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Soini on tunnetuin euroehdokas
Timo Soini on vahvoilla kahden kuukauden kuluttua
pidettävien eurovaalien äänikuninkaaksi, ennakoi
YLE Uutisten teettämä ehdokkaiden tunnettuutta
mittaava tutkimus.
Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin nimeämään
jokin mieleen tuleva eurovaaliehdokas. Timo Soinin
mainitsi ensimmäisenä 23 % vastaajista. Seuraavaksi

tunnetuimman ehdokkaan muisti vain kuusi prosenttia vastaajista.
Perussuomalaiset lähtevät vaalikampanjaan
hyvistä asetelmista. Myös äänestysaktiivisuuden
ennakoidaan nousevan hieman verrattuna vuoden
2004 eurovaaleihin, mikä on Perussuomalaisille
erittäin tärkeää.

sivu 4

Timo Soini lupaa lähteä parlamenttiin

Kuva: Harri Lindell

Sudet aiheuttavat pelkoa
Eduskunnalle luovutettiin adressi
Varsinais-Suomen susitilanteesta.
Perussuomalaisten kansanedustaja
Pentti Oinonen on nähnyt Rautavaaralla
usein suden jälkiä, ja paheksuu EU:n
näkemystä siitä, kuinka paljon
Suomessa pitäisi olla susia.

sivu 13

Tässä numerossa:
Geenimuunnellut kasvit tulevat Suomeen

7

Puoluekokous Seinäjoella toukokuussa

8

Liian harva saa omaishoidon tukea

11

Pienyrittäjät haluvat suojaa huijareilta

17
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Elintarvikkeiden hinnat
tulevat nousemaan
Elintarvikkeiden hintojen
nousu hirvittää. Onneksi
suomalaiset päättäjät ottivat
vastaan ruoka-apua EU:lta,
saadaan tällä rahalla leipää
niille jotka sitä tarvitsevat.
Suomen
elintarvikemarkkinoita hallitsee kaksi suurta toimijaa. Näiden
kesken ei ole tarpeeksi kilpailua, vai onko käytännössä ollenkaan? Pienellä eläkkeellä tai työttömyyspäivärahalla sinnittelevien elämä
ei ole helppoa. Päivittäiset
ruokaostokset jäävät ostamatta, jos sattuu tulemaan
yllättäviä menoja. Jokainen
sentti on köyhän ihmisen
laskettava, kerättävä pulloja roskiksista ja tienvarsilta.

Samanaikaisesti saamme lukea yritysjohtajien
yltiömäisistä eläkkeistä tai
miljooniin nousevista erorahoista. Yritysjohtajan
tuhannen euron päiväansio on monelle kuukauden
palkka, ja on senkin alle
eläviä eläkeläisiä.
Hinnat eivät laske
Hallitus hämää meitä laskemalla ruuan arvonlisäveroa.
Kansalaisille kerrotaan, että
elintarvikkeiden hinnat tulevat laskemaan veropäätöksen johdosta. Hinnat
eivät tule laskemaan, vaan
kansalle markkinoitu veronalennus tulee luisumaan
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kauppiaiden pohjattomiin
kassoihin, tukkuliikkeet
ottavat alennuksesta myös
omansa. Sitten kansalle
perustellaan, miksi hinnat
eivät laskeneetkaan pysyvästi. Laman vaikuttaessa
kauppiaan on saatava lisää
katetta pysyäkseen pystyssä
ja pystyäkseen pitämään nykyiset työntekijänsä. Toinen
peruste tulee olemaan se, että hintojen korotuspaine on
ollut jo pitkään olemassa.
Mistä tämä kaikki
johtuu?
Maailmalla elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet,
koska tuotanto on pienem-

pää kuin kysyntä. Bioenergian tuotannolla korvataan
fossiilisia polttoaineita. Tämän asian kääntöpuolena
on se, että ruuan tuotantoon ei jää riittävästi peltopinta-alaa.
Meillä Suomessa maataloutta ajetaan vauhdilla alas
EU:n toimesta. Monet tilat
ovat joutuneet lopettamaan
kannattamattomuuden takia. EU:n näkökulmasta
näin pohjoisessa ei kannata
viljellä, se on tosiasia.
Maailmalla
hintojen
nousu keskittyy peruselintarvikkeisiin. Kehitysmaissa
on jo ollut ruokamellakoita,
viime vuoden huhtikuussa
mellakoitiin Haitissa, Egyp-

tissä ja Bangladeshissa. Tämä on vasta myllerryksen
alkua, maailmantalous on
romahtanut ja köyhimmät
ihmiset kärsivät pahiten.
Suomen oman viljatuotannon loputtua olemme riippuvaisia muiden tuotannosta.
Huonon sadon kohdatessa
tuottajamaat syövät itse tuottamansa viljan, eivätkä lähetä sitä tänne kohtuulliseen
hintaan. Silloin meille tulee
nälkä. Tosiasioiden selvitessä
viljan viljelyä ei ole helppo
aloittaa uudelleen. Suurituloisilla ei ole hätää, koska heillä
on varaa ostaa elintarvikkeita
kalliimmallakin.
On ajan kysymys, koska
näemme Suomessa ensim-

mäiset laajamittaiset ruokamellakat. Työttömyys ja
pahoinvointi lisääntyvät,
samanaikaisesti rikkaiden
varallisuus kasvaa.
Maailmalta
uutisoidaan, että tänä vuonna on
on tulossa ennätysmäisen
suuri sato, joka tulee laskemaan elintarvikkeiden hintoja. Uskon, että suuri sato
tuleekin, mutta muistan sen
tosiasian, että köyhät maat
eivät pysty ostamaan viljaa
niistä maista missä suuret
sadot ovat tulleet. Ei suuri
sato takaa sitä, että vilja jakaantuu tasaisesti. Nälkäiset pysyvät nälkäisinä niin
täällä Suomessa kuin maailmallakin.

sitä ei ole. Hallintoneuvostolla ei ole valtaa eikä
vastuuta. Fortumin tapaus
osoittaa ettei edes tietoa.
Kuitenkin hallintoneuvoston tulisi huolehtia valtion etujen turvaamisesta
ja valvoa yhtiön hallitusta
sekä toimitusjohtajaa. Kun
hallintoneuvosto on epäonnistunut työssään näinkin
pahoin, on syytä pohtia sen
tarpeellisuutta pääomistajan etujen valvojana.

johdon vaihtumista. Mutta, muuttuiko henkilövaihdosten takia jotakin? Eikö
käynytkin niin, että piiri
pyörii, mutta järjestelmä
varmistaa, ettei kukaan
joudu vastaamaan mistään.
Tämä ei vetele.
Mielestäni valtion pitäisi pikimmiten ostaa Fortum pois pörssistä, jolloin
siitä tulisi taas todellinen
valtionyhtiö ja sähkön hinnasta tulisi päättää eduskunnassa, jossa se kenties
voitaisiin asettaa järkevälle
tasolle.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Valtio omistaa,
oligarkit rahastavat
Valtio-omisteinen Fortum
on kultakaivos omistajalleen
valtiolle, joka pörssiyhtiön
kautta piiloverottaa suomalaisia sähkönkuluttajia.
Fortumin ylin johto puolestaan saa kaikki kohtuuden
rajat ylittävät palkkiot ruhtinaallisen palkan lisäksi.
Toimitusjohtaja etunenässä
ja pienemmät kihot perässä
ovat hyvinkin osansa ottaneet. Rikkaiden ahneus ja
röyhkeys on huipussaan.
No, eihän se hullu ole joka
pyytää, vaan se joka antaa.
Suomen kansaa loukkaa
syvästi se, että rajoittamaton ahneus saa jatkua, eikä
valtio-omistaja käytännössä

tee yhtään mitään vääryyden
poistamiseksi. Vieläpä aikana jolloin muut kansalaiset
joutuvat kiristelemään vöitään. Osa suomalaisista on
saanut potkut, osa on pakkolomalla ja osalle tarjotaan
palkanalennuksia.
Perusteet oikeustajun
vastaisia
Fortumin palkkio-ohjelmiin liittyvät ongelmat ovat
olleet tiedossa jo vuosia,
mutta poliittinen johto ei
ole niihin puuttunut. Ökypalkkioitten puolustajat
sanovat, ettei jälkikäteen
voida leikata ylisuuria
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palkkioita. Sehän on täyttä
puppua. Sopimuksia voidaan kohtuullistaa, mikäli
halutaan. Fortumin palkkioiden perusteet ovat täysin
kansalaisten oikeustajun
vastaisia. Hyvä palkka on
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tulosta hivuttamalla sähkön
kuluttajahinta todellista tuotantohintaa korkeammalle.

Pörssissä myynnissä olevan
sähkön hintaa on helppo
manipuloida tuottajayhtiöiden toimesta ajamalla tuotantoa ylös tai alas, pörssitilanteen mukaan. Fortum
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hiilivoimaa, jossa on päästömaksut mukana. Voimayhtiö
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saaneet seurata Fortumin
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Eduskunnassa sanottua
”Lääkelaitoksen siirtäminen Kuopioon oli
aivan oikea ratkaisu. Ihmettelen suuresti helsinkiläisten lääkärien vastahakoisuutta siirtyä töihin Kuopioon. Vuosikymmenten ajan
on Itä- ja Pohjois-Suomesta muuttanut työvoimaa Etelä-Suomeen ja näin pitänyt EteläSuomea pystyssä. Tätä taustaa vasten ihmettelenkin kyllä suuresti sitä vastahakoisuutta,
mikä lääkäreillä on Kuopiota kohtaan. Kyllä
sieltä Kuopiosta ja muualta Suomesta löytyy
päteviä lääkäreitä, vaikkei heitä sinne täältä
Helsingistä saataisikaan.”
Pentti Oinonen 3.4.2009

”Voisi oikeastaan ihmetellä sitä eettistä tasoa, jos tosiaan näin korkeatasoinen kuin
Suomessa on tällä alalla meillä lääketieteessä
ja lääkärien keskuudessa eettinenkin ammattitaito ollut ja yleensä tämmöinen eettinen
suhtautuminen siihen, miten asioita hoidetaan, jos nyt tämmöinen poliittinen kikkailu
aiheuttaa romahtamisen lääkärien etiikassakin. Tämä kuulosti jo, äskeisen puhujan juttu, siltä. Eikö tosiaankaan ole muusta enää
kyse kuin rahasta ja lähinnä siitä, että saa
asua täällä Etelä-Suomessa?”
Pertti Virtanen 3.4.2009

Kannatus kasvaa
- vastustus kovenee
Perussuomalaisten suosio
on ennätyslukemissa. Olemme onnistuneet politiikassamme. Paikallisen toiminnan voimistuminen näkyy
nyt myös valtakunnallisessa
kannatuksessamme.
Kannatuksen muodostuminen politiikassa on monimutkainen asia. Siihen liittyvät tehty työ, uskottavuus,
sanoma ja sen perille meno, henkilöt, mielikuvat ja
muiden puolueiden tilanne.
Politiikassa ei kannatuksen
suhteen ole saavutettuja etuja. Varmoja ääniä on vähän.
Perussuomalaisten kannatuksen nousu aiheuttaa
hermostumista vanhoissa
puolueissa. Vauhtisokeutta näyttää hieman olevan
omissakin. Politiikassa ei
pidä kiirehtiä mihinkään.
Hosuminen ei tuota tulosta.
Kannatuksen kasvu mitataan vaaleissa. EU -vaalit
ovat ovella. Mielipidemittaukset näyttävät Perussuomalaisille reilua vaalivoittoa. Gallupit eivät äänestä.
Nyt tehdään kova vaalityö
ja kansalaiset äänestävät.
Perussuomalaisilla on
hyvä lista ja hyvät ehdok-

kaat. Toivon, että kenttä
on voimakkaasti kaikkien
ehdokkaiden takana. Jokainen ehdokas tarvitsee tukiryhmän ja talkooporukkaa.
Perussuomalaisilla on nyt
mahdollisuus näyttää äänestäjille ehdokasasettelumme monipuolisuus ja kattavuus. Jokainen ehdokas on
äänemme arvoinen.
Perussuomalaisten kannatuksen nousemista ei
katsota valtapuolueissa hyvällä. Hermostuminen saa
aikaan monenlaista. Erityisesti vanhat puolueet pyrkivät lietsomaan eripuraa ja
harhauttamaan perussuomalaisten äänestäjiä. Valhe
on aseena.
Perussuomalaiset ovat
nyt niin kova haaste vanhoille puolueille, että vastus
kovenee. Meihin ei enää
suhtauduta ylimielisesti. Perussuomalaiset noteerataan.
Perussuomalaiset pärjäävät
sillä kuin tähänkin asti; tehdään rehellistä politiikkaa,
mikä on ihmiselle hyvää. Oikoteitä menestykseen ei ole.
Perussuomalaisilla on
hyvät mahdollisuudet jopa kahteen paikkaan EU-

vaaleissa. Tämä edellyttää,
että jokainen ehdokas saa
paljon ääniä. Annetaan niitä ja hankitaan niitä. Perussuomaiset tarjoavat äänestäjille 10 hyvää ehdokasta.
Valitse omasi.
Perussuomalaiset eivät
alistu painostukseen
Olen johtanut Perussuomalaisia 12 vuotta. Tiedän
mitä on puheenjohtajan tehtävä. Tässä hommassa pitää
olla sekä luja että luotettava. Puheenjohtajan tehtävä
on ajaa puolueen etua ja
pitää kiinni puolueen itsenäisestä päätösvallasta.
EU-vaalien ehdokasasettelun aikana Perussuomalaisten ehdokasasetteluun
yritettiin vaikuttaa sopimattomin keinoin. Asialla ovat
pääosin olleet toiset puolueet ja puolueen ulkopuoliset
tahot. Perussuomalaisten
asioista päättävät perussuomalaiset.
Itsenäisyys ja itsekunnioitus eivät ole kauppatavaraa. Puheenjohtajana
olen toteuttanut yhdessä
muun puoluejohdon kanssa

puoluekokouksen, puoluevaltuuston, puolueneuvoston ja puoluehallituksen
päätöksiä. Näin toimii demokratia järjestäytyneessä
puolueessa.
Perussuomalaiset on
Suomen paras puolue.
Täällä jäsenistön ääni kuuluu ja yhteisiä päätöksiä
noudatetaan.
Politiikan liepeillä liikkuu aina ihmisiä, joiden
mielestä jokainen saa käyttäytyä miten lystää ja puhua mitä lystää. Sanasta
miestä ja sarvista härkää.
Minä lähden siitä, että jokainen vastaa puheensa ja
tekonsa. Perussuomalaisissa
toimitaan yhteisten päätösten mukaan. Pelisääntöjen
noudattaminen on puheenjohtajalle kunnia-asia. Siitä
pidän kiinni.
Kiitän
puolueemme
laajaa jäsenkuntaa kannustuksesta ja tuesta puheenjohtajuuteni aikana. Teidän
tukenne on ratkaisevaa.
Kentän tuki ja oma halu
tarvitaan tämän luottamustoimen hoitamiseen. Työ on
kesken, siksi haluan jatkaa
puheenjohtajana.

”On hyvä, että tämä hallituksen esitys hieman muuttui valiokuntakäsittelyssä, etenkin tämä 80 000 raja nousi 100 000:een.
Silloin, kun tämä hallituksen esitys lähti
valiokuntaan, käytin pitemmän puheenvuoron. Haluan tässä vaan tuoda esiin sen
ongelman, johon valiokunnan puheenjohtajakin viittasi, että tarjonta tällä vakuutuspuolella on kyllä hämmästyttävän vähäistä.
Käytännössä yksi ryhmä, yksi toimija, pystyy ikään kuin markkinoita säätelemään ja
ohjaamaan. Se ei ole hyvä.”
Timo Soini 2.4.2009

”On selvää, että kun liikemiehet lahjoittavat
rahaa poliitikoille, he haluavat aina jotakin
vastalahjaksi. Julkisen omaisuuden halvalla
myyminen, tiettyjen yritysten tarpeisiin räätälöidyt asemakaavat, julkisin varoin rahoitetut rakennusurakkasopimukset ja elinkeinopoliittiset kehittämistuet, niiden jakaminen
yrityksille, ovat esimerkkejä tällaisista pikku
palveluksista, joita poliittiset päätöksentekijät voivat rahoittajilleen järjestää. Tästä on
tavallisen kansalaisen etu kaukana.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 1.4.2009

”Kun kuunteli ed. Vuolanteen puheenvuoroa, minua hieman hämmästytti se, että jos
tämä teidän esityksenne tästä ennakkoilmoituksesta koskettaa myös kuntavaaleja, niin
pidän sitä kyllä aika byrokraattisena liikkeenä. Siltä osin ed. Söderman varmasti, koska
hänellä on seuraava puheenvuoro, selvittää
sen, onko todella tarkoitus, että tuolla peräkylällä Alajärvelläkin jokainen ehdokas
joutuu Valtiontalouden tarkastusvirastoon
etukäteen ilmoittamaan.”
Raimo Vistbacka 1.4.2009
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Suomalainen
PerusSuomalainen 6/2009 ilmestyy

8.5.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään

keskiviikkona 29.4.2009.

Opetusministeriöltä
kolme miljoonaa
elokuva- ja av-alalle
Opetusministeriö myönsi Suomen elokuvasäätiölle
elvytystoimenpiteenä kolme miljoonaa euroa pitkien näytelmäelokuvien, television draamatuotantojen sekä dokumentti- ja lyhytelokuvien tuotantoon
ja levitykseen. Rahoista 1,2 miljoonaa kohdennetaan pitkiin näytelmäelokuviin, miljoona draamatuotantoihin ja loput 800 000 dokumentti- ja
lyhytelokuviin.
Tuettavien hankkeiden valinnassa otetaan huomioon Suomen elokuvasäätiön yleisten tukiohjeiden lisäksi hankkeiden työllistävyys, joka on ilmoitettava erikseen hakemusvaiheessa.

Poliisi teki tulosta
Poliisi saavutti viime vuonna hyvät tulokset rikostorjunnassa. Rikoksesta epäillyiltä takaisin saadun
rikoshyödyn osalta vuosi 2008 oli ennätyksellinen.
Muiden viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön
avulla poliisi otti haltuun omaisuutta yli 59 miljoonan euron arvosta, kun vastaava luku vuonna
2007 oli noin 36 miljoonaa euroa.
Omaisuusrikostorjunnan tulokset ovat viime
vuosina olleet hyviä. Kaikkien omaisuusrikosten
selvitysprosentti on noussut 2000-luvun alkupuolelta. Se oli viime vuonna noin 38 prosenttia.
Lukua voidaan pitää varsin korkeana verrattuna
esimerkiksi muihin Länsi-Euroopan maihin.
Vuonna 2008 poliisille ilmoitettiin 1 565 talousrikosasiaa tutkittavaksi. Määrä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna. Talousrikosjuttujen
vahinkoarvo on kuitenkin kasvanut 85 miljoonasta eurosta yli 128 miljoonaan euroon.

Monikulttuurisuutta
tuetaan 400 000 eurolla
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on
myöntänyt 400 000 euroa valtionavustuksina
monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön. Keskeisiä avustusten saajia olivat
kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien ja romanien yhdistykset. Avustukset
myönnetään veikkausvoittovaroista taiteen edistämiseen osoitetuista määrärahoista.
Taiteellisen toiminnan lisäksi avustuksia myönnettiin mm. lasten ja nuorten kerhotoimintaan, teatteritoimintaan, radio-ohjelmien tekemiseen sekä
eri kulttuurien esittelemiseen suomalaisille.
Avustamisen tavoitteena on tukea etnisten vähemmistöjen oikeutta vaalia omaa kulttuuriaan
pääkulttuurin ja -kielten rinnalla. Toisena tavoitteena on vahvistaa suomalaisten luontevaa suhtautumista etnisiin vähemmistöihin ja siten torjua
etnisiä konﬂikteja.
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Parlamentti otti kantaa EU:n ruoka-apuun
EP on hyväksynyt mietinnön, joka koskee EU:n
ruoka-apuohjelmaa. Parlamentti haluaa että se
maksetaan kokonaan EU:n varoista ja että jaettavat tuotteet tulevat unionin alueelta.
EU:n ruoka-apuohjelma kaikkein vähävaraisimmille EU-kansalaisille aloitettiin vuonna 1987. Nykyisin noin 13 miljoonaa ihmistä saa ruoka-apua

ohjelman kautta. Suomi on osallistunut ohjelmaan
vuodesta 1996 alkaen. Viime vuonna ohjelman
arvo Suomessa oli noin 2,7 miljoonaa euroa.
Ruoka-apuohjelman budjetti on kasvanut vuoden 1987 sadasta miljoonasta eurosta tämän vuoden 500 miljoonaan euroon. Viime vuonna summa
oli 305 miljoonaa euroa.

Parlamenttivaalien
Perussuomalaisten puoluehallitus
nimesi uusia EU-ehdokkaita 28.3.
Eniten mielenkiintoa herätti puolueen
puheenjohtajan Timo Soinin
nimeäminen ehdokkaaksi.

Soinin lisäksi ehdokkaiksi
valittiin apulaistarkastaja
Jaana Sankilampi Kajaanista sekä liikkeenharjoittaja

Freddy Van Wonterghem
Kotkasta. Nyt Perussuomalaisten kaikki ehdokkaat on
nimetty.

PerusS:n puoluehallitus
on aiemmin nimennyt seuraavat EU-ehdokkaat: viihdetaiteilija Kike Elomaan
Maskusta, professori Erkki
Havansin Helsingistä, ﬁlosoﬁan tohtori Lauri Heikkilän Marttilasta, ﬁlosoﬁan
maisteri Pirkko Mattilan
Muhokselta, kansanedustajan avustaja Vesa-Matti Saarakkalan Kurikasta, mediatutkija Sampo Terhon Helsingistä ja kansanedustaja
Pertti Virtasen Tampereelta.

Perussuomalaiset lähtee EU-vaaleihin teknisessä
vaaliliitossa Kristillisdemokraattien kanssa. Molemmat asettavat kymmenen
ehdokasta. Vaaliliitto tavoittelee kahta paikkaa.
Perussuomalaisten vaaliteeman ydin on kolmessa
sanassa: Perussuomalainen
palovaroitin
Brysseliin.
PerusS:n puoluevaltuusto
hyväksyy 18. huhtikuuta
puolueen varsinaisen EUvaaliohjelman.

”Elämässä on tehtävä
rohkeita valintoja”
On inhimillistä muuttaa
mielensä ja tuskallista tunnustaa se. Minä ryhdyn Perussuomalaisten EU-vaaliehdokkaaksi tulevan kesän
EU-vaaleissa. Miksi?
Olen arvostellut Euroopan Unionia koko Suomen
EU-jäsenyyden ajan. Äänestin EU-jäsenyyttä vastaan.
En ole tyytyväinen Suomen EU-politiikkaan, enkä
Euroopan Unioniin. Sen perustuslain läpirunnaaminen
ja keplottelu uusintaäänestyksineen on pitkä farssi.
Vastustan EU-perustuslakia, jota nykyään peitellysti
Lissabonin sopimukseksi
kutsutaan.
Tämä EU-vaali on viimeinen mahdollisuutemme
herättää koko Eurooppa
vastustamaan sopimuksen
läpirunnomista. Ehdokkuuteni toimii myös kanavana
suomalaisille sopimuksen
vastustajille väkevänä vastalauseen ilmauksena, joka
tuntuu ja joka huomataan.
EU-vaaleja tämän ehdokkuuteni jälkeen ei Suomessa
voi viedä läpi matalalla proﬁililla. Nyt Perussuomalaiset
velvoittavat vanhat puolueet
ja vihreät haastavaan EUkeskusteluun.
Olen varma, että Suomen kansa kiinnostuu näis-

tä vaaleista, kun kirkastamme asetelman tällä tavalla.
Nyt kansalle on tarjolla
erottuva vaihtoehto.
Jos tulen valituksi,
otan paikan vastaan
Menen itse paikan päälle
katsomaan onko Euroopan Unionista mihinkään ja
miltä se käytännössä, sisältä päin nähtynä näyttää ja
kuinka toimii.
Pyrin lisäksi jatkokaudelle Perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävään Perussuomalaisten toukokuun
16.–17. päivän puoluekokouksessa. Puoluekokousväki päättää siellä, hyväksyykö se tämän ratkaisuni.
Tulen asettumaan ehdolle
ja vetämään vuoden 2011
eduskuntavaalit.
Elämässä on tehtävä rohkeita valintoja joista sitten
vastataan. Tämä päätös otti
lujille, se koskettaa minua,
perhettäni sekä puoluetta.
Laitan itseni ja kaiken
taitoni tähän ja äänestävä Suomen kansa päättää,
miten minun ja meidän
Perussuomalaisten näissä
vaaleissa käy.
Uskon tähän menettelyyn. Uskon, että tällä ilmoituksella on vaikutusta

äänestysvilkkauteen. Uskon
että tästä aukeaa uusi yhteiskunnallinen keskustelu.
Ja lopuksi, uskon, että
ehdokkuuteeni hyödyttää
koko Perussuomalaisten listaa ja vaaliliitto takaa lisäksi ylimääräisen vipuvarren.
Vaaliliiton tavoite –
kaksi paikkaa – on täysin

realistinen. Kun ihmiset todella lähtevät liikkeelle, on
tästä vielä suurempi potti
mahdollinen.
Nyt tästä päättää Suomen kansa.
Timo Soini
kansanedustaja
EU-ehdokas
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Ulkomaisten tupakka-askien hallussapitoa ei voi kriminalisoida
Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta on valmistunut. Hallituksen lakiehdotuksessa esitetään, että
pakkausmerkinnöiltään tupakkalainsäädännön
vaatimuksista poikkeavien tupakkatuotteiden yksityiselle maahantuonnille ja hallussapidolle asetet-

taisiin määrälliset rajoitukset. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että olisi rangaistavaa pitää hallussaan muulla kuin suomen- tai ruotsinkielisellä
varoitusmerkinnällä varustettuja tupakkatuotteita yli säädetyn määrän.
Perustuslakivaliokunta edellyttää, että ehdotus on poistettava lakiehdotuksesta, koska

pitää hallussapidon kriminalisointia lähinnä näyttövaikeuksien perusteella suhteettomana. Vaikka
esitystä perustellaan terveyspoliittisilla syillä, jää
valiokunnan mielestä esityksen perusteluista sellainen vaikutelma, että sen tosiasiallinen tarkoitus on
rajoittaa ulkomaisten, lähinnä virolaisten, tupakkatuotteiden tuontia omaan käyttöön.

ehdokasasettelu valmistui
Ovatko perussuomalaiset EU vastaisia?
Perussuomalaiset eivät mielestäni ole EU vastaisia,
vaan -kriittisiä. Meillä on
oikeutettuja kysymyksiä
Brysselin ja Strasbourgin
väheksyvästä suhtautumisesta itsenäisiä jäsenvaltioita ja niiden kansoja kohtaan. Väheksyvä suhtautuminen tulee parhaiten esiin
EU:n eliitin halveksivasta
suhtautumisesta Ranskan,
Hollannin ja Irlannin kansanäänestyksiä kohtaan.
Jos ei äänestystulos eliittiä
miellytä, tarjoillaan sama
p.... uudessa paketissa ja
käsketään vaalikarja takaisin uurnille.
Me vastustamme EU:n
sekaantumista jäsenmaiden sisäisiin asioihin. Vastustamme sanavapauden

rajoittamista ja EU:n sekaantumista itsenäisten
valtioiden maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaan.
Vastustamme Turkin jäsenyyttä jo nyt liian suureksi paisuneessa unionissa
ja eläinaktivistien tavoin
huudamme "Turkki on
murha". Tässä tapauksessa
kuitenkin itsemurha.
Vastustamme sitä, että
Brysselistä määrätään, mikä
eläin on Suomessa uhanalainen ja mitä saa metsästää.
Haluamme että Suomessa
tuotettujen elintarvikkeiden
pakkauksessa on Suomen
lippu ja teksti, joka kehottaa suosimaan suomalaista.
Vastustamme sitä Eurooppaa joka eliitillä on
suunnitteilla. Se Eurooppa

muistuttaa päivä päivältä
enemmän Neuvostoliitoa,
kaikkine keskushallintoineen ja yhden totuuden järjestelmineen. Se on systeemi
ilman kritiikkiä ja oppositiota. Systeemi, jossa korruptio rehottaa.
Haluamme Euroopan
säilyvän
tilkkutäkkinä,
jossa itsenäiset valtiot ja
kansat ovat erilaisia sekä
kielellisesti, että kulttuuriltaan. Haluamme säilyttää
Shakespearen, Sibeliuksen,
Mozartin, Beethoven, Picasson, Michelangelon ja
Rubensin sivistyneen kulttuuriperinnön, jota rajojen
yli vuotava monikulttuurimössö, amerikkalaisella cocacolasaatiolla höystettynä,
uhkaa. Kannatamme sitä

Eurooppaa, jossa jokainen
kansa voi ylpeillä omalla
kansallisella identiteetillään
ja perinteillään.
Perussuomalaiset haluavat Euroopan monimuotoisuuden säilyvän vielä
jälkipolvillekin. EU:n eliitti
haluaa pitkällä aikavälillä
luoda meistä eurooppalaisista harmaata, maasta
toiseen vaeltavaa massaa.
Tämän eliitin päätavoitteena tuntuu pikemminkin
olevan monokulttuurinen
Eurooppa, kuin vanha
kunnon monikulttuurinen
Eurooppa.
Freddy Van Wonterghem
Kotkan
kaupunginvaltuutettu
EU-ehdokas

Itäistä ja pohjoista ulottuvuutta
Valintani puolueemme EUvaaliehdokkaaksi on kunnia ja luottamuksen osoitus,
jota arvostan suuresti. On
hienoa, että ehdokkaita on
ympäri Suomea, molempaa
sukupuolta ja erilaisia taustoja omaavia.
Pohjois- ja Itä-Suomi ovat
haastavia alueita EU-vaaleissa. Äänestysinnokkuus ei ole
paras mahdollinen. Kansalaiset eivät tunne Euroopan
parlamentin toimintaa niin
tärkeäksi jokapäiväisessä elämässään kuten kunnanvaltuustoja tai eduskuntaa. Euroopan unioni on etäinen ja
koetaan lähinnä suomalaisten elämistä hankaloittavaksi instanssiksi. Parlamentti,
komissio ja neuvosto voivat
mennä helposti sekaisin itse
kunkin ajatuksissa.

Ehdokkaana olemisen
yksi haaste onkin se, miten
saamme äänestysinnon nousemaan. Viime kunnallisvaaleissa perussuomalaiset
ehdokkaat innostivat vaaliuurnille sellaisia äänestäjiä,
jotka olisivat muutoin jättäneet äänestämättä. Uskon,
että tulevissa EU-vaaleissa
käy samoin. Olen saanut
yhteydenottoja sellaisilta
ihmisiltä, jotka ovat sanoneet olleensa aikaisemmin
äänestämättä EU-vaaleissa
mutta aikovat äänestää
nyt kun perussuomalaisia
ehdokkaita on näin edustavasti äänestettävissä.
Meppiehdokkaana oleminen on haastava tehtävä
- etenkin jos ei ole aikaisempaa tuntemusta Euroopan
unionin toimielimistä, EU:n

harjoittamasta kriisinhallinnasta, maatalouspolitiikasta ja niin edelleen. Perehtymistä on paljon, jotta
voi muodostaa perusteltuja
mielipiteitä ja esittää kritiikkiä uskottavasti.
Nämä vaalit tulevat olemaan tärkeä virstanpylväs
perussuomalaisten historiassa. Uskon, että saamme
äänestäjät liikkeelle, sille
EU:ta kohtaan tunnetaan
kriittisyyttä laajasti koko
Suomessa. Ilman kriittisyyttä ei ole kehitystä parempaan suuntaan. Suomen tulevaisuus on tärkeä
asia. Emme saa myydä
tulevaisuuttamme markkinavoimille ja esteettömälle
kaupalle vaan Suomen on
pysyttävä itsenäisenä valtiona, jossa suomalaiset saavat

päättää itse sen suunnasta ja
tulevaisuudesta.
Suomi on ollut liian kiltisti ja värittömästi mukana
EU:n toiminnassa tähän asti. Nyt on jo korkea aika ruveta pitämään ääntä oman
maamme puolesta. Nyt on
oikea aika äänestää perussuomalaisia Euroopan parlamenttiin! Omalta osaltani
tuon näihin vaaleihin itäistä
ja pohjoista ulottuvuutta
kainuulaisena ehdokkaana.
Tunnen Kainuun ja pohjoisen Suomen olot ja tiedän,
mitä eläminen täällä tarkoittaa. Etelä- ja Keski-Eurooppaan sopivat direktiivit
eivät välttämättä sovi näille
korkeuksille ja leveyksille.
Jaana Sankilampi
Kajaani
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Hehtaari maata
- kiitos
Isäntämies tapasi tutun sijoitusneuvojan, joka
oitis esitteli kolme nousijaosaketta. Isäntä kieltäytyi kuitenkin ostamasta neuvottuja osakkeita.
Kiellosta tyrmistynyt sijoitusneuvoja uteli,
mitä isäntä sitten ostaa, jos eivät nämä osakkeet kelpaa.
Ostan maata, vastasi isäntä. Maata! Minkä
vuoksi juuri maata, parkaisi sijoitusneuvoja.
Koska sitä ei enää tehdä, vastasi isäntä.
Maan ostamisesta on viime aikoina keskusteltu laajemmissakin piireissä. Keskustelua ovat
herättäneet ainakin Venäläisten liikemiesten
manner suomessa tekemät maakaupat. Näiden
kauppojen yhteydessä on virinnyt monenlaisia
kysymyksiä, aina rahojen alkuperästä kaupan
tarkoitusperiin saakka.
Myös siitä on keskusteltu, että minkä vuoksi
Venäläisillä henkilöillä on oikeus ostaa MannerSuomesta kiinteää omaisuutta, jos meillä suomalaisilla ei ole vastaavaa oikeutta Venäjällä.
Toinen kyseenalaistettava, ja ainakin keskustelun arvoinen asia on meidän manner-suomalaisten oikeus ostaa ja omistaa kiinteää omaisuutta Ahvenanmaan saarella.
Kiinteän omaisuuden hankkiminen ja omistaminen Ahvenanmaalla on sidottu kotiseutuoikeuteen. Henkilöllä tulee olla kotiseutuoikeus,
hembygdsträtt, ennen kuin hänen on mahdollista
omistaa kiinteää omaisuutta saarella, äänestää
maakuntavaaleissa tai harjoittaa elinkeinoa.
Kotiseutuoikeuden saa automaattisesti, jos se
on jommallakummalla vanhemmista. Kotiseutuoikeutta voi hakea ruotsinkielentaitoinen Suomen kansalainen, joka on asunut maakunnassa
vähintään viisi vuotta.
Katselin 16.12.2008 TV 1:n aamulähetystä.
Siinä haastateltiin maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsia. Ministeri Thors kertoi
näkökantojaan rasistisesta ajattelusta. Hän piti
erittäin tärkeänä ihmisten tasa-arvoista kohtelua.
Koska ihmisten tasa-arvoinen kohtelu on
erittäin tärkeää myös minun mielestäni, kysyn
arvoisalta ministeriltä; onko Ahvenanmaalla
noudatettava kotiseutuoikeusjärjestelmä ristiriidassa ministerin tarkoittaman kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kanssa? Onko ministerin
mielestä oikein ja yhdenvertaista, että Suomen
kansalainen joutuu asumaan Ahvenanmaan saarella vähintään viisi vuotta, ennen kuin hänellä
on oikeus harjoittaa elinkeinoa? Onko ministerin
mielestä oikein ja yhdenvertaista, että kiinteän
omaisuuden omistamisen ehtona on paikallisen
valtakielen osaaminen?
Mikäli ministeri Thors katsoo, että kotiseutuoikeusjärjestelmä ei aseta Suomen kansalaisia
eriarvoiseen asemaan, jätän jatkossa hänen mielipiteensä ja näkökantansa rasistisesta ajattelusta
täysin omaan arvoonsa.
Mutta mikäli ministeri Thors katsoo ,että ristiriitaa on, pyydän häntä ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joilla tämä Suomen kansalaiset eriarvoistava menettely saadaan loppumaan.
Valtioneuvoston työjärjestyksen mukaan ministeri Thors käsittelee Ahvenanmaata koskevat
asiat, joten hänen on erittäin helppo toimia aloitteellisesti myös tässä asiassa

Reijo Hongisto
Vimpeli
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Veijo Kaskimäestä
ei tule kumileimasinta
Karvialainen pintakäsittelijä Veijo Kaskimäki pääsi
viidelläkymmenellä äänellä
ainoana perussuomalaisena
Karvian kunnanvaltuustoon. Voimakastahtoinen
Kaskimäki ei aio tyytyä
kunnanhallituksen kumileimasimen rooliin, vaan
aikoo pitää huolen siitä,
että kuntalaisten tahto tulee
päättäjien osalta kuulluksi.
Kuntapolitiikassa
valtapuolueilla on tapana
runnoa läpi omat asiansa.
Hyviä esityksiä en vastusta, mutta tulen kyllä esittämään eriävän mielipiteeni
jos aihetta löytyy. Minua
ei johdattele kukaan eikä
päättäjien puppu uppoa minuun, vaan aion kuunnella
kuntalaisia ja ajaa heidän
etuaan, Kaskimäki toteaa.
Kaskimäellä on vahvat
mielipiteet siitä, miten asiat Karvialla pitää hoitaa.
Muun muassa peruspalvelut on säilytettävä omassa
kunnassa oikein hyvinä. Aikansa Suomen yhteiskuntaa
rakentaneet ja veroja maksaneet vanhukset ovat ne
ansainneet.
- En tule hyväksymään
peruspalvelujen ostamista
muualta, kun uskon ja tiedän että ne ovat inhimillisempiä ja tulevat halvemmiksikin kun ne järjestetään
itsenäisesti ilman mitään
välikäsiä.
Joukossa on voimaa
Yksinään on valtuustossa
vaikea vaikuttaa mihinkään. Siksi Kaskimäki onkin liittoutunut Karvian
vasemmistoryhmän kanssa,
jonka kanssa yhteistyö on
toiminut hyvin. Kun keskustalla on Karvialla kaikki
valta, on hyvä saada hieman
selustatukea.
Kaskimäellä on näkemystä ja mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista laajemminkin kuin vain kunnallisella tasolla. Hän on
tehnyt komennushommia
muun muassa telakoilla ja
Olkiluodossa ja tietää hyvin raskasta työtä tekevien
ihmisten taustat.
- Eläkeiän nostamisesta
puhutaan kovaan ääneen,
mikä on mielestäni typerää,
koska monissa ammateissa
ei päästä edes siihen 63 vuoteen. Toisaalta on myös paljon yli kolmikymppisiä ihmisiä, jotka eivät eläissään
ole työpäivää nähneetkään,
koska ei ole ollut työtä tar-

Karvialainen Veijo Kaskimäki aikoo pitää huolen siitä, että kuntalaisten tahto tulee
päättäjien taholta kuulluksi.

jolla, vain työvoimakoulutusta, koulutusta ja taas
koulutusta. Ei täällä mitään
työvoimapulaa ole. En hyväksy sitäkään, että valtio
tukee halvan työvoiman
tuottamista ulkomailta suomalaisten kustannuksella.
Perussuomalaisten linjan Kaskimäki valitsi sen

oikeudenmukaisuuden,
asiallisuuden ja ihmisläheisyyden vuoksi. Perussuomalaiset eivät aja omia etujaan
muiden puolueiden tavoin,
joille oma etu tuntuu olevan tärkeämpi kuin kansalaisten etu. Timo Soini on
vienyt puoluetta eteenpäin
ja on hyvällä asialla.

- Kun vain saadaan lisää kannatusta, voidaan
Suomi ehkä vielä pelastaa.
Jos nykyinen meno jatkuu,
joudutaan pian niin syvälle,
ettei paluuta ole, ennustaa
Kaskimäki.
Teksti ja kuva:
Mika Männistö
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Geenimanipuloidut kasvit leviävät Suomeen
Mitä tarkoittaa GMO?
Geenimuunnellulla tarkoitetaan perimän eli DNA:n
muokkaamista. Tällä tekniikalla rikotaan biologisten lajien välisiä esteitä.
Bakteerista voidaan siirtää
vaikka
hyönteismyrkyn
tuotto viljaan, jolloin se lajikkeena tuottaa itse hyönteismyrkkyä. Tämä tekniikka toteutetaan ampumalla
lajin soluihin bakteereita tai
tartuttamalla kasvin soluun
virus tai bakteeri.
Varmuutta lopputuloksen sivuvaikutuksista nykytekniikalla kuitenkaan ei
ole. Siirrettävät geenit ovat
synteettisiä laboratoriossa tehtyjä. Mahdollista on
myös se, että siirtogeenisissä kasveissa tai eläimissä
voi vahingossa syntyä uusia
tuntemattomia yhdisteitä.
Terveysvaikutuksia
Soijaa on muokattu kestämään torjunta-aineita, aiemman viiden myrkytyskerran tarve on pudonnut vain
yhteen kertaan. Lopputuotteen eli papujen myrkkyjäämät moninkertaistuvat.
Ravintoketjun
huipulla
oleva ihminen saa siis huomattavan määrän myrkkyä.
Siirtogeenit eivät pilkkoudu
kokonaan eläinten ruuansulatuksessa, vaan siirtyvät
esimerkiksi rehua syöneen
eläimen lihaan ja sitä kautta
sitten ihmiseen.
Toinen hyvä esimerkki
on Suomessa paljon käytetty maito. Lehmä, joka on

Geenimuunneltujen tuotteiden yleistymisestä pidettiin paneelikeskustelu Jyväskylässä
lauantaina 4.4.2009.

syönyt GMO rehua, ei ole
pystynyt pilkkomaan dna:ta
kokonaan ruuan sulatuksessaan, vaan se on siirtynyt
lypsettävään maitoon. Ihminen, joka juo tätä maitoa,
saa oman osuutensa siirtogeenejä. Ruokintakokeita,
jotka kestäisivät yli kaksi
vuotta, ei ole koskaan tehty ja seurattu vaikutuksia
seuraavaan sukupolveen.
Kahta vuotta lyhyemmissä
eläinkokeissa on havaittu
munuais-, suolisto- ja maksavaikutuksia sekä immuunisysteemin häiriöitä. Miksi
ottaisimme riskin, jonka
suuruutta ja sivuvaikutuksia emme tiedä?

Tehokasta ja helppoa
Geenimanipuloituja kasveja on helppo viljellä, ne
edustavat tehokkuudessa
äärimmilleen vietyä maataloutta. Näiden kasvien
leviämistä on lähes mahdotonta estää. Tuuli kuljettaa
siitepölyä maankolkasta
toiseen. Sadon suuruus ei
paljoakaan perinteiseen viljelyyn nähden kasva. Lisäys
on vain muutaman prosentin luokkaa.
Hyönteiset ja eläimet,
jotka luonnossa altistuvat
GM-kasvien kautta muutoksiin, ovat vaarassa hävitä kokonaan. Geenimanipuloituja

kasveja ei pysty pitämään
erillään tavanomaisista kasveista. Mitkään eristämiset
tai turvarajat eivät estä leviämistä. Tämä aiheuttaa sen,
että perinteinen luomu-viljely loppuu kokonaan. Tilalle
jää tavanomainen viljely ja
GMO-viljely. Kerran luontoon leviämään päästettyä
geenien muuntelua ei pystytä enää estämään. Perimän
saastuminen on erittäin
vakava asia meille kaikille.
GM-peltoja on tällä hetkellä
maailmalla neljä kertaa koko
Suomen pinta-alan verran.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Perussuomalaisten EU-ehdokkaalla, tohtori Lauri Heikkilällä on vahva maanviljelystausta. Hän näkee GMO
viljelyssä suurena vaarana sen, että annamme ruuantuotannossa vallan harvoille siemenen tuottajille, jotka
pystyvät tuottamaan manipuloitua viljaa. On olemassa
geenimuunneltuja viljalajikkeita, jotka eivät idä omasta
sadosta otetusta siemenestä ollenkaan. Maanviljelijän
pitää joka kerta ostaa siemenvilja uudelleen ja uudelleen,
jos haluaa viljellä omassa pellossaan jotakin.
Monopoliasemassa oleva siemenen tuottaja määrää
käytännössä täysin, kuka saa viljellä ja mihin hintaan
siemenen saa ostaa. Filosoﬁan tohtori, fyysikko Heikkilä
arvioi radioaktiivisen saasteen leviävän sopivan tuulen
mukana koko maapallon alalle 2.5 päivässä. GM-viljan
siitepölyleviää maailman kattavasti lähes yhtä nopeasti.
Heikkilä aprikoi keskustelussa, että pullon henki on
laskettu irti. GMO:n hillitseminen on hyvin vaikeaa, geenimuunneltu ruoka leviää kovaa vauhtia meidän hallitsematta enää asiaa. Suomi pitäisi julistaa GMO:sta vapaaksi
maaksi, tai sitten antaa Suomelle 50 vuoden siirtymisaika.
Ottavatko kauppiaat meistä ylivallan tässä geenimanipulaatio asiassa? Nyt on aika puolustautua. Hyvä
perimä antaisi pääministerille selkärankaa puolustautua
GMO-asiassa, jollei perimä ole jo ehtinyt tuhoutua geenitekniikan ansiosta.
Koko EU:n alue on yhtä sisämarkkina-aluetta, jossa
rehut ja elintarvikkeet voivat liikkua vapaasti. Meillä
ei ole enää omaa päätösvaltaa, tämä on paremminkin
tyhjää suunsoittoa. Kuluttajat voivat katsoa katsovat
tuotteen etiketistä onko tuotteessa käytetty geenimanipuloituja aineksia, ja voivat ostopäätöksellään estää
GMO:n leviämisen, Heikkilä rohkaisi.

Jyväskylässä perussuomalaiset jyrättiin

29-vuotias sairaanhoitaja
ja Minna Mäkinen on töissä
Jyväskylän kaupungin
pitkäaikaishoidossa, joka
tarkoittaa vanhuksia jotka
eivät palveluasunnoissa
enää selviä. Politiikan lisäksi
Minna harrastaa liikuntaa,
käsitöitä ja lukemista, ja
suunnitelmissa on myös
avoimen yliopiston opintojen aloittaminen.

Jyväskylässä ei perussuomalaisille annettu sanansijaa
lautakunta- ja hallituspaikkajaossa. Paikallinen media
tiesi jo ennen hallitusneuvotteluja, ettei perussuomalaisille anneta hallituspaikkaa.
- Lautakunnista meille
tarjottiin yhtä varapaikkaa
ja yhtä johtokuntapaikkaa,
mutta kun valitimme että saamamme äänimäärän
perusteella meille kuuluisi
enemmän, meille ilmoitettiin että kun kerran tarjous ei kelpaa, se ei enää
ole voimassa. Olemme siis
pyrkineet pitämään asioita
esillä valtuuston ja lehtikirjoittelun kautta ja olemaan
myös aktiivisesti kaupunkilaisten parissa järjestämällä
kahvitustilaisuuksia, kertoo
sairaanhoitaja ja Jyväskylän

kaupunginvaltuuston jäsen
Minna Mäkinen.
Minnan omana vaaliteemana oli vanhusten kotihoidon kehittäminen. Ilman lautakuntapaikkaa asian eteenpäinvieminen on vaikeaa.
- Tein yhden valtuustoaloitteen kotihoidon henkilökunnan mitoituksen
parantamiseksi, joka tuli
bumerangina takaisin. Sinänsä mielenkiintoista, koska sekä talousarviossa että
poliittisessa ohjelmassa on
kohtia, jotka olisivat esitystäni tukeneet.
Nuorten
velkaantuminen
vakava ilmiö
Minna Mäkinen on huolissaan myös Jyväskylän

nuorisotyöttömyydestä ja
taloustilanteesta ylipäänsä. Nuorten rahankäyttö ja
velkaantuminen on erittäin
vakava ilmiö, joka osittain
johtuu pikavippejä tarjoavista luottoyhtiöistä, joita
ei viime laman aikaan ollut.
- Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että luottoyhtiöt antavat ymmärtää
velaksi elämisen olevan yhteiskunnassa normi. Nuorten kohdalla luottohäiriömerkintä on äärimmäisen
kohtalokas ja estää esimerkiksi opintolainan saamisen, jolloin jatko-opinnot
voivat estyä tai vaikeutua
huomattavasti. Nuoria tulisi ohjata, neuvoa ja suojella,
etteivät he tuhoaisi itseltään
jatko-opiskelumahdollisuuksia. Tein aloitteen myös

matalan kynnyksen velkaneuvonnasta alle 25-vuotiaille. Ulosottoon ei yksikään nuori saisi joutua.
Minna Mäkinen on käynyt myös JAPA ry:n (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry) järjestämän jäteneuvojakurssin, koska pitää
kierrättämistä äärimmäisen
tärkeänä asiana. Vieläkin
tärkeämpää olisi estää jätteiden syntyminen.
- Yksityisillä yrityksillä
olisi hyvät valmiudet jätteiden kierrätykseen ja jatkojalostukseen, mutta Jyväskylässä kaupunki järjestää
jätteiden keräyksen kilpailuttamalla, mikä ﬁrma saa
viedä kaksikonttisilla dieselautoillaan jätteet kaupungin kaatopaikalle, joka on
täynnä ja käyttöikänsä pääs-

sä. Nyt meidän pitäisi keksiä pian, mistä löytyisi uusi
kaatopaikka, joka muuten
on tänä päivänä kaikkein
tyhmin tapa varastoida jätteitä ottaen huomioon mitä
innovaatioita kierrätyksessä
on jo olemassa.
- Poliittisella päätöksenteolla voidaan merkittävästi joko estää tai edistää
jätteiden jatkojalostamista
hyötykäyttöön. Eli paikallispoliittinen päätöksenteko
on avainasemassa siinä kysymyksessä, mitkä mahdollisuudet kuntalaisilla on saada
jätevuortaan matalammaksi.
Pitää tietää mistä todellisuudessa päättää silloin, kun on
päätöksen aika!

Teksti: Mika Männistö
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PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.
Kampustalo, Keskuskatu 34

Tavoitteena
hyvä yhteishenki ja
viihtyisä kokous

Eino Koivula, varapuheenjohtaja
Seinäjoen Perussuomalaiset
- Seinäjoki on vilkas risteyskaupunki Etelä-Pohjanmaalla, jossa Perussuomalaisilla pitkän tauon
jälkeen menee taas suhteellisen hyvin. Kunnallisvaaleissa puolueemme sai
toistatuhatta ääntä, joiden ansiosta kaupunginvaltuustoon saatiin kaksi
valtuutettua. Valtuustoon
pääsivät Etelä-Pohjanmaan

piirin sihteeri Anneli Manninen sekä Hannu Haapasalmi.
- Minulle tuli yllätyksenä, että saimme Seinäjoella
niin paljon äänestäjiä, koska siitä on niin kovin pitkä
aika, kun viimeksi olimme
valtuustossa. Nyt myös
Ylistaro ja Nurmo ovat
osa Seinäjokea, ja Ylistaron Perussuomalaiset ovat

sulautumassa Seinäjoen
osastoon.
- Itse olen ollut mukana
Pientalonpoikien Puolueen
ja SMP:n alkuajoista saakka. Melkein itku kurkussa
olin todistamassa Veikko
Vennamon tiukkaa putoamista vuoden 1962
eduskuntavaaleissa ja yhtä
suurella ilolla vuoden 1970
vaaleja, joissa Vennamon
lisäksi eduskuntaan pääsi
17 muuta. Sen jälkeen puolue on käynyt läpi monia
vaiheita, ja taas Perussuomalaisilla menee hyvin.
- Toivon jatkossa menestystä puolueelle ja tasapuolisuutta Suomen hallituspolitiikkaan, etteivät
liliusmieliset rohmuaisi aivan kaikkea vaan jättäisivät
jotain myös vähäosaisille.
Kuluttajien ansiotahan ne
Fortuminkin tulokset ovat.
Toivon että puoluekokoukseen tulee runsaasti väkeä ja että se menee hyvin.
Toivon myös, että saamme
edustajan europarlamenttiin, miksei kaksikin.
- Tervetuloa Seinäjoelle! Yritämme palvella kaikin tavoin ja saada aikaan
viihtyisän kokouksen, jonka toivomme sujuvan hyvässä yhteishengessä ilman
turhia soraääniä ja ainakin
ilman mitään henkilökohtaista kritiikkiä.
Teksti: Mika Männistö

Kaupunginjohtajan tervehdys

Tervetuloa Seinäjoelle!
Seinäjoella on ilo toimia
Perussuomalaiset rp:n vuoden 2009 puoluekokouksen isäntäkaupunkina.
Haluan Seinäjoen kaupungin puolesta toivottaa
teidät kaikki tervetulleeksi
Seinäjoelle, Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskuskaupunkiin. Samalla haluan
kiittää teitä siitä, että olette
valinneet Seinäjoen kokouksenne isäntäkaupungiksi.
Isäntäkaupunki Seinäjoki on saanut jo vuosia
elää vahvan ja myönteisen
kehityksen vaihetta. Olemme saaneet uusia asukkaita
ja myös uusia työpaikkoja.
Tämä myönteinen kehitys
jatkuu myös tänään vaikka
elämme nyt globaalin talouden taantuman ja laman
aikaa. Seinäjoella rakennetaan ja investoidaan tänäkin
vuonna, kuten eri puolilla
kaupunkia olevista rakennustyömaista voi todeta.
Monista
haasteista
huolimatta Seinäjoki ja
Etelä-Pohjanmaa uskovat
vahvasti tulevaisuuteen ja
koko alueen hyvään menestykseen.

Toivon, että kokouksenne Seinäjoella muodostuu
kaikin puolin onnistuneeksi. Toivon myös, että ehditte
tutustua Seinäjoen kaupun-

kiin ja sen moniin palveluihin ja nähtävyyksiin.

Jorma Rasinmäki
Kaupunginjohtaja

PUOLUEKOKOUSKUTSU
Perussuomalaiset – Sannﬁnländarna rp:n VIII varsinainen puoluekokous
pidetään viikonvaihteessa 16.-17.5.2009 alkaen lauantaina 16.5. klo
12.00 Seinäjoella, Seinäjoki-salissa, Keskuskatu 34.
Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puoluekokouksen alkuun mennessä puolueen jäseneksi hyväksytyllä henkilöjäsenellä ja
kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella henkilöllä.
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitsemisasiat, ohjelmaasioita sekä puolueen sääntömuutosta.
Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

ETÄISYYDET SEINÄJOELLE
Helsingistä

357 km

Oulusta

325 km

Turusta

295 km

Kuopiosta

316 km

Tampereelta

180 km

Vaasasta

Jyväskylästä

197 km

Rovaniemeltä

Ossi Sandvik

puheenjohtaja

puoluesihteeri

Pentti Oinonen

Auli Kangasmäki

Pirkko Mattila

l. varapj.

2. varapj.

3. varapj.

78 km
532 km

Kokouspaikkana toimiva Kampustalo on osoitteessa Keskuskatu 34.
Rautatieasemalta kokouspaikalla on matkaa noin kilometrin verran.
Rautatieaseman edustalta löytyy takstitolppa.

Timo Soini

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.
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Laman vaikutukset näkyvät jo naapurissa:

Sosiaalivirastotkin pyytävät jo apua
vapaaehtoisjärjestöiltä
Amerikan Yhdysvalloista lähteneet ja kaikkialle
maailmaan levinneet laman vaikutukset näkyvät jo
Suomen naapurimaissakin
selvästi. Pomarkussa päämajaansa pitävä kristillishumanitaarinen avustus- ja
lähetysjärjestö Lähetysapu
ry on jo joutunut lisäämään
avustustyötään ja suuntaamaan sen uudella tavalla.
Avustustyön kohteina
eivät enää ole ainoastaan
vanhainkodit, vaan nyt jopa
kuntien sosiaalivirastot pyytävät apua. Apua pyydetään
köyhien ja erityisesti lapsiperheiden sekä vanhusten
auttamiseksi. Lähetysapu
ry:n johtokunnan puheenjohtaja diakoni Unto Helin
toteaakin, että tätä työmuotoa tarvitaan jatkossa yhä
enemmän ja vapaaehtoistyön merkitys tunnustetaan
entistä laajemmalla alueella.
- Toimettomana ei siis
tarvitse kenenkään olla.
Vapaaehtoisia auttajia ja
avustajia tarvitaan, Helin
painottaa. Unto Helin on
itse toiminut lähes yhdeksän vuoden ajan järjestön
vapaaehtoistyössä.
Vaateapua kaduille ja
toreille
Lähetysapu on saanut useissa naapurimaissa kiitollisia
ystäviä.
- Jalkine- ja vaateapua
on jaettu aivan suoraan
kaduilla ja toreilla. Pääasiassa avustustavara viedään
kuitenkin edelleen lasten ja
vanhusten hoitolaitoksiin.
Avustustyöntekijät ovat kuitenkin jalkautuneet myös
kaduille ja toreille voidakseen auttaa myös yksineläviä

Nämä pojat tarvitsivat käsineitä ja lippiksiä. He ottivat iloiten vastaan myös omalle kielelleen käännetyn ja värikuvitetun
lasten raamatun. Taustalla mukana olleita avustustyöntekijöitä ja laulajia.

vanhuksia. He ottavat vastaan mielellään myös lapsille
sopivia vaatteita jaettavaksi,
Helin mainitsee.
Kodittomat katupojat
työn kohteina
Erityisesti iltaisin avustustyöntekijät kohtaavat kaduilla kodittomina kulkevia
ns. katupoikia. Katupoikien joukossa liikkuu myös
asunnottomia tyttöjä.
Hekin tarvitsevat lämpimiä vaatteita, jalkineita
sekä vuode- ja liinavaatteita saadakseen usein salaisenkin nukkumapaikkansa
lämpimäksi.
Erään kerran avustustyöntekijä kohtasi venä-

läisen kaupungin kadulla
nuoren pojan, joka kertoi,
että oli jo kolmatta vuotta
asunut paikassa jota ei ollut
uskaltanut ilmitulon pelossa näyttää kenellekään.
- Hän asusti hyljätyn
asunnon kellarissa vailla
minkäänlaisia peseytymismahdollisuuksia.
Poika
pyysi itselleen lämmintä
peittoa voidakseen kylminä
öinä kääriytyä sen suojaan,
Helin muistelee.
Suomalainen lahjoittaja
oli antanutkin juuri sellaisen peiton Unto Helinille ja
kehottanut häntä viemään
sen jollekin kodittomalle
katupojalle.
- Pojalle annettiin myös
ruokatavaraa, uudet kengät ja lämpimät housut,
hän oli hyvin iloinen kaikesta avusta. Vapaaehtoistyö tarjoaa myös tekijälle
itselleen iloa. Auttaessa
tuntee itsensä tarpeelliseksi, saa olla iloksi ja avuksi
jollekulle, tietää Helin.

näjänkielinen värikuvin
kuvitettu raamattu - joku
pojista oli kuullutkin sel-

laisesta Inkerin kirkossa
pidetyssä pyhäkoulussa.
Kaikki saivat oman raa-

matun ja lisäksi pussillisen
karkkia.
- Avustustyö on erittäin
palkitsevaa. Elämään tulee
uudenlaista rikkautta; sisältöä ja tarkoitusta ja taatusti
apu on ehdottoman tervetullutta ja tarpeellista. Moni katulapsi palelee ilman
lämpimiä sukkia, käsineitä
ja pipoja. Eräs suomalainen
eläkeläinen kutoi vuoden
aikana pitkälle kolmattasataa sukkaparia ja lahjoitti
ne orpokotien lapsille vietäväksi järjestön kautta.
Kaikilta ei onnistu sukkien kutominen, mutta
tehtävää riittää varmasti
jokaiselle. Suomalaisten
tarpeettomia vaatteita ja
jalkineita voi kerätä ja
toimittaa ne sitten vaikka
Lähetysavun kautta eteenpäin puutteessa oleville. Se
on kierrätystä parhaimmillaan, ja antaa monella tavalla iloa ja valoa sekä saajan että antajan elämään,
Unto Helin kannustaa.
Teksti: Unto Helin
Kuvat: Paula Jokiniemi

Iloisia poikia kadulla

Suomalainen ryhmä vieraili myös juutalaisvanhusten paikassa. Paikan nimi on ”Lämmin koti”. Kuvassa musiikkiryhmäläisiä. Vasemmalla tulkkina toiminut Viipurin PietarinPaavalin kirkon kirkkoherra.

Matkalla Aunukseen ryhmämatkalaiset saivat kohdata Salmin torilla joukon
iloisia koulupoikia, joilta
puuttui yhtä ja toista. Mukana olleille käsineille ja
lippiksille löytyi käyttöä.
Poikia kiinnosti myös ve-

Diakoni Unto Helin (vas.) jakamassa Viipurin torilla vaatteita sekä jalkineita. Kaikki kassit
tyhjenivät. Moni jäi odottelemaan seuraavaa kertaa.
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Harrasteilmailijat
EU:n byrokratian hampaissa
Harrasteilmailu on monille
ihmisille lisääntyvässä määrin rakas harrastus, jonka
kautta myös erittäin monet
ammattilentäjiksi pyrkivät
saavat ensikosketuksensa ilmailuun. Ilmailuharrastuksella on siis erittäin
vahva kulttuurillinen ja
kasvatuksellinen rooli, jonka tukemiseksi voisi valtiovalta pienellä panostuksella
tehdä paljon enemmänkin.
- Harrasteilmailu tapahtuu joko valvotuilla lentoasemilla tai niin sanotuilla
korpikentillä. Lentokentät
ovat pääsääntöisesti Finavian ylläpitämiä, ja ilmailu
osana Suomen liikenneinfrastruktuuria on ainoa osaalue, joka joutuu tulemaan
toimeen omillaan ilman
minkäänlaista valtion avustusta. Ilmailu joutuu siis
maksamaan omat viulunsa
kustantamalla toimintansa
itse muun muassa harrasteilmailijoilta keräämiensä maksujen muodossa,
kertoo Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Kai
Mönkkönen.
Mitä tulee valvomattomiin kenttiin, niin valtio
lopetti silloisen Ilmailuhallinnon kautta ohjatut pienkenttäavustukset 90-luvulla, jonka jälkeen tukea
kenttien kunnostamiseen ja
ylläpitoon ei ole saatu. Sittemmin kenttien siirryttyä
Puolustusministeriön alaisuudesta Metsähallituksen
alaisuuteen, on kenttien
ja/tai ainakin ns. teknisten
alueiden käytöstä jouduttu
maksamaan myös vuokraa.
Viimeisten parinkymme-

Räyskälä on pohjoismaiden vilkkain suomalaisen harrasteilmailun ”korpikenttä” ja Suomen viidenneksi vilkkain lentokenttä operaatioiden määrässä
mitattuna. Kuva: Kai Mönkkönen.

nen vuoden aikana harrasteilmailijat ovat joutuneet
kustantamaan
kenttien
kunnossapidon siis käytännössä itse.
- Seuraukset alkavat
jo näkyä muun muassa
asfalttien rapistumisena.
Kentät ovat kuitenkin osa
suomalaista liikenneinfraa,
vaikka niillä tapahtuvasta
toiminnasta valtaosa onkin
harraste- ja vapaa-ajan toimintaa.

Missä EU, siellä
ongelma
Rahallinen tuki ei ole ainoa
asia, jolla valtio voisi tukea
suomalaista harrasteilmailua, sillä EU:n massiivisen
byrokratian lonkerot ulottuvat ilmailuunkin. Eurooppaan 2000-luvulla syntynyt
yhteiseurooppalainen ilmailuviranomainen EASA, joka
työllistää parisataa byrokraattia, on kunnostautunut
suoltamalla jatkuvasti yleis-

päteviä sääntöjä, joiden perässä pysyminen tulee todella
vaikeaksi ja kalliiksi. Suomen
valtio ei tapansa mukaan uskalla reagoida asiaan.
- Euroopan komissio on
ohjeistanut EASA:a, että
sääntelyn tulisi olla toiminnan tason mukaista, mutta
EASA vain suoltaa suurille
lentokentille suunnattuja
yleispäteviä ohjeistuksia,
jotka pienkentillä johtavat
todella hullunkurisiin ja

kalliisiin käytäntöihin. Ei
siis voi sanoa, että valtio
panostaisi suomalaiseen ilmailuharrastukseen, kun se
ei edes millään tavalla puutu siihen, että sääntely menee mahdottomaksi.
Suomen Ilmailuliitto harrastejärjestönä saa valtiolta
pienimuotoista taloudellista
tukea, joka tosin on pysynyt
samansuuruisena 90-luvun
alusta saakka, siis käytännössä koko ajan vähentynyt.

Edes pienillä indeksikorotuksilla voisi harrasteilmailu paremmin vastata tämän
päivän haasteisiin.
- Mielestäni valtio voisi
siis tukea Suomen harrasteilmailua enemmänkin.
Panostusten ei välttämättä
tarvitsisi olla suuria. Kysymys ei ole niinkään rahasta
kuin tahdosta.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kai Mönkkönen

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
Toteutuuko EU:ssa kansandemokratia?

Tuleeko ulkomaalaislaki lisäämään
maahanmuuttajien määrää?

Ei

57,7%

(1993 ääntä)

Kyllä

61,6%

(2222 ääntä)

Kyllä

42,3%

(1463 ääntä)

Ei

38,4%

(1388 ääntä)

Uusi äänestys osoitteessa: www.perussuomalaiset.fi
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Liian harva saa omaishoidon tukea
Suomessa on noin 300 000
ihmistä, jotka päivittäin
hoitavat vaikeasti sairasta
tai vammautunutta läheistään. Paljon suurempi luku on niitä, jotka jossain
määrin tekevät omaishoitotyötä. Kuntien myöntämää
omaishoidon tukea myönnetään kuitenkin vain noin
30 000:lle.
- Tällä hetkellä tilanne
on sellainen, että liian harva pääsee omaishoitotuen
piiriin. Suurin osa Suomen
omaishoitajista hoitaa sairasta vanhempaansa, tuen
piirissä olevat yleensä hoitavat puolisoaan, kertoo
Omaishoitajat ja Läheiset –
Liitto ry:n toiminnanjohtaja
Merja Salanko-Vuorela.
Koska kuntien käytännöt ja resurssit vaihtelevat
suuresti ympäri maata, olisi
Omaishoitajat ja Läheiset
–Liiton mielestä tärkeää, että hoitotuen palkkiot otettaisiin Kelan maksamaksi
etuudeksi.
Lainsäädännön tasolla
on muitakin ongelmia esimerkiksi sijaisjärjestelmän
toimivuudessa. Vain puolet tuen piirissä olevista
omaishoitajista pystyy pitämään lakisääteiset vapaapäivänsä, koska sijaishoitopaikkoja ei ole riittävästi.
- Iso haaste tulevaisuudessa on työelämän ja
omaishoidon yhteensovit-

taminen. Lähivuosina tulee
voimakkaasti lisääntymään
se, että samat ihmiset jotka
käyvät ansiotyössä myös
hoitavat sairasta omaistaan. Joustoja työelämään
tarvitaan siis lisää, SalankoVuorela ennustaa.

omaishoitotuen
piiriin.
Meidän tulkintamme mukaan omaishoitaja on henkilö, joka hoitaa omaistaan,
joka vamman, sairauden tai
muun vastaavan syyn vuoksi ei kykene selviytymään
arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitajien ääni

Monipuolista toimintaa

Omaishoitajat ja Läheiset
-Liitto ry on vuonna 1991
perustettu omaishoitajien
edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liittoon kuuluu 66
jäsenyhdistystä ja sen toiminta-alue kattaa käytännössä koko Suomen. Liitto
toimii paitsi omaishoitajien
tukena ja katsoo asioita
heidän näkökulmastaan,
myös omaishoitajien äänenä päättäjien ja suuren
yleisön suuntaan. Julkisuudessa kun usein puhutaan
vain omaishoidon taloudellisesta puolesta.
- Vaikuttamistoiminnassa meillä on ollut mahdollisuus olla mukana ministeriön työryhmissä ja olemme
saaneet myös suoraan lähestyä esimerkiksi Satakomiteaa. Emme ole mikään
radikaaliryhmittymä, vaan
pyrimme
vaikuttamaan
päättäjiin normaalin edunvalvontatyön kautta.
Liiton jäsenmäärä tällä
hetkellä on noin yhdeksäntuhatta. Valtaosa heistä on

Omaishoitajat ja Läheiset
–Liitto järjestää myös lomia ja kuntoutuskursseja
omaishoitajille. Kuntoutuskursseja järjestetään vuositasolla kolmisenkymmentä,
ja liiton toiminnan ansiosta
noin kuusisataa omaishoitajaa vuodessa pääsee
omaishoitajalomalle. Liitto
julkaisee myös omaa, neljä
kertaa vuodessa ilmestyvää
Lähellä-lehteä.
Liitto järjestää myös
yhdessä kansalais- ja työväenopistojen kanssa koulutusta Oppimappi-koulutusohjelman puitteissa sekä
ajankohtaisia seminaareja.
Muita liiton toimintamuotoja ovat ohjaus ja neuvonta
sekä RAY:n tukemat kehittämishankkeet. Suurin osa
ulospäin näkyvästä työstä
on kuitenkin omaishoitajien
aseman ajamista Suomessa.

Omaishoitoon kuuluu monia arkisia asioita. Kuvassa riihimäkeläiset Mirjam ja Reino
Lähdetniemi.

omaishoitajia, mutta jäsenyyttä ei ole rajattu niihin, jotka saavat kunnalta
omaishoidon tukea, vaan jä-

seniksi kelpaavat kaikki jotka omaishoitotyötä tekevät.
- Meidän määritelmämme omaishoitajalle on väl-

jempi kuin lain tulkinnan
mukaan. Lain mukaan
omaishoitaja on henkilö,
joka kuuluu kunnallisen

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Juha Viitanen

Syntymättömän lapsen oikeudet tunnustettava
Syntymättömän lapsen suojeleminen alkoholin ja tupakoinnin haitoilta
olisi lapsen koko elämän
kannalta tärkeä asia. Joka
kymmenes raskaana oleva
äiti tupakoi ja päihdeäidit
synnyttävät maassamme
arviolta jopa 3000 lasta,
joista sadat pysyvästi vammautuneina.
Kansanedustaja Päivi
Räsänen teki kesäkuussa
2008 lakialoitteen päihdehuoltolain muuttamisesta siten, että odottava äiti
voidaan määrätä tahdosta
riippumattomaan hoitoon,
kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Helmikuussa eduskunnassa peruspalveluministeri Paula Risikko sanoi,
että työryhmä valmistelee
vastentahtoisen
hoidon
lainsäädöllisiä muutoksia,
jonka jälkeen ne lähtevät
laajalle lausuntakierrokselle. Asiantuntijoiden pohtiessa lausuntoja he kohtaa-

Mika Niikko ja tyttärensä Mariella laivalla.

vat kysymyksen, voiko sikiöllä olla äidistä riippumattomia omia oikeuksia ja jos
niin missä määrin? Jos asiantuntijat päätyvät siihen,
että sikiöllä voi ja tulee olla
oikeuksia, pitäisi heidän samalla pystyä perustelemaan
raskauden keskeytyksen sosiaaliset perusteet uusiksi.
Vastentahtoisen hoidon
hyväksyminen murentaisi
toteutuessaan myös aborttien heppoiset sosiaaliset
perusteet. Suomessa tehdään vuosittain yli kymmenen tuhatta aborttia, joista
sosiaalisin perustein yhdeksänkymmentä prosenttia.
Sikiön suojelematta jättäminen ei ole kestänyt eettistä
tarkastelua vuosiin, mikäli
pidämme itseämme sivistyneenä hyvinvointivaltiona
tai tarkastelemme syntymätöntä lasta nykytietämyksen
valossa. Raskauden keskeytys sosiaalisin perustein voi
tarkoittaa vaikkapa etelän

lomamatkan peruuntumista
tai uraputken katkeamista.
Sikiön tuntoaisti toimii
kahdeksannella viikolla.
Tästä huolimatta 40% aborteista tehdään vielä kahdeksannella tai myöhemmällä
raskausviikolla. Valtio on
suojannut naisen itsemääräämisoikeutta ruumiiseensa
ja sikiöön. Olisi vihdoin syntymättömän lapsen vuoro
saada oikeuksiinsa aiempaa
paremmin huomiota. Sikiö
tarvitsee yhtäläisen oikeuden elämään varhaisemmassa vaiheessa. Valtion tulisi
taata syntymättömän lapsen
oikeus terveeseen elämään ja
sen voimassapitämisen. Puolustaa ja edistää ihmiselämää
hedelmöittymisen hetkestä
lähtien on sivistyneen hyvinvointiyhteiskunnan tuntomerkki, eikä päinvastoin.
Mika Niikko
kaupunginvaltuutettu,
Erityisnuorisojärjestön
toiminnanjohtaja, Vantaa
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Perussuomalainen
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi
Kesälahtelaisesta taksiautoilijasta ja pitkän linjan
vennamolaisesta Jaakko
Uuksulaisesta tuli tiettävästi ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa perussuomalainen kunnanhallituksen
puheenjohtaja Kesälahdella
Pohjois-Karjalassa teknisen
vaaliliiton kautta. Puheenjohtajan pesti kestää kaksi
vuotta, jonka jälkeen keskusta ottaa ohjat käsiinsä.
- Tämä tekninen vaaliliitto on ainoa yhteistyö
jota keskustan kanssa teen.
Keskusta sai valtuustoon
kymmenen ehdokasta, perussuomalaiset kaksi, joten
tällä tavalla saimme enemmistön ja varmistimme
paikkamme hallituksessa,
Uuksulainen vakuuttaa.
Muuten Uuksulainen
on sitä mieltä, että ennen
pieniä kuntia ja maaseutua
puolustanut keskusta on
unohtanut juurensa jättäen
perussuomalaiset ainoaksi
syrjäseutujen puolustajaksi
Suomessa.
Lapsiperheet tärkeitä
Uuksulainen on kampanjoinut voimakkaasti lapsiperheiden ja uusien työpaikkojen saamiseksi Kesälahdelle.

Jo neljäkymmentä vuotta Kesälahden kunnanvaltuustossa vennamolaisena istunut
taksiyrittäjä Jaakko Uuksulainen teki historiaa saamalla tiettävästi ensimmäisenä perussuomalaisena kunnanhallituksen puheenjohtajan toimen. Kuvassa Uuksulainen avopuolisonsa Olgan kanssa.

Väestön ikääntyessä tämä
olisi ensiarvoisen tärkeää
palvelujen turvaamiseksi.
- Talous on meillä aika
huonossa kunnossa. Viime
vuodesta tuli yli miljoona

euroa alijäämäinen, niin
paljon ovat vanhustenhuollon ja terveyspalvelujen
menot kasvaneet. Tähän
asiaan olisi pitänyt puuttua jo ajat sitten ja myös

valtion olisi panostettava
kuntien ahdinkoon lisäämällä valtionosuuksia. Väestön ikääntymisen lisäksi
Kesälahdelle myös muuttaa paljon vanhuksia, mikä

sekin nostaa asukkaiden
keski-ikää.
Uuksulainen vastusti
myös liikelaitos HELLI:ä,
Rääkkylän, Tohmajärven,
Kesälahden ja Kiteen yhteistä sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta, jota varsinkin
keskusta ajoi voimakkaasti.
- Itse olisin ollut kuntayhteistyön kannalla, mutta kun näin päätettiin, ei
voi mitään. Nyt on sitten
taisteltava palvelujen tason
säilyttämiseksi. Myös kyläkoulujen lakkauttamista
vastustan, kuten Kesälahdellakin on käymässä Purujärven koululle.
Lapsiperheiden saaminen Kesälahdelle olisi tärkeää myös yläasteen säilyttämiseksi kunnalla. Jos oppilasmäärä jää liian pieneksi,
tahtovat myös kustannukset
karata käsistä. Uuksulainen
toivoisi myös, että mökkiläisiä saisi jäämään seudulle
ylimääräisillä veroilla tai jakoverolla, josta mökkikuntiin voisi jakaa esimerkiksi
kolmasosan veroista.
40 vuotta valtuustossa
67-vuotias Jaakko Uuksulainen on ollut puolueen
toiminnassa mukana aivan

alusta saakka ja oli setänsä
innostamana mukana perustamassa Pientalonpoikien Puolueen paikallisosastoa Kesälahdelle, vaikka ei
tuolloin ollut vielä täysiikäinenkään.
- En oikein tiedä mikä
siinä niin sytytti, mutta se
tuntui heti omalta puolueelta ja siinä on myös pysytty,
vaihtamaan ei ole tarvinnut
lähteä, sanoo jo neljäkymmentä vuotta Kesälahden
valtuustossa vennamolaisena istunut Uuksulainen, jonka 11. valtuustokausi lähti
käyntiin kunnanhallituksen
puheenjohtajuuden merkeissä. Suurimman osan tuosta
ajasta Uuksulainen on istunut valtuustossa yksin.
Siviilielämässään Uuksulainen on ollut ikänsä taksiyrittäjä jo vuodesta 1963
lähtien. Hänen perheeseensä
kuuluu venäläistä alkuperää oleva avopuoliso Olga
ja Etelä-Suomessa asuva
42-vuotias poika Jukka-Pekka aiemmasta avioliitosta.
- Politiikkaan ei tietämäni
mukaan ole poika eikä muukaan suku saanut kipinää,
vaan olen ollut tässä ikään
kuin yksinäisenä sutena.
Teksti: Mika Männistö

Optio-ohjelma jatkui - mahdoton olikin mahdollinen

Fortumin palkkiojärjestelmistä nousi uusi kohu,
kun jo asetetuista rajoista
huolimatta tj Mikael Liliukselle maksettiin vuosipalkan 3-kertaistaneet
”hyvän miehen lisät”.
Sellaiset eivät TEM Mauri Pekkarisen mukaan olleet enää mahdollisia. Nyt
kuitenkin mahdottomaksi on osoittautunut vain
niitten peruminen.
Optiot tuominneitten
kuoroon liittyi myös Fortumin hallintoneuvoston
pj Markku Laukkanen
(kesk) sysäten vastuun
yhtiön hallitukselle. Po-

liitikkojen - 10 kansanedustajaa 2 muuta politiikan
toimijaa - miehittämän hallintoneuvoston tehtävistä
on ilmoitettu: ”Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät ovat yhtiön hallinnon
valvominen,...”. Palkkiojärjestelmät eivät ilmeisesti ole
hallintoa, tai vaihtoehtoisesti valvoja on nukahtanut.
Laukkasen mukaan ei ehkä
toimittukaan laittomasti,
mutta ”yhtiön hallitus istui
nk. psykologisen silmänsä
päällä”. Olisi tuon rumemminkin voinut sanoa, eikä
se silti aivan väärin olisi ollut. Olisi Laukkanen voinut
kuitenkin kertoa samalla,
minkä päällä hallintoneuvosto ja hän itse sen puheenjohtajana istui.
Jotakin korjaavia toimia sentään saatiin aikaan:
Fortumin hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs
jättää tehtävänsä; oleellista ei ole, putosiko ”orava
puusta” omia aikojaan, vai

avittiko joku. Myös tj Lilius ilmoitti lähtevänsä joulukuussa eläkkeelle - 60-vuotiaana. Mitä PM Matti Vanhanen esittikään sopivaksi
eläköitymisiäksi? Pikaisesti
valittu Fortumin uusi hallitus siirsi ökyoptioitten henkilöitymäksi hankkiutuneen
Liliuksen muihin tehtäviin
- potkut olisivat tuottanee
hänelle vielä 1,7 miljoonan
euron erorahat.
Optio-ohjelmasta rutakan tilin tehnyt Lilius rusikoi selkärangattomaksi kuvailemansa valtiovallan ja
arveli lähtevänsä Ruotsiin,
jossa kuulemma on vastuullisempia poliitikkoja. Saattaa hän olla oikeassakin,
lakkauttivathan ruotsalaiset
koko palkkiojärjestelmän
ainakin, TeliaSonerasta.
Liliuksen ryöpytystä on arvioitava sitä taustaa vasten,
että kukapa ei pahastuisi
33 miljoonaa euroa seitsemässä vuodessa tuottaneen
rahasammon hiipumisesta.

Olivatko Liliuksen omat
ansiot riittävät noin ruhtinaalliseen palkitsemiseen,
on vähintään kyseenalainen. Fortumin kannattavuuden paraneminen - ja
siten suhteettomasti Liliuksenkin ansioitten paisuminen - perustui ensin
sähköpörssin käynnistämiseen lähes monopolistisille markkinoille; todellista
kilpailua niillä ei ollut eikä
ole vieläkään. Lisää ”hiivaa” niin pörssikursseihin
kuin optioihinkin annettiin
päästökaupalla, joka turvasi päästövapaata ydin- ja
vesivoimaa omistavalle yhtiölle nk. windfall-voiton.
Kaikki ne kiskottiin sähköasiakkaitten pussista häikäilemättömästi ja silmää
räpäyttämättä; tj. Liliuksen
katsauksissa se esitettiin jopa hyveenä.
Optio-ohjelmiensa lisäksi Fortum on ollut häirikkönä myös sähkömarkkinoilla.
Merkittävän osan perusvoi-

maa tuottavan ydinvoimakapasiteettinsa lisäksi sillä
on oleellinen osa säätövoimaksi sopivaa vesivoimakapasiteettia, jonka turvin se
on voinut vedättää sähköpörssin hintatasoa ylöspäin.
Edellisen optiokohun aikaan
Lilius suorastaan ylpeili ”onnistuneilla markkinaoperaatioilla”, joilla yhtiö oli
”parantanut kannattavuuttaan”. Toissatalvisen pakkaskauden aikana Fortum
oli eturivissä pitämässä lämpövoimaloitaan kylmillään,
koska sähköpulalla paisutettu hintataso antoi sille
paremman tuoton.
Valtion energiastrategiaan on kirjattu riittävän
energian saanti kilpailukykyiseen hintaan. Huonosti
tai ei-ollenkaan toimineen
omistajaohjauksen vuoksi tuo periaate on jäänyt
toteutumatta. Fortumin
häiriköinti sähkömarkkinoilla voidaan lopettaa vain
irrottamalla siltä vesivoi-

malat riippumattomaan
yhtiöön. Sitä esitti myös
Kilpailuviraston ex-ylijohtaja Martti Purasjoki
ratkaisuksi sähkömarkkinoiden toimivuuden
parantamiseen. Silloinen
KTM Mauri Pekkarinen
kiirehti torjumaan esityksen, koska se kuulemma
tulee liian kalliiksi.
Pekkarisella on ilmeisesti aivan väärä käsitys:
tuskin Fortum joutuu
maksamaan päästäkseen
vesivoimaloistaan eroon.
Eiköhän niille ostajakin
löytyisi, jolloin Fortum, ja
sitä kautta valtio itse, olisi
saamassa rahaa. Todennäköisesti ostajat löytyisivät
vaikka voimala kerrallaan
myymällä, päästökaupan
jatkumisen vuoksi hintakin saattaisi olla vähintään kohtuullinen.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
piirisihteeri
Jyväskylä
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Varsinais-Suomen susiongelma
esiteltiin eduskunnalle
Eduskunnalle luovutettiin
perjantaina 3.4. adressi
Varsinais-Suomen susitilanteesta. Adressin laatijoiden
mukaan kysymys alkaa
Varsinais-Suomessa olla siitä, kumpi väistyy asuinalueeltaan, susi vai ihminen.
Adressin on allekirjoittanut
viisituhatta henkilöä. Tilaisuudessa luovutettiin myös
useiden kuntien kannanottoja. Kuntien viestinä valtiovallalle kerrottiin, että valtion
tulee vastata täysimääräisesti kaikista susiongelmista
aiheutuvista kustannuksista.
Kansanedustaja Pentti
Oinonen oli myös vastaanottamassa adressia, hän oli
huolissaan susien leviämisestä asutuille alueille. Oinonen
näkee, että sudet kuuluvat
korpeen eikä kylätaajamiin.
Susia suojellaan EU direktiivien toimesta liikaa, eikä niitä
saada Suomesta valikoidulla
metsästyksellä vähenemään,
koska petoja tulee jatkuvasti
lisää rajan takaa Venäjältä.
Adressin allekirjoittajat toivovat, että eduskunta
ottaa asian omakseen. Alle-

Albert ja susikeihäs. Keihästä käytettiin suojana susia
vastaan 800-luvulla, kun oltiin paimentamassa eläimiä.
Nykyisinkin pelko kalvaa ihmisiä, eivätkä he uskalla mennä
marjastamaan tai muuten nauttimaan luonnosta.

kirjoittajat vetoavat Suomen
perustuslakiin ja olettavat,
että ongelma ratkeaa noudattamalla Suomen perustuslain määräyksiä.

Adressin mukaan petoja ei pidä totuttaa ihmisten
reviirille. Kaikki häiriötä
aiheuttavat ja ihmisten normaalia toimintaa ja harras-

tuksia haittaavat pedot olisi
välittömästi viranomaisten toimesta eliminoitava.
Kansallinen turvallisuus jää
toteutumatta, kun lasten
ei voi antaa leikkiä pihalla
susien pelossa. Alueellisesta
tasa-arvosta ei voida puhua,
kun sudet käyvät syömässä
karjaa laidunalueilta ja lemmikkejä kotipihalta.
Adressissa
viitattiin
suuria nisäkkäitä tutkineen
Calgaryn yliopiston emeritusprofessori Valerius Geistin tutkimukseen, jonka
mukaan susien hyökkäykset
karjan ja koirien kimppuun
ennakoivat susien käyvän
kohta ihmisen kimppuun.
Varsinais-Suomen susitilanteesta huolestuneet
toteavat, että edunvalvojien
tulisi ensisijaisesti noudattaa
omia kansallisia lakejamme.
EU ei voi haastaa Suomea
EU:n tuomioistuimeen luontodirektiivin toteuttamatta jättämisestä silloin, kun
luontodirektiivin toteutuminen loukkaa Suomen perustuslain yksityisille ihmisille
takaamia oikeuksia.

Soini toi sähköä EU-vaaleihin
Otin Timo Soiniin yhteyttä
viikolla ennen perussuomalaisten puoluehallitusta
EU-vaalinäkymistä, jossa
mielestäni oltiin petaamassa vaaliliitossa kristillisdemokraattien kanssa heille
liiton ykköspaikkaa, kun
perussuomalaisilla on monia hyviä ehdokkaita ja
vaaliliittokumppanilla vain
yksi näkyvä ehdokas. Timo
vastasi, että luota minuun,
lauantaina puoluehallituksen kokouksesta kuulet
ratkaisun. Silloin ei esim.
tiedetty mitään Jussi Hallaahon saamasta syytteestä
kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Lauantaina sitten tulikin
pommi, päivän ykkösuutinen. Pitkän harkinnan jälkeen Timo ryhtyi itse ehdokkaaksi, ja ilmoitti oikeuden
miehenä myös menevänsä
EU-parlamenttiin. Joskin ilmoitti jo senkin etukäteen,
että on sitten käytettävissä
myös seuraavissa eduskuntavaaleissa, jota suinkaan
samoin toimineet monet
muut EU-parlamentaarikot
eivät ole tehneet. Timohan
ilmoitti ensin syksyllä rupeavansa ehdokkaaksi, mutta
ettei mene Brysseliin, koska
hän on ehdokkaana vain
näyttääkseen, kuinka mätä
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koko EU on. Vuoden alussa
hän sitten ilmoitti luopuvansa koko ehdokkuudesta. Nyt
sitten kolmas kerta toden sanoi, ja näin on todella hyvä.
Onhan Timo Soini ollut
jo perustamassa eri Euroopan maita yhdistävää EUkriittistä ryhmittymää, ja
näin perussuomalaisilla on
oma ryhmä, jossa toimia ja
vaikuttaa tuoden kaivattua
järkeä EU:n toimintaan.
Vaaliliitollamme on nyt aivan eri näkymät kuin sitä
perustettaessa. Timo on tietysti ensimmäinen läpimenijä, kristillisdemokraattien
Essayah toinen, mutta jos
saamme EU-vastaiset ja siihen arvostellen suhtautuvat
nyt heille tarjotun todellisen
vaihtoehdon kannattajiksi, ei
mahdotonta ole kolmaskaan
läpimenijä ja se on sitten
taas perussuomalainen, kuka vain hyvistä ehdokkaistamme. Ja Timon palattua
Suomen eduskuntaan uusissa vaaleissa, tulee taas hänen
varamiehekseen perussuomalainen. Ja nyt Timon tilalle eduskuntaan nousee Pietari Jääskeläinen, Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
puheenjohtaja ja Vantaan
kaupunginhallituksen jäsen.
Mihin sitten perustan tätä kaavailuani? Ensinnäkin

EU-vaali-innostus on aina
ollut alamaissa, ja näistäkin
vaaleista on sanottu, ettei
tahdo löytyä innostavia ehdokkaita, viime vaalienkin
äänestysaktiivisuus oli vain
41.1%. Esimerkiksi meillä
Satakunnassa vielä senkin
alle, 38,5%. Viime vaaleissa
nimenomaan perussuomalaiset ovat saaneet liikkeelle
muuten nukkumaan jääneitä, siitä todistavat voitosta
voittoon kulkeneet vaalit.
Ja mikä tärkeintä, juuri
Timo Soini, maisterisjätkä,
on omalla persoonallaan
tuonut kaivattua väriä politiikan harmaaseen kenttään
vähän samaan tapaan kuin
monen ikävöimä Veikko
Vennamo aikanaan.
Pelkästään kylmät numerotkin puhuvat puolestaan Timon EU-vaaleihin
tuomasta uudesta sähäkkyydestä. Vuoden 2006
presidentinvaaleissa hän
sai viidenneksi eniten ääniä (103.492), häviten vain
0,1% vihreiden ehdokkaalle. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Timo sai kolmanneksi suurimman äänimäärän (19.859) Niinistön
ja Vanhasen jälkeen. Viime
syksyn kunnallisvaaleissa
olikin sitten jo vuorossa
valtakunnan kakkossija

8.206 äänellä Espoossa.
Nyt on odotettavissa selkeä
ykköstila, koska koko maa
on yhtenä vaalipiirinä, ja
siksi varsinkin vasemmistoliitto on hermona, kun heidän ainoa EU-kriitikkona
tunnettu edustajansa Seppänenkin jää pois.
Nyt Timo Soini tarjoaa
todellisen vaihtoehdon yli
puolelle Suomen kansasta,
sillä näin paljon on meitä
EU:n vastustajia tai siihen
varauksellisesti suhtautuvia. Ja äänestysintoa on
varaa nostaa, sillä olihan
kunnallisvaaleissakin äänestysaktiivisuus 20% suurempi kuin EU-vaaleissa,
vaikkei hyvää kuvaa demokratiastamme anna sekään,
kun vain 61,3% äänesti. Ja
kuitenkin vain äänestämällä voi vaikuttaa. Niin kuin
Timo Soini sanoo, ettei hänellä ole mitään puhuttavaa
niiden kanssa, jotka eivät
äänestä. Vain annetut äänet
ratkaisevat!

Anssi Joutsenlahti
-ent. SMP:n kansanedustaja
- Kankaanpään kaupunginvaltuuston
perussuomalainen
2.varapuh.joht.

”Valtiontalouden
kehykset on alimitoitettu”
Perussuomalaisten mielestä valtiontalouden kehykset vuosille 2010-2013 on alimitoitettu meneillä
olevaan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen nähden.
Kehyksien painopistettä pitäisi siirtää hyväosaisuuden edistämisestä köyhyyden torjumiseen. Nykyisistä kehyksistä ei löydy riittäviä toimenpiteitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten
elintason ja elämänlaadun parantamiseksi. Mutta
väliäkös sillä kunhan vain porvareilla menee lujaa.
Perussuomalaiset ovat varoittaneet vuodesta
toiseen optiohuijareista ja pörssipelureista sekä heidän toimiensa seurauksista. Sillä niinhän siinä sitten
taas kävi; uusjuppien ja kasinopelureiden tuhlauspeli pörssin ja optioiden maailmassa loppui kuin
seinään laman yllättäessä heidät housut kintuissa.
Tällä kertaa maailmanlaajuisen laman laukaisivat
amerikkalaiset pörssipelurit ja roskapankkihuijarit.
Ja taas kerran tämän kasinopelin maksumiehinä
ovat tavalliset veronmaksajat myös Suomessa.
Kansa maksaa
Hallitus päätti aloittaa valtion- ja kuntatalouden pelastamisen kansan syvistä riveistä korottamalla ensi
alkuun kiinteistöveron ala- ja ylärajoja, mutta tyhjästä on paha nyhjäistä. Sadat tuhannet suomalaiset
ovat eläneet vuosia taloudellisesti veitsenterällä. Tämä korotus ei Perussuomalaisten mielestä tuo toivottua tulosta, sillä yhä useampi joutuukin osin tämän
päätöksen seurauksena turvautumaan yhteiskunnan
taloudelliseen tukeen tai myymään mökkinsä selvitäkseen kohonneista kustannuksistaan.
Valtion ja kuntien taloudellista tilannetta ei myöskään helpota maahanmuuttoviraston henkilöstöön
vasta vuonna 2010 esitetty 40 määräaikaisen työntekijän lisäys. Se on aivan liian pieni, jotta turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyjonot saadaan
purettua nopeasti. Tähän asiaan tuleekin seuraavassa
lisäbudjetissa puuttua voimaperäisesti, ennen kuin
tilanne räjähtää käsiin. Nythän vain kasvatetaan veronmaksajien kustannuksia kun turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten jonot pitenevät entisestään.
Perusväylänpitoon panostaminen on
panostusta tulevaisuuteen
Perusväylänpitoon käytetään tänä vuonna lähes
977 miljoonaa euroa elvytystoimenpiteiden myötä. Kuitenkin jo ensi vuonna perusväylänpitoon on
käytettävissä vain 883 miljoonaa euroa, eli vähennystä tähän vuoteen on 94 miljoonaa euroa. Koko
neljän vuoden kehyskaudella on luvassa ainoastaan
12,2 miljoonan euron korotus. Onkin pakko kysyä, mikä hämäysoperaatio hallituksen viisasten
kerholla tässä nyt on oikein menossa? Perusväylästön kunnostaminen vaikka lainarahalla olisi Perussuomalaisten mielestä panostus tulevaisuuteen, sillä
nuoremmat sukupolvet jotka joutuvat maksamaan
velat, saisivat silloin nauttia paremmasta alempiasteisesta tieverkosta.
Meidän tulee toimia kansakuntana sen puolesta,
että laajennamme omaa osaamistamme ja kehitämme
muun muassa uusia energiamuotoja tuotekehityksen
keinoin. Metsäteollisuus on varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu kun ei ajoissa panosteta tuotekehitykseen vaan luotetaan vanhanajan jalostukseen.
Voimakkaalla tuotekehittelyllä vahvistamme ja
varmistamme myös tulevaisuudessa suomalaisten
pärjäämisen kiristyvillä maailmanmarkkinoilla,
mikä takaa työtä suomalaisille. Perussuomalaiset
vaativatkin hallitukselta jo tämän kevään kuluessa
400 miljoonan euron lisäbudjettia työllisyyteen ja
tuotekehitykseen.
Hallituksen esittämillä kehyksillä ei lamaa pystytä torjumaan. Toivottavasti valtiovarainvaliokunnassa esitykseen saadaan järkeviä parannuksia.
Ryhmäpuhe eduskunnassa 31.3.2009.
Puhujana kansanedustaja Pentti Oinonen
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Vilkas piirikokous Etelä-Pohjanmaalla
Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piirikokous
pidettiin lauantaina 21.3.
Seinäjoen valtuustosali oli
täynnä puolueen aktiiviväkeä. Paikalla olivat myös EUehdokkaat Vesa-Matti Saarakkala sekä Lauri Heikkilä.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka piti
kokouksessa tilannekatsauksen, jossa hän käsitteli
mm. poliisiasiaa. Partiointi
on huonontunut reuna-alueilla. Vistbackan mukaan
eduskuntaryhmän henki on
hyvä, ja jokainen puolueen
kansanedustaja on ottanut
oman paikkansa.
Puolueen puheenjohtaja
Timo Soini kertoi menestyksen salaisuuksia. Puolueelle

piti tulla ensin nujerrus, sitten vasta tulee armo. SMP:n
konkurssi oli kova koettelemus, mutta nyt on tullut
kauan odotettu ja toivottu
menestys. Historia on olemassa, mutta ei historiassa
enää tapahdu mitään, tulevaisuudessakaan ei tällä hetkellä tapahdu vielä mitään
vaan tässä ja nyt tapahtuu.
Eduskunnassa pääministerin eläketöräily oli aivan
mahdoton, mutta ei Vanhasella ollut kanttia julkisesti
eduskunnan puhepöntöstä
kertoa, että annoin periksi
ja töppäsin asiassa. Demarit olivat puolueen kannatuksen montussa. Vähän
vain tuuheita kulmakarvoja
näkyi. Eläketöppäilyillään
pääministeri Vanhanen an-

toi yhdessä Kokoomuksen
kanssa demareille tikapuut
nousta montusta ylös.
Perussuomalaisten kannatus on noussut kohisten.
Gallupit näyttävät yli yhdeksää prosenttia. Tällä
kannatuksella pitäisi saada
18 kansanedustajaa.
EU -asioissa Suomen
kansa on nukutettu syvään
uneen. Ei haluta, että kansa
äänestäisi näissä tärkeissä
vaaleissa lainkaan. Lissabonin sopimuksen myötä
unionista tulee oikeushenkilö. Silloin se voi tehdä Suomen puolesta sopimuksia
kuulematta lainkaan Suomen kansan mielipidettä
asiassa. Irlanti pakotetaan
äänestämään toisen kerran
kyllä sopimukselle, onko tä-

Anneli Manninen nosti arpoja ja Reijo Hongisto juonsi tuttuun huutokauppatyyliin.
Arpajaisten voittajat saivat mukavia tarve-esineitä voitoikseen.

mä nyt sitä demokratiaa? Irlannin kohtelu on törkeää.
Kun Irlannin kansan kansanäänestyksessään sanoi
Lissabonin sopimukselle ei,
niin se myös tarkoittaa ei.
EU:lle tulee presidentti, ja
unionin lait tulevat olemaan
Suomen lainsäädännön yläpuolella. Herrat väittävät,
että Suomen asema voimistuu, päinvastoin Suomen
valta heikkenee. Joka hiekalle rakentaa, sen talo sortuu, samoin tulee käymään
myös EU:lle, Soini totesi.
Paikalla ollut EU-ehdokas Vesa-Matti Saarakkala
ei halua, että EU:lle annetaan lisää valtaa. Maat
unionissa pakotetaan yhteen, näin ei ainakaan yhteistyö parane maiden välillä, aprikoi Saarakkala.
Kun työvoima liikkuu
EU-maasta toiseen, on ehdottomasti noudatettava
sen maan työehtosopimuksia jossa työ tehdään. Meille sanotaan, että hoidetaan
köyhimmät ja raihnaisemmat hyvin, meidän pitää
hoitaa kaikki kansalaiset
hyvin. Keskustapuoleen mepit kuuluvat liberaaleihin,

EU-ehdokas Vesa-Matti Saarakkala ei halua, että EU.lle
annetaan lisää valtaa. Maat unionissa pakotetaan yhteen,
näin ei ainakaan yhteistyö parane maiden välillä, aprikoi
Saarakkala.

he haluavat poistaa maataloustuet. Tämä on vaiettu
aihe täällä kotimaassa, Saarakkala mietti.
Euroa Saarakkala piti
paremminkin vain hyvän
sään rahana. Mitä tukiaisiin tulee, niin Suomi on

nettomaksaja unionissa.
Vain yhtenä vuonna olemme saaneet unionilta enemmän rahaa kuin olemme
maksaneet.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Timo Soini Seinäjoella:

RKP nöyryyttää oikeusministeri Braxia
On täysin käsittämätöntä,
että hallitus ei saa eduskunnan käsiteltäväksi vaalilain
uudistusta. Koko hallitus
on piskuisen RKP:n talutusnuorassa. RKP nöyryyttää
oikeusministeri Tuija Braxia, jonka uskottavuus tässä
asiassa rapisee, vaikka hänellä on varmasti vilpitöntä
tahtoa ja tarvittavaa taitoa
asian eteenpäin viemiseksi.
Pääministeri Matti Vanhasen ja varapääministeri
Jyrki Kataisen on tuettava
oikeusministeriä, jolla asian
valmistelu- ja esittelyvastuu.

Oikeudenmukaista olisi laskea äänikynnys mahdollisimman alas, mutta tärkeä
uudistus ei saa olla ahtaan
kielipuolueen estettävissä.
Lauri Tarastin työryhmän vaalilakimalli ei ole
täydellinen, mutta se on riittävän hyvä ja oikeudenmukainen. Kokenut valtiopäivämies Esko Helle on esitellyt tasauspaikkamallin,
joka olisi parempi, mutta
jos et parasta saa, on hyvän
kelvattava.
Perussuomalaiset edellyttävät hallitukselta pikai-

sia toimenpiteitä vaalilakiasiassa. Ministeri Braxin
on tuotava asia hallituksesta eduskunnalle vaikka
äänestyspäätöksellä. Hallitusohjelman kirjaus yksimielisestä päätöksestä on
sanahelinää. Hallituksen
suunnitelmat, kehykset ja
kirjaukset ovat muuttuneet
huomattavasti muutenkin,
miksi tämä olisi poikkeus?
RKP:n voimat eivät ole
viime aikoina riittäneet
muuhun kuin nuuskasta
puhumiseen ja se ei ole
paljoa se.
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KIRKKONUMMI

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Kirkkonummen veroäyri
ja kuntaliitokset

Ensiasunnon hankkijan
vapauttaminen varainsiirtoverosta

Mielenkiintoista
luettavaa olivat Kokoomuksen vastuunkannosta
Kokoomuksen Haapasen,
Lavantin ja Syväniemen
kirjoitukset Kirkkonummen Sanomien n:o 27:ssä.
Kirjoituksessa kerrotaan
Kokoomuksen osoittaneen
todellista vastuuta viime
syksynä vastustaessaan veronkorotuksia. Jutussa kerrotaan lisäksi, että vuoden
2009 budjetti ei ollut mikään leikkausbudjetti. Kuitenkin kunnanhallituksen
puheenjohtaja Haapaniemi
kehotti maaliskuun valtuustossa kaikkia puolueita kaivamaan sakset esiin ja olemaan valmiita leikkauksiin.
Samoin he kirjoittavat, että
Kirkkonummen ongelmat
ovat positiivisia ongelmia
verrattuina muihin kuntiin.
Toisin sanoen, jos muilla

menee huonosti, niin meilläkin menköön. Kokoomus
siis pitää leikkauksia positiivisena asiana!
6.4.2009 kunnanhallitus Haapaniemen johdolla
määräsi puolueet valmistamaan leikkauslistat 20.4.
kokoontuvalle kunnanhallitukselle. Me PerusSuomalaiset emme osallistuneet
tämän vuoden budjetin valmistelusekoiluun, joten koemme etteivät leikkausoperaatiotkaan kuulu meidän
tehtäviimme.
Samassa lehdessä muuten SDP:n Pirkko Lehtinen
ei edes muista Kirkkonummen veroäyrin suuruutta
kirjoittaessaan, että me
kirkkonummelaiset yritämme sinnitellä ainakin tämän
vuoden 18,75%:n kunnallisverolla. Taisi Lehtiselle jäädä
viime syksyltä mieleen se ve-

roprosentti, joka olisi ollut
se oikea Kirkkonummelle.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Haapaniemen
pelottelu Metropolialueella ei myöskään saa PerusSuomalaisten kannatusta.
Kirkkonummi tulee hyvin
toimeen omillaan nyt ja
myös tulevaisuudessa. Jos
Haapaniemi haluaa ostaa
velkaisen Siuntion, jossa
veroäyri on 20,5%:ia, niin
tehköön sen nopeasti. Esimerkiksi niin, että voidaan
järjestää vuonna 2010 syksyllä uudet kunnallisvaalit.
Me Kirkkonummen PerusSuomalaiset olemme nyt
vuoden toimineena yhdistyksenä huomattavasti valmiimpia uusiin vaaleihin.
Oskar ”Osku” Salakari
puheenjohtaja
Kirkkonummen
PerusSuomalaiset ry

Kokoomus
ja poliittinen vastuu
Kirkkonummella seuraava
poliittinen vastuutilanne
ovat seuraavat kunnallisvaalit syksyllä 2011. On aivan
turha vaatia muita tekemään
päätöksiä puolestanne, koska (Kok. 5 ja RKP 3) teillä
on täydellinen enemmistövalta kunnanhallituksessa ja
riittävä enemmistö (Kok. 17,
RKP 9 ja KD 2) valtuustossa
asioiden hoitamiseen haluamallanne tavalla.
Me PerusSuomalaiset
esitimme LH-toimikunnassa
joulukuussa, että kunnanhallitukseen valittaisiin tässä
taloustilanteessa ensin jokaisesta puolueesta yksi jäsen ja
sen jälkeen suuret puolueet
jakaisivat loput paikat. Näin
ei käynyt vaan vaalivoittaja
kokoomus saneli kunnan-

hallituksen kokoonpanoksi
Kok. 5, RKP ja muut 5 paikkaa. Kokoomuksen asenne
LH-toimikunnassa oli, että
vain kokoomuksesta löytyy
tietoa ja taitoa, kun jaettiin
lautakuntien puheenjohtajuudet. Kokoomus otti
vallan, mutta vastuun kantaminen yritetään näköjään
sysätä muille.
Kokoomuslaiset teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jorma Haapanen,
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Antti Lavanti
ja kunnanhallituksen jäsen
Anni-Mari Syväniemi luottavat KS 27/5.4. lehdessä
Kokoomuksen
kykyihin
toimintatapoja ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti
kehittämällä hoitaa kuntam-

me asiat kuntoon. Valitettavasti PerusSuomalaisia
ei ole näissä johtamissanne
lautakunnissa, joten joudutte suoriutumaan ilman
apuamme lauttakuntienne budjettileikkauksista.
Tehkää järkeviä ja innovatiiivisia toimenpiteitä
lautakunnissa, niin että
säästöleikkauksenne rahoittavat jopa osan investointirahoituksesta, ettei
Haapaniemen valtuustossa
vihjaamaa investointirahoitusveroäyrin korotustakaan tarvitse tehdä.
Innovatiivisia
toimenpiteitänne
odotellen,
sitoutumaton
Viljo ”Ville” Savolainen

Varainsiirtoverolain mukaan kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta on suoritettava varainsiirtoveroa.
Ensiasunnon hankinta on
vapautettu varainsiirtoverosta, jos tietyt edellytykset
täyttyvät. Nämä edellytykset liittyvät mm. luovutuksensaajan ikään. Voimassa
olevien säännösten mukaan
luovutuksensaajalla ei ole
oikeutta ensiasunnon verovapauteen, jos hän on
vuonna 1990 tai sen jälkeen omistanut Suomessa
tai ulkomailla vähintään
puolet vakituisena asuntona
käytettäväksi tarkoitetusta
asuinrakennuksesta tai tällaisen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista.
Tämä rajoitus voi aiheuttaa hankalan tilanteen sellaisten henkilöiden kohdalla,
jotka ovat hankkineet esim.

avopuolisonsa kanssa yhdessä asunnon. Asuntoa hankittaessa henkilö on omistamansa puolikkaan osalta
saanut ensiasunnon hankinnan nojalla vapautuksen varainsiirtoverosta. Jos henkilö
haluaa parin erotessa jäädä
asumaan asuntoonsa ja lunastaa toiselta osapuolelta
loput asunnosta, hän joutuu
maksamaan tästä osuudesta varainsiirtoveroa, koska
ensiasunnon hankkimisen
verovapautus on jo ”käytetty” ensimmäisen puolikkaan
hankinnan yhteydessä. Lainsäädäntöä tulisikin tarkistaa
siten, että ensiasunnon hankinnan nojalla vapautuksen
varainsiirtoverosta voisi saada myös silloin, kun henkilö
hankkii omistukseensa sellaisen asunnon loppuosan,
jossa hän asuu vakituisesti
ja jonka osan hankinnasta hän on aiemmin saanut

ensiasunnon varainsiirtoverovapautuksen. Tällöin voitaisiin nykyistä paremmin
tukea sitä, että myös esim.
erotilanteessa henkilö voisi
jäädä asumaan nykyiseen
asuntoonsa.
Onko
hallituksella
suunnitelmia muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä
siten, että ensiasunnon hankinnan nojalla vapautuksen
varainsiirtoverosta voi saada myös silloin, kun henkilö
hankkii omistukseensa sellaisen asunnon loppuosan,
jossa hän asuu vakituisesti
ja jonka osan hankinnasta
hän on aiemmin saanut ensiasunnon varainsiirtoverovapautuksen, jolloin esim.
erotilanteessa nykyistä useammat voivat jäädä asumaan vanhaan asuntoonsa?
Helsingissä 1.4.2009
Raimo Vistbacka

Rikostutkinnan vaikeutuminen valtion
tuottavuusohjelman seurauksena
Valtion tuottavuusohjelma
on aiheuttanut henkilöstövähennyksiä myös poliisihallinnossa. Ministeriön
suunnalta on kuitenkin
vakuuteltu, etteivät tehostamistoimet vaikuta kenttähenkilöstön tai rikostutkintaa suorittavan henkilöstön
määrään. Nyt on kuitenkin
tullut tietoon, että joillain
alueilla rikostutkinnan henkilöstö on joutunut suorittamaan entistä enemmän
asiakaspalvelu- ja toimistotehtäviä, koska näitä tehtäviä aiemmin suorittanutta

■ ESKO

henkilöstöä on vähennetty.
Käytännössä siis rikostutkinta on kuitenkin kärsinyt tuottavuusohjelman
vuoksi, koska asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät eivät
ole kadonneet mihinkään,
kun poliisihenkilöstön voimavaroja on pyritty panostamaan ns. kenttätyön tekemiseen. Jotta rikostutkinta
voidaan säilyttää Suomessa
hyvällä tasolla, tulee rikostutkijoilla olla mahdollisuus keskittyä varsinaiseen
työhönsä siten, etteivät kasvaneet asiakaspalvelu- ym.

toimistotehtävät vie liikaa
rikostutkijoiden aikaa.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä rikostutkinnan
voimavarojen riittäväksi turvaamiseksi nyt, kun tietoon
on tullut, että joillain alueilla rikostutkintahenkilöstö
joutuu valtion tuottavuusohjelman seurauksena entistä enemmän keskittymään
myös asiakaspalvelu- ja muihin toimistotehtäviin varsinaisen rikostutkinnan sijaan?
Helsingissä 3.4.2009
Raimo Vistbacka
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Veroilmoittaminen
siirtymässä verkkoon
Esitäytetyt veroilmoitukset ovat asiakkailla viimeistään huhtikuun lopulla. Jokaisen on tarkistettava
esitäytetyn veroilmoituksensa tiedot ja korjattava
ne tarvittaessa. Viimeinen palautuspäivä, joko 7.5
tai 14.5.2009, on merkitty lomakkeen etusivulle.
Esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2008 saa
noin viisi miljoonaa veronmaksajaa. Sen korjaa ja
palauttaa vuosittain noin 1,4 miljoonaa asiakasta.
Miljoonalla asiakkaalla on tietoja, joita voi ilmoittaa verkossa. Heistä suurin osa voi ilmoittaa kaikki tietonsa verkossa.
Tänä keväänä verkossa voi ilmoittaa asunnon
ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennyksen, tulonhankkimiskulut ansiotuloista, työasuntovähennyksen, luovutusvoitot ja -tappiot,
maksetut elatusmaksut, veronpalautuksen siirron
puolisolle sekä Ahvenanmaan vähennykset. Nämä
ovat niitä tietoja, joita asiakkaat kaikkein eniten
joutuvat ilmoittamaan.
Muita kuin edellä mainittuja tietoja ei palvelussa vielä voi ilmoittaa, vaan ne ilmoitetaan perinteisesti palauttamalla esitäytetty veroilmoitus.
Asiakas tarvitsee palveluun kirjautumiseen henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullisen
henkilökortin. Jos puolisoilla on yhteinen pankkitili, voi palvelua käyttää vain se, jonka nimissä
tunnukset ovat. Kummankin puolison kannattaa
hankkia omat tunnukset sähköistä asiointia varten.
Palvelu löytyy osoitteesta www.vero.ﬁ/veroilmoitus
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Tampereella puhuttiin säästöistä
Tampereen Perussuomalaiset pitivät hallituksen ja
sääntömääräisen kevätkokouksensa lauantaina 5.4.
Jälleen hyväksyttiin osastoon uusia jäseniä, kuten
melkein joka kokouksessa.
Lauta- ja johtokuntien
henkilöt kertoivat tilannekatsauksia toimistaan. Valitettavasti vain säästöt, ja
aina vaan säästöt ovat ykköspuheenaihe joka alueella.
Erityisesti Arja Elovaara
oli paneutunut Hervannan
alueen päiväkotien ongelmiin. Hän oli kiertänyt yhdeksän Hervannan päiväkotia, ja selvitellyt niiden ongelmia yhdessä henkilökunnan
kanssa. Samalla lailla hän
selvitteli ennen kuntavaaleja
muutaman vanhuspalvelukeskuksen ongelmia, mutta valitettavan usein silloin
henkilökunta ei uskaltanut
puhua ongelmistaan. Nyt
Arja sai aivan konkreettisia
vastauksiakin. Asioita viedään eteenpäin.

Pirkanmaan piiritoimisto alkaa käydä ahtaaksi kokoustilaksi jo pelkästään Tampereen
osaston kokouksissa. Muutoin tila on oivallinen.

Karinkannan Mervi totesi heti Tampereen Aterian johtokunnassa, kuinka
virkamiehet yrittävät viedä
kuin pässiä narussa uutta
johtokuntaa. Koululaisten

Televalvontalupien
määrä kasvoi
Poliisin pakkokeinolain mukaisten televalvontalupien määrä kohosi. Televalvontalupia myönnettiin
viime vuonna 1724, vastaava luku vuonna 2007
oli 1461 kappaletta. Viime vuonna televalvonnan
kohteena oli 1305 henkilöä, kun vastaava luku
vuonna 2007 oli 1084.
Yleisin peruste telekuunteluluvan myöntämiseen oli törkeä huumausainerikos. Peitetoimintaa
ja valeostoa käytettiin suhteellisen vähän, määrät
olivat samaa tasoa kuin edellisenäkin vuonna ollen
molempien osalta kymmenen kerran luokkaa.
Poliisin maksamat kustannusten korvaukset teleyrityksille tietojen luovutuksesta ovat viime vuosina nousseet merkittävästi. Pelkästään telekuuntelun ja -valvonnan osalta poliisille aiheutuvat kustannusten korvaukset teleyrityksille olivat noin 2,5
miljoonaa euroa.

EU-vaalitapahtuma
Lahdessa
Lahden kauppatorilla järjestetään vaalitapahtuma
6.5.2009 klo 8.30-13.00.
Paikalle on tulossa ainakin kahdeksan EUvaaliehdokasta: Timo Soini, Pertti ”Veltto” Virtanen, Pirkko Mattila, Sampo Terho, Erkki Havansi,
Vesa-Matti Saarakkala, Lauri Heikkilä ja Freddy
van Wonterghem.
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Puheenjohtaja Jouni Viitanen ja Tampereen osaston uusi
sihteeri Mervi Karinkanta työnsä ääressä.

67 sentin aterioista olisi vieläkin pitänyt tinkiä, vaikka
todelliset
säästökohteet
ovat aivan muualla.
Tilakeskuksen johtokunnassa oleva Viitasen Jone totesikin vastustavansa juustohöylämallia, sillä esimerkiksi
juuri tilakeskukselle (hoitaa
Tampereen kaupungin kiinteistöpalveluita) ei ole ongelmaa säästää toimistaan
esim. alentuneina urakka- ja
tarvikehintojen muodossa.
Tältä alueelta riittäisi säästöjä vaikkapa juuri koululaisille ja vanhuksille.
Jussi Halla-ahon tamperelaiset olisivat halunneet
nähdä
EU-ehdokkaana,
mutta todettiin, että puoluehallitus on valittu ja se
on päätöksensä tehnyt. Nyt
mennään näillä eteenpäin.
Paikka tulee varmasti, mut-

ta tuleeko kaksi ja kuinka
hyvin kristilliset onnistuvat
keskittämisessään.
Kokouksessa paikalla oli
myös kansanedustaja Pertti
”Veltto” Virtanen, joka kertoi alkavansa juuri aikatauluttamaan EU-vaalikierrostaan. Kysyntää tuntuu olevan sinne ja tänne, kunhan
vain kalenteri antaa periksi.
Vappuna pidetään perinteiset ”kinkerit” kävelykadulla ja heti perään
lauantaina on yhteinen vaalitapahtuma Kiken kanssa
Tampereella. Sitten odottavat jo Teatterikahvila Kivi,
Kangasalan markkinat jne.
Pitäisi hoitaa myös eduskunta- ja valtuustotyöt – eipä kovin velttoa.
Teksti ja kuva:
Tapani Yliharju

Perussuomalaiset Nuoret:

Perheenyhdistämisiin 24 vuoden suojaikäraja
Perussuomalaiset nuoret
ovat järkyttyneitä viime
päivinä esiin nousseesta tiedosta, että Suomessakin on
harjoitettu alaikäisten tyttöjen naittamista aikuisille
miehille.
Aamulehdessä 2.4. julkaistun uutisen mukaan
Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana solmittu avioliittoja alaikäisten
tyttöjen ja aikuisten miesten
välille islamin lain mukaan.
Suomen lain mukaan avioliitto alaikäisen kanssa on
mahdollista vain poikkeusluvalla. Suomen lakien mukaan sellaisessa sukupuolisessa suhteessa, jossa täysiikäinen on alle 16-vuotiaan
kanssa, kyseessä on lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö.

Perussuomalaiset nuoret monien muiden suomalaisten tavoin ovat huolestuneita erityisesti siitä, jos
Suomessa jonkin tapakulttuurin perusteella mahdollisesti edistetään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Erään lehtijutun mukaan Suomesta käsin järjestetään avioliittoja, joissa
nuoret tytöt toimivat kauppatavarana. Voidaan siis
oikeutetusti kysyä, ovatko
jotkin yhteisöt uskonnollisen lain ja tapakulttuurin

varjolla mahdollisesti edistäneet ihmiskauppaa ja alaikäisten hyväksikäyttöä?
Alaikäisten tyttöjen ja
naisten oikeuksien suojelemiseksi Perussuomalaiset
nuoret vaativat sisäministeri Anne Holmlundilta
ja viranomaisilta nopeita
toimia, joilla tutkitaan,
harjoitetaanko Suomessa
uskonnon varjolla mahdollisesti järjestelmällistä lasten hyväksikäyttöä. Lisäksi
vaadimme perheiden yhdistämiseen 24 ikävuoden
suojaikärajaa, mikä on jo
käytössä Tanskassa. Näin
estettäisiin
tehokkaasti
nuorten tyttöjen Suomesta
ulkomaille ja ulkomailta
Suomeen tapahtuvat pakkoavioliitot.
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Pienyrittäjät haluavat suojaa huijareilta

Parlamentissa puhuttua
EP hyväksyi kiistellyn
syrjimättömyysdirektiivin
Komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen, jonka
avulla on tarkoitus vähentää esimerkiksi uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä, sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta johtuvaa syrjintää.
Parlamentti hyväksyi vihreiden hollantilaisedustajan Kathalijne Maria Buitenwegin mietinnön tästä
ehdotuksesta tiukan äänestysrupeaman jälkeen äänin 363 puolesta, 226 vastaan ja 64 tyhjää.

EP:lta suositus uudelle
EU-Venäjä -sopimukselle
Kuva: Harri Lindell
Pienyrittäjät jättivät adressin kansanedustajille. Allekirjoituksia vetoomukseen oli kertynyt 1052 kappaletta.

Yli tuhat suomalaista yrittäjää on allekirjoittanut
adressin, jolla pyritään
saamaan pienyrittäjät kuluttajansuojalain piiriin.
Allekirjoituksia on kerätty internetissä huijaa.info
-keskustelupalstan kautta.
Adressin allekirjoittaneet pienyrittäjät ehdottavat lakialoitetta, jolla pienyritykset rinnastettaisiin
kuluttajiin. Nykyisellään
yrittäjällä ei ole kuluttajasuojalain turvaa, mikä
jättää etenkin pienyrittäjät
alttiiksi erilaisille huijauk-

sille. Adressissa esitetään,
että pienyrittäjille tulisi
saada jokin keskitetty taho, johon yrittäjä voi ottaa
yhteyttä, mikäli kokee tulleensa huijatuksi.
Yrittäjäksi ryhtyvä ihminen joutuu heti yritystoiminnan alkaessa useiden
eri ﬁrmojen myyntityön
kohteeksi. Yksityinen ihminen voi kieltää suoramainonnan, mutta yrittäjällä
ei sitä oikeutta ole. Pienyrittäjä on vapaata riistaa
niin rehellisille myyjille
kuin huijariﬁrmoillekin.

Adressin allekirjoittaneet
yrittäjät haluavat turvata
mahdollisuutensa harjoittaa ammattiaan pelkäämättä joutuvansa huijatuksi.
Pienyrittäjien rahastaminen on kannattavaa toimintaa, sillä yksittäisen yrittäjän keinot taistella epärehellisiä keinoja käyttäviä ﬁrmoja vastaan ovat vähäiset.
Pienyritykset ovat hajallaan
ympäri Suomea, eikä niillä
ole yhteistä, keskitettyä tiedotuskanavaa, jonka kautta
huijauksista voisi varoittaa.
Yrittäjäjärjestöt eivät voi ju-

ridisista syistä ottaa kantaa
asiaan. Usein yrittäjälle ei
riittävän juridisen tiedon ja
avun puutteessa jää muuta
mahdollisuutta kuin maksaa lasku, vaikka tietäisi sen
olevan aiheeton.
Huijaa.info on pienyrittäjien oikeuksista käytävää
keskustelua ja vertaistukea
varten internetiin perustettu keskustelupalsta. Huijaa.
info avattiin heinäkuussa
2008, ja sillä on yli 300 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Parlamentti antoi täysistunnossa suosituksensa, jotka koskevat EU:n ja Venäjän välille neuvoteltavaa
uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. Suositusehdotuksissa on esillä monta Suomen kannalta
tärkeää asiaa, kuten rekkajonot, puutullit ja Siperian ylilennot. Uuden Venäjä-sopimuksen hyväksyminen edellyttää myös parlamentin hyväksyntää.

Jäsenmailla esteitä
vapaalle liikkuvuudelle
Vuodesta 2006 alkaen yli kahdeksan miljoonaa
EU-kansalaista on käyttänyt oikeuttaan oleskella
toisessa EU-maassa. Samaan aikaan EU-maat ovat
ylläpitäneet lukuisia vapaan liikkuvuuden esteitä
EU-lainsäädännön vastaisesti. Parlamentti vaatii
komissiolta ja jäsenmailta tiukkoja toimia tilanteen
korjaamiseksi.

Lähde: Pienyrittäjät

Metsähallitukselle rahaa särkikalojen kalastukseen

- Heräävätkö osakaskunnat ajoissa?

Suuret särkikala- ja hyljekannat ovat osaltaan
pudottaneet Suomen ammattikalastajamäärän
noin kuuteensataan. Vesistörikkaan maan kalastajien elintasosta ja ammatista luopumisen syistä
ei juuri kerrota, mutta

yritetään saada nuoria alalle ”vippaskonstein”. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila
myöntää hyljekannan rajoitusyrityksen epäonnistumisen ja toteaa vastauksessaan
Raimo Vistbackan kirjalliseen kysymykseen18.12.08,
että Suomessa syödään vielä
noin 30 % kotimaista kalaa. - Erääseen vesistörikkaimmista maista tuodaan
ruokakalasta 70 %.
Hylkeiden ravintotutkimuksen mukaan hylje ei syö
särkikaloja, vaan arvokaloja. Valtio maksaa kalastajille hylkeensietokorvauksia
kompensaationa kalastulojen
menetyksestä. Miksei Metsähallitukselle särkikalojen

poistoon myönnettyjä varoja
osoiteta suoraan kalastajille?
Vesien kunnostus- ja hoitokalastustempulla edistettäneen Metsähallituksen roolia
ottaa ne myös omistukseensa
– päämääränä ”Luontomatkailumaa Suomi”.
Olen aiemmin selvittänyt, miten himankalaiset
troolikalastajat
olisivat
poistaneet roskakalaa Lestijokisuun alueelta. Kalastus olisi tehty omin kustannuksin. Porttipahdan altaan
kalastajilla olivat samat valmiudet ja halu, mutta heiltäkin kiellettiin roskakalan
tehopyynti. - Lisääntyykö
virkamiesten valta, kuten
särkikalat vesistöissämme?

Särkikalojen poisto on
kohentanut vesistöjen tilaa.
Työn ovat tehneet pääasiallisesti erikoistuneet kunnostusyrittäjät ja kalastajat.
Viikon 12 uutisen mukaan
Metsähallitus alkaa poistaa
särkikaloja Himangan ja
Kokkolan väliltä. Seudun
rantavedet ovat osakaskuntien omistuksessa. Siksi
kalastusseuroissa ja osakaskunnissa ihmetellään, mitä
tarkoittaa, kun Metsähallitukselle on osoitettu varoja
tähän. Useille rahoitusta
kyselleille on kerrottu, ettei
tarkoitukseen ole varoja.
Rannikolle muodostetut
suojelualueet antavat aiheen
epäillä, että asukkaiden elä-

mää ollaan kahlitsemassa
vesistön hoitokalastus verukkeilla. Kalastusseurat
kykenisivät ohjaamaan ja
hallinnoimaan työn tehokkaammin ja halvemmalla.
Onhan vastaavaa toimintaa
harjoitettu monissa kohdin
jopa talkootyönä.
Tämä hoitokalastusmuoto antaa aiheen pelkoon, että osakaskuntien
vesistöt ollaan siirtämässä
Metsähallituksen omistukseen. Näivetetty osakaskunta- ja kalastusseuratoiminta
helpottaisi vesien omistuksen siirtoa osakaskunnilta
valtiolle.
Kysymykseeni, mikseivät Himangan troolika-

lastajat saaneet poistaa
särkiä Lestijokisuulta,
vastaus oli, että kalastajat
pyysivät työstä niin paljon, ettei TE-keskuksella
ollut siihen varaa. Kalastajien mukaan työt olisi
tehty omin kustannuksin, muttei siihen annettu
lupaa. Heille kerrottiin,
että särkikalat ovat taimenen ruokaa. Saamani
käsitys oli, että Pohjanmaan TE-keskuksen ao.
virkamies turvautui suoraa valheeseen.

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Keski-Pohjanmaan piirikokous Toholammilla
Keski-Pohjanmaan
piirin kevätkokous pidettiin
sunnuntaina 22.3, paikalle oli saapunut runsaasti
puolueen aktiivista väkeä
kuulemaan tuoreita poliittisia uutisia. Paikalla olivat
myös Raimo Vistbacka sekä
EU-ehdokkaat Timo Soini,
Vesa-Matti Saarakkala ja
Lauri Heikkilä.
Toholammin asukasluku on 3536 ja pääelinkeino
on maatalous. Kunnanvaltuustossa Perussuomalaisia
edustavat Alpo Sammalkangas Alpo ja Kosti Tervala. Toholammin kunta on
perustettu 1865. Lähin kaupunki on Kannus, johon on
matkaa 25 km ja Helsinkiin
on matkaa 484 km.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Toholammen kokoukseen
oli saapunut piirin aktiiviväkeä.

Onnistunut tapahtuma
Jyväskylän kävelykadulla

EU-vaaliehdokkaat Kike Elomaa ja Lauri Heikkilä olivat yleisön tentattavana Jyväskylän kävelykadulla lauantaina 4.4. Ilma oli kolea ja räntää
satoi, mutta silti yleisöä riitti PerusSuomalaisten teltalle kuulemaan
mitä sanottavaa ehdokkailla oli.

Toholammin kunnanjohtaja Jari Kangasvieri
toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kangasvieri
kertoi, että Toholammella on noin yksi lehmä
asukasta kohden, Toholampi on lehmärikkain
kunta koko maassa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi piirin puheenjohtaja Lasse Lehtinen. Hän kiitti kaikkia puoleen
jäseniä hyvästä kunnallisvaalituloksesta. Myös
luottamusmiesneuvottelut menivät alueella
erittäin hyvin.

Toivo Mäkelä Kaustisilta esitteli kokousväelle piirin
tilit. Toivo kertoi kaiken olevan täysin kunnossa,
hän ihmetteli vaikka vaalit ovat takana niin silti
piirille kertyi vielä voittoakin

Raimo Vistbacka Onnitteli Keski-Pohjanmaan
piiriä hyvästä vaalituloksesta ja toivoi tapaavansa
monia kokoukseen osanottajista tulevassa puoluekokouksessa Seinäjoella.
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Pallaksen luonnonsuojelualueelle
rakentamista vastustetaan
Helena Telkänrannan johdolla luovutettiin kansalaisadressi Pallaksen luonnonsuojelualueelle rakentamisen vastustamiseksi. Helena
Telkänranta toimii tiedetoimittajana ja tietokirjailijana, sekä Pallas-kansanliikkeen yhdyshenkilönä.
Kansallisadressiliike vetosi eduskunnan päättäjiin,
jotta Pallas-Yllästunturin
kansallispuisto säilytettäisiin nykyisellään. Vetoomuksen mukaan eduskunnan ei pitäisi muuttaa lakia
niin, että se sallisi yksityisen
rakentamisen lisääntymisen
alueella. Kansalaisvetoomuksen puolesta allekirjoittaneita oli 14211.
Kansallispuistoa pidettiin säilyttämisen arvoisena
tuleville sukupolville, eikä
sen arvoa voi mitata alueella kävijöiden määrän mukaan, vaan luonnon omilla arvoilla. Tilaisuudessa
kysyttiin, että onko lain
tarkoitus edistää yhden
yrittäjän taloudellista asemaa muiden yrittäjien ja
ihmisten kustannuksella?
Yhdelle yrittäjälle myön-
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■ SYNTYMÄPÄIVÄT

Vanhan korjaaminen
on paras ratkaisu

netty erivapaus heikentää
selkeästi kansallispuiston
luonnonarvoa. Ihmisten oikeustaju olisi myös koetuksella, jos lakia muutetaan
ja sallitaan yhden yrittäjän
rakentaminen luonnonsuojelualueella.
Tämän ehdotetun lakimuutoksen hyväksyminen
voisi madaltaa kynnystä
saman toistumiseen muissakin kansallispuistoissamme.
Mikäli lakia muutetaan, niin
sillä on suuri merkitys kansainvälisestikin. Päätös on

linjapäätös, joka murentaa
Suomen mainetta luonnonsuojelua arvostavana maana.
Samassa tilaisuudessa
luovutettiin tukivetoomus
asiasta. Kahdenkymmenenneljän allekirjoittaneen
joukkoon kuuluvat muun
muassa akatemiaprofessori
Ilkka Hanski, Lapin luontoa vuosikymmenten ajan
tutkinut professori Heikki
Henttonen sekä Pallas-Ounastunturin kansallispuiston entinen esimies, tutkija
Juha Siitonen.

Nykyinen lainsäädäntö sallii paikallisen hotellin rakennusten korjaamisen nykyisessä laajuudessaan, ja
kansallispuiston kävijöitä
palvelevan luontokeskuksen laajentamisen.
Molempien vetoomusten luovuttajat korostivat,
että nykyisen lainsäädännön
mukainen ratkaisu olisi sekä
luonnonsuojelun että matkailun kehittämisen kannalta tuloksellisempi kuin
lakiesityksen malli. Alueelle
ei saisi rakentaa minkäänlaisia uudisrakennuksia, edes
maan alle. Maan sisällä olevien lähteiden tyrehtyminen
ja pohjavesien saastuminen
olisi tuolloin vaaratekijänä.
Puistoon kaavailtu uudisrakentaminen on luonnonsuojelulain vastaista toimintaa,
johon ei pidä suostua. Joko
luonnonsuojelu toimii tai
sitten se ei toimi. Mitään
kompromisseja ei voida tehdä, tilaisuudessa linjattiin.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Ville Vähämäki
30 vuotta
Ville Vähämäki Vimpelistä täytti 30.3.2009 täysiä vuosia. Vähämäki on aktiivinen nuorimies monessa suhteessa. Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen on
ammatiltaan diplomi-insinööri.
Täysiä kymmeniä Vähämäki ei aio juhlia, kun yleensä ei ole tottunut juhlimaan itseään. Pienellä tuttavaporukalla voidaan mennä iltaa istumaan, Ville myöntyy.
Puheenjohtaja Timo Soini on ollut 26.3.ollut politiikassa mukana täydet 30 vuotta, mahtaako tämä yhteensattuma enteillä päivänsankarille jotain, jää nähtäväksi.
Onnea merkkipäivän johdosta, toivottavat päätoimittaja sekä toimitus.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
9/1999

■ LEIVÄNJAKAJA

Usko Jumalan Sanaan
Oikea usko on Jumalan Sanaan uskomista. Maria uskoi
sanan ja sanoi enkelille; ”Katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.”
(Luuk.1:38). Sanan uskominen on Jumalaan luottamista, silloin osoitamme Jumalalle sitä, mitä osoitamme
kanssaihmisillemme joka päivä, nimittäin luottamusta.
Eikö Jumala ansaitsisi luottamustamme suuremmalla
syyllä kuin ihminen? Olisi luonnollista, että uskoisimme
sanan - siitä seuraisi, että olisimme luottavaisia pelastuksestamme.
Ihminen ei kuitenkaan tarvitse evankeliumin sanaa,
ellei hän tunne syntejään. ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.” (Luuk.5:31, 32).
Jumalan täytyy tehdä ihminen ensin lain kautta sairaaksi. Saadakseen meidät synnintuntoon, täytyy Jumalan
käyttää monenlaisia keinoja. Kun ihminen ei tule enää
toimeen ilman armoa, on synnintunto riittävän suuri.
Siellä, missä laki ilmoittaa synnin, kirkastaa Pyhä
Henki armon. Jumala pitää kyllä huolen siitä, että armo on siellä, missä syntihädässään oleva ihminen sitä
kaipaa ja tarvitsee. ”Missä synti on suureksi tullut, siinä
armo on tullut ylenpalttiseksi.” (Room. 5:20). Armo on
aina suurempi kuin synti. Näin syntyy usko. On huomattava, että usko syntyy aina siellä, missä ihminen osaa
sitä vähiten odottaa. Me luulemme, että uskominen on
helppoa silloin, kun on vähän syntiä - mutta Jumalan
sanan mukaan asia on toisin, vain ne uskovat, joille laki
on saanut tehdä synnintunnon suureksi, ja he uskovat
sellaisina, kuin ovat, sillä he eivät voi itseänsä parantaa.
Usko omistaa anteeksiantamuksen. ”Mutta joka ei töitä
tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.”
(Room. 4:5).

Vaikea presidenttikysymys
Puoluekokous antoi puoluevaltuustolle valtuudet
päättää puolueen presidenttiehdokkaasta. Evästyskeskustelu oli perusteellinen. Oma ehdokas sai laajaa kannatusta. Presidentinvaalit ovat, presidentin
kavenneista valtaoikeuksista huolimatta, tärkeät
poliittiset linjavaalit.

”Perussuomalaiset
tarvitsevat lisävoimaa”
Armossa eläessämme olemme totuudessa ja meillä on
elämä. ”Jolla Poika on, sillä on elämä.” (1.Joh. 5:12).
Kun tiedämme vaeltavamme totuudessa ja omistavamme elämän, eikö siinä ole kylliksi?

Perussuomalaisten oma voima ei tahdo riittää muutoksen moottorina toimimiseen. Me tarvitsemme
lisävoimia. Meidän on kyettävä esittämään osin jo
pahasti mielipidemuokkauksella nujerretulle Suomen kansalle, että on olemassa vaihtoehto.

Timo Soini puoluekokouksessa 31.7.1999
Teksti: Unto Lähteenmäki
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JÄRJESTÖTOIMINTA
KOKOUKSIA

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.

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!

KAINUUN PIIRI

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
Kainuun piiri
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n kevätkokous sunnuntaina 19.4.2009 klo 14 alkaen. Paikka: Kainuun
Portti, Kajaani. Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi
kevään EU-vaaleihin liittyvät asiat.
Kaikki jäsenet tervetuloa.

Oulun piiri
Perussuomalaisten Oulun piiri ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään perjantaina 24.4.2009 klo 18.00.
Kempeleen Osao, Piriläntie 145, Kempele. Vierailijoina kansanedustaja, EU-ehdokas Timo Soini Espoosta
ja EU-ehdokas Pirkko Mattila Muhokselta. Tervetuloa.

Halsuan Perussuomalaiset
Halsuan Perussuomalaiset ry:n yhdistetty syys- ja kevätkokous pidetään torstaina 23.4.2009 klo 19.00 Nuorisotalo Säpissä (Perhontie 27) Halsualla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat ja keskustellaan ajankohtaisista
asioista. Tervetuloa!

Lohjan paikallisyhdistys
Lohjan paikallisyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.4.2009 klo 18.00 Lohjan kaupungintalolla Monkolassa, Karstuntie 4 08100 Lohja.
Tervetuloa!

Kauhavan Perussuomalaiset
Kauhavan perussuomalaisten kunnallisjärjestön kevätkokous 23.4.2009 klo 19.00. Kokouspaikkana Kauhavan Y-klubi, Suomen Yrittäjäopiston kokoustiloissa.
Tervetuloa!

Pohjois-Savon
Perussuomalaiset
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n kevätkokous 25.4.
klo 12.00 Kuopiossa Pohjois-Savon liiton tiloissa, osoitteessa Sepänkatu 1. Paikalla puhumassa piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen.
Kahvitarjoilu.

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.

”Talouspolitiikkaan saatava
muutos”
Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta on
tyytymätön Vanhasen-Kataisen enemmistöhallituksen
harjoittamaan vero- ja talouspolitiikkaan.
Samanaikaisesti kun hallitus alentaa isotuloisten ja
rikkaitten verotusta, se siirtää verotuksen painopistettä
pienituloisten, köyhien ja pienomistajien maksettavaksi.
Viimeisin hallituksen sisällä sovittu verojen kiristys pienomistajille on kiinteistöveroprosentin alarajan korottaminen. Tässä kunnat pakotetaan menemään suoraan
omakotitalojen ja kesämökkien omistajien kukkarolle.
Kaiken huippu on se, että kun tämäkään ei vielä riitä, hallitus ottaa kymmeniä miljardeja euroja ulkomaista
lainaa valtiolle, että isotuloisille ja rikkaille annetut verohelpotukset pystytään kattamaan.
Suomen talouspolitiikkaan on saatava välttämätön
suunnan muutos. Kansaa köyhdyttämällä ja rikkaita ja
hyväosaisia hyysäämällä tulee pää vetävän käteen. Ei
Suomi ja sen kansantalous nouse sillä, että niille, joilla
on jo ennestäänkin liikaakin annetaan aina vain lisää.
Ostovoimaa on jaettava lisää kansan laajoille kerroksille
– silloin kulutuskysyntä kasvaa ja kotimarkkinat pyörivät. Inﬂaation pelkoa ei ole olemassa – päinvastoin Suomea uhkaa deﬂaatio ja kansan edelleen köyhtyminen.

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry.
Piiritoimikunta, kokous 22.3.2009

Euran Perussuomalaiset

HÄMEEN PIIRI

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

Linja-autolla
puoluekokoukseen
Seinäjoelle 16.5.2009

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

Turun Perussuomalaiset
Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 20.42009 klo 18.00 Vasaramäen koululla, Lehmustie 7b, 20720 Turku.

Hämeen Perussuomalaiset järjestävät mahdollisuuden lähteä puoluekokoukseen Seinäjoelle 16.5. yhteiskuljetuksella. Matkan hinta on 35-45 euroa/hlö, mikäli matkustajia
on vähintään 45. Myös reitin varrelta otetaan mukaan.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset mieluimmin jo
heti, tai viimeistään 24.4:
Onni Hiltunen puh. 0400 423373.
Tai sähköpostilla: onnihiltunen@luukku.com.
Linja-auton reitti:

Kälviän Perussuomalaiset
Kälviän Perussuomalaiset ry.n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 22.4.2009 klo 19.00 ravintola Kranninvalossa Kälviällä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ystävällisin Perussuomalaisterveisin Perussuomalaisten
Keski-Pohjanmaan Piiri ry.

Orimattila,linja-autoasema
Lahti, linja-autoasema
Hämeenlinna, linja-autoasema

klo 4.30
klo 5.00
klo 6.00

Auto tulee Tampereen kautta mikäli sieltä on lähtijöitä.

Pirkanmaan piiri
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin vuosikokous pidetään kirjastotalo Metsossa lauantaina 2.5.2009 alkaen
klo 12.30. Esillä vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.
Puolueen edustajana pj. Timo Soini. Tervetuloa.

EU-vaalitilaisuus Tampereella
Tilaisuus Metsossa lauantaina 2.5. alkaen klo 14.00
Mukana eurovaaliehdokkaat Kike Elomaa, Pertti ”Veltto” Virtanen ja Timo Soini. Tervetuloa, kahvitarjoilu!

Kansanedustaja Pentti
Oinosen vappukiertue
Kansanedustaja Pentti Oinonen puhuu Vappuna 1.5.
- Varkauden torilla kello 10.00
- Leppävirran torilla kello 11.00
- Kuopion torilla kello 12.20
Tervetuloa!
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■ PUOLUEHALLITUS

HELSINKI

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

”Agentti 008” on syntynyt!

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

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

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

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

KAINUU
Pj Pentti Kettunen
Kuva perustamiskokouksesta 29.3.2009. Kuvassa vasemmalta: puheenjohtaja Kristina
Ljungqvist, sihteeri Katriina Sundqvist, varapuheenjohtaja Pertti Saviranta ja hallituksen
varajäsen Ossian Ljungqvist.

Helsinkiläisille Perussuomalaisille on tänään syntynyt ”Agentti 008”, eli paikallisyhdistys, jonka toimialueena on käytännössä postinumeroiden 00800 – 00890
kaupunginosat.
Perustamiskokouksessa yhdistys sai viralliseksi nimekseen Itärannikon Perussuomalaiset. (Nimilyhenne IRPS ). Ry-lisän
nimi saa, kun asia on saanut hyväksynnän
myös patentti- ja rekisterihallituksessa.
Siihen saakka toimitaan epävirallisesti,
mutta rehellisesti ja vastuullisesti ja ennen
muuta ihmisläheisesti, niin kuin perussuomalaisuuteen kuuluu.
Yhdistyksen kotisivuosoite on: http://
irps.beta.nettisivu.org. Sieltä löytyvät jatkossa ajankohtaiset tapahtumat ja asiat, yhteystiedot, säännöt sekä jäsenhakemuslomak-

keet. Tavoitteenamme on perussuomalaisen
proﬁilin nosto alueella, jota ei ehkä mielletä
ollenkaan kannattajiemme alueeksi, vaikka
alueella asuu paljon pienyrittäjiä ja saimme
kuitenkin viime vaaleissa täältä tuhatkunta
ääntä. Eli kannatus on täälläkin yhtä nousujohteista, kuin muuallakin maassa.
Toivomme, että joukkomme kasvaa nopeasti ja pystyy vaikuttamaan alueen ihmisille tärkeisiin asioihin. Liity mukaan, jos
alueen yhteiset asiat ovat sinulle tärkeitä!

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

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

Pj Marke Tuominen

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

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

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

LAPPI
Harri Tauriainen

Ossi Sandvik

Eurovaaliehdokkaita vieraili
Mikkelin kuukausimarkkinoilla

KESKI-POHJANMAA

KESKI-SUOMI

Lisätietoa:
Kristina Ljungqvist
Itärannikon Perussuomalaiset
puheenjohtaja
titta@elisanet.fi
puh. 0400-431300

MIKKELI

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

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

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

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

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

Helena Ojennus
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

Ensimmäiset Perussuomalaiset EU-ehdokkaat vierailivat Etelä-Savossa lauantaina 4.4. Kike
Elomaa ja Freddy Van Wonterghem saivat lämpimän vastaanoton puhuessaan ja tavatessaan mikkeliläisiä perinteisillä kuukausimarkkinoilla. Torille pystytetyssä teltassa vieraili
markkinarinkelikahvilla ja muurinpohjalettuja maistamassa yli kaksisataa Etelä-Savolaista.
Paikalla tapaamassa kuntalaisia oli kunnanvaltuutettuja useasta Etelä-Savon kunnasta
sekä Mikkelin kaupungista. Kansalaisilla oli paljon asiaa ja toiveita Perussuomalaisille
kuntapäättäjille.
Ismo Juottonen, puheenjohtaja, Mikkelin Perussuomalaiset

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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JÄRJESTÖTOIMINTA
JYVÄSKYLÄ

ETELÄ-SAVO

Keskimaan vaaleissa
menestystä

Piirin kannanotto

Kaksi ”osuuskauppaporvaria” Jyväskylään!
Perussuomalaiset kaupunginvaltuutetut Kauko
Tuupainen ja Minna Mäkinen valittiin Osuuskauppa
Keskimaan edustajistoon vv. 2009-2013 maaliskuussa
pidetyissä vaaleissa. -Valokuva Kike Elomaa

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirijärjestön kevätkokous on huolissaan maakunnallisen energiahuollon tulevaisuudesta ja lasten hyvinvoinnista
Piirikokousväki toivoo selvitystyöryhmän tuovan kunnille esityksen energiahuollon turvaamisesta tulevaisuudesta, huomioiden maakunnan väen toivomuksen tuotannon
säilymisestä kuntien omissa käsissä. Perussuomalaiset uskovat omassa kuntien omistuksessa olevan energiatuotannon palvelevan tuotekehitystä ja tarjoavan erialaisia innovaatioita ja mahdollisuuksia energiajalostuksen ja muun
tuotekehittelyn alalla. Perussuomalaiset olivat mukana
keräämässä ja luovuttamassa 4607 nimen kansalaisadressia oman energiatuotannon säilyttämiseksi maakunnassa,
eivätkä hyväksy toimia yhtiöiden myymisestä ulkopuolisille. Yhtiöiden ESE ja Suur-Savon Sähkö päällekkäisten
toimintojen ja päällekkäisen hallinnon kehittäminen ja jopa yhdistäminen on varmasti hyvä toimenpide, joilla yhtiöt
säilyvät kilpailukykyisinä ja pystyvät tuottamaan edullista
ja puhdasta energiaa Etelä-Savon tarpeisiin ja ylikin.
Perussuomalaisten piirikokous peräänkuuluttaa
myös kaikkien puolueiden vaalilupauksia koulujen ja
päivähoidon ryhmäkokojen pitämisestä riittävän pieninä. Lasten terveys, oppiminen ym. toimenpiteet lasten
hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat kannattavimpia satsauksia tulevaisuuteen.
Piirikokousväki keskusteli myös laajasti EU-vaaleista.
Koska Etelä-Savosta ei ole omaa ehdokasta, piiri antaa
tukensa kaikille Perussuomalaisten ehdokkaille ja toivottaa heidät tervetulleiksi vierailemaan maakunnassa. Piirin
väki pyrkii kannustamaan ihmisiä äänestämään.
Ismo Juottonen, piirisihteeri

POHJOIS-SAVO
JALASJÄRVI

EU-vaalien
lähtölaukaus
Jalasjärvellä pamautetaan EU-vaalit liikkeelle torstaina
23.4. Ohjelma alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30 JAKK:n
koulutus/kahviotiloissa, osoitteessa Kurssitie 2. Tilaisuus on Jalasjärvellä viime kunnallisvaaleissa mukana
olleiden puolueiden yhdessä järjestämä, tarkoituksena
on saada äänestäjiä kiinnostumaan EU-vaaleista.
Paikalla on EU-vaaliehdokkaita seitsemästä eri puolueesta. Perussuomalaisten ehdokas, naapurikunnan
Vesa-Matti Saarakkala laukaisee silloin omat vaalipaukkunsa äänestäjien ulottuville. Tule kuulemaan muita ja
kannustamaan omaa ehdokastamme tuleviin koitoksiin.
Tervetuloa Jalasjärvelle läheltä ja kaukaa! Tuu kaffeelle ja tuo naapuriski, nähdään siellä.

LOHJA

Perussuomalaiset
Lohjan torilla 19.4.
Kevään suurimmat markkinat Lohjan torilla sunnuntaina 19.4.2009 klo 10 alkaen ja siellä ovat myös Perussuomalaiset.
Lohjan seudun Perussuomalaisten teltalla tarjolla
simaa ja tiukkaa puhetta.
Puolueemme EU-vaaliehdokkaista paikalle ovat lupautuneet ainakin Sampo Terho, Erkki Havansi ja Freddy Van Wontergheim. Tule keskustelemaan, ostamaan
arpoja, liittymään joukkoomme ja vaikuttamaan.

Pohjois-Savon piirin
tapahtumia
Piiritoimikunnan kokouksessa 12.1.2009 Kehvonsalon
kartanolla Siilijärvellä päätettiin varapuheenjohtajista ja
piirisihteeristä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Heiskanen Kuopiosta, toiseksi puheenjohtajaksi Martti Pohjolainen Juankoskelta ja kolmanneksi
puheenjohtajaksi Liisa Salmi Pielavedeltä. Piirisihteeriksi valittiin Ari Kaunisaho Maaningalta. Aiemman syyskokouspäätöksen mukaisesti piirimme puheenjohtajana
jatkaa kansanedustaja Pentti Oinonen.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n uuden piiritoimiston avajaisia vietettiin Kalevalanpäivänä 28.2.2009
osoitteessa Puistokatu 2, Kuopio. Samoissa tiloissa toimii myös Kuopion paikallisosasto. Avajaisissa oli hyvä
tunnelma ja tutustumisen lomassa vieraille tarjottiin täytekakkukahvit.
Pohjois-Savon piirissä on ollut vilkasta toimintaa
paikallisosastoissa. Kuopion Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Kulin ja sihteeriksi Veikko
Herranen. Siilinjärvellä paikallisosaston johtoon valittiin Jukka Rekola ja sihteeriksi Jukka Kotimäki. Pitäjien
perussuomalainen väki on aktivoitunut ja yhteydenottoja piirisihteerille on tullut runsaasti.
EU-vaaliehdokkaiden vaalikiertueita käynnistellään,
joten seuratkaa ehdokkaiden aikatauluja ja paikallista
ilmoittelua. Osallistukaa tapahtumiin.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n kevätkokous
pidetään Kuopiossa osoitteessa Sepänkatu 1 25.4.2009
klo 12.00. Kokouksessa on paikalla piirimme puheenjohtaja kansanedustaja Pentti Oinonen.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset järjestävät matkan
Seinäjoen puoluekokoukseen 16.-17.5.2009 Käy tutustumassa järjestelyihin nettisivuillamme www.pohjoissavonperussuomalaiset.net tai soittele numeroon 044 538
2885 ja kysy lisää.
Ari Kaunisaho, piirisihteeri

”Luokkakokoja pienennettävä”
Perussuomalaisten Savonlinnalainen kunnanvaltuutettu,
Erkki Rakkolainen, on tehnyt uraa uurtavan ja radikaalin aloitteen luokkakoon pienentämisestä 12 oppilaaseen.
Näin ainoana puolueena me Perussuomalaiset olemme
siirtyneet sanoista tekoihin, ja pitäneet vaalilupauksemme. Kaikki kolme valtapuoluetta, Kokoomus etunenässä, ratsastivat kunnallisvaaleissa luokka- ja koulukoon
pienentämisellä, mutta toteutunut tilanne on toisenlainen.
Me Perussuomalaiset haluamme lasten saavan kehittyä ja oppia pienissä kouluissa, joissa on mahdollista tuntea kaikki oppilaat. Me haluamme lasten olevan
opetusryhmissä, joissa jokainen voisi kokea tulevansa
huomatuksi ja oppivansa.
Kuntien on saatava lisää rahoitusta valtion taholta.
Haluamme tehdä yhdessä muiden puolueiden kanssa
työtä sen eteen. Muun muassa pääomaveroa voitaisiin
maksaa kunnille, kuten ennen. Valtion rahat ovat meidän
verorahojamme. Tehdään oikeita päätöksiä. Me Perussuomalaiset emme (vielä) yksin pysty, mutta huuto kuuluu jo!
Marja Hämäläinen, 2. varapuheenjohtaja
Etelä-Savon piirijärjestö

KOTKA

Isänmaa ei koskaan
ole myytävänä
26.1 pidetyssä Kotkan kaupunginvaltuuston kokouksessa
tein valtuustoaloitteen, jossa kehotettiin kaupunkia luopumaan Laajakosken sairaalaa ympäröivien maa-alueiden
myynnistä itärajan takaa tulevalle ostajalle. Aloitteen allekirjoittivat kaikki Perussuomalaisten valtuutetut ja vain he.
Eräs toinen samassa kokouksessa tekemämme aloite
on saanut paikallisessa mediassa hyvin näkyvyyttä. Sen
johdosta meistä on tehty tutkintapyyntö poliisille ja uhkana on jopa lentää ulos valtuustosta Muut hyvät aloitteemme ovat tämän räväkän rötösherrajahtimme seurauksena
jääneet hieman vähemmälle huomiolle. Sen tähden julkaisenkin tämän nyt näin oman lehtemme kautta. Vaikka
asia onkin tällä erää paikallinen, on vastaavia, erittäin
ikäviä esimerkkejä tapahtunut muuallakin Suomessa.
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri siis suunnittelee hallinnassaan olevan Laajakosken sairaalan kiinteistöjen
myymistä Euroopan Unionin ulkopuoliselle ostajataholle. On myös puhuttu Kotkan kaupungin omistamien, sairaala-aluetta ympäröivien maidenkin myymisestä
tälle samalle sveitsiläis-venäläiselle ostajaehdokkaalle.
Kyseisestä konsernista, jonka kanssa kauppoja nyt siis
suunnitellaan, ei kuitenkaan ole annettu riittäviä tietoja.
Mielestäni on erittäin kyseenalaista myydä kuntalaisille
kuuluvia maa-alueita sellaisille tahoille, joiden aikeista
maan tulevan käytön suhteen ei ole mitään varmaa tietoa.
Laajakosken sairaalassa on tällä hetkellä KaakkoisSuomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen ja A-klinikka
säätiön toimintaa. Lisäksi Laajakoskella on viime syksynä aloittanut alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti "Kaneli", jonka toiminta on Suomeen saapuvien
turvapaikanhakijoiden määrän rajun nousun myötä ollut kovassa kasvussa. Sairaalaa ympäröiviä maa-alueita
on vuokrattu maanviljelyyn. Lähiruoan tuotannon säilyminen alueella palvelee Kotkan yrityksiä tulla tunnetuksi vihreistä arvoista ja ekologisuudesta.
Esitän, että kaupunki pidättäytyy Laajakosken sairaalan maiden myymisestä. Esitän edelleen, että Kotka
omalta osaltaan pyrkisi vaikuttamaan siihen, ettei sairaanhoitopiirikään myisi puheena olleita kiinteistöjä nyt
esillä olleelle ostajalle. Sairaalan, tai sitä ympäröivien
maa-alueiden vuokraamista joko nykyisille vuokralaisille, tai uusillekin tahoille, on pidettävä tässä tapauksessa
ensisijaisena vaihtoehtona.
Juho S.A. Eerola
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön pj
Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
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VAPAA SANA

Alivuokralaisuudesta
apua asunto-ongelmaan
Pääkaupunkiseudun
asunto-ongelmaa voi
lähestyä myös eurooppalaisesta asunnon jakamisen
näkökulmasta. Parhaimmillaan alivuokralaisasuminen
on virkistävää sosiaalista
vuorovaikutusta ja pahimmillaan yhtä helvettiä.
Eli hyvin samankaltaista kuin opiskelijoiden
vuokrataloissa, jotka eivät
riitä kattamaan asuntojen
tarvetta edes opiskelemaan
tuleville.
Oman
kategoriansa
asunto-ongelmasta muodostavat pääkaupunkiseudulla elävät muut pienituloiset, joille edes oman
vuokra-asunnon hankkiminen ei ole taloudellisesti
mahdollista.
Huomionarvoista sekin,
että alivuokralainen on piirivartijaa tai vahtikoiraa
toimivampi vaihtoehto, eikä
sitä tarvitse edes ylläpitää.

Dublinilainen
alivuokraa asuntonsa
Moni pääkaupunkiseutulainen haluaa asua kaksiossaan yksin, kun taas
moni dublinilainen jakaa
asuntonsa alivuokralaisen
kanssa selvitäkseen velkataakastaan.

Toisaalta irlantilaiset
haluavat, että elämää on
lainasta huolimatta ja, että
se on leppoisan huoletonta.
Mieluummin siis katsellaan
vierasta naamaa huushollissa, kuin samaa seinää kunnes laina on kuitattu.
Irlantilaisesta ratkaisusta hyötyvät kaikki, kun taas

suomalaisesta yksinolosta ei
edes suomalainen itse.
Asuntoministerin tulisikin pohtia kannustimia alivuokralaisasuntojen saamiseksi vuokra-asuntomarkkinoille.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Mikä on parasta kansalle?
Parikymmentä vuotta sitten,
80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa elettiin kasinotaloutta. Rahaa sai puhumalla, sama se mihin tarkoitukseen lainaa haettiin, vaikka
Taivaanrannan maalareiden
taidenäyttelyn
Suomen
osaston perustamisen kuluihin tai Paskanmarjat nimisen yhtiön Lapin hillasoilta
tuottonsa suunnittelevan ﬁrman perustamiseen. Kaikki
meni läpi, vakuuksista viis.
Vaan pian koitti monille
laskun aika. Ja laskut, ikävä kyllä lankesivat veronmaksajien maksettavaksi.
Ylivelkaantuneiden osalta
se surullisimmillaan johti
jopa ns. henkilökohtaiseen
ratkaisuun.
2000 -lukua lähestyttäessä alkoi nousukausi, kuten
laman jälkeen aina, ennemmin tai myöhemmin. Mutta
Suomi oli muuttunut. Kansalaisia alettiin enenevässä
määrin käsitellä kylminä
numeroina, ei ihmisinä. Kaikessa ihminen priorisoitiin
sen mukaan mikä oli hänen
arvonsa tuottavana yksilönä. Eläkeläiset, työttömät,
ylipäätään kaikki jotka eivät olleet työmarkkinoiden
käytettävissä, luokiteltiin lä-

hestulkoon roskajoukoksi,
yhteiskunnalle haitalliseksi
kuluksi. Alkoi tulipalokiire. Maksimaaliset voitot,
nyt, heti, nopeasti. Tulos
tai ulos. Amerikasta apinoidun kvartaalitalouden
opit omaksuttiin nopeasti.
Jos yhtiö ei tuota jokaisella vuosineljänneksellä
tarpeeksi voittoa niin sen
omistuksessa oleva / olevat
tuotantolaitokset suljetaan
vaikka tulokset pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna
olisivatkin plussan puolella.
Kuten esim. eläkeasioiden kohdalla sinnikäs
kansan mielipiteen ylikävelemisen yritys osoitti, on
maamme nykyinen hallitus
hukannut pallon pahasti.
Se on kaikin tavoin kykenemätön ymmärtämään
tavallisten kansalaisten,
niin pienyrittäjäin, palkkatyössä käyvän väestön,
työttömien, kuin myös
eläkeläisten, sairaiden, sekä erinäisistä muista kuin
edellä mainituista elämäntilanteista johtuvista syistä
jo mahdollisesti syrjäytyneidenkin ihmisten arkipäivän ongelmia.
Paras hankkeen osalta
vaatimus vähintään 20 000

asukkaan väestöpohjasta
sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on kyseenalainen. Harvakseen asutetuilla alueilla, missä kyseisen
suuruinen väestöpohja saavutettaisiin vasta sellaisilla
kuntaliitoksilla/yhtymillä
joissa etäisyydet muodostuisivat kohtuuttomiksi,
julkiset liikenneyhteydet
olisivat vajavaisia tai jopa
kokonaan puuttuisivat, ei
tällainen malli toimi.
Yhteistyö yli kuntarajojen on eri asia kuin
pakolla toimeenpantava
kuntaliitos. Mikäli kunta
olisi väestöpohjaltaan alle
20 000 henkilöä, kuntatalous terveellä pohjalla,
ja edellytys toimia yksin,
niin minkä ihmeen tähden
se pitäisi pakottaa kuntaliitokseen/yhtymään, etenkin
jos kunnassa toteutuneet
peruspalvelut on tuotettu
kustannustehokkaasti ja
verrokkikuntiin nähden
kilpailukykyisesti. Viime
päivinä lehdistössä on ollut kirjoituksia siitä, miten
todelliset säästöt pystytään
saavuttamaan juuri suurissa kaupungeissa.
Samaan aikaan kun tällaisia liitoksia yhtymiä puu-

hastellaan, kansalaisia kehotetaan ilmastonmuutosta
ehkäisevään toimintaan
mm. käyttämällä julkisia
kulkuneuvoja oman auton
sijaan. Vaan minkäs teet,
jos paikasta A paikkaan B
ei ole julkista kulkuyhteyttä. Ihminen kun ei ole vielä oppinut siipiä selkäänsä
kasvattamaan.
EU- vaalit lähestyvät,
perussuomalainen linja on
tietenkin EU- kriittinen.
Niiden jälkeen onkin sitten eduskuntavaalien aika.
Toivottavasti maamme asioista päättämään saadaan
henkilöitä joilla on kokonaisvaltaisempi käsitys
kansalaisten hyvinvoinnista
kuin esim. kuntaministerillämme.
Emme kaipaa todellisuudentajunsa menettäneitä, kansaan ja sen mielipiteisiin ylimielisesti suhtautuvia, tavallisen ihmisen arkea ja ongelmia huomioon
ottamattomia sooloilijoita
jotka joskus tuntuvat jopa
kilpailevan keskenään kuka
saa kunnian mistäkin hölmöilystä.

Jarkko Dorrendorff
Virrat

Oikeus sosiaaliturvaan
Oikeus sosiaaliturvaan, kaunis sana perustuslaissamme,
julkisen vallan pitäisi turvata sosiaali- ja terveyspalvelut
ja edistettävä väestön terveyttä.
Yllätys oli melkoinen, kun yritin saada aikaa omalle
lääkärillemme Lauttasaaren terveysasemalle Helsingissä. Vastaus oli hyvin yksiselitteinen, ei ole aikoja. Ei ns.
omalle lääkärille, eikä myöskään kenellekään muullekaan. Kyseistä vastaanottovirkailijaa ei kiinnostanut
oliko tapaus kiireellinen tai ei. Aikoja ei vain ole. Ei
minkäänlaisia aikoja, lääkäri ei ollut "vapauttanut" aikojaan, joita voitaisiin jakaa niitä tarvitseville potilaille.
Onko perusterveydenhuoltomme todellakin näin
pohjamudissa rypevä, että me veronmaksajat vain maksamme näistä palveluista mutta vastineeksi emme saa mitään? Minne rahamme menevät? Ennen Suomi tunnettiin
hyvästä terveydenhuollostaan, nyt ei voida enää puhua
minkäänlaisesta palvelusta. Voi vain haikeana muistella
aikaa, jolloin tämäkin perusturva meillä hoidettiin.
Olisiko sosiaaliturvamme mennyt jo liiallisuuksiin?
Ensin pitäisi hoitaa oman maan kansalaisten perusasiat
kuntoon ja sen jälkeen jos vielä rahkeet riittävät avustaa
tänne tulevia "elintasopakolaisia".
Yksinhuoltajilla ei yleensä ole rahaa turvautua yksityislääkärin vastaanotolle. Tässä tilanteessa on vain pakko. Rahan vastineeksi tosin saa hyvän palvelun ja hoidon
ilman pitkiä jonotusaikoja. Pyrkimys on ilmeisesti tällä
kaikella tehdä kunnalliset palvelut "tarpeettomiksi" pakottamalla ihmiset turvautumaan yksityiseen palveluun.
Lailla ei varmaan tässäkään tapauksessa ole mitään
merkitystä. Kaikkein kipeimmin asia koskee jo pelkästään taloudellisesti pienituloisia eläkeläisiä, yksinhuoltajia ja työttömiä.
Yhden käräjäoikeudessa todetun potilasvahingon
uhrina tiedän mistä puhun. Oikeutta saadakseni asia oli
pakko viedä oikeuteen kuuden vuoden taistelun jälkeen
Potilasvakuutuskeskuksen kanssa.
"Pienikin ihminen" voi voittaa asiat, tarpeeksi vain
rohkeutta tehdä asioille itsekin jotain. Itse voitin vakuutusyhtiön tässä taistelussa. Riskit myös hävitä olivat melkoiset kun on vastassa suuri ja mahtava Vakuutusyhtiö.

Jaana Merenaalto

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

Jaana Luoma
Toholampi

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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Kike Elomaa sai raskaan sarjan
poliitikon tukijakseen
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Lauantaina 14.3. Lahden
kaupunginkirjastossa kokoontuivat Perussuomalaiset EU-vaaliehdokkaat tohtori Lauri Heikkilä Marttilasta ja viihdetaiteilija Kike
Elomaa Maskusta. Pitkäaikainen SMP:n kansanedustaja, veteraanipoliitikko
Mikko Vainio ilmoittautui
Kike Elomaan vahvaksi tukijaksi, ja lupasi tehdä työtä

Kiken hyväksi Lahdessa ja
naapurikunnissa.
- Onhan kauniin naisen
kanssa paljon helpompi ja
miellyttävää tehdä työtä,
totesi Mikko Vainio pieni
pilkahdus silmäkulmassaan. Mikko Vainio on
Kiken edesmenneen isän
vanhoja tuttuja, he olivat
samaan aikaan kansanedustajina.

Vainio antoi Kikelle lahjaksi hänen isänsä vanhan,
edelleen toimivan rannekellon, joka oli jäänyt hänelle
muistoksi menneiltä vuosilta. Vainio toivotti menestystä vaalityöhön, ja antoi vanhemman ja kokeneemman
poliitikon neuvoja evääksi
tulevaa vaalityötä varten.
Teksti ja kuva: Harri Lindell

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

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

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

■ LYHYET
Ihmetyttää, että maanviljelijöiden eläkeikäraja (tietysti kepun aikaansaama) on 56 vuotta, mutta palomiehet saavat
paiskia töitä 63-vuotiaiksi. Eiköhän maanviljelijät liene
tuossa iässä varsin paljon paremmassa kunnossa kuin palomiehet 63-vuotiaina.

Antero Tanskanen, Helsinki
Tämä meidän kunnianhimoinen fantastinen Vanhasen hallitus piilottaa tupakkiaskit. Seuraavaksi lenkkimakkarat varaston peränurkkaan, etteivät lihavat saa niitä syödäkseen.
Mittarit kassalle, ettei lihava osta ylimääräistä. Laitetaan
kaikki tämä EU:n piikkiin. Suomi rahastaa kansalta. Tuotanto on kansan tuotto ja rahastus. Hallitus valvokoon tuotot ja voitot, mikä heille itselleen hyvinvoinnin antaa. Kansa
maksaa ja kärsii, velanmaksajat.

EO
Suomen täytyy käyä tekee Nooan arkkia. Tilanne on vakava ja suurin osa ihmisistä vain nukkuu, niitä ei saa herättää. Ne suuttuu. No kunpa itseään ei ottaisi niin kirotun
vakavasti. Hyvää päivänjatkoa!

Emäntä Jaana Luoma, Toholampi
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan allekirjoittaa viestisi. Viestit numeroon
0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.
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