaan.
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Perussuomalaisten
ansiosta politiikkaan
Euroopan Unionin toimintaa

Tuusulan Kellokoskella
asuvan 28-vuotiaan
Heta Lähteenaron
yllätti hänen ensikertalaisena kunnallisvaaleissa keräämänsä
huima äänisaalis, 238
ääntä. Äänimäärä
oli suurin Tuusulassa
ensimmäistä kertaa
ehdolla olleista ja kaikista ehdokkaistakin
korkeimpien joukossa.
- Kaikki Tuusulan perussuomalaiset ehdokkaat olivat
mukana ensimmäistä kertaa, ja kaikki saivat suuren
kannatuksen. Kolmeen pekkaan keräsimme yhteensä
yli 400 ääntä, Heta kertoo.
Kellokosken sairaalan
oikeuspsykiatrisella osastolla sairaanhoitajana toimiva
Heta on vielä pari kuukautta hoitovapaalla, joten kesäkuuhun saakka on vielä
aikaa opiskella valtuustoasioita. Perehtyminen valtuustotyöhön ja moninaisiin
luottamustehtäviin viekin
Hetalta vielä lähes kaiken
vapaa-ajan. Kaikki ylimääräinen aika menee perheelle.
- Saimme kaikille ehdokkaille lautakuntapaikat
ja vähän ylimääräisiäkin.
Jokaiselle löytyi mieluinen
homma, joten he varmasti
pysyvät aktiivisina kuntapolitiikassa. Itse sain sosiaali- ja terveyslautakunnan
varajäsenyyden, sosiaali- ja
terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varsinaisen
jäsenyyden ja keskusvaalilautakunnan varajäsenyyden. Sain paikan myös Kellokosken kehittämistoimikunnasta, jonka erityisesti
halusin. Toimikunta seuraa
Kellokosken alueen kehitystä ja tekee esityksiä ja aloitteita alueen kehittämiseksi.
Tuusulassa yhteistyö
toimii
Jo neljä vuotta sitten puolueeseen liittynyt Heta Läh-

Kesäajan myötä kuljemme kohti valoisampia
aikoja. Mielestäni samaa valoisuutta ei kajasta
EU:sta kohti pohjoisen pientä maatamme, vaikka
olemmekin menossa kohti tärkeitä parlamentin
vaaleja. Näissä vaaleissa kannattaa äänestää sellaista EU-kriittistä henkilöä, joka toimisi perussuomalaisena palovaroittimena.
Tekijänoikeusasioista on väännetty EU:ssa pitkään, lobbarit puolesta ja vastaan ovat tehneet
parhaansa vaikuttaakseen päättäjiin oman mielipiteensä mukaisesti. Päätös artistien nykyisen 50
vuoden tekijänoikeuslain nostamisesta 95 vuoteen
saa lopullisen päätöksensä lähipäivinä. Luulen, että
päädytään jonkinlaiseen kompromissiin, ehkäpä 75
vuoden paikkeille. Onhan musiikin tekijöiden leipä
tunnetusti kapea ja harvoin edes pitkä. John Lennonin 50 vuoden raja alkaa tulla pian täyteen, joten EU:n parlamentin päätös tulee sopivaan aikaan
tuomaan pientä lisäansiota Lennonin edunsaajille.
Potilasjärjestöt ovat lobanneet ja lääketeollisuuden edustajatkin ovat varmaan tehneet oman osansa potilaiden liikkuvuuden takaavan direktiivin läpimenon puolesta. Tämä laki takaa mahdollisuuden hoidattaa itseään missä tahansa EU:n maassa,
ja saada siltä ajalta täysmääräinen potilaskorvaus
omasta maastaan. Parlamentin jäsenmaissa hoidot
ovat hyvin eritasoisia. Käykö tässä niin, että köyhä
suomalainen ei pääse ajoissa hoitoon kotimaassaan, kun paikan on jo ostanut rikas saksalainen
tai englantilainen? Näiden maiden maksuvalmius
houkuttelee ottamaan suomalaiseen sairaalaan paremmin maksavia potilaita. Komissio pyrkii pääsemään eroon kahden kerroksen väestä unionin
alueella, taatakseen tasavertaisuuden periaatteen
direktiivin toteutumisen jäsenmaissaan.
Ilmastokysymyksiä selkeytetään
Tuusulan uusi kunnanvaltuutettu Heta Lähteenaro asuu Kellokoskella aviomiehensä
Timin, viisivuotiaan poikansa Akin ja yksivuotiaan tyttärensä Kertun kanssa. Ensimmäistä
kertaa valtuustoon valittu Heta on erityisen tyytyväinen paikasta Kellokosken kehittämistoimikunnassa, jossa voi parhaiten vaikuttaa oman kylän asioihin.

teenaro laskee perussuomalaisten ansioksi sen, että politiikka alkoi häntä ylipäänsä kiinnostamaan. Puolue
poikkesi alusta saakka selkeästi valtapuolueista ja on
vuosien kuluessa aina vain
parantanut otettaan.
- En kyllä puoluetta
vaihtaisi mistään hinnasta.
Vaikka nyt lokaa heitelläänkin, kyllä sitä on oppinut
tuntemaan oman puolueensa ja oman porukkansa ja
tietää mikä on totta ja mikä

ei. On vaikea sanoa mitään
yksittäistä asiaa, joka perussuomalaisessa aatemaailmassa eniten viehättää.
Kenties se on isänmaallisuus
ja EU-kriittisyys, johon itse
pienviljelijäperheeseen syntyneenä olen kasvanut.
Tuusulassa toimii yhteistyö perussuomalaisten ja
muiden puolueiden välillä
hyvin, eikä ole mitään vanhoja kaunoja hiertämässä
välejä. Myönteisen vastaanoton kaikilta saanut Heta

odottaa paljon tulevalta
valtuustokaudelta.
- Uskon, että nuorisotyöhön panostetaan Tuusulassa lähiaikoina paljon
johtuen siitä, että meillä on
äärimmäisen taitava nuorisovaltuutettu Essi Piironen, jota aion tukea hänen esityksissään. Se tuli minulle yllätyksenä, että Tuusulan parhaat
aloitteet on tähän mennessä
tehnyt nuorisovaltuutettu.
Teksti: Mika Männistö

Työttömät poliisit työllistetään
Tällä hetkellä työttömänä
olevat poliisit tullaan poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan työllistämään
viimeistään tämän vuoden
heinäkuussa.
- Tilanne eri puolilla
Suomea on jonkin verran
erilainen, mutta kaikkialla

lopputulos tulee olemaan
se, että työttömät poliisit
työllistetään viimeistään
1.7. tänä vuonna. Senkin
jälkeen luonnollisesti joitakin kymmeniä tulee olemaan työttömänä johtuen
esimerkiksi siitä, että henkilö ei halua ottaa työtä vas-

taan kaukaa kotoa olevalta
paikkakunnalta, Paatero
toteaa Poliisi-lehden verkkosivulla julkaistussa blogissaan.
Poliisilaitoksille
on
jaettu 4,4 miljoonan euron
lisämääräraha työllistämiseen. Poliisin ylijohto on

varautunut jakamaan vielä
vähintään 4,1 miljoonaa
euroa poliisin työllistämiseen.
Tällä hetkellä on lähinnä vuoden 2008 syyskuussa
ja sen jälkeen valmistuneita
poliiseja työttömänä laskutavasta riippuen 150-200.

Euroopasta ollaan luomassa vihreämpää ja ilmastoystävällisempää saareketta maapallolla. Elvytyspaketista 15% pitäisi sijoittaa vihreään elvytykseen. Uskoakseni vain harvassa unionin maassa tämä tavoite
toteutuu, taloudelliset asiat ajavat ympäristöasioiden
edelle. Itämeren strategia on hyvällä mallillaan, meille väitetään. Meri vain saastuu entisestä enemmän,
kumma juttu, eikö totta? Suomalaisten yritysten ympäristöteknologia on huippuluokkaa, joka on hyvä
kilpailuvaltti muuttuvassa Euroopassa. Yhdysvallat,
Kiina ja Korea ovat hurjassa nousussa ympäristötekniikassa ja nämä maat valtaavat yhä kiihtyvällä
vauhdilla kärkipaikkoja Unionin alueella.
Nuuska ei kiinnosta
Unionissa ei käsitellä nuuskaa lainkaan, mahtavatko he edes tietää mitä se on? Nuuska kuuluu
samaan sarjaan kuin suomalainen mämmi. Asiasta
on tehty Suomessa puoluepoliittinen mediasirkus,
jota pyörittää RKP. Mielestäni asia on mitätön, kun
samaan aikaan Unkarissa ja Slovakiassa maiden talous on romahtanut. Näissä jäsenmaissa syytetään
kansallista hallitusta tapahtuneesta ja haetaan apua
tukipaketin muodossa unionilta. Tupakkaveron
korotus on esillä. Parlamentissa tupakkaverouudistukseen sisältyy savukerasian vähimmäisveron
nostaminen 1,5 euroon 2014 mennessä. Mietinnön
esittelijä asiassa on unkarilainen konservatiiviedustaja Zsolt Laszlo Becsey. Lopullisen päätöksen tekee neuvosto, kuten verotusasioissa yleensäkin.
Nuuska ei kiinnosta unionissa.
Harri Lindell
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EU-ehdokkaiden matkassa
Lahdessa ja Hämeenlinnassa
Lauantaina 14.3. kokoontuivat Hämeenlinnan Seudun Perussuomalaiset Hämeenlinnaan kuulemaan Kike Elomaan ja Lauri Heikkilän mielipiteitä EU:sta ja
sen tulevaisuudesta.

2002. Hyvä muisti ja halu
oppia on vienyt miestä elämässään eteenpäin. Työnteko, niin ruumiillinen kuin
henkinen, on Laurin johtotähtiä tässä elämässä. Lauri
pohti puheessaan sitä, miksi
Suomeen tuodaan ulkomailta työvoimaa vaikka työttömiä on omasta takaa. Hänen
kotiseudullaan Salossakin
työttömyys on huipussaan.
Laurin käsityksen mukaan päättäjien tarkoitus
on luoda toiset työvoimamarkkinat, jotka ovat halvan työnvoiman markkinat.
Ahneus on saanut työnantajat valitsemaan ulkomaalaiset työläiset kalliimman kotimaisen työvoiman sijaan.

Politiikka puhutti
Cafe Reskaan oli kokoontunut politiikasta kiinnostuneita ihmisiä kuulemaan
mitä sanottavaa ehdokkailla olisi tulevista EU-vaaleista. Molemmat kertoivat
olevansa EU-kriittisiä.
Lauri Heikkilän mielestä Suomen maatalouden
alasajo on tosiasia, eikä ole
tarkoituskaan että Suomessa
tuotettaisiin tulevaisuudessa
elintarvikkeita. EU:n suuret
maat haluavat tuottaa ne itse ja myydä sitten Suomeen.
Elintarvikkeiden hinta on
silloin ulkomaisten kauppiaiden määrättävissä, kun Suomen tuotanto on poistunut
kokonaan. Nykyinen päätös
maksaa viljan viljelijälle tukea riippumatta siitä paljonko tuotat, on ensimmäisiä
askelia maatalouden täydelliseen alasajoon. Millä sitten
kaupungeissa köyhät ostavat
leipää kun hinnat ovat korkealla? Rikkaat pärjäävät kyllä.
Kike Elomaa lupasi olla
paljon yhteydessä suomalaisiin äänestäjiin, jos hänestä
tehdään meppi.
- En ole niitä hiljaisempia tyttöjä.
Kike lupasi tavata paljon
ihmisiä vaalikampanjansa
aikana. Tätä hän pitää paljon tehokkaampana keinona
kuin sanomalehtien palstoilla kampanjointia. Kikellä
oli tilaisuudessa myytävänä

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Mikko Vainio Lahdesta kertoo muutaman vitsin yleisölle. EU-ehdokkaat Kike ja Lauri
kuuntelevat vieressä veteraani kansanedustajaa.

uusia levyjään, seinäkalentereita ja kortteja sai ilmaiseksi
mukaansa muistoksi tilaisuudesta tai tuttaville vietäväksi.
Entisenä kehonrakennuksen
maailmanmestarina Kike ihmetteli, miksi mepeille pitää
rakentaa Brysseliin 10 miljoonan euron kuntosali, kun
hän alan ihmisenä pystyisi
sen tekemään 500 000 eurolla. Tämäkin sali kelpaisi
varmasti harrastajille.
Elomaa ja Heikkilä
Lahdessa
Lahden kaupungin kirjaston auditorioon kokoontuivat Lahden seudun aktiiviset Perussuomalaiset kuun-

telemaan Kike Elomaata ja
Lauri Heikkilää.
Perussuomalaisena
palovaroittimena
Brysselissä
Kike Elomaa kertoi tarkoituksestaan kiertää vaalien
alla aktiivisesti koko Suomea. Hänellä on kokomusta kiertämisestä, onhan hän
viihde taiteilijana kiertänyt
nyt jo 24 vuotta Suomea ristiin rastiin.
EU:n tapaa ymmärtää
demokratia Elomaa piti
kummallisena. Irlannin pitää äänestää uudestaan perustuslaista, vaikka kansa
jo äänesti selvin luvin lakia

Hämeenlinnassa ehdokkailla oli hyviä keskustelukumppaneita.

vastaan. Tämä on nyt sitä
demokratiaa, kun kansa äänesti väärin päättäjien mielestä. Suomessakin pitäisi
järjestää kansanäänestys asiasta. Mutta eihän se tietenkään näin mene. Ovathan
Suomen edustajat jo asiasta
äänestäneet kiltisti ja oikein.
Suomalaiset saavat korkeintaan äänestää jostakin laulukilpailusta televisiossa.
- Minä voisin olla tiukka
mutta diplomaattinen nainen meppinä. Suomalaisen
perussuomalaisena palovaroittimena EU:ssa, Kike
aprikoi.
Halvan työvoiman
markkinat tulossa
Lauri Heikkilä kertoili Lahdessa olleensa 22 vuotta
alkoholiparantolassa, ei
hoidettavana vaan paremminkin hoitajana. Hänen
vanhempansa olivat töissä
parantolassa, ja siinä sitä oli
opittu paljon ihmiselämästä
ja sen heikkouksista. Maanviljelystä pienellä 15 hehtaarin maatilalla Lauri oppi
tekemään jo pienestä pojasta. Vanhemmat kuitenkin
tekivät viisaita päätöksiä jo
70-luvulta asti. He sanoivat, että ei tämä maanviljelys elätä tulevaisuudessa ja
laittoivat poikansa Laurin
opinahjoon.
Hyvin poika onkin pärjännytkin ja valmistui maisteriksi 20 vuotta sitten ja
ﬁlosoﬁan tohtoriksi vuonna

Hämeen piirin varapuheenjohtaja Seppo Venesjärvi juonsi
vaalitilaisuuden Lahdessa.

Hämeenlinnan puheenjohtaja Antero Niemelä juonsi
tilaisuuden mallikkaasti
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Hallitus oli menossa p---e edellä
puuhun eläkeiän korotuksessa!

Oli aika hupaisaa kuunnella jokin aika sitten pääministeri Vanhasen ja lähinnä
SDP:n Jutta Urpilaisen väittelyä television ajankohtaisohjelmassa. Eläkeikäkeskustelu kävi kuumimmillaan. Välillä tuntui ettei
kumpikaan keskustelijoista
ollut selvillä mikä oli asia
ja mistä väiteltiin. Muut
mukana olleet keskustelijat
yrittivät puhua hieman faktatietoakin väliin.
Vanhasen hiihtolenkillä
saama neronleimaus eläkeiän korottamisesta noin
vaan 65:n vuoteen oli niin
pipon alle iskostunut, ettei
muita vaihtoehtoja sinne
tuntunut mahtuvan. Urpilainen välillä myönsi ja välillä kielsi Vanhasen olevan
oikeassa. SDP:n puheenjohtajalle tuntui tärkeintä
olevan se, ettei heiltä ole
kysytty asiasta mitään. SDP
sai tuosta Vanhasen neronleimauksesta oivaa vetoapua alaspäin valuneisiin
gallup-lukuihinsa.
Tosiasia jonka kaikki
varmasti myöntävät on se,
että Suomessa siirrytään

eläkkeelle hieman liian aikaisin. Keskimääräisesti
noin 61-vuotiaina. Se ei
tosin paljoakaan poikkea
muista pohjoismaista, eikä
myöskään Euroopan mittakaavassa ole keskivertaisesti
suuria eroja. Eläkkeelle siirtymisen laskutavoissakin on
hieman poikkeamia.
Suomessa
kuitenkin
eläkkeiden osuus bruttokansantuotteesta
on
OECD- maiden vertailussa
reilusti alle keskitason.
Hyvin vähän, jos ollenkaan on keskusteltu siitä
tosiasiasta, että on suuria
eroja eläkkeelle siirtyvien
osalta työssäolokertymän
pituudella. Monet noin
kuusikymppisenä eläkkeelle
jäävistä ovat jo tehneet lähes 45:n vuoden työrupeaman. Eiköhän siinä ole riittävästi eläkettä kerrytetty.
Tietty vapaaehtoisuus
säilyttämällä ja työolosuhteita helpottamalla eläkeikää lähestyttäessä, päästään varmasti parempaan
lopputulokseen kuin pakkokeinoilla. Esimerkiksi
hoitoalalla yövuoroista vapauttamalla ja mahdollisesti muutamilla vapaapäivien
lisäyksillä olisi kannustava
merkitys. Jos ei sillä saralla
tehdä mitään, tulee työkyvyttömyyseläkeläisten määrä lisääntymään.
Myöskin
käytännön
järjestelyissä hallituksella
olisi tullut monia ongelmia.
Erilaisten eläkejärjestelmien
yhteensovittaminen, työkyvyttömyyseläkkeiden tule-
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van ajan kertymä jne. On
useita erityisaloja, joissa
eläkkeelle siirtymisikä on
sovittu lain puitteissa, mm
.pankinjohtajilla 60 vuotta. No he todennäköisesti
tekevätkin tässä maassa
raskaimmat työt!
Suomi ei ole eläkkeiden kanssa vielä ollenkaan
ahdingossa. Eläkerahastot riittävät tällä menolla
kohtuullisen hyvin, mikäli
niitä taitavasti hoidetaan.
Ikäluokka, joka nyt on
pikkuhiljaa siirtymässä
eläkkeelle on myöskin
eniten
eläkerahastoja
kartuttanut. 50-luvulla
syntyneet ikäluokat ovat
jo paljon pienempiä, joten vaikka toivottavasti
elämmekin vanhemmiksi, ei eläkeläisten määrä
suhteessa lisäänny tulevinakaan vuosikymmeninä. Tärkeintä on, että
nuorille on antaa työtä
heti ammattiin valmistuttuaan, että pääsevät kasvattamaan omaa eläkerahastoaan. Hyvin vähälle
keskustelulle on jäänyt se
lähes 20 prosenttia työttömistä nuorista (noin
40000 – 50000 henkeä),
joilla ei tällä hetkellä ole
työtä. Näistä ihmisistä
maan hallituksen pitäisi
huolestua, eikä pelkästään
maahanmuuttajien työllistymisestä, tai työperäisen
maahanmuuton tarpeesta.
Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille ry.

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Asiantuntijalääkäreiden lausuntojen
painoarvo työkyvyttömyyseläkkeestä päätettäessä
Minulle tulee lainsäädäntötyössäni kasvavassa määrin
palautetta kansalaisilta,
jotka eivät ole mielestään
saaneet oikeutta vakuutusoikeudessa. Samanlaista
palautetta tulee myös joistakin vakuutusyhtiöiden
eläkepäätöksistä eduskunnan
oikeusasiamiehelle
tehdyistä kanteluista, joista
saatuihin ratkaisuihin ei olla tyytyväisiä.
Oikeusasiamies käsitteli vuonna 2007 yhteensä 3
544 kantelua, mutta niistä
vain 39 johti huomautukseen, 15 esitykseen ja 502
käsitykseen eli siihen, että
eduskunnan oikeusasiamies
on saattanut käsityksensä
valvottavan tahon tietoon.
Oikeusasiamiehen ratkaisuun tyytymättömällä on

mahdollisuus saattaa asiansa lopulta aina Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimeen asti.
Onko Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antanut
minkäänlaisia evästyksiä tai
suosituksia Suomelle siitä,
millainen painoarvo Suomessa tulee antaa ns. asiantuntijalääkäreiden lausunnoille suhteessa muiden lääkäreiden lausuntoihin, kun
kyse on työkyvyttömyyden
tai siihen johtaneiden syiden
määrittelemisestä työkyvyttömyyseläkkeestä päätettäessä, ja jos on, niin onko
sillä ollut lainsäädännöllisiä
vaikutuksia, vai pitääkö esimerkiksi sellaisen henkilön,
joka on saanut vakuutusyhtiöltä kielteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen useis-

ta työkyvyttömyyseläkettä
puoltavista lääkärinlausunnoista huolimatta ja päätöstä ei vakuutusoikeus ole
muuttanut eikä eduskunnan
oikeusasiamieskään katsonut virheelliseksi, saattaa
asiansa aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen,
mikäli hän ei ole tyytyväinen suomalaisten oikeusasteiden tekemiin ratkaisuihin
ja haluaa yhä muutosta eläkepäätökseensä eli tutkiiko
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ylipäätänsä yksittäisen kansalaisen saamia
lääkärinlausuntoja, jotka
näissä
eläkepäätöksissä
ovat keskeisimmässä roolissa?
Helsingissä 6.3.2009
Timo Soini

Kipulääkkeet ja
kipupotilaiden asema
Suomessa joka neljäs kärsii tutkimusten mukaan
elämänsä jossain vaiheessa
kivusta yli kolmen kuukauden ajan. Kaikista suomalaista yli 10 % kärsii
päivittäisestä tai jatkuvasta
kivusta, johon he käyttävät
jatkuvasti taikka ajoittain
kipulääkkeitä joko reseptillä tai itsehoitona.
Kivun syyt saattavat
jäädä selvittämättä pitkällistenkin tutkimusten jälkeen. Joidenkin lääkäreiden
mielestä potilas saattaa jopa

kuvitella kivut, vaikka kyse
olisi todellisesta kivusta.
Kivulle on kuitenkin pystytty diagnosoimaan useita
syitä, esimerkiksi reuma ja
sen monet muodot, kuten
ﬁbromyalgia.
Suomessa toimii kipuun
erikoistuneita hoitolaitoksia, joiden tekemällä arvokkaalla työllä on pystytty
lievittämään kipupotilaiden
arkea, ja työikäiset potilaat
pystyvät pääsääntöisesti jatkamaan työelämässä. Väestön ikääntyessä kipututki-

muksen ja ennen kaikkea
hoitomuotojen kehittäminen on entistä tärkeämpää
ikäihmisten hyvän elämänlaadun varmistamiseksi.
Onko kipulääkkeiden
korvattavuutta suunniteltu
laajennettavaksi ja millä tavalla kipupotilaiden tunnistamista ja heidän hoitoaan
on suunniteltu parannettavaksi suomalaisessa terveydenhuollossa?
Helsingissä 6.3.2009
Pentti Oinonen

■ ESKO

Kamerapuhelimien käyttöä ei voi kieltää
terveydenhuollon yksiköissä
Terveydenhuollon toimintayksiköissä ei voida kokonaan kieltää kamerapuhelimien käyttöä yksityisyyden
suojan turvaamiseksi, katsoo
eduskunnan oikeusasiamies
Riitta-Leena Paunio. Tämä
johtuu perusoikeutena turvatusta sananvapaudesta.
Asia tuli oikeusasiamiehen tutkittavaksi kantelun
johdosta. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja oli
kieltänyt kokonaan kamerapuhelinten käytön sairaanhoitopiirin sairaaloissa
ja muissa toimintayksiköis-

sä. Päätöksen tarkoituksena
oli ollut suojata potilaiden
yksityisyyttä.
Perusoikeuksien
punnintaa
Oikeusasiamiehen mukaan
kyse on kahden perusoikeuden, sananvapauden ja
yksityiselämän suojan välisestä punninnasta. Vastakkain ovat toisaalta kamerapuhelinta käyttävän oikeus
sananvapauteen, toisaalta
potilaan oikeus yksityisyyteen. Tällöin punnitaan vas-

takkaisten perusoikeuksien
merkitystä.
Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan kamerapuhelimella kuvaaminen
terveydenhuollon yksikössä
ei ole sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan oikeuden käyttämistä. Sen sijaan
yksityisyyden suojan tarve
terveydenhuollossa on korostuneen suuri, ja kyse on
yksityisyyden suojan ydinalueesta.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
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Puoluekokous Seinäjoen Kampustalolla,
Seinäjoki-salissa 16.-17.5.2009

Aalto-keskus. Kuvassa myös Lakeuden Ristin kellotorni (65 m). Kuva: Seinäjoen kaupunki.

Hotelleja Seinäjoella

Leirintä- ja caravan-alueet

Best Western City Hotel Seinäjoki

Hotelli Stuertti

Kalajärven virkistysalue

Seinäjoen Matkailuyrittäjät

Kalevankatu 2, 60100 Seinäjoki
50 m rautatieasemalta
p. (06) 215 9111, f. (06) 215 9112
Email: cityhotel@sdr.ﬁ
www.sdr.ﬁ/cityhotel

Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki
10 min. rautatieasemalta ja lentokentältä
p. 020 741 8181
Email: stuertti@stuertti.ﬁ
www.stuertti.ﬁ/hotelli.html

Mökkejä, leirintäalue ja sf-caravanalue.
Uimaranta, vesiliukumäki, pienoisgolf,
luontopolku, kalastusmahdollisuus, lauantaisin lavatanssit, www.kalajarvi.info
www.caravan-kalajarvi.ﬁ

Majoitus, ruokailu, ruokapalvelut, mökit, vapaa-aika, perhejuhlat, kokoukset,
kokoustiloja, tapahtumia, nähtävyyksiä,
ravintolat, SF-Caravan, Kalajärvi
www.seinajokimatkailu.com

Hotelli Cumulus Seinäjoki

Hotelli Alma

Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki
100 m rautatieasemalta
p. (06) 418 6111, f. (06) 418 6299
Email: seinajoki.cumulus@restel.ﬁ
www.cumulus.ﬁ

Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki
rautatieaseman vieressä
p. (06) 421 5200
Email: almasjk@netikka.ﬁ
www.veturitalli.info/hotelalma

Sokos Hotel Lakeus

Perhehotelli Nurmela

Torikatu 2, 60100 Seinäjoki
300 m rautatieasemalta
p. 010 764 8000, f. 010 764 8199
Email: lakeus.seinajoki@sok.ﬁ
www.sokoshotels.ﬁ

Kalevankatu 29, 60100 Seinäjoki
500 m rautatieasemalta
p. (06) 414 1771, f. (06) 414 1774
Email: hotellinurmela@netikka.ﬁ
www.netikka.net/hotellinurmela

Sokos Hotel Vaakuna

Hotelli Fooninki

Kauppatori 3, 60100 Seinäjoki
400 m rautatieasemalta
p. 010 764 7000, f. 010 764 7199
Email: vaakuna.seinajoki@sok.ﬁ
www.sokoshotels.ﬁ

Kaarretie 4, Hyllykallio,
Hyllykallion kauppakeskuksessa
p. (06) 421 7700, f. (06) 421 7770
Email: myynti@hotellifooninki.com
www.hotellifooninki.com

Kokoukseen ilmoittautuminen
Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan Seinäjoen puoluekokoukseen ruokailu- ja
tilatarpeiden mitoittamiseksi. Ilmoittautumiset: Tiina Sivonen tai Marjo Pihlman puh.
020 7430 800 tai sähköpostilla tiina.sivonen@perussuomalaiset.ﬁ tai marjo.pihlman@perussuomalaiset.ﬁ
Muistathan maksaa jäsenmaksusi vuodelta 2009 ennen puoluekokousta, jotta
pääset mukaan vaikuttamaan Seinäjoella.

ETÄISYYDET SEINÄJOELLE
Helsingistä

357 km

Oulusta

325 km

Turusta

295 km

Kuopiosta

316 km

Tampereelta

180 km

Vaasasta

Jyväskylästä

197 km

Rovaniemeltä

78 km
532 km

Kokouspaikkana toimiva Kampustalo on osoitteessa Keskuskatu 34
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Kaksoisverotuksen
elinkautisvangit
Ruotsin paluumuuttajat
ovat Suomen valtiovallan
kaksoisverotuksen elinkautisvankeja. Vaikka Ruotsin
eläkettä nauttivien kaksoisverotus kiellettiinkin
EU-tuomioistuimessa niin
sanotun Rundgrenin sopimuksen nojalla, voidaan
kieltoa edelleen kiertää niiden paluumuuttajien osalta,
jotka saavat eläkettä molemmista maista.
- Ruotsin paluumuuttajia käsitellään kuin rikollisia tämän kaksoisverotuksen myötä. Meitä, jotka
olemme työttöminä lähteneet leivän perässä Ruotsiin 60-70-luvuilla sankoin
joukoin, emme sosiaalitoimiston luukulle vaan tekemään työtä elääksemme.
Nyt, kun kotimaan kaipuu
on tuonut meidät takaisin,
on meistä löydetty uusia
veronmaksajia
Suomen
valtiolle Ruotsin eläkettä
hyväksikäyttäen. Kukahan
lienee senkin latuvision ideoinut aikoinaan? tilittää paluumuuttaja ja eläkeläinen
Elsi Oikarinen.
Oikarinen lähti itse
perheineen Ruotsiin työn
perässä vuonna 1969 tehden raskasta työtä hitsauskonetehtaalla, kunnes
joutui työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 1989.
Vuonna 1990 hän rakensi

Parlamentissa puhuttua
Monikielisyys jakoi mielipiteitä
Parlamentti äänesti tiistaina monikielisyyttä koskevasta mietinnöstä, jolle tehtiin myös vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys. Äänestyksessä tämä
vaihtoehtoinen esitys voitti. Mietinnön keskeisenä
teemana on tuki kielten opetukselle Euroopassa.
Alue- ja vähemmistökielet nostetaan esille esimerkkinä Euroopan kulttuurin monimuotoisuudesta.
Alkuperäisen oma-aloitemietinnön tekijä oli
portugalilainen konservatiiviedustaja Vasco Graça
Moura. Äänestyksessä hänen mietintönsä kuitenkin hylättiin, ja sosialistien, liberaalien ja vihreiden
tekemä vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys hyväksyttiin äänin 335 puolesta, 279 vastaan ja 69 tyhjää.

Suomen valtio onnistuu edelleen kiertämään EU-tuomioistuimen kaksoisverotuksen
kieltävää päätöstä monien Ruotsin paluumuuttajien kohdalla.

talviasuttavan mökin Ristijärvelle. Hän joutui odottamaan monta vuotta ennen
kuin uskalsi palata Suomeen, sillä verotoimistosta
hänelle kerrottiin hänen
joutuvan maksamaan alle
kahdenkymmenen markan
työeläkkeen pohjaosastaan yli 14 000 markkaa
vuodessa veroa Suomen
valtiolle. Kun pohjaosa
lopetettiin sen pienuuden
takia, hän viimein sai verovapauden Suomesta ja
muutti mökilleen Ristijärvelle vuonna 2003.

Törkeän rasistinen
toimenpide
Vaikka Elsi Oikarinen saikin
verovapauden, hän tuntee
monia ihmisiä, jotka joutuvat maksamaan veroja kahdelle maalle olemattoman
pienten työeläkkeiden vuoksi. Pohjanmaan Paluumuuttajat ry on yrittänyt vedota
asiassa EU-tuomioistuimeen,
mutta asia ei etene Suomen
valtion virkakoneiston läpi.
- Tätä kurimusta hallitus vielä lisäsi vuosi sitten
4.4.2008 tekemällään päätöksellä, joka entisestään

kiristää uusien paluumuuttajien asemaa. Näin toimii
meidän ostettu bulvaaniporukka eli valtiovalta. Mielestäni tämä on suorastaan
törkeän rasistinen mielipide oman maan kansalaisia
kohtaan. Eikä uusia paluumuuttajia edes tule, he jäävät rajan taakse ja jättävät
rahansa sinne. Minun mielestäni eläkevarantorahat
eivät ole muuta kuin suurten herrojen kasinopelipaikkoja muutenkaan.

Parlamentti otti kantaa
koheesiopolitiikkaan
Parlamentti hyväksyi tiistaina viisi mietintöä, jotka
käsittelevät koheesiopolitiikkaa. Ne sisältävät parlamentin näkemyksen siitä, miten EU:n aluepolitiikan rahoitus tulisi parhaiten järjestää. Mietinnöissä
vaaditaan muun muassa selkeämpää erottelua aluepolitiikan vallan- ja vastuunjakoon jäsenmaissa.
Wojciech Roszkowskin (UEN, PL) mietinnön mukaan maaseudun asukkaiden tulotasoa sekä pääsyä
hyödykkeisiin ja palveluihin voidaan parhaiten lisätä
tukemalla muita kuin maatalouteen liittyviä toimia.
Tämän ei tulisi kuitenkaan alentaa viljelijöiden tuloja.
Mietinnössä komissiota pyydetään esittämään tarkat
tiedot ja ennusteita maaseutu- ja rakennerahastojen
varojen käytöstä sekä tarkastelemaan yhteisvaikutuksia, joita näiden rahastojen avulla voidaan luoda.

Teksti: Mika Männistö

Onko Vattajan avulla tehty politiikka
oikeuden- ja johdonmukaista?

Kokkolan perussuomalaiset jättivät tammikuussa
valtuustoaloitteen Lohtajan Vattajan alueen virkistyskäytön kehittämisen
puolesta. Aloitteen taustalla oli tieto mm. siitä, miten
virkakoneisto kaventaa
Naturan avulla rannikon
asukkaiden oikeuksia. –
Aloitetta ei juuri uutisoitu.
Jottei
poliittinen
hyöty ajautuisi väärään

ryhmään, valtuusto sai samasta asiasta kaksi aloitetta 9.3.09. Tekijöinä
ovat keskustan Puumala ja
kristillisten Kallis. - Se uutisoitiin! Linjanmukaisesti
kirjoitin nimeni aloitteisiin.
Perussuomalaisten johdonmukaisuus on tunnustettu,
kun kannatuksen mitattiin
13.3.09 olevan yli 9 %. Kepu kutistuu kuin pyy maailmalopun edellä ja Kd kypsyy omassa liemessään.
Ollessaan puolustusministerinä Seppo Kääriäinen
halusi tehdä Vattajasta armeijan täysmittaisen harjoitusalueen. Puolustusvaliokunnan jäsen, taktikko,
Bjarne Kallis sai tilaisuuden
tavoitella julkisuutta (Keskipohjanmaa 25.8.06) ja
hän etsi Suomen armeijalle

harjoituspaikkoja PohjoisRuotsista. Kallis otti taitavasti poliittisen hyödyn
Lohtajan Vattajan avulla.
Jutta Urpilainen ja Mika
Lintilä ilmoittautuivat poliittisen vastuun kantajiksi ja puolustivat armeijan
suunnitelmia mielipidekirjoituksellaan Keskipohjanmaa-lehdessä.
Himangan Pohjanpään
osakaskunnan rantakaavaan tuli 335 rakennuspaikkaa. Myöhemmin osa
niistä jäi Natura-alueelle.
Ympäristökeskuksen virkakoneisto ei anna rakentaa
omarantaisille saaritonteille rantautumispaikkaa
veneelle vedoten kaavan
määräyksiin. – Kaavoittajan
mielestä jokaiselle saaritontille kuuluu oma rantautu-

mispaikka. Joidenkin anomusten kielteisiä vastauksia
perustellaan läheisen Natura-alueen häiriintymisellä.
Sorsanpyytäjiltä kiellettiin ympäristöä saastuttavien lyijyhaulien käyttö, mutta ympäristöministeri Paula
Lehtomäki turvaa armeijan
sotaharjoitusoikeudet Vattajan Natura-alueella. – Tieto on peräisin Yle:n Radio
Keski-Pohjanmaan uutisesta. Kepulainen ympäristöministeri hyväksyy, että
yhden leirin aikana putoaa
mereen jopa satoja tonneja
ammus- ja ohjusromua.
Maakunnan kansanedustajien mahdollisuudet
vaikuttaa armeijan ja Metsähallituksen toimiin ovat
marginaaliset, mutta Vattajan käytön päällekkäisaloit-

teilla tavoitellaan poliittista
hyötyä.
Lohtajan Vattajan ja Himangan huvilanomistajien
äänillä ei saa eduskuntapaikkaa. Pienen kansanosan oikeuksia ei puolusta kukaan.
Miten avomeren laidassa
rantaudutaan saareen ilman
suojaisaa paikkaa? Puumalan aloitteessa kaupunki
mielletään sataman kautta
alueen oikeudenomistajaksi. Enteileekö sen puolustus
Ohtakarin huvilanomistajien
oikeuksien kaventumisesta?
Virkahenkilön kyseenalainen, jopa lainvastainen
vallankäyttö voi käynnistää
turhan vuosia kestävän valituskierteen esim. venelaiturin rakentamisesta. – Sitkeä oikeudettomaan tilaan
joutunut voi ottaa yhteyttä

alueensa kansanedustajiin. Heille puuttuminen
lainvoimaisiin päätöksiin
on ikävää - jopa vastenmielistä. Parhaassakin
tapauksessa työmäärä
saavutettavissa olevaan
poliittiseen hyötyyn nähden on olematon. Lisäksi virkavallankäyttäjällä
voi olla keino pysäyttää
nousussa oleva herrahissi jo ”alakerroksiin”. On
turvallisempaa sietää vaaleissa vallan antaneen napinaa kuin joutua itse vallankäytön uhriksi. Päällekkäiset aloitteet eivät
takaa kansan oikeuksia,
vaan niillä tavoitellaan
poliittisia päämääriä!
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Syöksy kriisiin
- seuraava korjaa vauriot

Eläkeiän nostosta aikaansaadun sovun jälkeen
ei pöly ehtinyt vielä laskeutua, kun tanner tömisee jo
uudelleen: nyt isketään yhteen veronalennuksista.
SDP moittii hallitusta veronalennuksista
velkarahalla, yhteensä
kolmen miljardin euron
veronalennuksista kuulemma 90% rahoitetaan
velkaa ottamalla. Kokoomus puolestaan katsoo
tämän hallituksen alentaneen veroja yhdenmukaisesti edellisen hallituksen
kanssa. Kunnallisveron
väistämättömistä korotuksista on osapuolilla ilmeisesti yhteinen käsitys.
Eurot ovat kyllä samoja, mutta veroiksi laskettavat erät eivät. Kokoomus puhuu vain palkkaveroista, SPD kaikista
veroista mukaan lukien
KELA-maksun vähennys
sekä osinko- ja ALV-verot.
VVM Jyrki Kataisen
”yllättäen ja pyytämättä”
poistamaa miljardin euron KELA-maksua voi perustellusti arvostella; siitä
suhteellisen vähän työllistävät pääomavaltaiset
yritykset saavat enemmän
työllistäviä yrityksiä suuremman hyödyn. Ainakin
se on selvässä ristiriidassa
hallituksen omien työllistävän vaikutuksen elvytyskriteerien kanssa.

Ruuan ALV-alennuksesta puolestaan SDP:llä näyttää olevan väärä käsitys.
Esimerkiksi Tarja Filatov
laskeskeli eduskunnassa
18.3., kuinka ”kansaneläkkeen varassa oleva ihminen hyötyy siitä noin neljä
euroa kuukaudessa”. Perin
pieneksi Filatov kuvittelee
kansaneläkeläisten
ruokamenot, sillä tuo summa
täyttyy jo 80 euron kuukausittaisista ruokalaskusta.
Muistutukseksi Filatoville,
ex-puheenjohtajanne Eero
Heinäluoma(kin) muistutti ruuan hinnan nousseen
viimeisen vuoden aikana,
useissa tuoteryhmissä yli
10%; niiltä osin lisälasku
Filatovin tarkoittamille kansaneläkeläisille on ollut kahdeksan euroa. Mielestäni
olisi hyvin kohtuullista, että
edes puolet siitä kompensoitaisiin veronalennuksella.
Jotakin hämärää tuossa
ruuan hinnannousussa kyllä
on, koska hinnat nousevat
Suomessa vaikka muualla
EU:ssa ne ovat jo selvästi
laskussa. MMM Sirkka-Liisa Anttila teetti selvityksen,
mistä hinnannousut johtuvat
ja kenen taskuun ne valuvat.
Tuo selvitys määrättiin kuitenkin salaiseksi; olisikohan
sylttytehdas löytynyt Anttilan taustaryhmien takapihalta? Viljelijät kuitenkin
ovat tuoneet julki jopa tulonmenetyksiä ja tilanpidon
muuttumista kannattamattomaksi. EU-tuetkin näyttävät päätyneen lähinnä Wahlroosin ja Herlinin kaltaisille
”sivutoimisille” viljelijöille.

Aivan
omanlainen
laskurinsa on kokoomuksellakin, kun se edelleen näkee palkkaveron
alentuneen tasapuolisesti
kaikissa tuloryhmissä.
Laskumenetelmä ansaitsi
Kuukauden Limbo -arvon
viime syyskuussa (www.
jormauski.net);
todellisuus oli, että pienituloiselle satanen, suurituloiselle tonni. Sittemmin
on hallituksen muissakin
verohelpotuksissa vahvistunut ”kaveria ei jätetä”
-periaatteen muuttuminen
muotoon ”kaverille kaikki, duunarille ei jätetä”.
Nyt jopa 50 miljardin lisävelan tarpeesta
puhuva Katainenkin on
ilmeisesti havainnut ”elvytykseksi” kutsumiensa
veronalennusten heikon
elvytysvaikutuksen, kun
veronkorotuksetkin ovat
nousemassa hallituksen
keinovalikoimaan. Tosin
ei kuulemma tämän hallituksen, mutta seuraavan on tämän hallituksen
jäljiltä jo pakko käyttää
sekä leikkauslistoja että
veronkorotuksia.
Joko kokoomus ennakoi, ettei se ole mukana
seuraavassa hallituksessa?
Tai sitten se on valmis uhraamaan koko kansantalouden saadakseen neljän
vuoden jatkoajan vallan
kahvassa pysymiselleen.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
piirisihteeri
Jyväskylä

”MMM Sirkka-Liisa Anttila kiisti eduskunnan
kyselytunnilla 19.3. selvityksen olemassaolon.
Uuden tiedon mukaan sellainen kuitenkin
oltaneen tekemässä.”

Kansanedustajien vetoomus
saimaannorpan pelastamiseksi
Seitsemän eduskuntapuolueen kansanedustajat jättivät
maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle
kirjallisen kysymyksen saimaannorppien suojelusta.
Saimaannorppia ja kuutteja
kuolee verkkoihin vuosittain 20-30, eivätkä vapaaehtoiset suojelutoimet ole
osoittautuneet riittäviksi.

Kansanedustajat ehdottavat verkkokalastuskieltoa
norppien pesimäalueilla
15.4.-30.6.
Tänä vuonna norppia
arvioidaan olevan noin 260,
kun suotuisa suojelun taso
pitäisi olla vähintään 400.
Parhaimmillaan norppia
oli vuonna 2006 noin 280,
mutta sen jälkeen kanta on

kääntynyt taas laskuun
muun muassa leutojen
talvien vuoksi.
Kirjallisen kysymyksen
ovat allekirjoittaneet Timo
Soini, Toimi Kankaanniemi (kd), Pertti Salolainen (kok), Tanja Karpela
(kesk), Eero Heinäluoma
(sd), Martti Korhonen (vas)
ja Pekka Haavisto (vihr).
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Helsingin
maahanmuuttotilanne
kriisiytymässä

Suomi on ollut viime vuosina voimakkaasti lisääntyneen
maahanmuuton
kohde. Suomen sisällä
muuttoliike on keskittynyt
erityisesti suuriin kaupunkeihin, joista Helsinki on
yksi kohdekaupunki.
Helsingin kaupungin
vastuulla on ennestään
kaksi vastaanottokeskusta
Kyläsaaressa ja Metsälässä, joissa on yhteensä 279
paikkaa. Näiden lisäksi
keskusten toiminnan piiriin
kuuluvat ns. yksityisesti majoittuneet, joita oli vuoden
2008 lopulla keskusten kirjoilla yhteensä 467. Tämä
tarkoittaa liki 750 henkilöä.
Helsingin vastaanottokeskukset ovat toimineet ns.
transit-periaatteen pohjalta.
Tässä järjestelmässä keskusten kirjoilla olevat henkilöt
siirtyvät päätöksen saatuaan asumaan uuteen kotikuntaansa pääasiassa Helsingin ulkopuolelle. Samoin
on suunniteltu tapahtuvan
myös Kaarlenkatu 7:ään
majoitettavien kohdalla.
Tässä on nyt kuitenkin
tapahtumassa yhteiskunnallinen muutos; yhä useampi
vastaanottokeskuksen asukas jää joko asumaan Helsinkiin tai muuttaa kaupunkiimme. Kehityksen syynä
on omalta osaltaan muiden
kuntien mahdollisuudet ja
halu vastaanottaa turvapaikanhakijat asumaan omille
alueilleen.
Nyt suunnitellaan entiseen
Fenno-hotelliin
osoitteessa Kaarlenkatu 7
perustettavaksi vastaanottopaikat yhteensä 180-200
maahanmuuttajalle.
Taloustilanne
Valtio korvaa maahanmuuttajien asuttamisesta
syntyvät kustannukset, kuten Kaarlenkatu 7:n kiinteistön vuokrakulut. On
kuitenkin muistettava, että
ei ole käytännössä olemassa
sellaista erillistä maksajaa
kuin "valtio". Vastaanottokeskusten maksumiehiä

ovat kaikki Suomessa asuvat veronmaksajat. Myös
helsinkiläiset. Maksajina
ovat duunarit, työttömät,
eläkeläiset ja yksinhuoltajat. He eivät hurraa kun he
kokevat, että heiltä leikataan ja viedään palveluita,
ja samaan aikaan maahanmuuton edistämiseen tuntuu riittävän rahaa.
Vuodessa pelkät vuokrakustannukset Kaarlenkatu
7:n kohdalla ovat yhteiskunnallemme 819.000 euroa. Sopimuksen mukaisesti
vuokrankorotus on aina
vähintään 1,95% vuodessa.
Vuokrasopimus on solmittu
10 vuodeksi ja se sisältää
10 vuoden jatko-option.
Tämän kiinteistön kohdalla
lisäksi tulee maksettavaksi hoitovastike (5.017e/kk
ensimmäisen vuoden ajan,
vastiketta tarkistetaan vuosittain) ja kiinteistönhuoltopalvelut (5.500e/kk + alv
22% eli yhteensä 6.710e/kk)
Tämän lisäksi tulevat
mm. toimeentuloon ja kotouttamiseen liittyvät kustannukset. Jos asuntoja ja
töitä ei riitä helsinkiläisille,
miten niitä voi riittää maahanmuuttajille?
Nykyisessä taloustilanteessa tällaiset kasvavat
kulut lisäävät kansalaisten
ärtymystä ja syyllistävät nimenomaan niitä syyttömiä
ihmisiä jotka eivät ole päätöksentekoon osallistuneet
eli turvapaikanhakijoita.
Todellisia vastuullisia ovat
asian puolesta päättäneet.
Kaupungin
resurssipula
Voimakas maahanmuuttajien määrän kasvu on johtanut maahanmuuttoresurssien loppumiseen koko maassa. Helsingissä tilanne on
käytännössä veitsenterällä
ja tilanteen pelätään kriisiytyvän minä päivänä tahansa.
Nykyisinkin maahanmuuttajat joutuvat odottamaan
Helsingissä mm. asuntoja,
kielikoulutusta, terveystarkastuksia ja päivähoitopaikkoja jopa kuukausitolkulla.
Puhumattakaan itse helsinkiläisistä. Lisähenkilökunnan palkkaus ei ratkaise
vastaanoton rakenteellisia
ongelmia, koska väkeä tulee
heti lisää käyttämään nämä
niukat lisäresurssit.
On ennustettu, että
vuonna 2025 eli noin 15
vuoden päästä Helsingin

väestöstä peräti 25% olisi
maahanmuuttajataustaisia.
Olettaen, että kaupungin
asukasmäärä olisi vuonna
2025 sama kuin nyt, tarkoittaisi tämä Helsingissä
vähintään 5.000 uutta maahanmuuttajaa per vuosi.
Esitetyn lukeman voi olettaa olevan huomattavasti
alakanttiin, koska kaupungin väkimäärä tulee kasvamaan, ellei nykyinen väestö
muuta pois kaupungista
samassa suhteessa maahanmuuttajien alta.
Jokainen ymmärtää, että
jos Helsingin vastaanottokyky on romahduspisteessä
nykyisten noin 750 vastaanottokeskusten kirjoilla olevien kanssa, mitä se tulee
olemaan kun kotouttamistoimia tarvitsevien määrä
on 5-10-kertainen?
Helsingin tulee siksi
harjoittaa maahanmuuttopolitiikkaa, jossa vastaanotettavien turvapaikanhakijoiden määrä mitoitetaan
kaupunkimme todelliseen
kykyyn kotouttaa vastaanottajat. Näin ei nyt tapahdu, vaan vallalla on poliittinen suuntaus, jossa ei ajatella asioita kokonaisvaltaisesti loppuun asti vaan
uskotaan, että kyllä "valtio
hoitaa". Ja kun valtio ei siihen kykene, ei siihen kykene kaupunkikaan. Unelmia
ja toivoa on aina hyvä olla,
mutta tulos on katastroﬁ
jos yhteiskunnalliselle realismille ei anneta tilaa.
Kotouttamiseen pitää
panostaa, se on myös perussuomalaisten viesti. Mutta
ei siten, että piikki on auki.
Meille panostus tarkoittaa
laatua, ei määrää.
En halua olla mukana
edistämässä sellaisen yhteiskunnan kehittymistä,
jossa maahan tulevat turvapaikanhakijat saattavat syrjäytyä järjestelmän omien
ongelmien vuoksi. Ennakkoluulot maahanmuuttajia
kohtaan eivät vähene toivomalla ja mainostoimistojen
tekemillä kampanjoilla, ne
vähenevät vain siten, että
ihmiset kuulevat maahanmuuttajien puhuvan suomea ja näkevät heidän tekevän töitä. Kotoutuminen on
maahanmuuttajalle yhteiskunnassamme pärjäämisen
elinehto ja helpottaa sitä,
että hänet hyväksytään.
Antti Valpas
Sosiaalilautakunnan jäsen
Perussuomalaiset
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Toivo Mäkelälle ansioristi
Puolivälissä

Kaustisen kunnanvaltuustossa jo kymmenettä kauttaan istuvalle Toivo Mäkelälle on myönnetty Suomen Leijonan
Ritarikunnan ansioristi. Tämä ei ole
Mäkelän ensimmäinen ansiomitali,
sillä hänelle on myönnetty jo parikymmentä vuotta sitten vuonna –89 Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan
1. luokan mitali kultaristein. Ansioristi
tuli Mäkelälle itselleen yllätyksenä.

- Epäilen että ansioristi
myönnettiin siksi, että vastapuoli luuli että jäisin jo
pois valtuustosta. Kaiketi
se myönnettiin pitkällisen
valtuustotyön johdosta,
mutta vähän se tuli ennen
aikojaan, kun kävikin niin
ikävästi että lähdin ehdolle
ja tulin vielä valituksi, toteaa pitkän linjan vennamolainen, 36 vuotta valta-

Entinen tilitoimistoyrittäjä
Toivo ”Topi” Mäkelä täyttää syksyllä 75 vuotta, mutta vauhti ei osoita hiipumisen merkkejä.
- Johan tässä aletaan
hyvinkin puolivälissä olemaan. 70-vuotiaana jäin
tilitoimistosta eläkkeelle,
joten kohta viisi vuotta on
mennyt rakennushommissa. Pojan autokorjaamoon
tehtiin lisärakennus ja koko viime kesä rakennettiin
huvilaa Perhoon. Helposti
vielä kävelen harjakattoa
pitkin, kun sairaalassa asen-

puolueita vastaan taistellut
Mäkelä.
Vastapuolella on syytäkin olla peloissaan, sillä
Kaustisella Perussuomalaisilla on kymmenen valtuutettua ja Suomen suurin
kannatusprosentti 34.
- Saavutimme sen tavoitteen, jonka ennen vaaleja
lupasimme, ja peli jatkuu ja
on rehellistä.

Kaustisen Toivo Mäkelälle
myönnettiin Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi.
Jos mitali myönnettiin
pitkällisen valtuustotyön
päätteeksi, on vastapuolen
ilo ennenaikaista, sillä Mäkelä istuu valtuustossa vielä
tämänkin kauden.

Teksti: Mika Männistö

■ HISTORIAA

■ LEIVÄNJAKAJA

Leipä se miehen tiellä pitää,
ja naesen kans...
Joskus sanalaskut saavat aivan uusia merkityksiä. Noin
parikymmentä vuotta sitten muutama djiboutilainen
maratoonari niitti maailmanmainetta. Urheilun ystäväthän muistavat hyvin tuon pienen maan Afrikan sarvesta,
ja sen sisukkaat potaltajat Dhjalma Roblehin ja Ahmed
Salahin. Ahmed Salah pääsi sitten Ranskaan harjoittelemaan oikein paratiisimaisiin oloihin. Mies oli varsinaisen nälkäkaakin näköinen, ja hänen sanansa ”Täällä
olen huomannut, että kun syön kunnolla niin jaksan
treenata puolet enemmän kuin ennen” jäivät monen
mieleen. Vanha hokema ”Leipä miehen tiellä pitää” oli
tullut hyvin hirtehisellä tavalla todeksi.
Näin leipäsunnuntain jälkeisellä viikolla kannattaa
miettiä olennaisia asioita. Niin pitää tietysti aina tehdä,
mutta juuri nyt kysymys elämän leivästä nousee esiin.
Arkipotallus on joskus vähän hankalaa, itseä ahdistaa
tai läheisen ihmisen ahdistus ahdistamalla ahdistaa. Mistä saisi sellaista ravintoa jolla jaksaisi todellakin puolet
enemmän? Tulee mieleen äitini muistelokset viisikymmenluvulta. Isä teki raakaa metsätyötä. Usein piti hiihtää kymmenenkin kilometriä savottamaille aamusella. Ei
se mitään... Isän vedellessä hirsiä oli luontevaa lastenhoidon ohella yöaikaan tehdä kunnon naudanlihakäristystä. Siinäpä kunnon aamiainen mustan kahvin kera. Ja
eikun puuta kaatamaan!
Jokunen vuosi sitten tasavaltakuntamme ykköslehdessä oli erään vanhan sanapalvelijan nekrologi eli
muistokirjoitus. Kaiken muun ohella tuosta miehestä
sanottiin: Hän piti rukiisia saarnoja. Mitä se tarkoittaa?
Rukiisia saarnoja! Onkohan se jotenkin vanhanaikaista
puhetta? Onko olemassa myös ohraisia saarnoja, tai peräti pullapuheita? Ja onko nykyään, ajan hengestä juontuen myös pikaruoka-saarnaamista. Sitäkö on nykypäivän kirkkokansa vailla? Pikaruokaketjuista on sanottu,

sivat oikein metalliset niveletkin. Ei sitä jouten oikein
pystyisi olemaankaan.
Kunnanvaltuustossa
Mäkelä kertoo ottavansa
jo vähän rennommin. Kun
Perussuomalaiset saivat
Kaustisella kolme jäsentä
hallitukseen ja kaikkiin
tärkeimpiin lautakuntiin
sekä valtuuston hallituksen ja kaikkien lautakuntien varapuheenjohtajuudet,
pääsee konkari jo vähän
helpommalla.
- Itse en enää ottanut
valtuuston
varapuheenjohtajan paikkaa vastaan.
Tarkoitukseni on kouluttaa
hyvät jatkajat, niin voi jäädä hyvillä mielin pois. Olen
hyvin onnellinen, että Kaustisella on sellainen porukka
kuin nyt on, ja uskon että
nykyinen puheenjohtaja
Urpo Myllymäki ja sihteeri
Marko Kulpakko tulevat
toimimaan hyvin.

Perussuomalainen
8/1999

Kanivarkaat linnaan
että sieltä tultaessa näkee jo toisen saman liikemerkin
kadun toisessa päässä ja näin nälkä pysyisi loitolla vain
kadun toiseen päähän asti. No käyväthän jotkut kahdesti päivässä jumalanpalveluksessakin...
Toisiko kuitenkin vanhan ajan rukiinen saarna kirkkokansalle hengellisiä vatsanväänteitä? Maku saattaisi
olla vähän vanhakantainen, ja leuat voisivat rasittua sitä
pureskellessa. Sellaistahan kunnon ruisleipä on, se täyttää hyvin pureskeltuna mahan, noin 20 leuanlonksua
kappaletta kohden, ja kylläinen olo kestää pitkään. Ei
vain kadun toiseen päähän, vaan ainakin vanhanaikaisen peninkulman verran. Leipäsunnuntain toisen vuosikerran uuden testamentin teksti olkoon tämän viikon
ruisleipä: ”Jättäkää kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta
sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te
»maistaneet Herran hyvyyttä».” (1. Piet. 2: 1–3 )
Torsti Äärelä
Auran kirkkoherra

Kettutyttö sai reilun tuomion kanien varastamisesta. Monien mielestä jo oli aikakin. Toisaalta tuomio
oli samaa luokkaa, jonka voi saada törkeästä pahoinpitelystä tai raiskauksesta. Siis vaikka tuomio
olisikin ollut oikea, se oli suhteeton. Pari surkeaa
luontoaktivistia ei muodosta uhkaa Suomen oikeusjärjestelmälle.
Päätoimittaja Heikki Lehti

Puheenjohtaja Timo Soini:

Puolueen tehtävä on
puolustaa kansaa
Meidän puolueemme on oltava omille kannattajilleen tärkeä, oma asia. Ihminen saa valtavasti voimaa siitä, kun hän kokee tulevansa kuulluksi ja saa
vaikuttaa omaan elämäänsä. Tällöin hän tuntee
myös vastuuta.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
KOKOUKSIA

Varsinais-Suomen piiri
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2009 klo
19.00. Kokouspaikkana kahvila-ravintola Liedon Härkätie (Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13). Tervetuloa!

Hämeen piiri
Perussuomalaisten Hämeen piirin kevätkokous pidetään Forssassa 4.4.2009 klo 11.00. Kokouspaikkana
Hotelli Pumpulienkeli, Rotee-kabinetti, 3. krs (os. Hämeentie 7, Forssa). Mukana puolueen puheenjohtaja
Timo Soini. Tervetuloa!

Kontulan Perussuomalaiset
Kontulan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 21.4.2009 alkaen klo 17.00 ravintola Zetorissa, kaivopiha. Ohjelma: 17-18 omakustanteinen
ruokailu, 18-20 kokous.
Jäsenistön aloitteet yms. hallitukselle 1.4 mennessä.

Keski-Suomen piiri ry
Sääntömääräinen kevätkokous 4.4.2009 klo 14 hotelli Cumulus Väinönkatu 3, Jyväskylä (Vapaudenkadun
kulma). Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Katutapahtuma kävelykadulla klo 10 - 13.30.

Uudenmaan piiri
Uudenmaan piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina
19.4.2009 klo 13. (Piiritoimikunta klo 12) Helsingissä, Olympiastadionilla, Olympiasäätiön kokoustilassa,
sisäänkäynti Olympiastadionin tornin vierestä. Vahtimestarit opastavat.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitää tilannekatsauksen. Tervetuloa!

Porin Perussuomalaiset

ESPOO

Nurmijärven
Perussuomalaiset ry
Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 19.4.2009 klo 16.
Paikka ravintola Duetto, Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä. Tervetuloa! Hallitus.
(Lisätietoja: Jussi Niinistö, puh. 050-5767239)

Espoon Perussuomalaiset
Espoon Perussuomalaiset ry.n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 22.4 09 klo 18:00 alkaen.
Osoite: Espoonkatu 5 (valtuustosalin kahviossa). Tervetuloa, kahvitellaan.

Lapin piiri

Euran Perussuomalaiset
Euran Perussuomalaiset ry:n kevätkokous Euran pääkirjaston kokoushuoneessa (Satakunnankatu 33) sunnuntaina 26.4.2009 klo 18. Tervetuloa!

Tampereen
Perussuomalaiset
Tampereen Perussuomalaisten kevätkokous piiritoimistolla 5.4.2009 klo 14.00. Tervetuloa!

Porin Perussuomalaisten puheenjohtaja
Ari Jalonen

Alajärven Perussuomalaiset ry:n vuosikokous sunnuntaina 05.04.2009 kello 18.30 Alajärven kaupungintalolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Paikalle odotetaan myös perussuomalaisten toiminnasta
kiinnostuneita lehtimäkisiä. Tervetuloa!

Kevätkokous pidetään sunnuntaina 5.4.2009 klo 12.00
alkaen Ravintola Huvikummussa Mikkelin Otavassa.
Piiritoimikunta klo 10.30.

Hämeenlinnan
Perussuomalaiset ry.
Kevätkokous maanataina 30.3.2009 klo 17.00. Paikkana Café Reska, Raatihuoneenkatu 29, Hämeenlinna.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden
lisäksi yhdistyksen nimen muuttaminen Kanta-Hämeen
Perussuomalaiset ry:ksi. Kaikki jäsenet ja muut Perussuomalaisista kiinnostuneet tervetuloa.
Keväisin terveisin, Jukka Pekka Hämäläinen
Hämeenlinnan Perussuomalaiset ry
sihteeri

Puheenjohtajana jatkaa Jarkko Korpi. 1. varapj. Inga
Helin-Savolainen, 2. varapj. Mikko Frilander, sihteeri
Muumi Carlsson.
Hallituksen jäsenet: Veikko Grangvist, Kai Haavisto,
Jouko Pirttimäki, Raimo Rautio, Mauri Savola, Jani Tiainen, Kai Pajunen, Saara Lehto, Pertti Savolainen, Timo
Soini, Leevi Väisänen.

JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän valtuustoryhmä jalkaantui

Tervetuloa PerusSuomalaisten Lapin piirin sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Rovaniemellä hotelli Scandicissa lauantaina 25.4.2009 klo. 14.00. Piiritoimikunta kokoontuu samassa paikassa klo. 13.00. Puolueen
edustajana on paikalla puheenjohtaja Timo Soini.
Toivon runsasta osanottoa kokoukseen. Käsiteltävinä asioina on mm. lähestyvät eurovaalit sekä Lapin
tulevat kaivoshankkeet ja niihin liittyvät ratalinjaukset.
Tarjolla on perinteisten pullakahvien lisäksi muutakin
tarjoilua.
Toivon että ilmoittautuisitte kokoukseen hyvissä
ajoin tarjoilun järjestämiseksi. Puh. 040-726 6842 tai
sähköpostiin: harri.tauriainen@gmail.com.

Porin Perussuomalaisten kevätkokous 16.4.2009 klo.
18.00 Porin työväenopistolla, luokassa Pörssi.
Lisätietoja osoitteesta: http://satakunta.perussuomalaiset.ﬁ tai soittamalla allekirjoittaneelle. (040-9134935).
Olet sydämellisesti tervetullut.

Etelä-Savon
Perussuomalaiset ry

Espoon Perussuomalaiset ry:n
uusi hallitus

Jyväskylän Perussuomalaisten valtuustoryhmä jalkaantui kansanlaisten pariin "nimipäiväkahvien merkeissä".
Kuvassamme valtuutetut Jorma Uski (vasemmalla),
Minna Mäkinen ja Kauko Tuupainen säynätsalolaisten
tentattavana Kaukon päivänä 3.3. Kuulijoita oli yli 30.

KARIJOKI

Karijoelle
oma yhdistys

Alajärven Perussuomalaiset

Puheenjohtaja Raimo Vistbacka.

Kymen piiri
Perussuomalaisten Kymen piirin kevätkokous pidetään
Kuusankoskella 25.4.2009 klo 13.00 Kuusaan Kahvikulmassa. Puoluetta kokouksessa edustaa varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki.

Karijoen Perussuomalaiset perustettiin 25.3., jolloin
puoluesihteeri Ossi Sandvik, sekä Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Tapio Pihlaja seurueineen poikkesivat
Karijoella paikallisia PerusS aktiiveja tapaamassa.
Karijoen Perussuomalaisten puheenjohtajana aloitti
Hannu Ojantola ja sihteerinä/taloudenhoitajana Ville
Oijennes.

Toripahtuma Mikkelissä

Uudet nettisivut?

Perussuomalaisten toritapahtuma Mikkelin torilla lauantaina 4.4. klo 14.00 alkaen. Paikalla eurovaaliehdokas Kike Elomaa. Tule keskustelemaan! Kahvitarjoilu,
lettuja.

Jos haluatte piirillenne tai paikallisyhdistyksellenne uudet nettisivut, on mahdollista saada puolueen sivujen
ulkoasua vastaavat sivut. Helppo päivittää ja ylläpitää.
Ota yhteyttä Harri Lindelliin, puh. 0207 749 9362.
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Perussuomalaisten
puoluevaltuuston kokous
Aika:
Paikka:

Lauantai 18.4.2009
klo 12.00 – n. 17.00
Eduskunnan auditorio

1§ Kokouksen avaus, poliittinen ja
järjestöllinen tilannekatsaus
- Puheenjohtaja Timo Soini
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8§ Valitaan tilintarkastajat
vuodelle 2009
- Vähintään kaksi ja enintään neljä
sekä heidän varamiehensä
- Puoluehallitus ennen valtuustoa
tekee esityksen vuoden 2009 tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi.

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT
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 Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865

HELSINKI
Pj Arto Välikangas

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokouskutsuna on tämä kirje ja
PerusSuomalainen -lehdessä
4/2009:ssa ja 5/2009 julkaistu
kutsu. Sääntöjen mukaan puoluevaltuusto kutsutaan kokoon viimeistään 7 päivää ennen kokousta
ja se on päätösvaltainen, kun vähintään 1/3 jäsenistä osallistuu päätöksentekoon ja mukana on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
- Puheenjohtajan valinta
- Sihteerin valinta
- Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4§ Työjärjestys
- Käsiteltäneen asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
- Pöytäkirjan pykälien numeroinnissa
noudatetaan esityslistan numerointia.
- Päätettäneen pitää ovet auki tiedotusvälineille.
- Julkilausumien aiheet ja julkilausumatoimikunnan valinta, mikäli
tarpeen.
5§ Esitetään Perussuomalaisen
puolueen toimintakertomus
2008
- Puoluesihteeri Ossi Sandvik:
- Vahvistettaneen toimintakertomus
2008
6§ Esitetään puolueen tilit 2008 ja
tilintarkastajien niistä antama
lausunto
- Puheenjohtaja Timo Soini:

9§ Puolueen jäsenmaksu
vuodelle 2010
- Jäsenmaksu on nyt 25 euroa,
puoluehallitus esittää jäsenmaksun
pitämistä entisellään.
- Päätetään vuoden 2010 käytännöstä, palautetaanko 5 euroa edelleen
piireille maksetuista jäsenmaksuista.
10§ Puoluekokous
16.05.2009– 17.05.2009
- Vahvistettaneen puoluehallituksen
tekemä päätös ajasta ja paikasta.
11§ EU-vaalit 2009
- Puheenjohtaja Timo Soini

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

14§ Yleiskeskustelu

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

Pj Pentti Kettunen

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

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

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

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen

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

15§ Kokouksen päättäminen

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

KYMI
Pj Juho Eerola,
Rastaantie 32, 48220 KOTKA
Puh: 050-545 9287
juho_eerola@hotmail.com

LAPPI
Harri Tauriainen

Timo Soini
puheenjohtaja
050–511 3027

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
020 7430 806
0400-926 806

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

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

Perussuomalaiset viemässä
viljelijöiden äänet EU-vaaleissa
suomalaisia 7 prosenttia viljelijöistä.
Keskustan kannatuksessa on 12 prosentin taantuma verrattuna vuoden
2004 EU-vaaleihin, perussuomalaisten kannatus puolestaan on lisääntynyt kuudella prosentilla.
Gallup Elintarviketieto haastatteli
kyselyyn helmi-maaliskuun vaihteessa 503 viljelijää. Muutokset kannatusluvuissa ovat tilastollisesti merkittäviä.

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

Lauri Heikkilä

Osmo Kokko

7§ Päätetään vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- Vahvistettaneen vuoden 2008 tilinpäätös
- Myönnettäneen vastuuvapaus
puoluehallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan keskusta menettäisi ja perussuomalaiset voittaisivat viljelijä-ääniä, jos EU-vaali pidettäisiin nyt. Vaikka keskusta vielä
kerääkin suurimman osan viljelijöiden äänistä alkukesän EU-vaaleissa,
on äänisaalis nyt jäämässä tavallista
pienemmäksi.
Kyselyn mukaan keskustaa äänestäisi 61, kokoomusta 11 ja perus-

HÄME

KAINUU

12§ Kannanotot ja julkilausumat
- Kannanotot
- Julkilausumat
13§ Muut mahdolliset päätöstä
vaativat asiat

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

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

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

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

POHJOIS-SAVO
Pj Pentti Oinonen
Kirkkokatu 52 B 16, 70100 KUOPIO
Puh: 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi

SATAKUNTA
Pj Seppo Toriseva

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

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

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

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

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

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

Eduskunnassa polkaistiin liikkeelle torstaina 19.3. Rappuremmiksi nimetty hyötyliikuntakampanja. Sen tavoitteena on innostaa ihmisiä käyttämään rappuja hissien
sijasta. Kampanjan suojelija on puhemies Sauli Niinistö.
- Jo muutaman kerroksen kiipeäminen päivittäin tuo
nopeasti myönteisiä terveysvaikutuksia ja luo pohjaa
muulle kuntoliikunnalle. Eduskuntatalo tarjoaa rappuliikuntaan hyvät puitteet, sanoo idean isä Kari Uotila.
Rappuremmiin sitoutuneet kansanedustajat, avustajat ja eduskunnan virkamiehet saavat pienen Rappuremmin jäsenyydestä kertovan rintamerkin.
- Sen käyttäminen herättää kiinnostusta, luo yhteishenkeä ja innoittaa uusia hyötyliikkujia mukaan, Uotila
toivoo. Hän korostaa, että kysymys ei ole kilpailusta
vaan henkilökohtaisesta sitoutumisesta edes pieneen
kunto- ja hyötyliikuntaan.
Hyötyliikuntakampanjan toteuttavat Eduskunnan
urheilukerho, hallintotoimisto ja työterveyshuolto.

Vappujuhla
Tampereella!
Perinteikästä perusvappua
vietetään jälleen
vapunpäivänä 1.5.
klo 11.00-13.00,
Kuninkaankadulla Tampereella. Seremoniamestarina häärää
perussuomalaisten
kansanedustaja ja
Eu-vaaliehdokas Pertti
"Veltto" Virtanen.

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi
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Tulevaisuus haastaa meidät
jos emme haasta tulevaisuutta

Totalitaarinen yhteiskunta oli esillä George Orwellin teoksessa ”Vuonna 1984”. Romaani tuntuu nyt ajankohtaiselta.

"Vuonna 1984" on George
Orwellin 1949 kirjoittama
romaani, joka kertoo totalitaarisesta virallisen totuuden yhteiskunnasta. Ihmisiä
valvotaan lähes aukottomasti, historia kirjoitetaan
uudestaan, hormonitkin
hyrräävät Puolueesta innostuen. Alun perin romaania
pidettiin kommunisminvastaisena puheenvuorona.
Jostakin syystä yhä tänäkin päivänä 1984 tuntuu ajankohtaiselta. Ihmisiä pystytään seuraamaan
enemmän kuin koskaan ja
vaikka meitä ei aktiivisesti valvottaisikaan, niin ainakin sanomisistamme ja
tekemisistämme jää paljon
jälkiä. Viimeistään me itse
varmistamme, että näin todella tapahtuu.
Aikamme ilmiöt, kuten
facebook, kertovat, miten
ihmiset jopa vapaaehtoisesti haluavat ilmoittaa, mitä
on tullut tehtyä ja miltä nyt
tuntuu. Se, miltä tuntuu,
riippuu yhä useammin siitä,
saammeko huomiota toisilta

yksilöiltä, mieluiten useammilta yksilöiltä. Jotta saa
huomiota, pitää olla repäisevää ja päräyttävää kerrottavaa. Pitää olla kokemuksia
ja kokemuspohjaisia näkemyksiä. Niillä saa huomiota
ja elämälleen arvon.
Historiaa ei varsinaisesti
kirjoiteta uudestaan, mutta
ihmiset pidetään niin kiireisinä ja kannustettuina tehokkuuteen, ettei kovin monella
ole aikaa uppoutua historiankirjallisuuteen. Lisäksi
kaikkia mielipiteitä, jotka
pohjautuvat historiaan, pidetään ainakin politiikassa
takapajuisina. Sen sijaan
korostetaan ennakkoluulotonta visiointia. Tavallaan
historiaa siis kirjoitetaan uusiksi. Oletetaan, että ihminen
on nyt muuttunut jotenkin
tyystin toisenlaiseksi kuin
millainen ihminen on koko
olemassaolonsa ajan ollut.
Tai sitten oletetaan, ettei ihminen ole enää tärkeä vaan
raha tai yhteiskunta.
Orwellin kirjassa oli
sukupuolisuudenvastusta-

misliitto pitämässä yllä moraalia. Orwellin omana aikana tuota laitosta on ehkä
voinut verrata lähinnä kirkkoon, mutta kun ajattelee
nykypäivää, niin sukupuolisuushan on markkinoiden
näkökulmasta rasite, lapsista puhumattakaan. Tulevaisuuden huoltosuhde paikataan pysyvästi työperäisellä
maahanmuutolla, minkä
seurauksena voimme olla
onnellisia - Suomen tulevaisuus on turvattu. Aikamme
suosii peräkammarin poikia ja vanhoja piikoja, sillä
he voivat keskittyä täysillä
vastaamaan ajan todellisiin
haasteisiin, kuten talouskasvun ylläpitämiseen.
Haasteista päästään orwellilaiseen uuskieleen, joka
tarkoittaa sitä, että jokin sana, joka jostakin maailmankatsomuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna on uhka
tälle maailmankatsomukselle ja herättää mahdollisesti negatiivisia mielikuvia,
vaihdetaan. Yksi esimerkki
on juuri haaste, joka on kor-

vannut ongelman. Yhteiskunta ei halua kuulla, että
ihmisellä voi olla ongelma.
On riski, että ongelmanratkaisuun joudutaan käyttämään yhteiskunnan tai lähipiirin apua eli resursoimaan
ulkopuolista konsultointia
pitemmäksikin aikaa.
Kunnallispolitiikassa
korostetaan kuntatalouden
jakautumista käyttötalousmenoihin ja investointeihin.
Käyttötalous, johon kuuluu
mm. sosiaali- ja terveyspalvelut sekä opetus, on
kirosana. Investointi eli esimerkiksi rakentaminen taas
on välttämättömyys ja tulevaisuuden edellytys. Lamaaikana tällainen näkemys
vain korostuu.
Jos jostakin syystä satut
ihmettelemään tuota jakoa
kahteen, kertoo se siitä, että
olet tulevaosuuden kannalta ongelmallinen tapaus.
Vesa-Matti Saarakkala
kansanedustaja
Timo Soinin avustaja
Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja
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Itsenäisyyden ajasta takaisin
autonomian aikaan
Venäjän keisarikunnan osana Suomen suuriruhtinaskunta muodosti omaleimaisen kokonaisuuden omine
lakeineen ja hallintoineen.
Suomen autonomian kannalta oli olennaisen tärkeää,
että jo vuonna 1808 keisari
määräsi, että kaikki Suomen
asiat oli esiteltävä suoraan
hänelle ohi Venäjän oman
hallintokoneiston. Siksi Venäjän parlamentti eli duuma
ja virkamiehet eivät voineet
puuttua millään tavoin
Suomen asioihin. Maamme
erityisasemaa korosti sekin,
että venäläisillä ei ollut kansalaisoikeuksia Suomessa.
Venäläisiin suhtauduttiin
samalla tavalla kuin muihinkin ulkomaalaisiin.
Käytännössä Suomea
hallitsi hallituskonselji eli
hallitus, joka jakaantui talous- ja oikeusosastoon.
Myöhemmin hallituskonseljin nimi muutettiin senaatiksi. Oikeusosasto toimi Suomen korkeimpana oikeutena. Talousosasto johti koko
siviilihallintoa ja se jakaantui viiteen toimituskuntaan.
Senaatti käytti ylintä valtaa
ja teki päätöksensä keisarisuuriruhtinaan nimissä. Senaatin toimien laillisuutta
valvoi prokuraattori, joka
oli Suomen ylin lainvalvoja.
Pietarissa Suomen asioita
keisarille esitteli Suomen
asiain komitea, joka oli
myös suomalaisten käsissä.
Keisareiden välillä oli
eroja, mutta useimmiten
keisari puuttui suomalaisten esityksiin vain harvoin.
Tässä on erittäin olennainen ero nykyiseen EUSuomen käytäntöön, sillä

Suomi tarvitsee jokaista talkoisiin. Vaatii silti sitkeyttä,
miltei hulluutta olla aktiivinen kansalainen, maksaa verot, äänestää ja uskoa parempaan päätöksentekoon. Ensin demarit ay-linkkeineen toteuttivat vuosikymmenen
porvaripolitiikkaa, haluamatta tehdä pieni- ja keskituloisten kansalaisten arkeen vaikuttavia päätöksiä silloin,
kun siihen oli mahdollisuudet.
Vasta nyt Urpilainen ja demarit elävät aikakautta,
jossa ihmisten tarpeet ja toiveet politiikassa onkin alettava ottaa vakavasti. Siis vasta nyt, kun vaalitappiot eduskunta- ja kuntavaaleissa ovat pistäneet puolueen lähentymään kansaa. Ehkäpä vuosikymmen oppositiossa tai
eduskunnan ulkopuolella uudelleenkoulutuksessa saavat
aikaan muutoksen ihan sydäntä myöten.
Vastakkainasettelu syvenee

EU:n lainsäädäntö menee
Suomen lakien, jopa perustuslain edelle. Noin 3/4
lainsäädännöstämme on
käytännössä direktiivien eli
EU-lainsäädäntöohjeiden
kääntämistä.
Suomella oli autonomian
aikana myös oma tullilaitos.
Nykyään se on kokonaan
EU:n hoidossa, ja tullimaksut menevät suoraan EU:n
pohjattomaan
kassaan.
Suomi sai myös 1800-luvulla oman rahan ja oman
keskuspankin. Nyt Suomen
rahapolitiikasta päätetään
Euroopan Keskuspankissa.
Myös monet muut keskeiset
asiat, kuten esim. maatalouspolitiikka on nyt kokonaan
EU:n käsissä.
Yhteenvetona kaikesta
ei voi tulla kuin yhteen johtopäätökseen: paljon parjatulla autonomian ajalla
suomalaiset päättivät enem-

män omista asioistaan kuin
nykyisen EU-autonomian
aikana. 1800-luvulla Suomi
syntyi ja kasvoi kansakuntana muiden rinnalle.
Asioista ei haluta antaa oikeaa kuvaa, sillä se
olisi turhan ikävä tosiasia
nykyisen valtaeliitin kannalta. On siis helpompaa
antaa valheellinen kuva,
koska suomalaisten mieliin
on iskostettu kuva autonomian loppuajan venäläistämisajoista. Nuo tapahtumat ovat totta, mutta vain
osatotuus yli sadan vuoden
ajasta autonomisena suuriruhtinaskuntana.
Jos nyky-Suomen omaa
päätösvaltaa verrataan Yhdysvaltain osavaltioiden
omaan päätösvaltaan, niin
ne ovat aika pitkälti verrannollisia keskenään. Silti
kukaan ei väitä, että esim.
Texas olisi itsenäinen valtio.

Vedin Suomen lipun salkoon viimeksi itsenäisyyspäivänä 1994, sillä 1.1.1995
alkaen maamme ei ole enää
ollut itsenäinen. Suomen
lippu on minulle itsenäisen
isänmaan vertauskuva, siksi
nostan sykähdyttävän uljaan
kansallislippumme uudelleen
salkoon vasta itsenäisyyden
palauduttua. Minun elinaikanani tuo tavoite tuskin toteutuu, mutta poikani on luvannut tehdä sen puolestani.
Suomen kansasta noin
puolet suhtautuu Euroopan
Unioniin kielteisesti. Siksi
meilläkin pitäisi siirtyä monen muun maan tapaan viettämään kansallispäivää itsenäisyyspäivän sijaan. Silloin
me kaikki voisimme juhlia
yhdessä yhteistä isänmaatamme ja suomalaisuuttamme.

Reijo Tossavainen
Valkeala - Savitaipale

koska ne työllistävät myös
ulkopuolisia ja pitävät parhaalla tavallaan maaseutua
asuttuna myös tulevaisuudessa. Perhetilan lopettaminen merkitsee usein elinkeinon loppumisen lisäksi
pahimmillaan
muuttoa
pois kotiseudulta ja sen tuloksena juurettomuutta ja
pahoinvointia. Suurtilojen
yksipuolinen suosiminen
on lopetettava. Tilakokojen
kasvattamisen tulos on jo
nähty, eikä se todellakaan
tuonut halvempaa ruokaa
kuluttajalle.

Nykyinen maatalouspolitiikka tuo vain erimielisyyttä koko maahan. MTK
ei tartu ongelmakohtiin ja
hoida kaikkien viljelijöiden
asiaa. MTK:lla johdolla olisi yhdestoista hetki aloittaa
asiain ajaminen terveille raiteille. Tuotantoa on rajattava valtiovallan ja MTK:n
toimesta ylituotantotilanteissa. Toisaalta lisätuotantoon voidaan ohjata niillä
aloilla, joilla on todellinen
tarve. Suomalaisen maatalouden tulisi pyrkiä tuottamaan oman maan kan-

Taannoin työläisten puolueeksi julistautunut kokoomus
julisti vastakkainasettelun olevan ohitse, joka nyt taantuman iskiessä onkin osoittautunut täysin päinvastaiseksi.
Kokoomuksen korvat ovat vauhdissa vaikkuuntuneet,
sillä nyt vastakkainasettelun kuilu, vallankahvassa olevien poliitikkojen tekojen ja kansalaisten arjen tarpeiden
ymmärtämisessä, ovat syventyneet entisestään.
Kokoomus on jo alkanut käyttäytyä samoin, kuin
90-luvun talouskriisin aikaan. Silloin valtiovarainministeri Iiro Viinanen ja kansanedustaja Kimmo Sasi toivat
likaiset heitot päivänpolitiikkaan, vaikka Suomessa oli
kansalaisten kannalta tärkeitäkin asioita työn alla. Tämän taantuman ollessa kohdalla kokoomus on jo osoittanut sokaistuneensa vauhdistaan ja jäänee duunarin
maksettavaksi mitä siitä tulee.
Uudelleenkoulutus kutsuu keskustalaisia
Hallitusten kokoonpanoista riippumatta, ovat kokoomus, keskusta ja demarit jakaneet Suomessa poliittisen
vallan. Oppositioon jääminen on osa peliä ja uudelleenkoulutuksen prosessia, jonka voittajina ovat määräaikaisen työpaikan saaneet kansanedustajat. Toisin
sanoen, kun kolme keskeisintä puoluetta ovat aina olleet hallituksen ytimessä, niin voimmeko odottaa suuria
muutoksia puolueilta, joiden arvomaailma on puheista
riippumatta, kutakuinkin sama.
Päätöksien saldona on se, että suomalainen työläinen
häviää aina. Ehkäpä positiivisena havaintona kuitenkin se,
että eteläsuomalaiseen mäntyyn päätänsä takonut keskustalainen sika- ja siipikarjatilallinenkin alkaa ymmärtää,
että puolueensa on aika osallistua uudelleenkoulutukseen.

Mikki Nieminen, Nummi-Pusula

Kirkon ristiriitaisuuksia?

Hyvä MTK:n johto ja
maatalouden harjoittajat
Olisi todella korkea aika
nousta viljelijöiden junaan.
Viljelijöiden etujärjestön ja
viljelijöiden itsensä on aika
alkaa käymään todellisia
keskusteluja ja neuvotteluita koko maan osalta
maanviljelijöiden palkasta.
Neuvotteluja tulee käydä
koko maan alueen ja kaikkien viljelijöiden (niiden,
joita ei ole vielä ajettu lopettamaan elinkeinoaan)
osalta. Työstä pitää saada
palkka työn mukaan. Perheyrityksinä toimivat tilat
on erityisesti huomioitava,

Suomalainen
työläinen häviää aina

salaisten tarpeisiin hyviä ja
puhtaita raaka-aineita kaikilla sektoreilla.
Minkä hinnan maksaa
suomalainen maatalous ja
koko kansa EU-nimisen
byrokratialinnakkeen ylläpidosta? Kuuluuko suomalaisen maatalouden alasajo,
suurtiloja lukuun ottamatta
hintaan, joka meidän on
muka pakko maksaa? Tämäkö on oikeutta ja yhdenvertaisuutta EU-suomessa?

Juhani Hannula
Mynämäki

Seurakuntavaalien äänestysikäraja laskee 16 vuoteen huhtikuussa. Tämä nuori ei saa erota kirkosta. Lain perusteella alle 18 -vuotias tarvitsee vanhempiensa suostumuksen
erotakseen. Vaaleissa äänestämiseen ei tarvita vanhempien
lupaa. Onpa outoa, että henkilö saa äänestää yhdistyksen
vaaleissa, mutta ei saa erota omasta tahdostaan.

Nim. Aasillakin on häntä

Vapaan Sanan ohjeet
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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Rovaniemen Perussuomalaisten
kevätkokouksessa
Rovaniemen Perussuomalaiset kokoontuivat ensimmäiseen kevätkokoukseensa
21.3. Hotelli Aakenuksessa.
Paikalla olivat mm. Rovaniemen uudet kaupunginvaltuutetut ja myös muita
aktiiveja. Läsnä olivat mm.
Oskari Autti, Teuvo Sirviö,
Hemmo Koskiniemi, Erja
Tennilä, Jukka Paakki ja Pirita Nenonen, tuore Lapin
maakuntavaltuuston varajäsen. Jukka Paakki toimii yhdistyksen puheenjohtajana.
Kokous oli taas yksi hyvä esimerkki puolueemme
kannatuksen noususta. Uusi
yhdistys ja valtuustoryhmä
ovat tarttuneet toimeen napakasti. Takana on menestys
myös Rovaniemen kunnallisvaaleissa. Nousua edellisiin
kunnallisvaaleihin oli 4,5 %
(nollasta), ääniharavana Pirita 357 äänellään, Hemmo
Koskiniemi sai 337 ääntä ja
Oskari Autti sai 240 ääntä.
Kokouksen aluksi EU
–vaaliehdokas Pirkko Mattila piti puheen, esittäytyi
ja kävi läpi omia vaaliteemojaan. Tämän jälkeen kokous käsitteli Rovaniemen
perussuomalaisten kunnallispoliittista ohjelmaa.
Yhdistyksen puheenjohtaja
Jukka Paakki esitteli Rovaniemen Perussuomalaisten
kunnallisvaaliteesit, joissa
esitettiin teräviä kannanottoja kattavasti sosiaali- ja
terveydenhuollon asioihin,
sivistystoimeen, kaavoitukseen, vammais- ja vanhuspalveluihin eli kaikkiin kuntalaisten kannalta tärkeisiin
asioihin ja lisäksi yritystoimintaan. Rovaniemeläiset
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ovat kirjanneet tavoitteensa
ja ohjelmansa selkeästi, josta on helppo seurata tavoitteiden toteutumista valtuustossa työskennellessään.
Ajatuksena on esim. kuuden
kylän palvelukyläverkosto,
joissa kylässä on saatavilla
peruspalvelut: koulu, päiväkoti sekä kaupan palvelut ja
pienet yrityspalvelut.
Rovaniemeläiset ovat
kirjanneet
ohjelmaansa
myös ihmiselle tärkeät arvot (Aristoteleen mukaan:
Hyvä elämä), rohkeus,
kohtuullisuus, anteliaisuus,
itsekunnioitus, lempeys,
totuudellisuus ja ystävällisyys. On muuten rohkeutta

toimia kunnallispolitiikassa näitten mukaan, arvoohjelmaa olivat ideoimassa
Pirita Nenonen ja Hemmo
Koskenniemi.
Loppukaneetiksi rovaniemeläiset kiteyttivät ansiokkaasti; ”äänestystuloksen kunnioittaminen ja kaupunginvaltuutetun oikeus
lautakuntatyöhön”. Tämä ei
kaikistellen toteutunut Rovaniemelläkään luottamushenkilöpaikkoja jaettaessa.
Rovaniemeltä ja Lapin
läänistä myrskyvaroitus –
eduskuntavaalit ovat lähellä!
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■ LYHYET
Meidän Matti Mainio ja Jyrki Vuonio ovat semmoinen
kimppakyyti, jossa suomalainen ällistyy. Kansa on tuottava elin hyvinvointiin, vaan meidän hallitus, kepu ja kokoomus, ovat toimineet kapitalismia suosivana. Nyt se on
nähty eläkeläisten rökityksenä.
Sama nuorten työhön lähtijöiden kohdalla. Mistä työt,
kun vanhat Suomen kansan perustamat viedään globaali- ja markkinavoimien nimissä pois ulkomaille. Uhraako
hallitus edes ajatusta tähän kapitalistitoimintaan? Talousrosvous on tuomittavaa. Oikein kunnianhimoinen hallitus
tuo kansalle hyvinvoinnin? Olkaamme nöyriä ja onnellisia
maksumiehiä Matti Mainion toimin. Lopputeurastukseen.

Elsi Oikarinen, Ristijärvi
Alkoholiverotuksella myönteinen kehitys. Todettiin jo viime vuonna, että suomalaiset joivat aiempaa vähemmän
sekä olutta että muita juomateollisuuden tuotteita. Oluen, siidereiden ja long dring juomien kulutus on laskenut
huomattavasti viime vuodesta. Tähän ovat vaikuttaneet
alkoholiverojen korotus ja kiristyvä taloustilanne. Olemme
myös tyytyväisiä Perussuomalaisissa!

Jorma E. Taivainen, Vantaa
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan allekirjoittaa viestisi. Viestit numeroon
0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

