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Ilman maaseutua ei ole Suomea
- Maamme ei voi tuudittua ajatukseen, että Brysselin
herrat tietävät paremmin miten Suomen maataloutta
ja maaseutua pitää kehittää.
- Siksi onkin kummallista, että hallitus antaa
brysseliläisten johtaman talonpojan tappolinjan jatkua. Samalla tapetaan suomalainen maaseutu. Se

ei ole sellaista politiikkaa, jota Perussuomalaiset
haluavat.
Näin totesi kansanedustaja Pentti Oinonen Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa koskien
valtioneuvoston maaseutupoliittista selontekoa.
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Tehtaankatu putosi
komentoketjusta
Venäjän pääministeri Vladimir Putin käväisi Suomessa
keskiviikkona 3.6.2009 tuomassa terveisiä päättäjillemme. Maakaasuputken rakentamiselle Venäjältä Suomen
kautta Saksaan ei hänen mukaansa ole mitään esteitä.
Rakentamisasia pitää saada
nopeasti päätökseen, sillä
putkesta riippuu myös kaasun toimintavarmuus koko
Euroopan alueella.
Mahtimies Putin toi
kantansa asiaan selvästi
julki. Nyt on Suomen viranomaisten vuoro antaa
tarvittavat kolme lupaa
nopeassa aikataulussa. Ym-

päristöviranomaiset tekevät
omat päätöksensä. Valtioneuvosto joutuu päättämään Nord Stream -putken laskemisesta Suomen
talousvyöhykkeelle. Putken
tiellä olevista 31:stä vanhasta miinasta joudutaan päättämään myös.
Viestissä Suomen päättäjille ei ollut tulkinnanvaraa. Suomen historiassa
Tehtaankadun Neuvostoliiton konsulaatista otettiin
kantaa tämänkin tapaisiin
asioihin, joihin Suomen
päättäjät ja viranomaiset
sitten nyökyttelivät yhdessä
rivissä.

■ PUOLUESIHTEERI

Anton-lapsesta kävi
suurvallan käsky
Suomalainen diplomaatti, joka auttoi Anton-pojan isänsä
luokse Kokemäelle, sai myös
nuhteet Putinilta. Kahden ihmisen auttaminen voi vahingoittaa Suomen ja Venäjän
välisiä hyviä suhteita. Toiminta vahingoittaa miljoonia ihmisiä. Viesti tässäkin
kannanotossa on aivan selvä.
Mielenkiintoista on nähdä, miten Suomen viranomaiset ulkoministeriä myöten
kiemurtelevat kiusallisesta
tilanteesta irti. Takinkääntö
päätöksenteossa on tietenkin
se tavallinen suomalainen ta-

pa toteuttaa korkeammalta
annettuja käskyjä.
Pahoin pelkään, että
Anton-pojan palautus Suomesta Venäjälle äidin luokse
on enää vain ajan kysymys.
Venäjähän ei ole allekirjoittanut Haagin kansainvälistä lapsikaappaussopimusta. Jos Venäjä olisi Haagin
sopimuksen piirissä, asia
voitaisiin käsitellä kansainvälisessä oikeudessa.
Suomi siirtyi kohti
Natoa
Monen Natoon kielteisesti
suhtautuvan suomalaisen

mielipide on kääntynyt Nato-myönteiseksi pääministeri Putinin vierailullaan antamiensa käskyjen myötä.
Suomalaisten EU-parlamentaarikkojen vaikea tehtävä
on tehdä päätöksiä, jotka
koskevat Venäjältä toimitettavia kaasutoimituksia.
Gazpromin Ukrainalle toimittama kaasu on siirtynyt
etukäteislaskutukseen ja
maksajaa haetaan unionin
suunnasta. Kaasun toimitus Eurooppaan Ukrainan
kautta on epävarmaa. Vain
rahasta on kiinni, maksaako EU Ukrainan kaasun Venäjälle vai ei.

On hyvä, että nyt saatiin myös perussuomalaista
tervettä järkeä EU:hun tekemään näitä vaikeita päätöksiä. Natoon Suomi tulee
arvioni mukaan liittymään
nopeutetulla aikataululla.
Tämä päätös on suuri virhe.
Venäjä ei voi sallia Moskovan ja Leningradin lähelle
sijoitettavia Nato-joukkoja,
jotka se kokee aivan varmasti sotilaalliseksi uhaksi. Jää
nähtäväksi, millaisiin vastatoimiin Venäjä ryhtyy.
Onnittelen
samalla
kaikkia puolueen EU-vaaliehdokkaita hyvin tehdystä
vaalityöstä.

set ratkaisevat mikä sopii
hänelle parhaiten. Monet
viettävät lomansa mökkeillen, toiset reissaten kotimaassa tai kauempana. Jotkut nauttivat sukulaistensa
ja tuttaviensa tapaamisesta,
joillekin mahdollisuus yksinoloon ja omiin ajatuksiin
on tärkeintä. Pääasiana ja
tavoitteena tulisi olla, että
kesälomalla koetut myönteiset tuntemukset rentouttaisivat kehoa ja mieltä ja olo
olisi virkeä lomalta palattua.
Loman pitäisi tuoda
etäisyyttä arkeen ja sen
tulisi kohentaa henkistä

vireyttä. Rauhassa omien
tunteidenkin kohtaaminen
onnistuu paremmin. On hyvä pysähtyä ja kysyä itseltään: Mitä minulle oikeasti
kuuluu ja miten voin? Kysymykset voivat hyvinkin
käynnistää elämänlaadun
uudelleenarviointia.
Aivan niin kuin Eurooppaa on vaikea kuvitella ilman Brysseliä, samoin
Suomen kesää on vaikea
kuvitella ilman juhannusta.
Siniristiliput liehuvat. Onneksi on Suomi ja juhannus.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille!

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Työn paloa ja rasitusta
Kahdet vaalit kahdeksan kuukauden
sisään ovat olleet valtaisa ponnistus
puolueelle ja sen aktiiveille, sekä
työntekijöille. Ennen kaikkea se on
ollut sitä EU-vaaliehdokkaille, joista
useimmat osallistuivat syksyn kunnallisvaaleihinkin. Kiitos jaksamisesta
kuuluu kaikille.

itsensä kanssa antaa suojaa
uupumukselta.
Koska taukoamaton rasitus luonnollisesti kuluttaa
ihmisen biologista järjestelmää, on tärkeää, että ponnistelu välillä lakkaa ja palautumiselle järjestyy aikaa.
Työn ja levon, rasituksen ja
elpymisen rytmisyys on tärkeää. Se on ihmiselle hyvä.
Kesä ja loma

Kova vaalityön palo saattaa
helposti ja huomaamatta
viedä mukanaan jopa uupumukseen saakka. Vastaa-

vasti tuloshakuinen, korkea
motivaatio auttaa kestämään kovaa painetta ja tasapainoinen olotila oman

PerusSuomalainen-lehti
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja v. 1996 lähtien
ISSN 1239-2324
Ilmestyy:
Painos:
Julkaisija:
Pankkitili:
Toimitus:

Päätoimittaja:
e-mail:

Kolmen viikon välein.
5.000-184.000 kpl
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Nordea 218518 - 157282
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh:
0207 430 800
Fax:
0207 430 801
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Harri Lindell Puh. 0207 920 362
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Vaikkakin päivät ovat olleet
enimmäkseen perin kalseita
ja yöpakkaset yleisiä, pakko
on uskoa kun kalenterista

katsoo, että kesä nyt kuitenkin on käsillä. Asian vahvistaa se, että valoa on enemmän kuin talvella, samoin
hyttysiä. Lienee varminta
asennoitua niin, että juhannukselta alkava kesä on ainakin luonteeltaan lämmin,
vaikka lämpömittari sitten
muuta osoittaisi. On siis se
aika suvesta kun kesälomat
alkavat olla käsillä. Suomessahan yleisintä lomailuaikaa
on juhannuksesta eteenpäin.
Vaihtoehtoja loman viettoon suomalaisilla on vaikka
kuinka paljon. Itse kunkin
tavat, tilanteet ja tuntemuk-

Mika Männistö, puh. 040-352 9368
Pauli Artturi Luttinen
ja Matton Images sekä toimittajien
ja puolueväen ottamia kuvia
Taitto:
Hyvän Olon Mediat Oy
Torikatu 7 A 26, 38700 Kankaanpää
Puh: 0207 920 362, fax: 0207 920 370
Webmaster:
Harri Lindell
Vakituiset avustajat:
Reijo Ojennus, Marjo Pihlman,
Jorma Uski, Vesa-Matti Saarakkala,
Vaili K. Jämsä-Uusitalo, Alpo Ylitalo,
Reijo Hongisto
Tilaukset/jäsenrekisteri: Marjo Pihlman 0207 430 802
E-mail:
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Erikoistoimittaja:
Kuvat:

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

No: 8 • Kesäkuu 2009

SSuomalainen
uomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

■ PUHEENJOHTAJA

timo.soini@eduskunta.fi

Eduskunnassa sanottua
”Britannian hallitus pyrkii ehkäisemään masennusta ja itsemurhia kehittämällä järjestelmän, jonka avulla taantumasta kärsivät ihmiset ohjataan psykoterapiaan. Operaation
tavoitteena on kouluttaa tuhansia terapeutteja ja erikoissairaanhoitajia sekä luoda uusia psykoterapiakeskuksia eri puolille maata.
Eikö tästä ideasta Suomen tulisi ottaa mallia, sillä myös meillä taantuma on lisännyt
ja tulee edelleen lisäämään hoitoa vaativia
mielenterveysongelmia?”
Pirkko Ruohonen-Lerner 2.6.2009

”Edustamallani perussuomalaisilla on suuri
huoli työttömyyden seurauksena muodostuvasta yhä kasvavasta syrjäytyneiden ihmisten joukosta. Erityisesti nuorten työttömyys
johtaa helposti vakavaan syrjäytymiseen –
mikä on toki täällä monta kertaa todettu,
että sen verran puoskaripsykologeja löytyy
joka puolueesta, vaikka tässä asiassa kyllä tietysti aiheestakin – jolloin syrjäytynyt
nuori ei enää ole koulutuksen tai työelämän
piirissä eikä näiden piiriin tahdo päästä
myöhemminkään.”

Voitto on meidän!
Perussuomalaiset saavuttivat
uskomattoman hyvän tuloksen
EU-vaaleissa. Saavutimme
tavoitteemme, oman europarlamenttipaikan ja peräti 9.8 prosentin
kannatuksen. Vaaliliitto oli myös
menestys. Järjen voitto ahtaasta
puolueajattelusta.
Valtakunnallinen vaali on
raaka. Siinä tunnettavuus ja
ennakoidut läpimenomahdollisuudet ovat suuressa
roolissa. Perussuomalaisten
ehdokkaiden ja kenttäväen
vaalityö oli ratkaisevan tärkeätä. Yksin kukaan ei ole
mitään. Kiitos teille kaikille.
Puoluekokous onnistui loistavasti ja voitimme
EU-vaalit kirkkaasti. Nyt
on tarkan ajattelun paikka.

Töppöset eivät saa irrota
maasta. Vastustus kasvaa,
kun kannatus kasvaa. Vanhat puolueet eivät anna meidän voittaa eduskuntavaaleja ilman kovaa taistelua.
Olen
suorapuheinen
mies. Meidän on välittömästi alettava valmistautuminen tuleviin eduskuntavaaleihin. Se edellyttää
ohjelmallista ja järjestöllistä perustyötä. Se edellyttää

myös kuria ja pelisääntöjen
noudattamista.
En pidä vikisijöistä,
haluan tekijöitä. Suomen
kansassa on luottamusta
Perussuomalaisia kohtaan.
Meidän on oltava tuon
luottamuksen
arvoisia.
Kuntatasolla on hoidettava
ihmisten asioita ihmisten
ehdoilla.
Eduskunnassa
puutumme epäkohtiin ja
esitämme vaihtoehdon. Euroopassa puolustamme itsemääräämisoikeutta.
Johdan tätä puoluetta
nyt sekä Helsingistä että
Brysselistä. Se on sekä kansainvälistä että kansallista
menoa. Tarvitsen teidän
apuanne ja tukeanne. Arvostan lojaalisuutta, seistä
tukena.
Olen nähnyt mihin väkemme, TE, pystyy. Nyt on
kestettävä menestys. Vaikeuksia olemme kestäneet

Pertti Virtanen 2.6.2009

ja kestämme. Minä katson
käytöstä ja työtä, en ainoastaan hyviä puheita. Eduskuntavaaliehdokkaiksi on
varmasti tungosta. Seulan
on oltava tiukka. Ehdokkaiden on oltava puolueemme
arvoisia ja puhallettava yhteen hiileen.
Perussuomalaiset ovat
Suomen seuratuin puolue.
Me ratkaisemme yhdessä
tämän puolueen tulevaisuuden. Minulla on vankka
näkemys Perussuomalaisten
tehtävästä ja tavoitteesta.
Annan suuren arvon puolueväen yksimieliselle tuelle puoluekokouksessa. Sitä
valtaa käytetään.
Voitto on meidän. Sinun ja minun, meidän.
Kiitos kaikille äänestäjille,
vaalityöntekijöille ja ehdokkaille. Tämä voitto oli
mahdollista vain yhteisin
ponnistuksin.

”Professori Sirkka-Liisa Kivelä on perehtynyt vanhustyöhön aika paljon ja kritisoinut
sitä. Hänen kirjoituksissaan on käynyt ilmi
se, että meillä vanhuslääketieteeseen ei panosteta koulutuksessa riittävästi, ja on esitetty arvioita siitä, että meillä psyykelääkkeitä
vanhuksille käytetään kolme kertaa enemmän kuin esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Arvoisa puhemies! Kysyn, mitä mieltä
asianomainen ministeri on siitä, pitäisikö
koulutuksessa tähän vanhuslääketieteeseen
panostaa enemmän.”
Raimo Vistbacka 28.5.2009

”Maaseutu autioituu kiihtyvällä vauhdilla,
ja yhtenä syynä siihen tulevaisuudessa ovat
talousjätevesien käsittelyyn liittyvät pakotteet. Harvalla on maksaa jopa kymmeniätuhansia euroja uusista jätevesijärjestelmistä.
Jätevesiasetusta on perusteltu Itämeren saastumisella. Voin vakuuttaa teille, hyvät kansanedustajat, ettei lusikallistakaan mene sitä
ihteään Savosta Itämereen. Kysyisin ministeriltä, aikooko valtio tulla mukaan näihin
jätevesitalkoisiin, että köyhimmätkin saavat
nämä jätevesijärjestelmät hankittua?”
Pentti Oinonen 27.5.2009

PerusSuomalainen-lehden toimitus toivottaa
hyvää kesää, jatkamme pienen tauon jälkeen.

PerusSuomalainen 9/2009 ilmestyy

7.8.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään

keskiviikkona 28.7.2009.

”Ensiksi yksi myönteinen asia EU:sta. Ympäristönsuojelu on hyvä asia. Sitä pitää tehdä
ylikansallisesti. Itämeri on pelastettava. Siinä annamme tuen, koska on jo budjettimomentti saatu auki. Se on hyvä asia. Mutta,
arvoisa puhemies, on täysin käsittämätöntä,
että Suomi kannattaa Lissabonin sopimusta,
joka pienentää Suomen vaikutusvaltaa. Suomi, Tanska, monet pienet maat menettävät
vaikutusvaltaansa, menettävät painoarvoansa. Saksan vaikutusvalta tuplaantuu. Isojen
maiden vaikutusvalta kasvaa.”
Timo Soini 26.5.2009
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Itellan vähennykset ennakoitua pienemmät

Kuva: Itella Oyj

Nuorten työllistämiseen
puolen miljoonan
valtionavustus
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:lle on
myönnetty 500 000 euron valtionavustus käytettäväksi nuorten työllistämiseen ja työharjoitteluun
nuorisotyön alueella.
Hankkeeseen käytetään veikkausvoittovaroja.
Siten tuettavalla toiminnalla tulee olla välitön yhteys nuorisotyöhön. Parhaiten tämä toteutuu, kun
työllistetyt ja työharjoittelijat toimivat ohjaajina
lasten ja nuorten leiri- ja kerhotoiminnassa. Samalla pyritään luomaan harrastusmahdollisuuksia
vähävaraisten perheiden lapsille.
Allianssin uusi toimintamalli on myös kokeilu.
Jos siitä saadaan hyviä tuloksia, toimintaa jatketaan ja sitä myös voidaan laajentaa vuonna 2010.
Ensi vuonna on tarkoitus saada myös liikuntatoimi
mukaan nuorten työllistämiseen ja työharjoittelun
järjestämiseen.

Eteran eläkehakemusten
käsittely sähköistyy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Itella
Information ovat sopineet Eteran eläkeprosessiin
liittyvien asiakirjojen sähköisestä käsittelystä. Prosessin sähköistäminen tehostaa käsittelyä, poistaa
rutiinityövaiheita ja nopeuttaa päätöksentekoprosessia. Suurin osa Eteralle tulevista eläkkeen hakemiseen liittyvistä asiakirjoista tulee KELA:lta jo
valmiiksi sähköisinä Itella Informationin tarjoamaan asianhallintapalveluun, Itella InProcessiin.
Itella Informationin palvelun avulla Eteran eläkeratkaisija voi käsitellä eläkeprosessiin liittyvät
asiakirjat sähköisesti. Asiakirjat ovat Eteran eläkekäsittelijöiden käsiteltävinä ja niitä voidaan kierrättää eläkkeiden hoitoprosessin sisällä henkilöltä
toiselle tilanteen mukaan joustavasti ja nopeasti.

Muutosturvaa lomautetuille ja määräaikaisille
Lomautetut ovat pääsemässä muutosturvan piiriin.
Lisäksi muutosturva laajenee koskemaan nykyistä
useampia määräaikaisia työntekijöitä. Myös muutosturvan sisältö paranee siten, että koulutuspäivärahaa voidaan maksaa omaehtoisen koulutuksen
ajalta heti työttömyyden alusta alkaen. Muutokset
tulevat voimaan 1.7.2009.
Määräaikaiset työntekijät pääsevät muutosturvan piiriin, jos heillä on määräaikaisen työsuhteen
päättyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Vähintään 180
kalenteripäiväksi lomautetuilla tai vastaavan ajan
lomautettuna olleilla on oikeus muutosturvaan, jos
heillä on työhistoriaa vähintään kolme vuotta.

Itella-konsernissa huhtikuussa alkaneet yt-neuvottelut on saatu pääosin päätökseen. Neuvottelujen
lopputuloksena yhteensä 231 henkilön nykyinen
työ loppuu. Lisäksi 29 henkilön kohdalla päädyttiin eläkeratkaisuun.
Neuvottelujen alussa alustavaksi vähennysmääräksi arvioitiin nyt päättyneissä yt-neuvotteluissa

317. Rovaniemen ja Kajaanin osalta neuvottelut
jatkuvat elokuuhun.
Itella-konsernin palveluksessa on Suomessa 23
500 henkilöä ja se tarjoaa työpaikkoja manner-Suomen jokaisessa kunnassa. Myös niillä paikkakunnilla, joita henkilöstövähennykset nyt koskevat, säilyy
edelleen merkittävä määrä Itellan työpaikkoja.

Äänikuningas Timo Soini:

Itsenäisyyden asia ei
Eurovaalien ylivoimainen
äänikuningas oli odotetusti
puolueemme puheenjohtaja Timo Soini. Yli 130 000
suomalaista antoi äänensä
Timolle. Se on lähes kahdeksan prosenttia kaikista
annetuista äänistä. Voiton
merkitystä lisää entisestään
alhaiseksi jäänyt äänestysprosentti – kuka tietää
miten suureksi Timon äänipotti olisi kasvanutkaan,
jos kaikki nukkuvatkin
olisi saatu herätettyä vaaliuurnille? Nythän äänestysaktiivisuus jäi vielä edellisiä
eurovaalejakin alhaisemmaksi. Edellisissä vaaleissa
oli äänestänyt 41 prosenttia
suomalaisista, nyt uurnille
vaivautui enää vähän yli 40
prosenttia.
Raakalaudalla, hirvenpäillä ja traktoreilla sisustetussa ravintola Zetorissa
järjestetyissä perussuomalaisten vaalivalvojaisissa
voittajaa tervehdittiin hurjalla huudolla Timon saavuttua omiensa joukkoon
yhdentoista jälkeen. Hän
ei noussut ravintolan nurkkaan rakennetulle puhujalavalle vaan asettui keskelle
ravintolan lattiaa, nosti kätensä ilmaan ja huusi:
- Voitto on meidän! Itsenäisyyden asia ei vanhene
koskaan!
Vanhojen puolueiden
katkera tappio
Yllätyksenä Timon äänivyöry ei tullut kenellekään,
ei edes vanhoille puolueille, sillä hyvää tulosta oli
ennustettu. Tavoite saavutettiin ja Brysseliin saatiin
Suomestakin EU-kriittinen
ääni. Timolle jäävät kiitoksen velkaa myös kristillisdemokraatit, joille myös
lohkesi hänen ja vaaliliiton
ansiosta yksi paikka europarlamenttiin.
Apeata naamaa puolestaan joutuivat näyttämään
vanhat puolueet, jotka
kaikki menettivät yhden

paikan. Ilmeisesti Suomen
kansa on vähitellen herännyt huomaamaan, mikä
Suomen politiikassa mättää.
Myös vasemmistoliitto jäi
nyt kokonaan ilman euroedustajaa. Perussuomalaisten ”vastavoimaksi” itsensä ylentänyt RKP onnistui
hieman harmillisesti säilyttämään paikkansa, vaikka
ensin näyttikin siltä, että
ruotsalaisille tulisi ennustetusti äkkilähtö Brysselistä.
Timo ei aio hylätä joukkojaan, vaikka onkin nyt
lähdössä Brysseliin, vaan
johtaa puoluetta edelleen.
Kolme päivää Brysselissä ja
neljä Suomessa.
- Se on kova haaste,
mutta olihan Jorma Ollilallakin yli kaksisataa matkapäivää vuodessa.
Sampo Terho varalle
Timo Soinin varamieheksi
europarlamenttiin valittiin
maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Sampo Terho.
Koska Timo Soini aikoo
asettua ehdolle seuraavissa
eduskuntavaaleissa, lähtee
Terho todennäköisesti Brysseliin parin vuoden kuluttua.
Varamiehen paikasta taistelivat kiivaasti Terho ja Pertti
”Veltto” Virtanen. Terhon
voitto oli pienoinen yllätys,
sillä hänen vaalibudjettinsa
oli alle 5 000 euroa ja mies
itse entuudestaan vähemmän tunnettu. Terho keräsi
vaaleissa yli 9 000 ääntä.
Terho itse on sanonut
merkittävien tukijoiden olleen suuri apu äänten keräämisessä. Sampo Terhon
tukijoita olivat muiden muassa Jussi Halla-aho ja Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja Heikki Tala. Terho
noudatti vaalikampanjassaan samaa taktiikkaa kuin
Yhdysvaltain presidentiksi
noussut Obama – internet
on nykyaikaa ja edullinen
tapa tehdä vaalityötä.
Teksti: Mika Männistö
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Pikavippiyhtiöiden toimintaan tiukemmat rajat
Markkinaoikeuden tuoreen päätöksen mukaan pikavippiyhtiöt eivät enää voi tehdä luottosopimuksia, ennen kuin ovat toimittaneet sopimusehdot ja
muut tarvittavat tiedot asiakkaalle henkilökohtaisesti sekä antaneet hänelle aikaa tutustua niihin.
Yhtiöt eivät myöskään voi enää markkinoida vippejä nopeutta korostavilla mainoslauseilla.

Kuluttajavirasto on ollut huolissaan pikavippiyhtiöiden toimintatavoista. Pikaluoton ottavalla
kuluttajalla on oltava riittävästi aikaa lukea ennakkotiedot ja sopimusehdot, ennen kuin hän tekee sopimuksen. Alalla toimii kuitenkin yrityksiä,
jotka laittavat rahat asiakkaan tilille muutamassa
minuutissa.

vanhene koskaan!

Perussuomalaisten
Nuorten aktiivi suomensi
dokumentin
Perussuomalaisten Nuorten aktiivi ja hallituksen
jäsen Jiri Keronen on tekstittänyt suomeksi irlantilaisen dokumentin ”End of Nations”. Dokumentti
kertoo EU:sta ja Lissabonin sopimuksesta. Dokumentin maailmanensi-ilta suomeksi tekstitettynä tapahtui Turussa 2.5.2009 Perussuomalaisten
Nuorten EU-kriittisessä tapahtumassa.
Elokuvaa ja sen suomenkielisiä tekstityksiä
saa jakaa miten tahtoo ja miten paljon tahansa.
Tämä merkitsee, että sitä voi ladata netistä, jakaa
netissä tai vaikka polttaa levylle ja jakaa maailmanparantajille.
Elokuvan YouTube-versio on jaettu osiin, joissa on pyritty noudattamaan elokuvan alkuperäistä jakoa, paitsi niiltä osin kuin se oli mahdotonta
YouTuben kymmenen minuutin maksimipituuden
vuoksi. Kokonainen versio elokuvasta tekstityksineen on jaossa muun muassa vertaisverkoissa.

Lisätietoja:
http://www.ps-nuoret.net//content/view/232/41/
http://keronen.blogspot.com/2009/05/end-of-nations-suomeksi-kaannetty.html

Osinkoverotus
jatkossa ansiotulona

Kuva: fotokonttori.fi

Perussuomalaisten
ehdokkaiden äänimäärät

Kuva: Harri Lindell

Timo Soini
Sampo Terho
Pertti (Veltto) Virtanen
Vesa-Matti Saarakkala
Ritva (Kike) Elomaa
Pirkko Mattila
Erkki Havansi
Freddy van Wonterghem
Lauri Heikkilä
Jaana Sankilampi

130 432
9327
7 775
4 901
2 417
2 211
1 549
1 476
1 316
1 167

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esittämän erityissääntelyn, jolla muusta kuin julkisesti
noteeratusta yhtiöstä saadut, työpanokseen perustuvat osingot verotettaisiin vastaisuudessa ansiotulona. Kysymys on noussut yleisen keskustelun kohteeksi ennen muuta korkeimman hallinto-oikeuden
lääkäriyhtiötä koskevan ratkaisun johdosta.
Tarkoitus on, että työpanokseen perustuvat
osingot verotetaan jatkossa niiden todellisen luonteen mukaisesti joko palkkana tai työkorvauksena,
jos osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen
määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Muutosta sovellettaisiin osinkoon,
joka on nostettavissa 1.1.2010 tai sen jälkeen.

Rahoituslaitoksille
tiukempaa valvontaa
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous järjesti 27.29.5.2009 Dublinissa Irlannissa vuotuisen teemakonferenssinsa, jonka aiheena oli maailmanlaajuinen talouskriisi. Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen teemakonferenssissa keskusteltiin talouskriisistä ja sen seurauksista. Suomalaiset kansanedustajat toivoivat puheenvuoroissaan muun
muassa rahoituslaitoksille tiukempaa valvontaa.
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Vaalivalvojaiset Isossa Pajassa
Isoksi Pajaksi kutsutaan Yleisradion Pasilassa
sijaitsevaa toimitaloa. Radiotalo ja Toimitustalo ovat samaa kokonaisuutta. Iso Paja valmistui
vuonna 1993, sieltä lähetetään perinteisesti aina
vaalilähetykset, olipa sitten kysymyksessä presidentin-, eduskunta, kunnallis- tai EU-vaalit.
Sunnuntaina paikalla oli eri puolueista ehdokkaita ja puoluekoneiston väkeä. Mediatalosta kun
on kysymys, niin suurimpana paikalla olevista
ammattiryhmistä olivat media-alan henkilöt. On
pyöreitä pöytiä ja nurkkauksia, joissa haastatellaan puoluejohtajia ja ehdokkaita. Jännitys on
käsin kosketeltavaa, vaalituloslaskennan edetessä
tulokset näytetään suurilta ruuduilta. Osa paikalla olevista pudistelee päätään ja voivottelee, toiset
taas hymyilevät ja tuulettavat omaa tai puolueen
menestystä. Timo Soinia ympäröi jatkuva uutisnälkäisten toimittajien kirjo.
Lämpiön puolella Yle tarjoaa kevyttä purtavaa
kahvin ja kakun kera nälkäisille ja pienen suolaisen
palan tarvitseville.
Aukeaman tekstit ja kuvat:
Harri Lindell

Timo Soini seurasi tyytyväisenä vaalituloslaskennan edistymistä.

Puolesihteeri Ossi Sandvik nautti Ylen tarjoamaa kahvia.

Sampo Terhon saaliina oli varapaikka.

KIITOS kaikille äänestäjille ja
vaalityöhön osallistuneille!

Lauri Heikkilä vieraili ensimmäistä kertaa Isossa Pajassa.

Erkki Havansi keskittyi tuloksiin.
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Vaalivalvojaiset ravintola Zetorissa
Perussuomalaisten vaalivalvojaiset järjestettiin
perinteiseen tapaan Helsingin ydinkeskustassa
sijaitsevassa ravintola Zetorissa. Vaalivoittoa oli
kerääntynyt juhlimaan suuri joukko puolueen
kannattajia. Suuresta vaalivoitosta iloitsi riehakas
joukko, joka yltyi huutamaan ”Hyvä Timo!”, kun
vaalien äänikuningas saapui paikalle.
Soinin äänisaalis oli monen vanhan puolueen
veret seisauttavat runsaat 130 000 ääntä. Vanhojen
puolueiden riippuva leuka oli loksahtanut auki, ja
putosi nyt lattialle asti tuloksen myötä.

Vanhat puolueet hikoilevat kuin saunassa, nyt kun vaalien tulos selvisi. Reijo Hongisto Pohjanmaalta antoi
Perussuomalaisille Eu-ehdokkaat vihdat, joilla vihtoa saunassa.

Kuva: fotokonttori.fi

Puolueen vaalikoordinaattori Jussi Niinistö sai Soinilta
erityiset kiitokset hyvästä vaalityöstä. Jussi on monesti
joutunut sanomaan tiukasti ei monelle eri asian pyytäjälle.
Jussi Niinistö tunnetaan ahkerana puurtajana, joka ei
paljon omista töistään puhu.

■ ONNITTELUT
PerusSuomalainen -lehti onnittelee uutta
euroedustajaa Timo Soinia sekä varapaikan
saanutta Sampo Terhoa.

Freddy van Wonthergem oli tyytyväinen omaan tulokseensa, panostihan hän eniten
omaan vaalipiiriinsä Kymeen ja Etelä-Savoon. Rahaa vaalityöhön meni hieman yli 20 000
euroa.

EU-ehdokas Vesa-Matti
Saarakkala oli tyytyväinen
omaan ja puolueen
tulokseen.
- Saimme pätevän henkilön
edustamaan meitä
parlamenttiin.
Vesa-Matin vaalikampanja
keskittyi Etelä-Pohjanmalle
ja Vaasan alueelle. Mies teki
hyvän alueellisen työn, joka
tuotti tuloksen.
- Tukiryhmäni oli EteläPohjanmaan piiri. Rahaa
kampanjaan kului noin
18 000 euroa, josta omaa
rahaa oli 3000-3500 euroa.
Vaalit olivat hyvä paikka
tehdä tiimityötä, Saarakkala
totesi

Pertti Virtanen oli pettynyt omaan vaalitulokseensa. Hän iloitsi silti puolueen mahtavasta vaalivoitosta. Tuhat euroa omia rahoja polttanut kansanedustaja kertoi kilpailleensa
samoista äänistä mistä Timo Soinikin ammensi äänisaaliinsa.Nettimainontaan tuli panostettua, mutta ei riittävästi, totesi Virtanen.
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Eduskuntavaaleihin kolmen prosentin äänikynnys
Hallituspuolueet pääsivät sopuun siitä, että eduskuntavaalien äänikynnykseksi tulee kolme prosenttia. Vaalilakityöryhmä oli alun perin esittänyt
3,5 prosentin äänikynnystä, mutta RKP vastusti
ehdotusta.
Samalla hallitus luopui kokonaan työryhmän
esittämästä vaalipiirikohtaisesta äänikynnyksestä,

Laki lapsipornografian
estotoimista ongelmallinen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt pitää lakia
lapsipornograﬁan estotoimista ongelmallisen tulkinnanvaraisena. Keskusrikospoliisin toiminnasta
ei löytynyt juuri moittimista, vaan varsinaiset ongelmat liittyvät pikemminkin itse lakiin. Oikeusasiamiehelle tehtiin yli kolmekymmentä kantelua
kyseisestä laista ja sen soveltamisesta.
Laki velvoittaa keskusrikospoliisin ylläpitämään luetteloa lapsipornograﬁaa sisältävistä
Internet-sivustoista ja antamaan luettelosta tietoja teleyrityksille, jotka itse vapaaehtoisesti päättävät, mitä saamiensa tietojen perusteella tekevät.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tästä vapaaehtoisuudesta huolimatta keskusrikospoliisin ratkaisulla merkitä sivusto estolistalle on tosiasiallista
vaikutusta muun muassa sananvapauden kannalta.

Oikeusasiamies luovutti
toimintakertomuksensa
eduskunnalle
Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
luovutti toimintakertomuksensa vuodelta 2008
eduskunnan puhemiehelle torstaina 28.5.
Kertomukseen sisältyivät muun muassa oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot, katsaus vuoden toimintaan sekä kattava
yleiskuva perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
hallinnossa ja muussa oikeusasiamiehen toimivaltaan kuuluvassa toiminnassa.

koska keskusta ei halunnut käyttöön kahta äänikynnystä. RKP oli vaatinut vaalipiirikohtaista kynnystä, joka puolueiden olisi ylitettävä päästäkseen
valtakunnalliseen ääntenlaskentaan.
Vastaisuudessa puolueiden on ylitettävä valtakunnallinen äänikynnys päästäkseen eduskuntaan.
Suomessa ei ennen ole ollut käytössä äänikynnystä.

Koko Suomi voitaisi
Suomi on nykyään kovin
riippuvainen muualta tuodusta öljystä. Energia on
kallista ja rahat virtaavat
Fortumin osakkeenomistajien taskuihin. Kuitenkin
Suomessa, vihreän kullan
maassa, on paljon sellaista
polttoainetta, jonka parempi
hyödyntäminen toisi töitä ja
rahaa oman maan kansalaisille ja vähentäisi riippuvaisuuttamme globaalin markkinatalouden heilahteluista.
- Minun mielestäni Suomea ei tarvitsisi lämmittää
öljyllä ollenkaan. Biopolttoaine on vielä vähän kallista, mutta koko Suomi
pystyttäisiin lämmittämään
puulla. Nykyteknologialla se olisi hurjan helppoa,
kertoo hakepuulla toimivan
lämpölaitoksen Kaavilla rakentanut Markku Pasanen.
Markku Pasanen kävi
vuonna –81 tutustumassa
naapurikunnan lämpölaitokseen. Pasasen mielestä
vekotin oli niin huono, että
hän ajatteli välittömästi, että paremmankin voisi tehdä. Siitä ajatus lähti pikku
hiljaa itämään. Itse rakentaminen kesti vajaa puoli-

Verotili yksinkertaistaa
veronmaksua
Oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron
ja työnantajasuoritusten maksaminen helpottuu
vuoden 2010 alussa käyttöön otettavan verotilin
myötä. Verotiliverot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja maksetaan joka kuukauden 12. päivänä. Verotilin myötä myös pidennetään pienten
yritysten ilmoitus- ja maksujaksoja. Alkuvaiheessa
verotili koskee ainoastaan yritysasiakkaita, joten
verotili ei koske tavallista palkansaajaa, ellei hän
toimi työnantajana.
Uudistuksella virtaviivaistetaan nykyistä omaaloitteisten verojen ilmoittamis-, maksamis- ja palautusmenettelyä. Verotilin avulla oma-aloitteisten
verojen maksajat voivat vähentää palautukseen oikeuttavat veronsa maksettavista veroista ja saada
verotus- ja maksutilanteestaan nykyistä paremman
kokonaiskuvan.

toista vuotta. Lämpölaitos
aloitti toimintansa syyskuun
3. päivänä vuonna 2008.
Koko tuotto jää
omaan kuntaan
Biolämpölaitoksen nimellisteho on 2,5 megawattia.
Kattilahuoneen pinta-ala
on 140 neliömetriä, vapaa
korkeus seitsemän metriä.
Tällä hetkellä sillä lämpiää
kokonainen koulukortte-

li, sairaala, palvelukeskus,
palvelutalo,
S-Market,
Osuuspankin kiinteistö ja
kuusikymmentä asuntoa
käsittävä viiden kerrostalon rypäs. Tulevaisuudessa
asiakkaita ja kiinteistöjä on
tarkoitus löytää lisää. Kaavin ulkopuolelle yrityksellä
ei ole suunnitelmia kasvaa.
- Tällä hetkellä lämmöntuotanto on vähän alle kuusi
megawattia vuodessa. Laitos
polttaa niin puhtaasti, ettei se
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Perussuomalainen ääniharavana
Keski-Suomen Osuuspankin vaaleissa
Keski-Suomen Osuuspankin edustajiston vaaleissa keräsi
eniten ääniä (360) perussuomalaisten Kauko Tuupainen.
Hän on 80-jäsenisen edustajiston ainut PS:n edustaja.

Kake on Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen ja PS:n
valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän toimii myös Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin varapuheenjohtajana.

in lämmittää puulla

VTT etsii uutta ja
kannattavaa teollista
käyttöä biomassalle
VTT kehittää omassa Teolliset biomateriaalit -ohjelmassaan uutta ja kannattavaa teollista käyttöä
biomassalle. VTT luo uutta teknologiaa yhdistämällä kemian, prosessitekniikan, materiaalitieteen,
mallinnuksen ja analytiikan osaamista. Ohjelmassa
kehitetään kuituihin, nanoselluloosaan, biopohjaisiin monomeereihin ja -polymeereihin perustuvien
materiaalien sovelluksia ja valmistustekniikoita.
VTT kehittää teknologiaa vain sellaiselle biomateriaalille, joka ei kilpaile viljelyalasta ravintotuotannon kanssa eikä alenna ruokaketjun tuottavuutta.
VTT:n arvion mukaan kymmenen vuoden sisällä
teollisen biotekniikan avulla arvioidaan markkinoille tulevan tuotteita, jotka ovat lähellä nollavaikutteisia tuotteita ja jotka siten minimoivat
kulutuksen aiheuttamaa hiili- ja vesijalanjälkeä.
Uudet teknologiat tehostavat myös ruokaketjun
tehokkuutta.

Pk-yritykset hyödyntävät
niukasti patentti- ja
markkinatietoa
VTT:n sekä patentti- ja rekisterihallituksen tutkimuksen mukaan pk-yritykset käyttävät hyväkseen
vain vähän patentti- ja markkinatietoa. Vuosien
2000-2005 kotimaisista patenttihakemuksista kolmannes oli kaatunut siksi, että patenttia oli haettu
jonkun muun aiemmin julkaisemalle keksinnölle.
Uudelleen kehittämisen ja keksimisen vaiva olisi
voitu välttää, jos ennen tutkimus- ja kehitystyön
aloittamista olisi selvitetty, mitä aiemmin on patentoitu ja muuten julkistettu. Markkinoilla on
patenttitiedon analysointi- ja havainnollistamistyökaluja, joiden avulla tietoammattilaiset louhivat
suurista määristä vaikealukuisia patenttijulkaisuja
selkeää teknologia- ja markkinatietoa. Tämä tieto
pitää saada myös pk-yritysten käyttöön.

Suomea ei välttämättä tarvitsisi lämmittää öljyllä ollenkaan, vaan koko maan voisi lämmittää puulla, vaikkapa tällaisten
Markku Pasasen rakentamien hakelämpölaitosten avulla. Koko tuotto jäisi omaan maahan eikä päätyisi Fortumin osakkeenomistajien taskuihin. Kuvassa Markku Pasanen ja Ari Lievonen.

synnytä minkäänlaista näkyvää savua. Se on öljylämmitystä edullisempi vaihtoehto
ja koko tuotto jää omaan
kuntaan, Pasanen kertoo.
Itseoppinut Markku Pasanen sai syntymälahjaksi
hyvän mielikuvituksen ja
kädentaidot. Mitä vaikeampi asia, sen mieluummin

sitä tekee, selittää Pasanen
kiinnostustaan lämpölaitoksen kehittämiseen ja rakentamiseen.
Pidetään Suomi
Suomena
Markku Pasanen on mukana myös Kaavin perus-

suomalaisten toiminnassa.
Kuntavaalien alla häntä kosiskeltiin myös Kaavin suurimman puolueen, keskustan porukkaan, mutta Pasanen ei halunnut olla suurten
joukossa. Pienempi puolue
on parempi ihmiselle.
- Perussuomalaisten
ideologia on aika lähellä

omaa ideologiaani, lähempänä kuin mikään muu.
Pidetään Suomi Suomena
ja muut jutut onkin sitten
höpöjuttuja.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Harri Lindell

Perussuomalaisten
kannatus jo 8,6 %
Puolueemme kannatuksen kasvu jatkuu edelleen.
YLE Uutisten Taloustutkimuksella teettämä gallup
näyttää Perussuomalaisille 8,6 prosenttia (nousua
0,4 %).
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Ikaalisissa puhaltavat nyt
muutoksen tuulet
Ikaalisten kuntapolitiikassa on tapahtunut selvä
käänne parempaan viime
kunnallisvaalien jälkeen
valtuuston voimasuhteiden
muututtua täysin. Valtuustoon pääsi muun muassa
kolme perussuomalaista, Ari
Heiska, Hannu Viitaniemi ja
Kaija Koivisto. Ja muutoksen tuulet puhaltavat kunnolla – ensimmäistä kertaa
kahteentoista vuoteen myös
pienryhmiä kuunnellaan.
- Yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja ainakin hallitustyöskentelyssä
nokkiminen on loppunut
täysin. Ainakin toistaiseksi
on vallalla sellainen henki,
että kaikki halutaan ottaa
huomioon. Aikaisempi itsevaltainen johtamistapa on
vienyt Ikaalisia huonoon
suuntaan, ja kaupungin taloudellisesta tilanteestakin
näkee, etteivät poliisihallinto ja kunnallishallinto toimi
yhdessä, toteaa Ikaalisissa
271 ääntä kerännyt ääniharava Ari Heiska.
Terveydenhuolto
saatava toimimaan
Ikaalisten perussuomalaiselle valtuustoryhmälle kaikkein tärkein asia saada terveydenhuolto toimimaan.
Viimeisten vuosien aikana
Ikaalisten terveydenhuolto
on päässyt huonolle tolalle
ja pahasti ruuhkautumaan,
koska sitä on luottamushenkilötasolla johdettu jo
vuosia toisella kädellä, niin
sanotusti ”vailla isäntää”.
- Terveydenhuoltoon
tullaan lisäämään resursseja
ja organisaatiota kehitetään
muutenkin niin paljon, että
homma saadaan toimimaan.
Uskomme, että tilanne terve-

Perussuomalaisten listalta mentiin viime kunnallisvaaleissa läpi ensimmäistä kertaa ja peräti kolmen ehdokkaan voimin. Myös kaikkiin lautakuntiin
saatiin edustajat. Kuvassa Ikaalisten valtuustoryhmän jäseniä ja luottamustoimien haltijoita: Ari Heiska, Hannu Viitaniemi, Erkki Vilppo, Lasse Leppiniemi, Jani Saari, Heikki Lyytinen ja Matti Helin.

ydenhuollossa normalisoituu jo tämän vuoden aikana.
Toinen perussuomalaisia Ikaalisissa hiertävä asia
on kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimijoiden tapa leikata yhteisestä kakusta aina määräänsä suurempi palanen.
Esimerkiksi Satahäme soi
–tapahtuma on Ikaalisissa
niin pyhä asia, että sinne
löytyy jostain aina varoja.

- Viimeksi kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut ylittivät
budjettinsa yli kahdellakymmenellä prosentilla, joka on
jo aika leväperäistä toimintaa. Tänä vuonna kirjattiin
ensimmäistä kertaa niin
sanottu hallitusohjelma, johon on selkeästi kirjattu että
Ikaalisia on kehitettävä kaupunkina tasapuolisesti yhtenä kokonaisuutena.

Vaikeiden ratkaisujen
edessä
Kun rahasta on pula, pitää yhteishenkeäkin löytyä.
Myös Ikaalinen on vaikeiden
ratkaisujen edessä, mutta sellaista tilannetta ei ole, etteikö
peruspalveluja pystyttäisi säilyttämään. Tulevaisuudessa
kaikkien kuntien on pystyttävä kehittämään omaa orga-

nisaatiotaan, sillä nykyisillä
muodoilla palvelujen turvaaminen tulee liian kalliiksi.
- Kuntaliitoksessa pelkän kuntaliitoksen vuoksi ei
ole järkeä. Ratkaisujen on
oltava sellaisia, että niistä
tulee kunnille selkeitä säästöjä ja palvelut paranevat.
Ikaalisten kaltaisessa
kaupunkiorganisaatiossa on
usein valitettavasti vain yksi

mittari, raha. Siinä ei sinänsä
olisi mitään vikaa, jos päättäjät pystyisivät katsomaan
hieman pidemmälle tulevaisuuteen. Monen on vaikea
ymmärtää, että esimerkiksi
sadantuhannen euron investointi voi kymmenen vuoden kuluessa maksaa itsensä
kaksinkertaisena takaisin.
Teksti ja kuva: Mika Männistö

Itella Logistiikka ottaa käyttöön lisää maakaasuautoja
Itella Logistiikka on ottanut käyttöön kaksi uutta maakaasulla toimivaa
autoa tavarakuljetuksiin,
yhden Porvoossa ja yhden
Tampereella.
Maakaasuauto soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin kuljetusajoihin kaupungeissa ja
taajamissa. Sen käytöstä ei
synny juuri lainkaan terveydelle haitallisia pienhiukkasia, myös sen hiilidioksidipäästöt ovat lähes 10

prosenttia pienemmät kuin
vastaavan dieselkäyttöisen
auton. Muita kaasuauton
etuja ovat pienemmät polttoainekulut ja hiljainen
käyntiääni.
Maan suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä
Itellalla on merkittävä rooli
ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä.
Itella otti ensimmäisenä
Suomessa maakaasuauton
jakelukäyttöön Helsingissä

vuonna 2006. Hyvien käyttökokemusten ja tankkausasemien yleistymisen myötä
Itella on päättänyt hankkia
tänä vuonna kaikkiaan viisi
uutta maakaasuautoa. Suomessa on tätä nykyä noin
500 maakaasulla toimivaa ajoneuvoa, maailmalla
maakaasuautoja on käytössä yli 8,5 miljoonaa.
Itella on sitoutunut
leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään 10 prosenttia

vuoteen 2012 mennessä
(vertailukohtana
vuosi
2007). Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä lisäämällä muun muassa
vähäpäästöisten ajoneuvojen ja polttoaineiden käyttöä. Maakaasuautot ovat
yksi keino hillitä ilmastonmuutosta.
Lähde: Itella Oyj
Kuva: Itella Oyj
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Rannikkokalastus vaikeuksissa

Merikarvialainen kalastaja Ari Uusimäki on huolissaan siitä, että räjähdysmäisesti kasvaneet hylje- ja merimetsokannat uhkaavat ammatin tulevaisuutta. Verkkokalastus on jo käytännössä loppunut kokonaan – vain rysäkalastus pitää pintansa jotenkuten.

Ammattikalastus erityisesti
rannikoilla on tänä päivänä
suurissa vaikeuksissa räjähdysmäisesti lisääntyneiden
hylje- ja merimetsokantojen vuoksi. Asiaa ei yhtään
auta se, että keskustalainen
maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on
todella heikko ministeri
kalastusasioissa ja tehnyt
Suomen kalastushistorian
kovimmat rajoitukset lohenkalastukselle.
- Rannikkokalastus perustuu lohenkalastukselle,
jota on säädelty jo neljännesvuosisata. Nyt säätely on
mennyt jo yli kaiken järjen,
vaikka lohikannat ovat kasvussa. Edes EU:n varovaisuusperiaatteen mukaan asetetusta kiintiöstä ei Suomessa kalasteta kuin noin puolet. Nousisi kova häly, jos
esimerkiksi maataloustuista
jätettäisiin puolet käyttämättä, mutta meitä ammattikalastajia on vähän eikä meillä
ole vaikutusvaltaa päättäjien
suuntaan, kertoo merikar-

vialainen ammattikalastaja
Ari Uusimäki.
Lohenkalastusrajoitukset ovat liian monimutkaiset
selitettäväksi tarkkaan tässä
yhteydessä, mutta peruslähtökohta on se, että lohenkalastus alkaa kesäkuun
puolivälin paikkeilla ja kestää kaksi viikkoa. Näiden
kahden viikon aikana pyydetään kaikki luonnonlohi,
mitä Suomessa on saatavilla.
- Kalastajan lisäksi suurin häviäjä on kuluttaja.
Olemme esittäneet, että jos
lohenkalastusta pitää rajoittaa, rajoitusten pitäisi kohdistua pyyntiponnistukseen,
sillä keinotekoiset aikarajat
eivät sovi tähän kalastusmuotoon.

Verkkokalastus lähes
loppunut kokonaan
Myös hylkeet ja merimetsot
syövät huomattavasti ammatin kannattavuutta, ja
tietyt kalastusmuodot ovat
hävinneet jo kokonaan. Esi-

merkiksi verkkokalastus on
käytännössä loppunut hylkeiden tuhotessa verkot, vain
tammi-helmikuussa on pieni
aika kun madetta tai haukea
voidaan pyytää verkoilla.
- Hylkeenkestävät rysät
vielä toimivat, mutta ne ovat
vasta kehitysvaiheessa. Jos
rysän suojausta vähennetään,
keksii hylje heikon kohdan,
jos lisätään, ei saa kalaakaan.
Kalastajalle se merkitsee koko vuoden tappiota, kun rysä
epäonnistuu kokeessa.
Vaikka valtio maksaakin
kalastajille hylkeensietopalkkioita, niiden myöntöperusteet eivät ole kohdallaan.
Käytännössä se joka hylkeistä eniten kärsii saa pienimmät palkkiot ja päinvastoin.
- Hyljemäärät olisi pikaisesti saatava kohtuulliselle tasolle, eli ainakin
20 000 olisi vähennettävä
nopeasti ja sitten katsottava, riittääkö se. Tässä ei ole
kysymys mistään saimaannorpasta tai uhanalaisesta
lajista, vaan virallisessa las-

kennassakin hylkeitä on havaittu 30 000, missä ei liene
puoliakaan oikeasta luvusta. Sama juttu merimetson
kanssa, joka on täysin rauhoitettu lintu vaikka niitä
on yllin kyllin, riesaksi asti.
EU rajoittaa
Suomen kalakannat joka tapauksessa ovat hyvässä kunnossa ja kysyntä hyvä, joten
mahdollisuuksia kalastajien
aseman parantamiseen olisi,
jos vain löytyisi poliittista
tahtoa. Myös kalan vientiä
Keski-Eurooppaan on EU:n
taholta rajoitettu voimakkaasti dioksiinipitoisuuksiin
vedoten. Suomessa esitettiin,
että raja otettaisiin dioksiinipitoisuuksien lisäksi PCPpitoisuuksiin, mutta se ei
käynyt päinsä, koska silloin
keskieurooppalaistakaan
kalaa ei olisi saanut tuoda
tänne päin.
- Näin suuret maat suojelevat omia talouksiaan.

Suomi ei niin tee, vaan rahtaa tänne norjalaista lohta,
vaikka sitä Suomessakin
olisi riittämiin. Vaikka norjalainen lohi vielä onkin
edullista, jossain vaiheessa

sielläkin hoksataan tilanne
ja nostetaan hintaa.

Teksti ja kuvat:
Mika Männistö
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Sudenkuoppa
Metsästyslain 5§ kertoo, että myös susi ja karhu
kuuluvat riistaeläimiimme.
Metsästyslain 41§ puolestaan kertoo, että
”kotieläintä uhkaavan vahingon torjumiseksi
taikka rakennuksen, laitteen tai muun omaisuuden suojelemiseksi, hoitamiseksi tai käyttämiseksi saadaan poiketa 38§:n kielloista (metsästyksen rajoittaminen) ja 39§ 2 momentissa
tarkoitetuista suojamääräyksistä. Riistaeläimelle ei saa aiheuttaa suojeltavan edun arvoon nähden kohtuutonta vahinkoa. Riistaeläimen saa
tappaa vain, jos tappaminen on välttämätöntä
ihmistä taikka kotieläintä, viljeltyä eläintä tai
muuta omaisuutta välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi.”
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut
vuonna 2001 asetuksen n:o 824/2001, jossa mm.
suden arvoksi määritellään 840-1680 euroa ja
karhun arvoksi 840-3325 euroa.
Mikäli metsästäjä koiraansa, tai esimerkiksi
lammastilan isäntä lammaskatrasta suojellakseen surmaa suden tai tappaa karhun, hänen tekoaan arvioidaan vertaamalla suojeltavan edun
arvoa tuohon MMM:n ilmoittamaan suden ja
karhun arvoon. Mikäli suojeltava etu on vähäarvoisempi, ei riistaeläintä saa tappaa. Koiran
omistajan ja lammastilan isännän on muutamassa sekunnissa päätettävä: kumpi on arvokkaampi, koiraa tai lammaslaumaa retuuttava susi, vai
suden hampaita pakenevat kotieläimet.
Nyt on MMM:n suunnalta kuulunut huhuja,
että esimerkiksi suden korvaushintaa ollaan korottamassa jopa kymmeneentuhanteen euroon.
Luit aivan oikein! Vajaasta kahdesta tuhannesta
eurosta kymmeneentuhanteen euroon. Tuollainen korotus ei ole missään järjellisessä suhteessa
suden nykyiseen korvaushintaan ja susien määrään nähden.
Järkyttävän suuren korotuksen ja sen salamyhkäisen valmistelun lisäksi metsästäjiä ja karjatilallisia ihmetyttää hankkeen poikkeuksellisen
nopea aikataulu, sillä muutetun asetuksen pitäisi
tulla voimaan jo tulevan metsästyskauden alussa,
eli 1.8.2009.
Mikäli asetus korotettuine arvoineen tulee
voimaan, joudutaan toteamaan, että erittäin harva metsästyskoira on arvokkaampi kuin 10 000
euron arvoinen susi. Samoin lammaskatraasta
pitäisi kuulua aikamoinen määkinä, ennen kuin
tuo 10 000 euron arvoinen vahinko täyttyisi, ja
isännällä olisi oikeus suojella omaisuuttaan tappamalla laumaa raateleva susi tai karhu.
Uudistettu asetus merkitsisi myös sitä, että
enää ei voitaisi käytännössä turvautua metsästyslain 41§ pykälään omaisuuden suojelemisessa, vaan olisi annettava vahingon tapahtua.
Tämän jälkeen onkin aiheellista kysyä, kuinka
korvattaisiin vahingon kärsineen taloudelliset
menetykset? Käytäisiinkö jälleen veronmaksajien kukkarolla, vai jätettäisiinkö vahingon kärsijä nuolemaan haavojaan?
Sudelle ja karhulle määritelty korvaushinta
on vuodelta 2001, jolloin näitä eläimiä oli huomattavasti nykyistä vähemmän. Nyt kun susien
ja karhujen määrä on moninkertaistunut, niin
kaiken järjen mukaan korvaushinnan tulisi laskea, eikä nousta.
Korvaushinnan nostaminen onkin varsin
tarkoitushakuista, ja sen todellisena tavoitteena
näyttää olevan kieltolakiin verrattava susien ja
karhujen täysi rauhoitus, joka ei pitkässä juoksussa taida olla enää näiden eläintenkään etu.
Reijo Hongisto, Vimpeli
www.reijohongisto.fi
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Sunnuntaiaukiolojen
laajennus tuhoaisi
pikkukaupat

Erikoiskaupan Liitto ry on pettynyt hallituksen esityksestä kauppojen sunnuntaiaukiolojen laajentamisesta ympärivuotisiksi. Pidemmällä tähtäimellä se tekisi pienten kauppojen olemassaolon vaikeaksi ja voimistaisi jo ennestäänkin
vahvojen kansainvälisten kauppaketjujen asemaa.

Suomi on eurooppalaisittain hyvin liberalisoitunut
maa, mitä tulee kauppojen
keskittymisasteeseen. Vapaamielisen kauppapolitiikan vuoksi suuret kansainväliset kauppaketjut vahvistavat otettaan samalla kun

seen lopputulokseen. Hallituksen esitys sunnuntaiaukiolojen laajentamisesta
ympärivuotisiksi ohjaa entisestään kauppojen keskittymistä suuriin hypermarketteihin, missä työvoimakustannukset ovat pieniä

- Kulutuksen määrä on vakio.
Sunnuntain aukiolo ei lisää sitä, vaan
on pois muiden päivien kulutuksesta.
pienet erikoiskaupat jäävät
jalkoihin ja kuolevat pois.
Ongelma on koko Euroopan laajuinen, mutta erityisen suuri juuri täällä.
Samalla kun lainsäätäjät
puhuvat sen puolesta, että
keskittymistä tulisi pyrkiä
välttämään, tähtäävät käytännön ratkaisut toisenlai-

myyntiin nähden.
- Kulutuksen määrä on
vakio – sunnuntain aukiolo ei
lisää sitä, vaan on pois muiden päivien kulutuksesta. Lakisääteinen kaksinkertainen
palkka sunnuntaipäiviltä tuo
sen ongelman, ettei myynti
mitenkään voi kasvaa niin
paljon, että se kattaisi kulut.

Seurauksena on, että pienet
kaupat tulevat kannattamattomiksi ja katoavat. Sitten
meillä on tarjolla kansainvälisiä kauppaketjuja ja vähän
erikoisemmat tavarat joudutaan ostamaan ulkomailta,
näin kärjistetysti esitettynä,
kertoo Erikoiskaupan Liiton
toimitusjohtaja Tiina Oksala.
Työllisyys ei paranisi
Pienten kauppojen lisääntyneet kustannuspaineet saattavat näkyä ensin hintojen
nousuna tai asiantuntevan
palvelun vähenemisenä.
Pidemmällä tähtäimellä se
tulee näkymään myös liikelukumäärän vähenemisenä
ja suurten kauppaketjujen
otteen vahvistumisena. Aukioloaikojen laajentamista
ovatkin pääsääntöisesti aja-

neet suuret marketit, joilla
on vain muutama kassa
ja valtavat neliömäärät ja
kauppojen pitäminen auki
sunnuntaisin suhteellisen
kannattavaa.
Suomen Kaupan Liiton
mukaan aukioloaikojen
laajentaminen lisäisi työpaikkoja, mutta Oksala ei
tähän usko.
- Meidän näkemyksemme mukaan se lisäisi nimenomaan osa-aikatyötä.
Sivutoimisesti kaupan kassalla työskentelevien opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen tulisi helpotusta,
mutta asiantuntevien pysyvien työntekijöiden asemaa
tällä tavoin ei ainakaan
pidemmällä aikavälillä parannettaisi.
Teksti: Mika Männistö
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Mikä päättäjiä viiraa…
korruptiotako?

Monissa kunnissa ja kaupungeissa on havaittavissa
käsittämätöntä yhteisten
varojen tuhlausta.
Kunnissa on määritelty
esimerkiksi sairaanhoitajien virkojen määrä, joihin
halukkaat voivat hakea.
Tästä hausta on ilmoitettava julkisesti, eli suoritetaan yhteinen julkinen
haku. Hakijoiden joukosta
valitaan paras ja pätevin
hakija kyseiseen virkaan.
Suosikkiasemassa hakijoiden joukossa ovat monesti
pitkään lomituksia tehneet
henkilöt, ns. pätkätyöntekijät. Tämä on mielestäni
ihan oikein – henkilöt, jotka
ovat pyyteettömästi tehneet
lomittajina työnsä, ansaitsevat vakituisen virkansa.
Sen sijaan en pidä hyväksyttävänä toimintaa,
jossa palkkoja nostetaan
keinotekoisesti ja luodaan
olemattomia virkoja. Homma menee seuraavanlaisesti: Muutetaan virkanimikettä, esimerkiksi perushoitajasta sairaanhoitajaksi.
Toimenpiteestä ei järjestetä
minkäänlaista hakuprosessia ja henkilön työtehtävä
pysyy samanlaisena, palkka
vain nousee työnimikkeen
myötä. Sairaanhoitajan vakanssi ei ole avoinna, vaan
virkanimikkeen muuttaminen saa aikaiseksi palkankorotuksen.
Oikeustajuni mukaan
Virkojen täyttämisessä pitää
mielestäni noudattaa hyvää
hallinnollista tapaa, eli päättäjien on ensin päätettävä
sairaanhoitajien virkojen lisäämisestä. Sitten vasta julkisen haun kautta hakijoiden
keskuudesta voidaan valita
kyseisten virkojen vaatimukset täyttävät henkilöt.
Iltaopiskelulla tai opintovapaalla opiskelevaa perushoitajaa ei voida keittiön
oven kautta nimittää parempipalkkaiseen sairaanhoitajan virkaan, vaikka kuinka
olisi pätevöitynyt ja saanut
hyvillä arvosanoilla sairaan-
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hoitajan paperit sairaanhoito-oppilaitoksesta. Kyseinen
henkilö voidaan tietenkin
valita hakijoiden joukosta
haettavaan virkaan.
En vastusta jo virassa
olevien opiskelua, vaan haluan kannustaa heitä opiskelemaan ja kehittymään
ammatissaan. Vastustan
kuitenkin erikoistumisen
kautta luotavia turhia hallinnollisia virkoja. Esimerkin mainitakseni: Sairaanhoitaja erikoistuu iltaopiskeluilla ja opiskeluvapaalla
hallinnolliseen puoleen ammatissaan. Kunnassa ei ole
sairaanhoitajan hallinnollista virkaa, vaan se luodaan
ilman luottamushenkilöiden päätöstä. Kaiken lisäksi luotuun virkaan ei haeta
julkisella haulla henkilöä,
vaan virka täytetään sisäisellä siirrolla.
Kannatan
oikeudenmukaista avoinna olevien
virkojen täyttämistä, en
sukulaissuhteisiin tai muuhunkaan hyvä veli -järjestelmään pohjautuvaa virkojen
täyttämistä.
Kuntatalouden
korruptiota
Äskeiset tapaukset ovat
vain esimerkkejä kuntatalouden alimpien palkkatasojen keplottelusta, joka on
mielestäni kuntatalouteen
pesiytynyttä eräänlaista
korruptiota.
Virkamieskunnassa tavanomaisia ovat virkanimikkeiden tuomat huomattavat palkankorotukset työtehtävien silti muuttumatta
vaativammiksi, ne pysyvät
usein jopa aivan samoina
kuin ennen palkankorotusta. Kaupunginkamreerista
voidaan harvainpäätöksellä
tehdä hallintojohtaja. Henkilön palkkaus nousee, eikä
minkäänlaista hakuprosessia kyseiseen hallintojohtajan virkaan järjestetä.
Entinen kaupunginkamreeri siirtyi hallintojohtajan
virkaan sisäisellä siirrolla
jatkaen samoja työtehtävi-

ään kuin ennenkin; taisipa
virkanimikkeen muuttaminen olla kavereiden
keksintöä. Samanlaisia
tapauksia voisi esittää
lukemattomia. Kunnan
varoja syydetään kaikenkarvaisille johtajatitteleille
(johtavasairaanhoitajajohtajan virkoihin) ja samalla
ihmetellään miksi kunnan
rahatilanne on heikko,
eikä kunnilla ole varaa
palkata varsinaisten kenttätyöntekijöiden avoimiin
virkoihin ihmisiä, jotka
tekevät todellista työtä.
Luottamusmiesten
vastuu
Ovatko luottamusmiehet
sokeutuneet lautakunnissa, kuntien hallituksissa
ja valtuustoissa?
He eivät ole puuttuneet yllämainittuihin
asioihin, vaan antavat
virkamiesvallan pyörittää
kuntatalouksia mielestäni
omaa etuaan hakien sinulle mutta ensin minulle
-taktiikalla.
Luottamusmiesten
ja -naisten pitää katsoa
kuntalaisten etua palkkaamalla riittävä määrä
henkilöitä perushoitajien,
opettajien, laitosapulaisten, siivoojien ym. alempipalkkatasojen virkoihin.
Nämä ihmiset tekevät
käytännön työtä kuntalaisten palvelujen ylläpitämiseksi. Turhaa byrokratiaa on pienennettävä,
ja kaikenkarvaisten johtajanimikkeiden viljelyyn
on puututtava. Turhia
tekaistuja virkoja ei pidä
sallia. Virkamiesmaﬁa on
lopetettava ja päättäjien
on ruvettava ajattelemaan
kuntalaisten (omien äänestäjien) etua.
Väärin tehtyihin virkamiesnimityksiin
on
puututtava ja vastuunkantajat on saatettava
edesvastuuseen tekemistään päätöksistä.
Teksti: Harri Lindell

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Häiritsevän kerjäämistoiminnan
estäminen Suomessa
Kadulla tapahtuva kerjääminen on parin viime vuoden aikana lisääntynyt erityisesti Helsingissä, mutta
myös eräissä muissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa. Kerjääminen sinänsä
ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan lainvastaista.
Tosin järjestyslain nojalla
häiritsevä kerjääminen on
kiellettyä. Koska Suomessa nyt toimivat kerjäläiset
ovat usein EU:n kansalaisia,
on viranomaisten toimesta
katsottu, ettei heidän maahantuloonsa voida puuttua.
Kuitenkin ulkomaalaislain
(301/2004 ) 11 §:n mukaan
ulkomaalaisen maahantulo

edellyttää sitä, että hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat ja että hänen ei
katsota vaarantavan yleistä
järjestystä ja turvallisuutta.
Nämä edellytykset koskevat
myös EU:n jäsenvaltioiden
kansalaisia.
Mielestäni kerjäläisten
maahantulon sallimista ei
voida katsoa em. lainkohtien mukaisesti perustelluksi. Kun vielä on noussut
esiin epäilyksiä siitä, että
kerjäämistoimintaan sisältyy järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan piirteitä, niin lainsäädännön
muuttamisen tai muiden

viranomaistoimien avulla
pitäisi välittömästi ryhtyä
toimiin kerjäläiskysymykseen puuttumiseksi.
Mihin toimiin hallitus
aikoo lainsäädäntöä muuttamalla tai viranomaistoimia ohjeistamalla ryhtyä,
että kaduilla lisääntyvässä
määrin tapahtuvaa häiritsevää kerjäämistoimintaa,
johon saattaa sisältyä myös
järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan piirteitä, saataisiin Suomesta
vähenemään tai kokonaan
loppumaan?

Helsingissä 2.6.2009
Raimo Vistbacka

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden
iänmääritys
Kuluvan vuoden neljän
ensimmäisen kuukauden
aikana on maahamme saapunut 260 yksin tullutta
alaikäistä tai ainakin itseään alaikäiseksi väittävää
turvapaikanhakijaa. Tämä
alaikäisten turvapaikanhakijoiden, ns. ankkurilasten,
määrän voimakas kasvu on
entisestään lisännyt tarvetta
turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden selvittämiseen
sisältyville iänmäärityksille.
Nyt eduskunnan apulaisoikeusasiamies on sisäasiainministeriön pyynnöstä antamassaan lausunnossa kuitenkin todennut,
että turvapaikanhakijoiden
iänmääritykseen liittyvistä
toimivaltuuksista, iänmää-

■ ESKO

rityksen suorittamisesta sekä iänmääritykseen liittyvistä oikeusturvanäkökohdista
tulisi säätää lailla.
Kun nyt ilmeisesti näiden itseään alaikäisiksi
väittävien turvapaikanhakijoiden iänmääritykset
joudutaan keskeyttämään
ainakin oikeuslääketieteellisinä tutkimuksina, niin
ongelmaksi muodostuu se,
miten voidaan luotettavasti selvittää sellaisten henkilöiden iät, joiden omaa
ilmoitusta asiasta on syytä
epäillä. Iänmääritysten keskeyttämisestä lähtee myös
kovin vääränlainen viesti
kansainvälisille ihmissalakuljettajille, jonka seurauksena Suomeen saapuvien ns.

ankkurilasten määrä saattaa kasvaa entisestään.
Miten hallitus aikoo
turvata mahdollisuuden
alaikäisten tai sellaiseksi
itseään väittävien turvapaikanhakijoiden luotettavien
iänmääritysten jatkamiseen myös asiaa koskevan
lainsäädännön valmistelun
aikana ja aikooko hallitus
tuoda heti syysistuntokauden alussa eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jonka
avulla iänmäärityksiä voidaan tulevaisuudessa jatkaa
apulaisoikeusasiamiehen
esiin tuomat laillisuusnäkökohdat huomioiden?

Helsingissä 29.5.2009
Raimo Vistbacka

14 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 8 • Kesäkuu 2009

Ikääntyvää ei saa ajaa ahdinkoon
muutaman kuukauden takia!

Perussuomalainen 7/2009
käsitteli ainakin kahdessa jutussaan työttömyyttä.
Hieno asia. Hatun- nosto
opposition asiasta tekemälle välikysymykselle samoin
kuin Jorma Nordlinin jutulle työttömyydellä rahastavista konsulteista. Tuo
kaikki on totta ja kaiken
lisäksi helppo huomata, jos
yhtään on kiinnostusta asiaan. Olen kirjoittanut aikaisemmin itsekin työttömän
pompottelusta ja seuraan
työttömyys-aihetta mielenkiinnolla, koska se on yksi
maamme huonoimmin hoidetuista asioista.
En voi ymmärtää, miten
välinpitämättömästi asioihin suhtaudutaan niin ministereiden kuin työvoimahallinnon virkamiestenkin
taholta!
Nyt, kun lama taas myllää koko työelämän korttipakan ihan sekaisin, niin,

että aletaan olla jo todellisessa kriisissä, niin näitä
järeitä ja nopeita keinoja
asioiden etenemiseksi kohti
katastroﬁa ei tunnuta päättäjien taholla edes mietittävän, saati, että joku tekisi
asioille jotain konkreettista.
Noiden em. kirjoituksissa mainittujen asioiden
lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota myös niihin
ikääntyviin irtisanottaviin,
joiden iästä jää työsuhteen
päättymisen hetkellä puuttumaan vain muutama kuukausi tuosta maagisesta rajasta 57 vuotta 1 kuukautta, joka tarvittaisiin siihen,
että ihmisellä olisi oikeus
500 ansiosidonnaisen päivärahan jälkeen saman suuruiseen päivärahaan, kunnes saavuttaa eläkkeeseen
oikeuttavan iän..
Ei tarvitse olla ennustaja, eikä matemaatikko,
tietääkseen minkälaiseen
maanpäälliseen helvettiin
nämä ihmiset työnnetään
usein kymmenien vuosien työputken jälkeen tässä
tilanteessa. Kun 500 ansiosidonnaista päivärahaa
tulee täyteen, hän putoaa
peruspäivärahalle, joka on
tänään 25,63e/5pv/viikko,
kuukausitasolla se tarkoittaa noin 538 euroa ja siitä
verot pois... Maksapa siitä
ruoka, asuminen, hygienia,

vaatteet, iän mukana lisääntyvät lääkkeet...ja lyhennä
asuntovelkaasi, jos sitä sattuu vielä olemaan! Ei tule
onnistumaan.
Sen sijaan, että voisi
nauttia vapaudesta ja matkustella yms. josta kaikki
eläkkeelle jäävät yleensä
haaveilevat, tämä ikänsä
usein pienellä palkalla ahkeroinut ihminen joutuu
myymään asuntonsa ja rahoittamaan elämisensä siitä
saadulla rahalla niin kauan
kun se riittää.
Kun se loppuu, on ehjä
edessä. Jos hän elää isossa kaupungissa, hänestä
tulee todennäköisesti sosiaaliavun varassa elävä,

sairasteleva, yksinäinen ja
masentunut vanhus, jolla ei
ole varaa harrastuksiin, ei
mihinkään pieneen piristykseen. Jos hän on yksineläjä,
hän on totaalisessa liemessä, kun kenenkään toisen
tulot eivät tuo pienen pientäkään helpotusta elämään.
Jos hän asuu pienellä paikkakunnalla, hän todennäköisesti elää loppuelämänsä
nälässä ja puutteessa, kun ei
kehtaa mennä sosiaaliapua
hakemaan pelätessään, että
kyläläiset saavat tietää ja
kun ”koskaan ennen meidän perheestä kukaan ei ole
almuja hakenut...itse on aina toimeen tultu!” -periaate
istuu lujasti perusarvoissa.

Eläkkeelle pääsyyn ja
ansiosidonnaisen päättymiseen jää väliin juuri niin
paljon vuosia, että tämä
ihminen tuskin saa enää
asioitaan kuntoon eläkkeen
joskus saatuaankaan.
Eikö myös tähän asiaan
pitäisi tarttua nyt heti? Pitäisi
pelastaa nämä ihmiset, jotka
täysin ilman omaa syytään
heitetään pois työstä muutamaa kuukautta ennen tuota
maagista ikärajaa, kuin vanha tiskirätti, arvottomina ja
tippaakaan miettimättä mitä
se yhteiskunnalle tulee maksamaan sosiaaliapuna, sairaskuluina ja ennen kaikkea
onnettomina ihmisinä. Eikö
nyt voitaisi pistää osa työllis-

tämisrahoista siihen, että tällaiset muutaman kuukauden
takia ahdinkoon joutuvat ihmiset autettaisiin nk. putken
päähän sillä, että kaupungit,
kunnat ja valtio antaisivat
työpaikan puuttuville muutamille kuukausille ja edes
osalle ikääntyvistä. Ilman
omaa syytään irtisanottavista ihmisistä annettaisiin tällä
toimenpiteellä vanhuus, jonka he varmasti kymmenien
vuosien työn jälkeen olisivat
ansainneet. Tähän puuttumalla tulisi samalla tehtyä jo
tämän laman jälkihoitoakin.
Jos tähän ei riitä tahtoa,
niin tietysti tuon putken päähän oikeuttavan ikärajan
tilapäinen laskeminen 1-2
vuodella auttaisi myös, mutta sitä päättäjät tuskin haluavat tehdä, kun tavoite on
nostaa eläkkeelle lähtöikää.
– Miksi muuten ei yrityksille
määrätä sakkoja ikääntyvien ihmisten irtisanomisesta?
Onhan ihan naurettavaa,
että päättäjät haluavat nostaa eläkeikää ja työnantajat
pistävät vaan höyryä lisää
irtisanomisiin ja ikääntyvä
väki on aina tulilinjalla. Ei
siinä paljon auta ikääntyvän
oma vikinä siitä, että haluaa
tehdä töitä 68 -vuotiaaksi!
Kristina Ljungqvist
puheenjohtaja,
Helsingin Itärannikon
Perussuomalaiset

Koulutuspolitiikalla työttömyyden kimppuun

Työttömyyslukujen
ja
valtion velan kasvuluvut
huolestuttavat viimein ministereitäkin. Alkuvuoden
taloustaantuma 4,8 % on
tosiasia ja ministeri Katainen ennustaakin taantuman syvenevän. Viime
syksynä hän ennusti vielä
1,5 % kasvua tälle vuodelle. Vakava taloushäiriö
on maailmanlaajuinen ja
todennäköisesti vuosien
mittainen. Vaikka normaalioloissa talous olisi

hallinnassa, laman laajentuva vaikutus paljastaa yhä
suuremman yli varojensa
eläneiden joukon. Tauti aiheuttaa tautia. - Kysymys
kuuluu olisiko koulutuspolitiikalla voitu vaikuttaa
yhteiskunnan haavoittuvuuteen puoleksi vientiteollisuudesta elävässä maassa.
Koulutammeko ns. seremoniaväkeä liikaa?
Ministeri Tanskanen
ennustaa vaisua kasvua,
muttei ota kantaa, milloin
talouden tunnusluvut kääntyisivät nousuun. Hänen
mukaansa ﬁnanssipolitiikka saadaan raiteilleen, muttei Amerikan velkavetoinen
kulutus ole ratkaisu talouden nousuun saattamiseksi.
Suomen pankin riskianalyysissä todetaan, etteivät
pankkien
puskurivarat
loppuisi, vaikkei taantu-

ma päättyisi ennen vuotta
2011. Mistä alkaa nousu,
saattavatko Venäjä, Kiina
ja Intia nousta pelastajiksi?
Kehitysmaissakin koulutetaan huippuosaajia ja siksi
teollisuus siirtyy niihin, matalien kustannusten maihin.
Suomi viennistä riippuvaisena maana on väistämättä pitkään taloustaantuman uhri. Herkkä mittari ja
esimerkki talouskehityksen
odotuksista on huviveneteollisuus. Talouskasvun
aallonharjalla purjehtinut
ala sukelsi vuosi sitten lähes
täydelliseen sankkaukseen.
Uusi kevät ei ole tyhjentänyt
varastoja. Taloussuhdanteiden teollisuudelle ja kaupalle aiheuttamat muutokset
tulisi kyetä ennakoimaan
paremmin, jotta tuotantolaitokset olisivat iskukunnossa
kysynnän elpyessä. Monilla

muillakin aloilla resurssipula
ja varastointivaikeudet ovat
este tuotannon jatkumiselle
silloin, kun kysyntää ei ole.
Pysähtyneenä ollut teollisuus on vaikeampi käynnistää, kuin kiihdyttää toimivan laitoksen tuotantoa.
– Ammatillinen koulutus ja
tuotekehittely olisivat eräs
osaratkaisu laitoksien tuotanto- ja kilpailukykyisenä
pitämiseen.
Edellisen laman aikana
kotimainen energiatuotanto
nousi keskusteluihin vahvasti mukaan. Hakkeen lisäkäyttö ja uusien pysyvien
työpaikkojen avaaminen jäivät talouskasvun jalkoihin.
Energiaomavaraisuus koetaan tärkeäksi, mutta vaalikeskustelussa ilmeni, miten
pääministeri Matti Vanhanen ja puheenjohtaja Jutta
Urpilainen ovat eri linjoilla.

Alkuviikolla MTK yhtyi
aiempiin ajatuksiini ja vaati
bioenergiatuotannolle samaa
syöttötarifﬁa kuin tuulivoimalle. Totean tyydytyksellä,
että MTK:n kannanotto tukee yksityismetsätalouden
kehitystavoitteita ja alan
kannattavuusvaatimuksia.
Mekaanisen puunjalostuksen
tuotekehittelyyn ja koulututukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Valmistuuko ammatillisissa kouluissa
riittävästi osaajia vai koulutammeko seremoniaväkeä
todellakin liikaa? Toimivan
yhteiskunnan
hallinnonalojen täytyisi olla oikeassa
suhteessa toisiinsa. Vaadittiinhan Natura 2000-direktiivissäkin suhteellisuusperiaatetta, vaikka Suomessa
sitä ei noudatettukaan. Hallintokoneiston toimivuutta
tulee kehittää ja kiinnittää

erityistä huomiota vallankäytöstä aiheutuviin vastuukysymyksiin.
Vastuukysymyksiä
arvioitaessa laillisuusvalvonnan toimimattomuuteen on pakko kiinnittää
vakavaa huomiota. Kiristyvässä kilpailussa Intia
on nousemassa Kiinan
ohella teollisuustuotannon
kärkimaihin. Ellemme saa
turhia byrokratian aiheuttamia kustannuksia ja yhteiskunnan toimivuuden
hidasteita pois, emme voi
kilpailla millään markkinoilla. Sen vuoksi seremoniaväen koulutusta on supistettava ja ammatillisen
koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Kulttuuria ennen televisiota
Perussuomalaisten Pyhäjärven naistoimikunta aloitti
toimintansa järjestämällä
tilaisuuden, joka kulki otsikon nimellä. Toisaalta
tilaisuutta voisi luonnehtia
iltamiksi iltapäivällä. Toistasataa henkeä kerännyt tilaisuus pidettiin Pyhäjärven
Lamminahon Hiisituvalla
huhtikuun toisena pyhänä.
Ohjelmaa oli monipuolisesti. Kansalaisopiston
lausuntapiiri esiintyi ryhmänä ja yksittäin esiintyivät Hilja Vesterinen ja
Aimo Remes. Kanteletta
helskytti Sirkka Tikka ja
yhteislaulua ja juontajaa
säesti Pekka Multala.
Tilaisuuteen oli koottu
monipuolinen näyttely entisajan maaseudun tarvekaluis-

ta. Moni esine jäi varsinkin
nuoremmalta väeltä tunnistamatta. Valokuvanäyttely
oli Sirkka Holtilta ja tauluja
oli antanut näyttelyyn Sirkka-Liisa Lierhman. Kulttuurista oli saapunut puhumaan
Muhokselta eurovaaliehdokas Pirkko Mattila.
Taikuutta ja
innovoimaa
Taikuutta ja vatsastapuhumista esitti syntyperäinen
intialainen Dhanamurthy.
Juontaja esitteli innovoimansa varsinkin naisille tarkoitetun terveyden kannalta
varmaankin tulevaisuudessa tarpeellisen muodista
johtuvan tuotteen. Otetaan
nahanpala, jossa on vain

Lopputansseissa solistina toimi Iina Kangasharju.

Vatsastapuhuja ”keskustelee” kaverinsa kanssa.

toisella puolella karva. Kiinnitetään lanka ja toinen vastakkaiselta puolelta. Niillä
sidotaan nahanpala eteen,
navan kohdalle. Kyseinen
tuote on navanlämmitin.
Väliajalla oli tarjolla lihakeittoa ja kahvia omaehtoiseen hintaan. Lopuksi oli
tanssit, jotka tahditti Seppo
Kangasharju solistinaan vähän toistametrinen pojantytär Iina Kangasharju. Hiisituvan tämän vuoden ensimmäisen polkkamestarin
merkin sai Pirkko Mattila.
Toimikunnan vetäjältä,
Elina Pesoselta irtosi hymy
ja toteamus jostain muusta
tulevaisuudessa.

Teksti ja kuvat: RK

Kulttuurisanomaa toi Pirkko Mattila.

Siikajoen pakolaiskeskus homeen vallassa
Siikajoella ei valtuustotyö
ole lähtenyt käyntiin kaikin puolin tyydyttävästi.
Näin asian kokee ainakin
perussuomalaisten Oulun
piirin varapuheenjohtaja ja
puolueneuvoston jäsen Esko Sikkilä, joka istuu myös
Siikajoen kunnanvaltuustossa 2. varapuheenjohtajana. Yksi tärkeimmistä
asioista tällä hetkellä on
Siikajoelle avattu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, joka Sikkilän
mukaan ei ole edes ihmisasumukseksi
sopivassa
kunnossa.
- Suurin osa rakennuksista on homeessa. Olen
käynyt keskuksen rakennukset itse läpi kohta kohdalta ja tiedän, ettei se ole
kaikin puolin asuttavassa
kunnossa. Valtuustossa asia
tietenkin käännettiin niin

päin, että me olemme rasisteja, koska vastustamme
pakolaiskeskusta, Sikkilä
kertoo.
Vaikka valtuustoyhteistyö Siikajoella näennäisesti
ainakin kokouksissa toimii,
käytännössä yhteistyö toimii kuitenkin vain niin kauan kuin muut tekevät kuten
keskusta sanoo, mikä tekee
asiat vähän vaikeiksi.
- Vanha Siikajoki ja
Ruukin kunta yhdistyivät
vuonna 2006. Parin vuoden
siirtymäaikana valtuustossa istui 44 valtuutettua,
mutta kun määrä laskettiin
27:ään, ei vanhasta Siikajoen valtuustosta mukaan
päässyt kuin kuusi, vaikka
se oli kuntana suurempi.
Sen jälkeen kaikki säästötoimenpiteet on kohdistettu Siikajoen kylään, Sikkilä
harmittelee.

Massatuotannosta
takaisin pienviljelyyn
53-vuotias Sikkilä on syntynyt Sievin kunnassa Ylivieskan lähellä, mistä hän siirtyi
nuorena Raahen rautaruukille töihin, josta jäi työttömäksi vuonna 2006. Hän on
eronnut ja hänellä on kolme
aikuista lasta. Sikkilällä on
myös urheilutaustaa.
- Pelasin lentopalloa
vuodesta 1979 vuoteen
1997 saakka. Samalla valPerussuomalaisten Oulun
piirin varapj. ja puolueneuvoston jäsen Esko Sikkilä
on tehnyt valtuustotyötä
vuodesta 1997 saakka ja
istunut kunnanhallituksessa
jo vuosina 2000-2001. Tällä
hetkellä hän on Siikajoen
kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja ja hallituksessakin äänettömänä
”varpusena”.

mensin Raahessa omaa
miesten joukkuetta, naisten
joukkuetta ja C-junioreita.
Sikkilä asuu pienessä
maalaistyylisessä sotaveteraanimökissä ja puuhailee
luonnonmukaisen ruuan
parissa.
- Pyrin välttämään
geenimuunneltua ja tehokasvatettua ruokaa. Olen
puhunut sen puolesta, että
nykyisestä massatuotannosta yritettäisiin siirtyä takaisin 70-lukulaiseen, luonnonmukaisempaan maatalouteen. Se toisi myös lisää
työpaikkoja, Sikkilä uskoo.
Esko Sikkilä harrastaa
politiikan ohella muun muassa kavereiden kanssa metsällä kulkemista ja kalastusta. Jonkin verran hän myös
piirtelee pöytälaatikkoon.
Teksti: Mika Männistö
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PerusS-Naiset Naisten Kympillä
Perussuomalaiset Naiset
starttasivat Naisten Kympille toukokuun viimeisenä
sunnuntaina helteisessä Helsingissä, kymmenen kympin
tyttöä eri puolilta Suomea:
Espoosta, Helsingistä, Kajaanista, Lemiltä, Lohjalta,
Maskusta, Tampereelta,
Porvoosta ja Vantaalta.
Naisjärjestömme valkoinen paita teki meistä omaa
järjestöämme ja puoluettamme edustavan yhtenäisen joukkueen. Se oli uutta
ja hauskaa! Paidassa luki
edessä PerusNainen ja takana ParasNainen - tietenkin!
Päähän vielä valkoinen lippis PerusS-logolla ja olimme
valmiit.
Noin 18.000 lähtijää
seurasi ohjelmaa iloisen odotuksen tunnelmissa. House
Band Mr C:n musiikki soi
lavalta kovaa, mutta viihdyttävästi, alkuverryttelystä
huolehti Aira Samulin ja Kike sai joukkueeltaan täyden
tuen vuorollaan, puolueiden
yhteisessä EU-vaaliehdokkaiden esittelyssä. Komeat
herrat Ile Jokinen ja Koop
Arponenkin kuuluivat viihdyttäjien joukkoon.
Päivä oli lämmin ja
ihana. Liikkeelle lähdettiin
aaltomaisesti etenevinä lähtökentän ja kadun täyttävinä ryhminä. Töölönlahti
kimmelsi vasemmalla ja
Mannerheimintietä ylitettäessä, vuoroaan odottavan
raitiovaununkuljettajan hyväntuulinen ilme kertoi, ettei kadun täyteinen naisten
kuntoilijajoukko ainakaan
hänen mieltänsä pahoittanut. Reitti suuntautui puoluetoimiston talon nurkalta
aluksi kohti rantaa, Pikkuhuopalahden ohi Taliin ja
sieltä takaisin kaupungin
kaduille ja maaliin. Rantakatujen varrella valkoiseen
ja vaaleanpunaiseen kukkaloistoon puhjenneissa puissa lepäsivät silmät ja sielu.

Kymmenen kilometriä takana. Yhdessäoloa ja välipalaa. Väsynyt, hieman nälkäinen, mutta selvästi tyytyväinen joukkueemme. Takarivissä vasemmalta
Nina, Jaana, Sari, Mervi, Riikka. Eturivissä Annikki, Auli, Marjo ja Tuula.

Mukavassa seurassa 10
kilometriä meni yllättävän
hyvin helteestä huolimatta.
Piti vain muistaa juoda riittävästi matkan varrella.
Tässä kaikkien naisten
tapahtumassa ei pääasiana
ole nopeus eikä kilpailu,
vaan yhdessäolo ja elämyksien kokeminen. Vapauttavaa oli huomata kaikkien
eri ikäisten naisten keskellä,
että kauneuden mitta ei ollut
ikä eikä vatsan pömpötys,
vaan rento olo ja hyväntuu-

Ennen lähtöä.Edessä Kike ja Tuula. Takana vasemmalta
Katri, Pirkko, Jaana, Auli ja Sari. Sarilla paidassaan
Jaanan numero.

lisuus, joka välittyi ihmisten
kesken. Osallistumisen ilo
kuuluu kaikille. Sarita, Kike,
Pirkko ja Katri suoriutuivat
matkasta kovaa kuntoa vaativassa hölkkääjien ryhmässä. Hieno suoritus, josta on
syytä olla ylpeä! Toiset kohottivat kuntoa toisessa ryhmässä reippaasti kävellen tai
hölkäten.
Kävellessä ehtii tutustua ja vaihtaa ajatuksia
perheestä, harrastuksista,
politiikasta tai naisten vaikuttamismahdollisuuksista
ylipäätään. Kajaanilainen
Jaana Sankilampi toivoi,
että kaikki puolueet asettaisivat tasapuolisesti naisja miesehdokkaita kaikissa
vaaleissa. ”Kansalaisilla
olisi oikeasti vaihtoehtoja”.
PerusS-Naiset kirjasivat samansuuntaisen tavoitteen
jo vuonna 2007. Naisehdokkaidemme määrä onkin
lisääntynyt vaali vaalilta.
Puolueen naisjäsenten lukumäärä on noussut yhdestä neljäsosasta yhteen
kolmasosaan, puolueen
vauhdilla kasvaneesta kokonaisjäsenmäärästä.
Sampo Terho ja Petri
Haapanen saattoivat meidät

matkaan Perussuomalaisille
Naisille suunnatulla kannustushuudolla. Se taisi saada
aikaan taputuksia? Kannustusten laatu korvasi siis tässä
tapauksessa määrän.
PerusNaisista yhteiseeen liikuntapäivään osallistuivat kansanedustajamme
Pirkko Ruohonen-Lerner
tyttärineen, puolueen vpj.

Auli Kangasmäki, Jaana
Sankilampi, Kike Elomaa,
Mervi Karinkanta, Sarita
Niikko, Marjo Pihlman,
Riikka
Slunga-Poutsalo
ja Sari Taurovaara. Aina
hyväntuuliset Nina Huru,
Annikki Finning ja Tuula
Sellman , vastaanottajamme
maalissa, liittyivät seuraan
ja venytimme auringonpais-

teista päivää yhdessä vielä
hetken. Toivon, että ensi
vuonna lähtijöiden joukko
on vielä suurempi!
PerusNainen - ParasNainen!

Marjo Pihlman
Perussuomalaiset
Naiset,
toiminnanjohtaja

Lähtöportilla. Yli 18.000 naista osallistui liikuntatapahtumaan 31.5.09.
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Älä osta sikaa säkissä
Suomi tuomiolla
EU-jäsenyytensä aikana Suomea
vastaan on nostettu yhteensä
1029 virallista huomautusta,
joista kanteisiin asti on johtanut
47. Tällä palstalla käsittelemme
joitain niistä rikoksista, joilla
Suomi-neito on Brysselin herroja
vastaan rikkonut.

Jos suunnittelee käytetyn auton ostoa, on ostajalla velvollisuus varmistua itse auton kunnosta.

Käytetyn auton ostamisessa
on aina omat riskinsä, ja
myös ostajalla on velvollisuus tarkistaa, että auto on
päällisin puolin kunnossa,
tarkistaa paperit ja suorittaa koeajo. Sikaa säkissä ei
kannata ostaa. Kun käytetyn auton ostaa liikkeestä,
suojaa ostajaa kuitenkin
kuluttajansuojalaki.
- Vaikka käytetty auto
myydään sellaisena kuin se
on, jos auton kunto poikkeaa olennaisesti siitä kuin
huoltohistorian, iän, tyypin ja ajettujen kilometrien perusteella olisi voinut
odottaa, toisin sanoen jos
ilmenee jotain yllättävää,
silloin vika on virhe jonka
korjaamisesta vastaa myyjä,
kertoo kuluttajaoikeusneuvoja Eeva-Liisa Pynnä Porin
kuluttajaneuvonnasta.

Jos ostaa auton yksityishenkilöltä, on ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus
vielä suurempi. Liikkeestä
ostetussa autossa ilmenneen
vian korvaamisvelvollisuuskysymyksissä voi riitatilanteissa pyytää ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta, mutta yksityisten
autokauppojen kohdalla
näin ei voida menetellä.
- Asian voi mahdollisesti
halutessaan viedä käräjille,
mutta käytettyjen autojen
kaupat ovat yleensä suuruusluokaltaan sellaisia, ettei se kannata.
Automaattista
peruuttamisoikeutta
ei ole
Kun suunnittelee käytetyn
auton ostoa, on syytä ottaa

huomioon auton tarve ja
käytettävissä oleva budjetti.
Kuluttajaneuvojat joutuvat
usein vastaamaan kysymyksiin kaupan peruuttamisoikeudesta. Valitettavasti tällaista oikeutta ei välttämättä ole, varsinkaan jos auto
on virheetön.
Ostovaiheessa on paperien tarkistuksen ja koeajon
lisäksi hyvä varmistua korin
ja renkaiden kunnosta, sisustuksen ja hallintalaitteiden kunnosta, valojen toimivuudesta ja siitä, että korin valmistenumero vastaa
rekisteriotteeseen merkittyä.
- Hyvin usein auto ostetaan tarkistamatta papereita, ei tarkisteta onko
esimerkiksi huoltohistoria
aukoton. Useimmat kuluttajaneuvontaan tulevat
valitukset koskevat auton

Käytetyt autot Suomessa
- Suomessa oli vuoden 2007 lopussa noin 3 milj. autoa, joista henkilöautoja 2 553 556.
- Suomen autokanta on läntisten EU-maiden vanhin. Vuonna 2007 henkilöauton
keski-ikä oli 10,7 vuotta. Auto romutetaan keskimäärin vasta yli 18-vuotiaana.
- Yli 18 vuoden keskimääräinen käyttöikä merkitsee sitä, että keskimääräinen
henkilöauto kuluttaa käyttöaikanaan ylimääräisen kahden vuoden polttoaineannoksen, verrattuna siihen, että uusin teknologia olisi jatkuvasti käytössä.
- Henkilöautojen pitkää käyttöikää voidaan puolustaa siten, että uusien autojen
määrää lisättäessä lisääntyvät myös autojen valmistuksesta aiheutuvat haitat.
- Autojen käyttövaihe on kuitenkin sen elinkaaressa päästöjen ja energiankulutuksen kannalta ratkaiseva. Henkilöauton energian kokonaiskulutuksesta
80-90 prosenttia ajoittuu käyttövaiheeseen. Kokonaistulosta voidaan parantaa
ottamalla uutta tekniikkaa käyttöön suhteellisen nopeasti.
- Kun uutena tuotava auto poistuu keskimäärin 18 vuoden ikäisenä, se on elinkaarensa aikana keskimäärin yhdeksän vuotta vanha. Jos käytettynä tuotu auto on
tuotaessa kuusi vuotta vanha ja poistuu myös 18 vuoden ikäisenä, se on autokannassa keskimäärin 12 vuotta vanha.
Lähde: www.autoalantieto.fi

kuntoa. Vaikka auto olisikin tarkastettu huolellisesti
ja ilmennyt vika olisi myyjän vastuulla, on myyjällä
sekä velvollisuus että oikeus korjata vika. Vain jos
korjaaminen ei onnistu tai
se kestäisi kohtuuttoman
pitkään, voi ostaja vaatia
kaupan purkamista.
Autoliike on
asiantuntija
Autoliikkeen etuja yksityiseen verrattuna ovat asiantuntemus, velvollisuus tietojen antamiseen ja kuluttajasuojalainsäädännön antama
turva. Autoliikkeet tietysti
pystyvät myös paremmin
vastaamaan mahdollisista
ongelmista.
Jos ostaa auton yksityiseltä, voi tehdä erittäin
hyvän tai erittäin huonon
kaupan alantuntemuksestaan ja omasta kaupantekokyvystään riippuen. Koska
kuluttajasuojaa ei ole, on
ennakkotarkastusvelvollisuus paljon suurempi ja jos
ongelmia tulee, on yksin niiden kanssa.
Kuluttajaneuvonta siirtyi kunnilta valtiolle tämän
vuoden alusta. Ongelmatilanteissa ihmisten toivotaan ensisijaisesti käyvän
kuluttajaneuvonnan sivuilla osoitteessa www.kuluttajaneuvonta.ﬁ. Toissijaisesti
voi soittaa numeroon 0718
731 901, josta saa henkilökohtaista neuvontaa arkisin
kello 9-15 välisenä aikana.
Teksti: Mika Männistö

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta, jota
tukee Alankomaiden kuningaskunta
väliintulijana
Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY:n
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen
18.12.1998 ja jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan
- ensisijaisesti, että Suomen tasavalta ei ole
noudattanut EY:n perustamissopimuksen nojalla
annetun johdetun oikeuden ja erityisesti yhteisön
lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun
neuvoston asetuksen, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen
reiteille annetun neuvoston asetuksen, lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista annetun neuvoston
asetuksen, tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä
annetun neuvoston asetuksen, eikä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se on neuvotellut, parafoinut ja vuonna 1995 tehnyt Amerikan
Yhdysvaltojen kanssa ns. open skies –sopimuksen
lentoliikenteen alalla
- toissijaisesti, että siltä osin kuin vuonna 1995
tehdyllä sopimuksella ei katsota oleellisesti muutetun ja siten korvatun aiemmin tehtyjä sopimuksia,
Suomen tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen eikä Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole poistanut
näistä aiemmin tehdyistä sopimuksista EY:n perustamissopimuksen ja johdetun oikeuden kanssa
ristiriidassa olevia määräyksiä tai toteuttanut tätä
tarkoitusta varten kaikkia oikeudellisesti mahdollisia toimenpiteitä. (Lähde: http://curia.europa.eu)

Tuomio:
Osittain syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Alankomaiden
kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Julistettiin Luxemburgissa 5. päivänä
marraskuuta 2002.
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Puolueiden välistä yhteistyötä
tärkeiden asioiden eteenpäin viemiseksi
Lohjan Seudun PerusSuomalaiset ry piti ikäihmisten oikeuksiin ja palveluihin keskittyvän avoimen teemaillan
Lohjalla. Ilta toteutettiin
yhteistyössä Lohjan Kristillisdemokraattien kanssa.
Kristillisdemokraattien
kansanedustaja ja ikäihmisten oikeuksien äänitorvi Tarja Tallqvistin vetämä
avointen kysymysten ilta
keräsi salin lähes ääriään
myöten täyteen innokkaita
kuulijoita ja aktiivisia kyselijöitä. Paikalla oli myös
vapaaehtoistyötä tekeviä
järjestöjä, yksityisiä palvelujen tarjoajia sekä LOST
yhteistoiminta-alueen sosiaalialan ja vanhustyön toimi- ja luottamushenkilöitä.
Ilta osoittautui erittäin
tarpeelliseksi. Yleisön kommenttirunsauden mukaan
paljon on vielä tehtävää
ikäihmisten jo olemassa olevienkin oikeuksien toteutumiseksi käytännössä.
Tietoa on paljon saatavilla, mutta ne ovat sirpaleisina eri osoitteissa. Omien
oikeuksien selvittäminen
on tilkkutäkin kokoamista.
Kun palvelua itse tarvitsee,
useinkaan ei enää ole omia
voimia lähteä aktiivisesti tietoa etsimään. Kokemusten
mukaan ihan liian usein kyselijä ohjataan Lohjallakin
vain nettiin. Silloinkin, kun
hänellä itsellään ei edes ole
nettiä, ei myöskään taitoa sitä käyttää. Eräs omaishoitaja kertoi itsellä olevan kaikki
mahdolliset nykyajan laitteet
ja siltikin kokonaistiedon

Ikäihmisten avoin ilta
Lohjalla 26.5., julkilausumat:
Kysy mitä ikinä haluat tietää ikäihmisten oikeuksista
ja palveluista tapahtuman yleisön palautteiden ja kysymysten pohjalta järjestäjät antavat seuraavan julkilausuman:

Lohjan Seudun PerusSuomalaiset ry:n varapuheenjohtaja Raimo Friberg
(kuvassa vasemmalla) antoi asiantuntija-lausunnon teemaillassamme.

hankinta tuottaa suunnattomia vaikeuksia.
Elina Rytsölä, korva-,
nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri konkretisoi iän
luonnollisena seurauksena
tulevaa kuulon heikkenemisasiaa. Miksi vanhukset eivät itse soita ja kysy
tietoa? Siksi, että vastaaja
useinkin puhuu nopeaa
puhelinpuhetta ja ammattikieltä, jonka kuuleminen
tuottaa vaikeuksia. Jos sanoma jää epäselväksi tai
epätarkaksi, niin tarvittava tieto jää saamatta. Hän

muistutti veloituksettomasta kirjoitustulkista.
Omaishoitajien asema
puhutti paljon ja kehittämiskohteita kaivattiin
arkea ja omaa jaksamista
helpottamaan. Kaupungilla
ei ole riittävästi lyhytaikaisia intervallipaikkoja, vaan
lakisääteiset vapaat tulee
kerätä ja pitää vähintään
viikko kerralla. Tarve tulee
joskus yllättäen ja ennakkoon varautumatta, mutta
paikkaa ei löydy. Kuitenkin
yksityisiltä palvelun tarjoajilta sekä Lohjalla että

LOSTin alueella löytyisi heti runsaasti vapaita paikkoja. Kannattavuuslaskelmien
mukaan kyse ei ole pelkästään hinnasta. Mistä sitten
on kysymys?
Tässä meillä PerusSuomalaisilla on paljon työtä
tehtäväksi, ihan puoluerajat rikkoenkin. Tämä ilta
Lohjalla oli vain avaus,
jolla toivottavasti saadaan
keskustelu auki.
Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja
Lohjan Seudun
PerusSuomalaiset ry

Lohjan kaupungin ja LOST yhteistoiminta-alueen on
otettava vakavaan kokonaistarkasteluun intervallipaikkojen lisääminen. Lohjan kaupungilla ei ole riittävästi
itsellään tarjota lyhytaikaisia ja nopean hälytyksen paikkoja. Hätätarve ei odota. Lisäksi vuodeosastoilla joudutaan pitämään sinne kuulumattomia potilaita. Tämä
lisää kerrannaisvaikutuksena mm. leikkausjonoja, kun
ei ole tilaa mihin sijoittaa toipilaat. Kuitenkin yksityisiltä palvelun tarjoajilta sekä Lohjalla että LOSTin alueella
löytyy heti runsaasti vapaita paikkoja. Kannattavuuslaskelmien mukaan kyse ei ole kustannusesteestä.
Lausuman allekirjoittaneiden mukaan kaupungin
tulee ryhtyä välittömiin neuvotteluihin palvelun tarjonnan järjestämiseksi kohtaamaan kysyntää. Tässä
selvitys- ja neuvottelutyössä tulee ottaa huomioon
tasavertaisesti eri tarjontamahdollisuudet. Kokonaisvaltaisessa selvitystyössä tulee ottaa huomioon myös
hinta, mikä tulee turhaan vuodepotilaana makuutetun
ikäihmisen takaisin toimintakykyiseksi kuntoutuksesta. Asiantuntijoiden mukaan jopa kymmenen päivän
liikkumattomuus laukaisee kuntoutustarpeen.
Toinen julkilausuma
Ikäihmisten palvelu-/neuvontapisteen perustaminen
on elintärkeä. Yksi piste, josta ikäihmiset voivat saada kaiken tarvitsemansa tiedon oikeuksistaan ja palvelutarjonnan mahdollisuuksista. Neuvontapisteessä
palvelee ammattitaitoinen, elävä ihminen, ei vain nettiosoite ja kylmä laite pikaohjauksineen. Tämän henkilön voi tavoittaa vaikka sovittuina aukioloaikoina.
Hän on vapaa tekemään muuta työtä lopun ajan.
Allekirjoittaneiden mielestä tämä hoituisi tehostamalla työjärjestelyitä, eikä siten kohtuuttomasti sitoisi
henkilökuntaa ja lisäisi kustannuksia. Pieni kustannus
tässä, kokonaisvaltainen hyöty toisaalla.

Työttömyydestä välikysymys

Hallitus vastasi opposition välikysymykseen
työttömyyden kasvun pysäyttämisestä ja nuorten
työllistämisestä. Odotetusti enemmistöhallitus sai
eduskunnan enemmistön
tuen ja epäluottamuslause kaatui äänin 107 - 63.
Ilman ainoatakaan poikkeusta tulos noudattaa
hallitus - oppositio -jakoa.
Käytännössä enemmistöhallitus voi kaatua

vain sisältä käsin, eduskunnassa vähemmistössä
olevan opposition äänin se
ei tapahdu. Välikysymys on
kuitenkin opposition järein
työkalu painostaa hallitus
keskusteluun ajankohtaisista ongelmista. Kovin kevyillä perusteilla sitä ei pitäisi
käyttää; hyväkin ase tylsyy
liiallisesta käytöstä.
Nyt tuolle välikysymykselle oli todellista tarvetta:
Työttömyys ryöstäytyi hallitsemattomaksi syöksykierteeksi, mutta ohjelmaansa kirjattuun työperäisen
maahanmuuton lisäämiseen hirttäytynyt hallitus
suhtautui siihen hällä-väliä
-asenteella. Sitä ei ilmeisesti
hallituksessa nähty ongel-

maksi tilanteessa, jossa elinkeinoelämä ei tarvitse uutta
työvoimaa ja entisistäkin
pyritään laajasti eroon.
Rinnan välikysymyskeskustelun kanssa VVM
Jyrki Katainen peräänkuulutti edelleen työperäisen
maahanmuuton tukemista.
Kokoomuksen vaalikorva on mennyt täydellisesti
tukkoon; kokoomuksessa
ei näköjään ole vieläkään
havaittu maassa vallitsevaa
suurtyöttömyyttä. Työttömien määrä on 300.000:n
tietämissä ja lomautetut sen
päälle. Lomautettujenkin
määrän laskeminen taidettiin lopettaa sadassa tuhannessa, muutama kuukautta
sitten. Alle 25-vuotiaista

miehistä jo joka neljäs on
vailla työtä.
Välikysymysuhkan
alla hallitus haali pikaisesti n. 60 Me euron
”tuki”paketin, jossa tosiasiassa vain siirreltiin varoja menokohdalta toiselle.
Uutta hyvää sillä ei saatu
aikaan ja määrältäänkin
se on lähinnä symbolinen.
Pelkästään alle 25-vuotiaille työttömille rahasta kertyy keskimäärin runsaat
1.500 euroa; johan yksi
työllistetty nuori tuottaa
veroina valtiolle moninkertaisena tuon satsauksen.
Kokoomus
kehottaa
katsomaan tulevaisuuteen.
Kovin tarkaksi ainakaan
kokoomuksen tulevaisuu-

den näkemistä ei voi väittää, kun vielä puoli vuotta
sitten Katainen puhui ”pienestä notkahduksesta”. Nyt
sen tähtäin on kuulemma
vuodessa 2010, ja siellä Katainen näkee työvoimapulaa ja tarvetta työperäiselle
maahanmuutolle. Muut
taloussektorin
toimijat
ovat näkevinään merkkejä
tämän ”pienen notkahduksen” kääntymisestä loivaan
nousuun tai ainakin syöksyn hidastumisesta ensi vuoden aikana.
Ei voi välttyä ajatukselta, että kokoomuksen katse
on tiukasti menneisyydessä, tarkemmin sanottuna
hallitusohjelman totaalisen
vääräksi osoittautunees-

sa loputtoman kasvun
odotuksessa ja työvoimapulassa. Kokoomuksella vain sattuu olemaan
mopo niin kaukana metsässä, ettei se edes tiedä
mistä tuli tai mihin pitäisi
mennä.
Vastuullisuuttakaan
Vanhasen hallituksen toimista ei voi löytää, kun
raunioitten raivaaminen
sysätään seuraavalle hallitukselle: veronkorotukset
nähdään jo nyt väistämättömiksi, mutta tämä hallitus ei niitä kuulemma tee.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
piirisihteeri
Jyväskylä
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Yksi ihminen ei vielä muuta asioita
Turun kaupunginvaltuustossa ainoana perussuomalaisena istuva Maria Lohela tuli
valituksi valtuustoon täysin
politiikan ulkopuolelta, ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta politiikasta.
Niinpä kaikki asiat ovat
hänelle vielä uusia, ja hän
veikkaakin, että kunnallisbyrokratian koukeroiden
opetteluun menee ainakin
yksi kalenterivuosi aikaa.
- Tietyllä tavalla minulla oli realistiset odotukset
jo etukäteen, en ole pettynyt mistään ja mielenkiinto on säilynyt. Päivänselvä
asia on, että yksi ihminen
ei millään voi kovin paljon
vaikuttaa koko kaupungin
asioihin. Nythän on kantautunut vähän joka puolelta Suomea tietoja siitä,
miten kaikkien ryhmien
kanssa ei yhteistyö ole aina
sujunut parhaalla mahdollisella tavalla, ja Turussakin
ovat toiset suhtautuneet
paremmin, toiset huonommin. Jo kannatusluvuista
voi kertoa, mistä suunnasta
vastaanotto on ollut kaik-

Tavallisten ihmisten
mielipiteisiin
vaikutettava

Maria Lohelalle tuli suurena mutta mukavana yllätyksenä
valinta Perussuomalaisten puoluehallitukseen. Hän toivoo
puolueelta rohkeita ratkaisuja ja jämäkkää otetta tulevaisuuden suhteen, sillä nyt puolueellamme on mahdollisuus, joka olisi osattava käyttää hyväksi.

kein kireintä. Toisaalta senkin kyllä hyvin ymmärrän.
Politiikkahan on tietynlaista

peliä, jossa isommat ryhmät
itsestään selvästi hyvin pitkälti päättävät asioista.

Maria Lohelan omana tavoitteena ja periaatteena on
tehdä töitä sen eteen, että
useammalle ihmiselle tulisi
puolueesta positiivisempi
mielikuva. Koska päätöksentekoon ei yksinäinen
perussuomalainen suuren
kaupungin valtuustossa voi
ihmeemmin vaikuttaa, on
yritettävä vaikuttaa suoraan
ruohonjuuritasolla tavallisten kansalaisten asenteisiin
ja mielipiteisiin.
- Toivoisin tietysti, että
minulla olisi täällä valtuustotovereita, joiden kanssa
voisi jakaa vastuuta ja erikoistua tiettyihin asioihin,
koska yksi ihminen ei millään voi lähteä kaikkeen
mukaan.
Suuri mutta
miellyttävä yllätys
Maria Lohela valittiin
myös Perussuomalaisten
puoluehallitukseen Seinäjoen puoluekokouksessa. Va-

linta tuli Marialle itselleen
suurena yllätyksenä, hyvin
mieluisana tosin.
- Lähdin kisaan mukaan
osoittaakseni, että olen aktiivinen ja minulla on kiinnostusta vaikuttaa. Itse valinta oli minulle hyvin suuri
yllätys, mutta äärimmäisen
mukava sellainen. Olen hyvilläni myös siitä, että hallituksen kokoonpano hieman
uudistui. En kannata sitä,
että aina pannaan koko
pöytä uusiksi, mutta sopivan kierron kautta löytyy
kestävin tie. Siinä ainakin
onnistuttiin, jos asiaa ajattelee siltä kannalta.
Marialle ei myöskään
tuota mitään hankaluuksia
päästä osallistumaan puoluehallituksen kokouksiin
arkisinkaan, sillä hän selvit-

ti asian työnantajansa kanssa heti valintansa jälkeen.
Hän odottaa puoluehallitukselta jämäkkää otetta
ja rohkeita ratkaisuja sen
suhteen, miten puoluetta
viedään eteenpäin.
- Puolueemme jäsenmäärä ja kannatus ovat
voimakkaassa kasvussa ja
politiikassakin tapahtuu
hyvin nopeita muutoksia.
Puolueellamme on nyt mahdollisuuksia ja hyvä tilaus
yhteiskunnassamme, ja toivoisin että se käytettäisiin
hyväksi. Tällaiseen linjanvetoon ja visiointiin toivon
pääseväni osallistumaan.
Teksti: Mika Männistö

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
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■ LEIVÄNJAKAJA

Hyvät, pahat ja rumat
Jeesus kehottaa opetuslapsiaan kutsumaan taivastielle
sekä hyviä että pahoja, joiden joukossa on rumiakin.
Keitäs nämä hyvät ovat? Ne ovat niitä ihmisiä, jotka
ovat onnistuneet täyttämään ihmisten edessä yhteiskunnan lain ja sen moraalin mikä sattuu yhteiskunnassa
vallitsemaan eri aikoina ja eri kulttuureissa. Ja tämän
perusteella he ovat hyviä kansalaisia ja kunnon ihmisiä. Eikä tässä sinänsä ole mitään väärää, päinvastoin.
Tämä ei kuitenkaan oikeuta taivaspaikkaan, sillä Jumalan ”hyvyyden mittari” on raamattu, joka on ikuisesti
muuttumaton. Siihen eivät vaikuta EU-direktiivit, eivät
lakivaliokunnan päätökset eivätkä piispainkokoukset.
Raamattu porautuu syvälle ihmismielen salaisiin sopukoihin, se ei kysy vain tekojamme, vaan myös vaikuttimiamme, ei vain sanojamme, vaan myös ajatuksiamme. Rehellinen joutuu myöntämään itselleen: ”Huonona
siis jään huonojen joukkoon”. Ja vaikka täällä ei siihen
myöntyisikään, niin kerran totuus itsestä on kohdattava.
Raamattu sanoo, että kerran tulee päivä, joka kohtaa
kaikkea salassa olevaa. Taivaan kirjat avataan ja meidät
tuomitaan sen perusteella mitä kirjoihin on kirjoitettu.
Näissä arkistoissa ei ole virheitä, eikä jälkikäteen käydä
”Stasi-oikeudenkäyntejä”. Luurangot otetaan kaapeista
ulos ja monet karkotetaan iankaikkiseen häpeään, vakuuttaa Jumalan Sana.
Jos hyvät ajattelevat kelpaavansa taivaaseen ilman
Jeesusta, niin pahat ajattelevat taas olevansa niin huonoja etteivät kelpaa Jeesukselle. Näin ei ole, sillä Jumalan
Poika itse vakuuttaa, että Hän on tullut pelastamaan
syntisiä eikä vanhurskaita. Vuodenvaihteen Alibi-lehdessä kerrottiin kuinka pahamaineisen moottoripyöräjengin johtaja tuli uskoon ja tunnusti kolme murhaansa.
Tällaista ei tehdä leikinpäin, on kohdattu anteeksiantava
Jumala. Ihmisten edessä hän istuu tuomiota vielä vuosia
mutta Jumalan edessä ei päivääkään. Sillä hänen, niin

Kepu huonomuistisena
ja hallitus ikärasistina
Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piiri
vaatii, että Postin palvelut olisi turvattava
myös maaseudulla. Piiri muistuttaa, että
Keskustan johdolla Esko Ahon pääministerinä ollessa Posti yhtiöitettiin ja nyt Keskusta
on muka huolissaan palvelujen alasajosta.
Piiri myös esittää eläkeläisten ylimääräisten
sairasvakuutusmaksujen poistamista ja huomauttaa hallitusta ikärasismista.

kuin meidän jokaisen, rangaistukset maksettiin Jeesuksen ristinpuulla. Ja tämä pelastus ei perustu ihmisten
ansioihin vaan se on lahja.
Joihinkin moottoripyöräjengeihin ei pääse jäseneksi ellei ole tappomiehiä – ehtoja on sinnekin pääsylle.
Myös taivaaseen pääsylle on ehtonsa, vaikka lahjasta
onkin kyse. Raamattu sanoo, että ”joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon”. Tässäkö syy miksi taivaassa on niin vähän ”hyviä” ihmisiä - menee maine.
Portti taivaaseen on ahdas, sanoi Jeesus - mutta se on
avoin kaikille. Sekä hyville, pahoille että rumille.
Teksti: Harri Lampinen

EU-huippukokous
unohti työttömät
Huippukokouksen päätöksistä ei löydä mitään työttömille. Samaan aikaan Suomen
hallitus aikoo kansallisella tasolla alentaa
kaikkien muiden paitsi työttömien ja pkyrittäjien verotusta. Työttömiä vedettiin
kyykkyyn.
Rolf ”Fred” Sormo
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Ilman maaseutua ei ole Suo
Suomella ei ole omaa maaseutupolitiikkaa, on vain EU:n sanelupolitiikka.
Mutta sitä saa mitä tilaa. Näin voidaan
sanoa hallituksen viime vuosien
torjuntavoittoja yhteen ynnätessä.

Maamme ei voi tuudittua
ajatukseen, että Brysselin
herrat tietävät paremmin
miten Suomen maataloutta
ja maaseutua pitää kehittää.
Siksi onkin kummallista,
että hallitus antaa brysseliläisten johtaman talonpojan
tappolinjan jatkua. Samalla
tapetaan suomalainen maaseutu. Se ei ole sellaista politiikkaa, jota Perussuomalaiset haluavat.
Ilman maaseutua ei ole
Suomea. Maaseutu elättää
kansamme, houkuttelee
turisteja ja ylläpitää suomalaista kulttuuria. Jotta
maaseutu eläisi, tarvitaan
tasapainoinen kokonaisuus
poliittisia toimia.
Toimiva liikenneverkko
Tarvitaan toimiva liikenneverkko myös maaseudulle,
siksi alempiasteiseen tiestöön on kiinnitettävä huomiota. Suomessa perustiestön on annettu viime vuosina tietoisesti rappeutua
määrärahojen jatkuvalla
alimitoituksella. Perussuomalaisten mielestä tällainen
linjavalinta ei ole ainakaan
suomalaisten etu.
Jotta ruokaa pystytään
tuottamaan kohtuullisin

kustannuksin, tarvitaan toimia jotta lannoitteiden ja
siementen hinnat saadaan
tolkulliselle tasolle. Lannoitetehtaan siirtyminen
ulkomaiseen omistukseen
oli vakava varoitus Suomen
poliittiselle johdolle yksityistämisvimman seurauksista.
Luonnonmukainen
viljely
Perussuomalaisten
mielestä maaseutupoliittisiin
linjauksiin kuuluu myös
luonnonmukainen viljely.
Geenimanipuloitu ruokatuotanto ei voi olla Suomen
linjavalinta; meidän on itse
voitava päättää ruokatuotannostamme ja sen puhtaudesta. Geenimanipulointiin sisältyy riskejä, joita me
emme tunne. Toivottavasti
ruoantuotantomme ja luontomme tunnetaan jatkossakin puhtaudestaan.
Ruoan huoltovarmuus
Maataloutemme tukipolitiikka on ollut tapetilla
EU-jäsenyydestä lähtien.
Jos etelän ja pohjoisen välinen tukiraja häivytetään,
ei pohjoinen Suomi saa olla
kärsijänä, kuten nykyisin on

käynyt hallituksen vapaaehtoisten leikkausten takia.
Brysselin patruunat eivät saa
päättää puolestamme.
Kaiken kaikkiaan on
syytä kysyä, liekö Suomessa koskaan nähty hallituksia joita kotimaisen ruoan
huoltovarmuus kiinnostaisi
vähempää kuin keskustavetoisia Vanhasen hallituksia.

Elämme metsistä
Suomi elää metsistä, sanottiin ennen. Ja siitä me
elämme yhä edelleen. Maaseutumme metsät ovat
olleet luomassa Suomen
hyvinvointia, ja näin tulee
olemaan jatkossakin jos
vain kehitämme metsäteollisuuttamme.

Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran merkitys Suomen
metsien hyvinvoinnille on
elintärkeä. Sen takia Kemera-rahoitus on jatkuvasti taattava. Hyvin hoidettuna metsämme tuottavat
hyvinvointia ja lämpöä,
elämyksistä puhumattakaan.

Uusiutuvaa energiaa
Uusiutuva energia on maaseudun uusi tulevaisuus.
Meillä riittää lääniä tuuli- ja aurinkovoimaloille.
Metsät tuottavat haketta
enemmän kuin pystymme
hyödyntämään.
Puun rinnalla turve
on kilpailukykyinen ener-

Vistbacka: veronkevennysten suunta on väärä
Kun tarkastusvaliokunta
antoi tästä kehysselonteosta lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle, se kiinnitti
huomiota koko valtiontalouden kehysmenettelyyn. Kehysmenettelyhän on toimivuudeltaan ja joustavuudeltaan erityisten haasteiden
edessä juuri talouskriisien
aikana. Tarkastusvaliokunta puuttui myös siihen, ettei
ole esitetty arvioiden taustalaskelmia tai lähtöoletuksia
siten, että esimerkiksi niiden
luotettavuutta voitaisiin
kunnolla tarkastella. Tämä
on tilanne myös talouden elvytystoimien osalta, joiden
perusteluita ei kehysmuistiossa juuri mainita.
Näin ollen hallituksen toimenpiteet vaikkapa

työttömyyden hoitamiseksi
jäävät ilman perusteluita ja
selkeitä vaikutusarviointeja.
Valtiovarainvaliokunnan
mietinnössä annetaan kehysmenettelystä turhankin
positiivinen kuva, vaikka
toki myönnetään, että sen
toimivuudesta ei ole kokemuksia kriisitilanteissa.
Perussuomalaisten mielestä tiukat kehykset tulevat
vaikeuttamaan entisestään
elvytystoimia, joita on pakko tehdä, että kasvavaa työttömyyttä pystyttäisiin edes
jollain tavoin hillitsemään.
Se vapaus, joka kehysmenettelyssä on annettu sisäisten
siirtojen tekemiseen, ei tule
juuri lainkaan helpottamaan
työttömien tai työttömyysuhan alla olevien henkilöi-

den tilannetta. Kehyksien
painopistettä pitäisi siirtää
hyväosaisuuden edistämisestä köyhyyden torjumiseen.
Nykyisistä kehyksistä ei vain
yksinkertaisesti löydy riittäviä ja nopeita toimenpiteitä
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten
elintason ja elämänlaadun
parantamiseksi.
Nythän
köyhyysrajan alapuolella
elävien kansalaisten määrä
kasvaa kokoajan.
Perussuomalaisten mielestä valtiontalouden kehykset vuosille 2010-2013
on alimitoitettu meneillään
olevaan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen nähden.
Vuosien 2008 ja 2009 budjetit ja lisäbudjetit sisältävät
n. 3 miljardin euron edestä

elvytystoimia. Näistä veronkevennyksiä on n. 2,3
miljardia ja menonlisäyksiä
vain n. 0,7 miljardia. Elvytys on vahvasti painottunut siis veronkevennyksiin.
Kun nämä kevennyksetkin
on vielä toteutettu parempiosaisia suosivasti, niin
suunta on perussuomalaisten mielestä täysin väärä.
Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on kyllä
kaunista tekstiä, mutta valiokunnan enemmistöllä
ei kuitenkaan ole mitään
huomautettavaa selonteon
johdosta, vaikka maata uhkaa todellinen taloudellinen
lama irtisanomisineen ja lomautuksineen. Ja kun mietinnössä enemmistö edellyttää, että tilannetta seu-

rataan tiivisti ja tarvittaessa
tehtyjen toimien riittävyyttä
arvioidaan uudelleen, niin
sekin on jo nyt ajastaan
jäljessä oleva kannanotto.
Kyllä jo, ainakin perussuomalaisten piirissä, tiedetään
että esim. työllisyyskehityksen kannalta toimet ovat
olleet täysin riittämättömiä!
Kun hallitus pitää tiukasti kiinni valtion tuottavuusohjelmastaan, joka on
selvä julkisen sektorin alasajo-ohjelma, niin se aiheuttaa monenlaista vahinkoa
suomalaiselle yhteiskunnalle. Reuna-alueilta uhkaavat
hävitä viimeisetkin valtionhallinnon palvelut. Rikollisuus saa lisää jalansijaa.
Harmaatalous rehottaa ja
sen kautta valtion verotulot

pienenevät entisestään, eikä
rikoshyötyjä saada tuomittua ja perittyä. Kehyksissä
olisi pitänyt taata riittävä
henkilöstö poliisille, tullille ja rajavartiostolle, sekä
syyttäjälaitokselle ja tuomioistuimille. Nyt rikosten
tutkinta pitkittyy ja osa ehtii
vanhentua. Wincapita-tyyppisiin, massiivisiin tutkintaoperaatioihin olisi saatava
välittömästi irrotettua riittävästi rikostutkijoita siten,
ettei muu rikostutkinta vaarannu. Sama varautuminen
tulisi tehdä myös syyttäjä- ja
tuomioistuinlaitosten osalta. Myös turvapaikkahakemusten käsittelyjä on nopeutettava, jotta hakijoiden
aiheuttamat menot valtiolle
saataisiin minimoitua.
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■ PUOLUEHALLITUS

mea

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja

Koko Suomi asuttuna
Elävä maaseutu vaatii elämistä tukevaa politiikkaa.
Perussuomalaisten mielestä
Suomen on maaseutupolitiikassa lähdettävä siitä, että
maamme pidetään kauttaaltaan asuttuna.
Tämän toteuttamiseksi
tarvitaan toimivaa perustiestöä, terveyskeskuksia,
kauppoja, kouluja ja ennen
kaikkea työtä. Maanviljelys
perheviljelmien muodossa,
karja- ja metsätalous sekä
turismi tuottavat hyvinvointia ja varmistavat koko
maan asuttuna pitämisen.
Ei EU:n suurtilamalli.
Nuorissa tulevaisuus
Maaseutupolitiikan kärki
tulisi pitää erityisesti nuorissa. Maatalous on saatava
houkuttelevaksi vaihtoehdoksi suomalaisen nuorison
keskuudessa. Nuorten toimeentulo on taattava, sillä
samalla taataan kotimainen
huoltovarmuus.
Jätevesidirektiivi

giamuoto. Onkin käsittämätöntä, että rahtaamme
ulkomailta laivalasteittain
kivihiiltä sen sijaan, että
käyttäisimme kotimaista
turvetta. Mikähän mahtaa
olla peruste hallituspuolue
Vihreiden linjaan kivihiilen
rahtauksen puolesta, turpeen hyödyntämistä vastaan?

Esimerkiksi valtioneuvoston asetus talousjätevesien
käsittelyyn liittyen on suomalaisen maaseudun tappamista edistävää politiikkaa.
Harvalla on varaa maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja siitä, että Brysselin byrokraatit ovat tyytyväisiä. Keski-Euroopassa
tällainen on vielä kohtuukustannuksin järjestettävissä, mutta Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa

kohtuuttomat, jätevesidirektiivien kaltaiset
hulluudet pikemminkin
haittaavat kuin edistävät
maaseudun asuttuna pitämistä.
Ilman valtiovallan taloudellista tukea ei tätä
asiaa voida hoitaa. Puheena olevan valtioneuvoston asetuksen käyttöönottoa on perusteltu
muun muassa Itämeren
saastumisella.
Hyvät
kollegat, voin vakuuttaa
teille että Savosta ei valu Itämereen sitä ihteään
yhtään lusikallista.

Timo Soini

Suomen
maaseutupolitiikkaa

Auli Kangasmäki

Lopuksi totean asian,
jonka pitäisi olla itsestäänselvyys suomalaisille
poliitikoille. Maaseutupolitiikkamme on oltava suunnattu Suomen
maaseudun asukkaille, ei
Brysselin herroille.

Valtioneuvoston
maaseutupoliittinen selonteko,
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro 27.5.2009
Kansanedustaja
Pentti Oinonen

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

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

Pj Pentti Kettunen

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

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

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

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Vesa-Matti Saarakkala

KYMI

3. varapuheenjohtaja
Kissikuja 16, 61300 Kurikka
Puh. 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

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

LAPPI
Harri Tauriainen
Ruotsintie 21, 94700 KEMI
Puh: 040-726 6842
harri.tauriainen@gmail.com

Ossi Sandvik

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

Palautekeskustelu
valtioneuvoston
selonteosta valtiontalouden kehyksistä
vuosille 2010 - 2013
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro,
Kansanedustaja
Raimo Vistbacka
3.6.2009

Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865

KAINUU

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

lestä on todella valitettavaa, jos eduskunnan enemmistö tulee hyväksymään
nyt palautekeskustelussa
olevan kehysmietinnön. Se
johtaisi vääjäämättä suurtyöttömyyteen, julkisten
palveluiden heikentämiseen
entisestään sekä siihen, että
suuri osa väestöstä ajautuu
jopa kurjuuden rajamaille.

Pj Pekka Leskinen

Pj Arto Välikangas

Vimpeli
Puh. 040-525 7488
r.hongisto@pp.inet.fi
www.reijohongisto.fi

aikaistaa laajasti niitä kohteita, joita on suunnitelmissa tuleville vuosille, vaikka
velkarahalla. Tulevat maksajatkin olisivat varmasti
tyytyväisempiä, kun maksun aikana pystyvät tiedostamaan mihin järkeviin
hankkeisiin velkarahat on
käytetty. Myös metsissä olisi kyllä työtä. Nuoret metsät odottavat tekijäänsä,
mutta Kemera-rahat ovat
jälleen kerran loppumassa.
Niihin olisikin saatava lisäystä ainakin 20 miljoonaa
euroa. Hämmästyttävää
myös on, että suomalaisen, perheviljelmäpohjaisen
maatalouden turvaamiseen
ei kehyksistä valitettavasti
löydy juurikaan tukea.
Perussuomalaisten mie-

ETELÄ-SAVO

HELSINKI

Reijo Hongisto

Tekemätöntä työtä olisi.
Meillä on suuri joukko erilaisia työllistäviä hankkeita,
kunhan vain saataisiin rahoitus kuntoon. Rakennusalan
syöksyä voitaisiin helpottaa,
kun varoja osoitettaisiin
esim. homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten
korjausrakentamiseen. Nyt
aiheutetaan typerällä politiikalla yhteiskunnalle suuria
ja arvaamattomia menoja
pitkällä tähtäimellä.
Perusväylänpidon rahoitusta lisäämällä saataisiin
tehtyä järkeviä töitä, jotka
on kuitenkin tehtävä jossain
vaiheessa, jos maa halutaan
pitää kauttaaltaan asuttuna. Lisärahoitus myös hidastaisi ilmastonmuutosta.
Valtiovallan tulisikin nyt

Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

Seppo Huhta
Välimäki 1 A, 02260 ESPOO
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi

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

Maria Lohela
TURKU
Puh. 041 544 6443
maria@marialohela.fi
www.marialohela.fi

Pirkko Mattila

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

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

VARSINAIS-SUOMI

Raimo Vistbacka

Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi

Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Pj Lauri Heikkilä
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VANTAAN PERUSSUOMALAISET

Vantaan Perussuomalaiset ry:n
hallitus vuonna 2009

Timo Soini ja Vesa-Matti Saarakkala olivat puhumassa Kankaanpään torilla 5.6. viimeisenä
perjantaina ennen äänestystä. Timo Soini kertoi olevansa tyytyväinen siitä, että nyt on
tulossa poliittinen muutos, mutta se on vaatinut valtavan määrän työtä. Vaaliruljanssi oli
pitkä ja raskas, mutta fiilikset jälkeenpäin hyvät. Timo kiitti koko kenttäväkeä, jolla myös
on takanaan kova vaalityö.

Vantaan kaupungintalo. Vantaan Perussuomalaisten ryhmähuone. Vantaan porukkaa
kokoontuneena keväällä 2009. Seinällä Vantaan kartta ja kunnallisvaalien 2008 voitokas
julisteemme.

Puheenjohtajana jatkaa
Arja Niemelä. Varapuheenjohtajaksi valittiin
edelleen Kalle Ylimutka.
Sihteeriksi valittiin Petri
Falzon ja taloudenhoitajana jatkaa Terhi Raudanmaa.
Hallituksen jäsenet:
Arto Dahlman, Petri Falzon, Jukka Helin, Pietari Jääskeläinen, Minna

Kankkonen, Marja Kyyrö,
Hannu Kärkkäinen, Ritva
Laitinen, Pauli Artturi Luttinen, Juha Malmi, Terhi Raudanmaa ja Kalle Ylimutka.
Hallituksen varajäsenet
järjestyksessä: Teijo Kakko, Seppo Papunen, Mika
Cunelius, Juhani Valkonen,
Tony Vuori, Ritva Eskelinen, Pauli Tamminen ja Juha Simonen.

Perussuomalaisilla on
tällä hetkellä Vantaan valtuustossa kahdeksan valtuutettua! Ennen ei yhtään. Nyt
ryhmä on puolueista neljänneksi suurin. Puolueemme
hoitaa myös lukuisia luottamustehtäviä merkittävissä
lautakunnissa ynnä muissa,
kaupunginhallitusta myöten.
Pauli Artturi Luttinen, Vantaa

SEINÄJOKI
Perussuomalaisten Seinäjoen osasto päätti valita uudeksi
pj:ksi Juha Poutasen. Poutanen on Seinäjoen kaupunginvaltuustossa varajäsenenä sekä Peräseinäjoen asukaslautakunnassa sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustossa varsinaisena jäsenenä. Entinen puheenjohtaja
Eino Koivula jatkaa varapuheenjohtajana.

Vesa-Matti Saarakkala kertoi, että ihmisten mielipiteistä näkee selvästi Perussuomalaisten
saaneen muutoksen aikaan. Perussuomalaiset määrittävät tämän hetken politiikan sisällön. Hän myös kritisoi vanhojen puolueiden tapaa kalastella Perussuomalaisten vanavedessä. Puolueemme on alusta saakka ollut kiinnostunut nukkuvien äänestäjien herättämisestä, vanhat puolueet kiinnostuivat heistä vasta kun me saimme heidät liikkeelle.

Kutsu Perussuomalaiset Naiset ry:n
vuosikokoukseen
Perussuomalaiset Naiset ry:n vuosikokous pidetään Kotkan Seurahuoneella
lauantaina 27.6.2009 alkaen klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, minkä lisäksi päivän ohjelmassa on
Sapokan puistoon tutustuminen sekä järjestökoulutusta.
Sunnuntaina 28.6. voimme tutustua
Kotkan nähtävyyksiin, esimerkiksi Merikeskus Vellamoon.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Marja-Leena Leppänen (040-775 1757)
tai Iiris Peltomaa (050-342 5325,
iiris.peltomaa@kolumbus.ﬁ).
Ilmoittaudu pikaisesti Marja-Leenalle tai Iirikselle, mikäli haluat majoittua

kokoushotelliin! Kahden hengen huoneen
hinta on 112 e/vrk (S-etukortilla 103 e/vrk).
Kukin osallistuja maksaa majoituksensa
paikan päällä. Perussuomalaisten Naisten
majoituskiintiöön voimme ottaa varauksia 19.6. saakka tai kunnes kiintiö täyttyy. Toimi siis nopeasti!
Tavataan kesäisessä ja merellisessä
Kotkassa!
Perussuomalaiset Naiset ry:n
hallituksen puolesta
Marja-Leena Leppänen, puheenjohtaja
Marjo Pihlman, toiminnanjohtaja
Iiris Peltomaa, sihteeri

Perussuomalaisten mainonta puree. Kuvan otti Hannu Kärkkäinen.
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VAPAA SANA

Roskapankit
vihdoin kuriin!

Veteraanien perintö
nykyajassa
Veteraanien oikeuksien puolustaminen on aina ollut minulle kunnia-asia. Lähihistoriamme tietämys on tärkeää, jotta oppii tuntemaan
juurensa, ja täten koko
olemuksensa. Nykyaikana
omien juuriensa ja perinnön
etsiminen on yhä harvinaisempaa. Uusi sukupolvi ei
ole enää välttämättä syntynyt kuuntelemaan veteraanien tarinoita. Itselläni molemmat isoisät ovat veteraaneja.
Isänmaallinen kasvatus on
ollut itsestäänselvyys.
Nämä ovat yleisiä puutteita nykykasvatuksessa, ja
nuorilla on suuri aukko sivistyksessä koskien lähihistoriaamme. En tiedä ketä syyttää
asiasta, mutta näin se on. Ken
ei historiaansa tunne, ei opi
tuntemaan itseänsä. Meillä
olisi tänä päivänä paljonkin
opittavaa varsinkin niistä arvoista, joita vielä isoisämme
ja -äitimme puolustivat.

On ollut liian helppoa
ja rauhallista, joten on ollut
helppo unohtaa, miten hiuskarvan varassa koko kansallinen olemassaolomme
on ollut. Toki kansalliseen
itsemääräämisoikeuteemme on tulossa valitettavasti
muutoksia EU:n perustuslain myötä. Itse teen viimeisen asti työtä estääkseni sen.
Haluaisin ratkaista nämä puutteet kansallisessa

itsetunnossa esim. uuden
historian koulutusohjelman myötä. Tällaisia mahdollisuuksia on paljon.
Suomen historian oppi
on aloitettava jo lapsena.
Opettajien on oltava motivoivia ja kertoa elävästi,
mistä me suomalaiset olemme tulleet, ja miksi saamme
elää Suomessa. Kyse on nyt
siitä, että uskallan väittää,
että jos nuorisomme tule-

vaisuudessa arvostaisi ja
tuntisi juurensa, eivätkä
pitäisi kaikkea itsestäänselvyytenä, saisimme rohkeammat ja viisaammat
päättäjät tulevaisuuteen.
Osaammeko enää ajatella niin, että autuus joskus
loppuu? Vaikka taantumaa
ja lamaa hehkutetaan, olemme silti onnekkaiden joukossa, jos luomme katseet
muualle maailmaan. Tätä
kun ei arvosteta. Tähän haluan muutoksen, ja mikä siihen opettaisikaan paremmin
kuin katsominen sitä, miten
maamme on rakennettu.
Kunnia heille, jotka maamme itsenäisyyden antoivat.
En jää seisomaan menneisyyteen, mutta kuten sanottu; ken menneisyyttään ei
tunne, ei menesty tässäkään
päivässä.

Heikki Tamminen
Salo

Vanhuksista uusi rahasampo
Tuotteistaminen ja ulkoistaminen ovat ajan termejä
kunnan päätöksissä ja toiminnassa. Valitettavasti tämä koskee myös vanhuksia.
Ikä-ihmisestä on tullut tuote, kauppatavaraa. Laitos- ja
palveluasuntopaikat ulkoistetaan niille, jotka edullisimmin vanhuksia hoitavat.
Tämän suunnan on myös
Hämeenlinna ottamassa.
Vanhusten asumiseen keskittyviä yrityksiä on tulossa

useita Hämeenlinnaan. Nämä yritykset ovat nopeasti kasvavia suuria voittoja
tekeviä yrityksiä. Ne ovat
myös kiinnostavia sijoittajien kaupankäynnin kohteita.
Näissä yrityksissä ikä-ihminen on todellakin tuote, jonka avulla pyritään tekemään
mahdollisimman suurta voittoa. Onko toiminta eettistä?
Eihän yrityksiä voi
moittia hyvästä liikeideasta. Ennemminkin voi kysyä,

ovatko kunnan ratkaisut
eettisiä, kun antavat apua ja
turvaa tarvitsevat vanhukset
näiden yritysten pelinappuloiksi ostamalla paikkoja
niille vanhuksille, jotka eivät
siihen itse varojensa vähyyden vuoksi kykene. Miten
vanhuksille käy, kun yritys
myydään? Entä mistä kuluja vähennetään, kun yritys
ei ole tuottanut tarpeeksi
voittoa ja sijoittajat vaativat
voittotavoitteen täyttymistä?

Kunnan omien palveluiden vähentäminen on hyvin
lyhytnäköistä toimintaa
ja siitä saatujen säästöjen
saaminen on kyseenalaista.
Tekeväthän kunnalle ostopalveluita tarjoavat yritykset vielä hyvää voittoa kunnalta saamistaan maksuista!

Marianne Koivisto
Ikä-ihmisten lautakunnan jäsen
Hämeenlinna

Ammattikoulutusta uusittava
Ammattikoulunsa keskeyttäneiden nuorten määrä
on ihan liian suuri. Tulisi
miettiä, miten nuori saadaan pysymään koulussa
loppuun asti. Näin saisimme ehkäistyä sen syrjäytymisen polun, mikä niin
monia nuoria odottaa jos
ei valmistuta ammattiin eikä saada opinnoista mitään
todistusta.
Ne nuoret, joiden kanssa olen keskustellut, kritisoivat opetusta. He tuntevat
että se on tylsää ja hidasta
.Motivaatio loppuu kesken
koulutuksen.

Ammattikouluun hakeutuvat nuoret ovat" tekijöitä", eivät välttämättä niinkään "lukijoita". Ammattikoulussa on joitakin aineita,
mitä nuori ei koe tulevassa
ammatissa tarvitsevansa.
Riittävän hyvä sivistystaso
saadaan jo peruskoulussa.
En ymmärrä, miksi on
ammatti-aloja, joiden koulutuksen pituus riippuu siitä
onko ylioppilas vai ei. Vuosi
lisää opiskelua jos et ole ylioppilas. Minusta se on kuin
rangaistus.
Tarkoitushan on tähdätä mahdollisimman hyvään

ammattitaitoon. Ammattikoulutus pitäisi saada intensiivisemmäksi, jotta alun
innostus säilyisi, pois turhat
tunnit (äikät,matikat jne.)
ja niiden sijalle syventäviä
taitoja omasta ammatista.
Näin myös vapautuisi opettajia peruskoulun puolelle ja
luokkakokoja voitaisiin siten
ala- ja yläasteella pienentää.
Ammatillisista oppilaitoksista jokainen voi ostaa
tuotteita sekä palveluja. Ehdotukseni on, että tehdään
ammattikouluista oppisopimuskouluja. Oppilaille
maksettaisiin pieni provisio

tehdystä työstä. Uskon, että näin saisimme oppilaat
opiskelemaan loppuun asti.
Nuoren työpanosta arvostettaisiin jo alkumetreiltä
asti, uskon että näin ammattikoulun arvostus saataisiin nousemaan.
Ammattikoulutus on
tuotava tälle vuosituhannelle! Jos ja kun vanha ei
tunnu toimivan, on rohkeasti otettava esiin uudet
mahdollisuudet.

Katriina Sundqvist
Ammattikoulun
käynyt yrittäjä

Eduskunnan pankkivaltuuston tai muun päättävän elimen on tosissaan otettava käsittelyyn ns. roskapankit!
Nuo pankit myöntävät helläkätisesti höpläytetyille lainoja useiden kymmenien prosenttien koroilla.
Mainoksissaan he sanovat, että lainaa tulee ”välittömästi”, ”nyt” tai ”heti”. Onko tämä laillista? Tämä jos
mikä saa todella vähävaraiset enemmän kuin varpailleen
tai hämmennyksiin. Oliko tarkoitus tämä?

Jorma E. Taivainen
Vantaa

Onko kallis euro
vientiteollisuuden
tuho?
Väitän, että valtava konkurssiaalto ja massatyöttömyys
ovat Suomessa jo tänä vuonna 2009 ikävä tosiasia, josta
EU:n ja EMU:n vastustajat jo kauan sitten varoittivat,
mutta täysin kuuroille korville. Erityisesti paperi-, metalli- ja elektroniikkateollisuus ovat kalliin euron vuoksi
suurissa vaikeuksissa! Meidän EU-hourupäämme (ministerit, kansanedustajat ja ylin virkamieskunta) pitäisi
asettaa valtakunnanoikeudessa vastuuseen tehdyistä valtiorikollisista päätöksistään ennen kuin mitään pahempaa pääsee tapahtumaan!
Tosiasia on, että meidän vientimme on tänä vuonna
romahtanut lähes 30 prosenttia! Onneksi edes yksi ministeri, Paavo Väyrynen, on herännyt, kun hän uutisille
totesi, että EMU-kytkentämme oli virhe.

FK Heikki Koivunen

Tämäkö on sitä
suvaitsevaisuutta?
Israel-Ruotsi-maaottelu Malmössä. Noin 6000 mielenosoittajaa ja huligaania on saapunut paikalle. Malmön
asukkaista 25 % on maahanmuuttajia. Mielenosoittajat
yrittävät murtautua poliisin saartorenkaan läpi. Kaikenlaista tavaraa lentää poliisia kohti.
Miksi ihmeessä? Tasa-arvon mallimaassa Ruotsissa
eri kansallisuudet eivät mielestäni elä sulassa sovussa.
Vaikka maahanmuuttoideologian mukaan näin väitetäänkin.

Nim. Aasillakin on häntä

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56,
00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä.
Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
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Pirkko Ruohonen-Lerner

Näin kesän kynnyksellä
moni laskeskelee, miten
paljon on mahtanut kerryttää vuosilomaansa. Koska
työelämä tänä päivänä on
niin monimuotoista, eivät
säännöt läheskään aina ole
kaikille selvät ja ne ovat
pitkälti myös työehtosopimuspohjaisia. Yleisistä pelisäännöistä sovitaan kuitenkin vuonna 2005 voimaan
tulleessa uusimmassa vuosilomalaissa.
Työntekijällä on oikeus
saada vuosilomaa 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä
lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä jatkunut
yhteen menoon alle vuoden,
työntekijällä on oikeus kahteen arkipäivään jokaiselta
täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Pituutta
laskettaessa päivän osa
pyöristetään täyteen lomapäivään.

Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi lasketaan
sellainen kalenterikuukausi,
jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää. Jos työntekijälle
ei sopimuksensa mukaisesti
kerry niin montaa päivää
yhtenäkään kuukautena,
lasketaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi
myös sellainen kalenterikuukausi, jolta työtunteja
on kertynyt vähintään 35.
Loma-ajan palkka ja
lomakorvaukset
Vuosilomansa ajalta työntekijällä on oikeus saada vähintään keskimääräinen tai
säännönmukainen palkkansa. Jos työntekijä ei ole vuosilomalla palkanmaksukauden aikana, suhteutetaan
loma-ajan palkka siten, että
se vastaa työntekijälle muuten vastaavalta ajalta maksettavaa palkkaa.

Työsuhteen aikana työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena yhdeksän
prosenttia, tai jos työsuhde on jatkunut lomakautta
edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden,
11,5 prosenttia palkasta.
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus vuosiloman sijasta saada lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei
siihen mennessä ole saanut
palkkaa tai lomakorvausta.
Vuosiloma annetaan
työntekijälle työnantajan
määräämänä ajankohtana,
elleivät työnantaja ja työntekijä ole keskenään muuta
sopineet. Vuosilomasta 24
arkipäivää on sijoitettava
kesälomakaudelle. Talviloma on annettava viimeistään seuraavan lomakauden
alkuun mennessä.
Lähde: Vuosilomalaki
18.3.2005/162
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■ LYHYET
Olen huomannut, että mitä enemmän ihmiset valehtelevat ja pyörittävät toisia ihmisiä kuin pärekeppoja, sitä enemmän sellaisiin ihmisiin luotetaan. Sitten kun joku puhuu rehellisesti, sitä ei
uskota.Tästä on tullut kokemusta. Minä en lähde
taistelemaan ketään enkä mitään vastaan. Kyllä
asiat kolahtaa ajan kanssa jokaiselle, joka totuutta
etsii. Niin se on käynyt minullekin. Mut tämän päivän ihmiset tuntuu etsivän sitä tuttua ja turvallista.
Ihmiset ei halua muuttua, eikä välitä muutoksista.
Jaana Luoma, Toholampi

Tämä maakuntayhtymä, joka on lähtenyt viisaina
miehinä ja naisina tuomaan hyvinvointia Kainuun
nälkämaahan. Olemme nähneet tämän lupauksen.
Emme ole halunneet tätä kurjuutta. Itse olette verorahoilla, järjettömällä toiminnalla ja palkoilla
saaneet alijäämät budjettiin. Suuret palkat, joista
ette luovu, tulevat kunnille kalliiksi kuntajohtajia
myöten. Rahan ahneutta kaikkialla. Kulkukauppiaita Suomen omaisuuden myyntiin riittää.
Elsi Oikarinen
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan allekirjoittaa viestisi. Viestit numeroon
0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.
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