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Perussuomalaisille Nuorille oma
piirijärjestö Etelä-Pohjanmaalle
Perussuomalaiset Nuoret ry perusti sunnuntaina 16.8. Etelä-Pohjanmaalle oman piirijärjestön. Piiri käsittää sekä Etelä-Pohjanmaan
että Pohjanmaan maakunnat.

sivu 15

Tarvitseeko Suomi metsätalousministerin?
Raimo Vistbacka pohtii kirjoituksessaan viime vuosien tapahtumia
metsien hoidossa ja puun hyödyntämisessä.
- Ainainen vaje Kemera-rahoituksessa sekä energiapuun ja
erityisesti energiarangan talteen saannissa panevat vakavasti
pohtimaan pitäisikö seuraavassa valtioneuvostossa olla oma
ministeri, joka paneutuisi yksinomaan näihin asioihin. Nyt ne
tuntuvat jäävän liiaksi lapsipuolen asemaan, Vistbacka kirjoittaa.

sivu 17
sivut 4-5

Kohu vaalirahoista jatkuu,
Perussuomalaisilla ei ole salailtavaa

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja

Pentti Oinonen:

Auli Kangasmäki:

Vesa-Matti Saarakkala:

- Kaikkine salailuineen ja venkoiluineen vaalirahasoppa oli oiva esimerkki vanhojen puolueiden
ylimielisestä suhtautumisesta kansalaisiin.

- Poliitikkojen röyhkeys paistaa nyt läpi.
Vanhojen puolueiden poliitikot ovat käyttäneet
valtakirjaansa aivan väärin.

- Perussuomalaisilla on asiat kunnossa, ja äänestäjien on syytä muistaa tämä keskustelu seuraavissa
eduskuntavaaleissa.

Etelä-Savon perussuomalaiset
retkeilivät Valamoon

Tässä numerossa:

Etelä-Savon piirin aktiivi, heinäveteläinen
”Olli” Olavi Eteläinen organisoi retken sisävesialus M/S Sergeillä kanavia pitkin Juojärvelle
ja Valamon luostariin.

Parkanossa uskotaan yhteistyön voimaan

12

Iloinen kohtaaminen Seinäjoella

18

Vapaa Sana

22
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Tuloksetonta työtä Lahdessa
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Nopeiden päätösten paikka
Natoon liittyminen noussee julkiseen
keskusteluun palkkaneuvottelujen ja
valtionbudjetin laatimisen jälkeen.

Ovatko suomalainen sotilasjohto ja asejärjestelmät
yhteensopivia Naton järjestelmien kanssa tulevaisuudessa? Tulemmeko valitsemaan lännen idän sijasta?
Mielestäni Suomen on säilytettävä itsenäiset puolustusvoimat, emme saa sitoutua
sotilasliittoihin.

Ruotsi puolustaa
maataan viimeiseen
suomalaiseen asti
Ruotsi teki taannoin päätöksensä muuttaa omat
asevoimansa ammattisotilaiden muodostamaksi
pieneksi armeijaksi. Kustannuksia säästyy Ruotsilta
suuri summa, kun se luopuu

■ PUOLUESIHTEERI

kalliista reserviläisjoukkojen ylläpidosta.
Mielestäni peitelty totuus asiassa kuitenkin piilee
Suomen erittäin suurissa
reserviläisjoukoissa. Yleinen asevelvollisuus Suomessa takaa ruotsalaisille
suomalaisten reserviläisarmeijakunnan mahdollisia
uhkia vastaan. Mielestäni
todellinen uhka nykypäivänä on kansainvälinen
terrorismi. Ruotsi säästää
omissa puolustusmäärärahoissaan erittäin paljon ja
pystyy pitämään yllä hyvinvointiyhteiskuntaa, kun
taas Suomi joutuu ajamaan
palveluitaan kunnissa alas.
Suomessa joudutaan laman

keskellä säästämään monesta tarpeellisestakin asiasta.
Uskon, että ruotsalaisten
päätöksentekokabineteissa
on tarkkaan huomioitu veljeskansa Suomen sotilaalliset päätökset ennen kuin
päätös ammattiarmeijasta
on syntynyt.
Todelliset uhat
nykypäivänä
Itämeren lisääntynyt öljytankkeriliikenne on Suomen rannikolle todellinen
nykypäivän
uhkatekijä.
Helsingin edustalla olevista Isosaaresta ja Kuivasaaresta on lyhimmillään vain
noin 18 kilometriä matkaa

kansainvälisille vesille, joilla öljytankkerit seilaavat.
Suuren öljyonnettomuuden
sattuessa ja epäsopivissa
tuuliolosuhteissa rannikkomme saastuu kokonaan
öljystä noin kuudessa tunnissa. Pohjoistuuli alueella
ei ole tavallista, jolloin öljy
kulkeutuisi Viron rannikolle. Tilastollinen tosiasia on,
että yleensä alueella tuulee
Suomen rannikkoa kohti.
Öljyntorjunta-alukset Halli
ja Hylje ovat kirjaimellisesti pisara meressä muutaman kilometrin mittaisine
öljyntorjuntapuomeineen.
Öljyonnettomuuden sattuessa Suomenlahdella on
öljyntorjuntamahdollisuus

nykyisillä öljyntorjuntalaitteilla olematon.
Osa itämerellä liikennöivien alusten omistajamaista ei ole useista kansainvälisistä yrityksistä huolimatta liittynyt kansainväliseen
sopimukseen, joka velvoittaa
maita varustamaan öljynkuljetuslaivat kaksoispohjilla.
Pohjakosketuksen saatuaan
laivan uloin pohja vaurioituu, mutta sisempi pohja estää laivaa päästämästä lastina olevaa öljyä mereen.
Tosiasiat pitää tunnustaa poliittisessa päätöksenteossa ja toimia ennaltaehkäisevästi Suomen ja
suomalaisten
parhaaksi
mahdollisimman nopeasti.

nuorelle pitää kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta tehdä
yksilöllinen suunnitelma
tulevaisuuden varalle. Järjestelmä testataan nyt, kun
nuorten työttömyys on hälyttävän korkealla.
Mikäli valtio ja työnantajat eivät tosissaan ala
miettiä radikaaleja muutoksia, on odotettavissa, että sosiaaliset ja taloudelliset
ongelmat tulevat näkymään
varsin ikävässä muodossa.
Ei ole viisasta pitää nuoria
työttöminä, samaan aikaan

kun eläkeikää lähenevät vajaakuntoiset pidetään puoliväkisin työelämässä, vaikka
he olisivat jo valmiita lähtemään eläkkeelle.
Nuoret ansaitsevat mahdollisuuden. Yhteiskunta ei
silti voi ratkaista yksilöiden
kaikkia ongelmia. Ellei nuori arvosta työtä, elämältä ei
kannata paljoa odottaa.
Opiskelu ja hyvin tehty työ
palkitsee. Kotien tehtävä on
kasvattaa näihin asioihin.

ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi

Nuorisotyöttömyys
on kansallinen häpeä
Suomen nuorisotyöttömyys
oli kymmenen vuotta sitten
EU:n kärkeä. Tilanne parani talousnousun myötä,
mutta nyt nuoret kansoittavat taas kortistoja. Tilastokeskuksen mukaan 140 000
nuorta aikuista etsii työtä,
heistä 40 000 ei opiskele
eikä käy töissä. Opiskelun
peruskouluun jättäneitä
naisia on noin 10%. Nuorten miesten osalta tilanne
on synkempi, viidesosalla
ei ole mitään peruskoulun
jälkeistä koulutusta ja joka
neljäs on työtä vailla

Syrjäytyminen maksaa
Monelle nuorelle ensimmäisten työkokemusten
saaminen ei ole helppoa.
Työttömyys pitkittyessään
voi johtaa syrjäytymiseen,
mikä on inhimillinen katastroﬁ ja käy kalliiksi yhteiskunnalle. Valtiotalouden
tarkastusvirasto on vuonna
2007 julkaisemassa raportissaan laskenut, että yhden
nuoren syrjäytyminen lopullisesti työelämästä maksaa 27 000 euroa vuodessa.
Jos syrjäytyminen kestää 40
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vuotta, yhdestä syrjäytyneestä aiheutuu 700 000 euron kansantulon menetys.
Työttömät nuoret ovat
erilaisissa elämäntilanteissa,
siksi tarvitaan laaja-alaisia
toimia. Oppivelvollisuuden
ulottamista toisen asteen
koulutukseen tulisi harkita.
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Lisäksi yhteiskunnan tulisi
tarjota koulutetuille nuorille todellisia mahdollisuuksia yksityisyrittäjyyteen.
Nuoret tarvitsevat
ohjausta
Työttömyystilanteissa nuoret tarvitsevat yksilöllistä
ohjausta. Vuonna 2005
Suomessa astui voimaan
nuorten yhteiskuntatakuu,
jonka tarkoituksena on ohjata nuoria töihin tai koulutukseen. Takuun mukaan
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Eduskunnassa sanottua

Eipäs hötkyillä
Perussuomalaiset saivat EU-vaaleissa
poikkeuksellisen kovan tuloksen.
Siitä ei pidä ylenpalttisesti riehaantua.
EU-vaali on pitkälti henkilövaali ja
vasta toissijaisesti puoluevaali. Voimme
silti olla ylpeitä tuloksestamme, mutta
samalla meidän pitää ymmärtää, että
sama ei automaattisesti toistu eduskuntavaaleissa.
Huvittuneena olen seurannut julkista kommentointia
siitä, että samat tahot, jotka
ovat toitottaneet ”Soinin
yksinvaltiutta ” puolueessa,
huutavat nyt Soinia Brysselistä apuun, kun gallup
heilahti virhemarginaalissa.
Juuri käydyt yleisurheilun
MM-kisat osoittivat, että kyläkilpailuissa heitetyt tulokset eivät pitkälle
auta, kun tosipaikka on
edessä. Perussuomalaisten
kannatuspiikki pitää ajoittaa vaaleihin. Siksi ei pidä

hötkyillä. Tuumaustunti on
rakennuksillakin tärkeä, silloin mietitään, mitä tehdään
ja miksi ja sitten toteutetaan
suunnitelma. Olen Brysselissä keskimäärin kolme
päivää viikossa, enkä ole
mihinkään kadonnut.
Kävin Karkkilan ja
Vihdin Perussuomalaisten
kanssa tapamassa tori- ja
markkinakansaa viime viikon lopulla. Vastaanotto
oli erittäin hyvä. Olen varma, että pärjäämme näissä
uusintavaaleissa. Meillä

on hyvät ehdokkaat, jotka
kaikki tuovat ääniä. Olen
kuullut, että Loviisan kuntaliitosvaaleissa meillä on
koossa jo tuplasti se ehdokasmäärä, jolla viimeksi
vaalit voitettiin ja saatiin
kolme valtuustopaikkaa.
Kannatus mitataan vaaleissa, muu on gallup-viihdettä,
joskus se on parempaa, toisinaan huonompaa.
Paikallinen työ ratkaisee.
Siinä vastuu on piireillä ja
paikallisyhdistyksillä. Esitän
tulevassa puoluehallituksessa tämän työn resurssien lisäämistä. Kestävä kasvu lähtee kentän työstä, jokaisesta
Perussuomalaisesta.
Vennamo on
ajankohtainen
Moni meistä muistaa Veikko Vennamon. Hän on tänä
syksynä paljon esillä. Meri
Vennamo kirjoitti kirjan
isästään ja Helsingin kaupunginteatteri teki näytelmän Valtakunnan Häirikkö, pääosassa on Pertti

Sveholmin esittämä Veikko
Vennamo. Olen kirjan lukenut ja näytelmän katsonut. Merkittävin oivallus
molemmista on sisältöön
kajoamatta, että Veikko
Vennamo on jättänyt jäljen,
joka muistetaan. Pitää elää
niin, että tuntuu.
Oma käsitykseni Veikko Vennamosta ja hänen
elämäntyöstään on myönteinen.
Perussuomalaisilla ei
ole yksinoikeutta Veikko
Vennamon poliittiseen perintöön, se kuuluu koko
Suomen kansalle.
Monivuotisena Veikko
Vennamon työtoverina sain
arvokasta oppia, ilman rahaa, mutta en ilmaiseksi.
Yksi keskeinen opetus oli,
että teoreettinen tieto ei
yksin riitä, jos ei sitä voi
sulattaa käytännön elämässä taidoksi. Vennamo oli
taistelija, eikä ruikuttaja ja
voivottelija. Virheitäkin tuli, mutta tekevälle sattuu.
Taisteleva politiikka on aina tarpeen ja ajankohtaista.

Kuva: Harri Lindell

Eduskuntatalon
peruskorjaus jatkuu
Eduskunnan kiinteistöjen peruskorjausvuorossa on B-siipi, eli Eduskuntatalon pohjoispuolella oleva kansanedustajien työhuonesiipi.
Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan
Mannerheimintielle uusi kaikille esteetön sisäänkäynti Eduskuntataloon, sekä sen yhteyteen vierailuja tukevia tiloja.
Peruskorjauksen lähtökohtana on talotekniikan uusiminen. Kansanedustajien
työhuoneisiin rakennetaan nyt ensimmäistä kertaa jäähdytysjärjestelmä. Sisätilojen
energiatehokkuutta parannetaan mm. asentamalla ikkunoihin uudet nykyteknologiaa
edustavat umpiolasielementit, jotka estävät
aiempaa huomattavasti paremmin auringon
lämpösäteilyn pääsyä huonetilaan. Työhuoneiden kiinteät kalusteet kunnostetaan, ja
esimerkiksi työpöytä muutetaan korkeudeltaan säädettäväksi.
Nyt alkanut korjausvaihe valmistuu kesällä 2010. Rinnakkain jatkuu myös peruskorjauksen muiden vaiheiden suunnittelu.
Eduskunnan syysistuntokausi alkaa tiistaina 8. syyskuuta 2009 kello 14.00.

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
Onko Suomessa varauduttu tarpeeksi sikainfluenssaan?

EI

49,1 %

(1114 ääntä)

KYLLÄ

50,9 %

(1156 ääntä)

PerusSuomalainen 11/2009 ilmestyy

18.9.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 9.9.2009.
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Valetarkastajat kauppaavat ensiapupakkauksia
Eri puolella Suomea on esiintynyt tapauksia, joissa
henkilö esiintyy työsuojelutarkastajana ja myy työpaikoille ensiapupakkauksia. Henkilö on tarkastanut
työpaikan ensiapukaapin ja todennut sen työsuojelusäädösten vastaiseksi. Samalla hän on kaupannut ensiapupakkausta, joka on myöhemmin postin kautta
tuotuna maksanut huomattavasti sovittua enemmän.

Vaalirahoitusilmoitukset
jätettiin määräajassa
Kaikki vuoden 2009 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset, eli EU-parlamenttiin valitut ja heidän varajäsenensä, jättivät lakisääteiset vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa 10. elokuuta 2009
mennessä. Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkistaa ilmoitukset ja antaa eduskunnalle kertomuksen niistä ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden
valvonnassa viimeistään tammikuussa 2010. Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoituksia saapui
Valtiontalouden tarkastusvirastoon määräaikaan
mennessä 19 kappaletta. Ilmoitusvelvollisia olivat
vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa Euroopan
parlamentin jäseniksi valitut ja vaalien tulosvahvistuksessa varajäseneksi määrätyt.

Jokelan ampujalle
aseluvan myöntänyt
poliisi ei ylittänyt
harkintavaltaansa
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt yhtyy Jokelan koulusurmien tutkintalautakunnan raportin
johtopäätökseen, että surmien ”tekijä sai luvan ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon suhteellisen helposti, mutta sen myöntäminen tapahtui lakia
ja sen aikaista käytäntöä noudattaen”. Luvan myöntänyt poliisipäällikkö ei ylittänyt harkintavaltaansa,
kun hän myönsi luvan hankkia pienoispistooli.
Apulaisoikeusasiamies Lindstedtin mukaan
olisi kuitenkin ollut perusteltua selvittää perusteellisemmin hakijan ampumaharrastusta, koska hän
oli ollut ampumaseuran jäsen vasta kuukauden.
Harrastus jäi pelkästään hakijan oman, suppean
ilmoituksen varaan. Lisäksi olisi voinut haastattelemalla selvittää tarkemmin hakijan sopivuutta
pitämään hallussaan ampuma-asetta.
Samana päivänä, kun poliisipäällikkö myönsi
aseluvan, tuli voimaan sisäasiainministeriön ohje
aselupakäytäntöjen yhtenäistämisestä. Tämä ohje tiukensi jonkin verran suhtautumista aseluvan
hakijan haastatteluun. Kauhajoen tapahtumien
jälkeen ohjeistusta tiukennettiin vielä selvemmin.

Koulurauha-ohjelma
edistää turvallisuutta
Suomen kouluihin julistettiin koulurauha keskiviikkona 19. elokuuta Kuopiossa. Julistus aloitti
lukuvuoden 2009-2010 Koulurauha-ohjelman.
Ohjelma edistää yhteishenkeä ja turvallisuutta
kouluissa. Ohjelmaa toteuttavat Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Folkhälsan.

Työsuojelupiirit varoittavat työpaikkoja tällaisista huijareista. Työsuojelutarkastajat eivät koskaan
myy mitään. Virallisissa asioissa työpaikoilla esiintyessään on työsuojeluhallinnon virkahenkilöllä valokuvalla varustettu virkakortti, jonka työnantaja
voi aina pyytää nähtäväkseen, ennen kuin minkäänlaista tarkastusta työpaikalla tehdään.

Vaalirahoitusskanda
paisuu kuin pullata
Puolueiden vaalirahoituksesta
syntynyt kohu on saanut monet
puolueet avaamaan pakettinsa
ja julkistamaan rahoittajansa.
Suomessa vaalirahoituksesta käyty
keskustelu on vellonut jo vuosia ja
saanut koko ajan lisää uusia, usein
surkuhupaisiakin piirteitä.
Viimeisin käänne kohussa alkoi kesäkuussa, kun
Nova Groupin antama jättilahjoitus keskustalaiselle
Menestyvä Suomi ry:lle
vuoti julkisuuteen. Oman
lisämausteensa soppaan
antaa vielä Nova Kiinteistökehityksen entisen toimitusjohtajan Arto Merisalon
talousrikosepäilyt.
Tapaus sai Keskustan
julkistamaan kaikki saamansa yli 5 000 euron vaalirahalahjoitukset, ja pian

muutkin puolueet alkoivat
kaivella luurankoja kaapeistaan. Kohu sai uutta pontta
taas elokuussa, kun paljastui
valtionyhtiöiden jakaneen
vanhoille puolueille vaalirahaa – käytäntö jota poliittisen rahoituksen asiantuntijatkin pitävät erittäin arveluttavana. Mutta mitä vanhat puolueet itse ovat omilla
kotisivuillaan rahoittajistaan
ja avustuksistaan kertoneet?
Teksti: Mika Männistö

Kokoomus
Myös Kokoomus avasi rahoituksensa 1.6.2006 lukien. Kokoomuksen tiedotteesta on luettavissa, että
vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla puolue sai
tukimaksuja TT-säätiöltä 100 000 euroa ja Sampo
Oyj:ltä 25 000 euroa.
Vuoden 2007 lahjoittajiksi mainitaan Sampo Oyj
(50 000), TT-säätiö (50 000), Heikki Tavela (10 000),
Peter Fagernäs (10 000), Osuuspankkikeskus (8 000),
Antti Piippo (5 000), KMS/Katainen (5 000), SMKJ ry
(2 000), Metsäliitto/Katainen (1 500), MTK (1 000),
muut yhteisöt (8 000) ja muut yksityishenkilöt (1 150).
Vuonna 2008 Kokoomus sai lahjoituksina Sampo
Oyj:ltä 50 000 euroa ja muilta lahjoittajilta kerätty 30
050 euroa. Muita lahjoittajia ei ole erikseen eritelty.
Kokoomuksen suurin lahjoittaja on kuitenkin
puolueen oma säätiö, joka tällä aikavälillä on tukenut puoluetta noin 1,1 miljoonalla eurolla. Säätiö
lahjoittaa joka vuosi puolueelle satoja tuhansia euroja. Viime vuonna puoluetta 400 000 eurolla tukenut säätiö sai Helsingin Sanomissa 21.8. julkaistun
STT:n uutisen mukaan poikkeuksellisen suuren 100
000 euron lahjoituksen, mutta ei halunnut julkistaa
lahjoittajien nimiä.

Keskusta
Tiedotteessa Keskustan varainhankinnasta vuosina
2006-2009 paljastetaan Keskustan tilille maksetun 7
500 euroa ISS Palvelut Oy:n toimesta vuonna 2006.
Vuonna 2007 tukisummia ja lahjoittajia on jo enemmän. Kaikki summat on maksettu Menestyvä Suomi ry:n
tilille, joka on avattu 17.1.2007. TT-säätiö on avustanut
puoluetta 150 000 eurolla. Nova Group lahjoitti yhteensä
145 310 euroa. Nova Kiinteistökehitys Oy:n maksamat
tukisummat tekevät yhteensä 100 800 euroa. Joensuun
Kauppa ja Kone Oy maksoi 19 600, Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy 29 400 ja Maskun Kalustetalo Oy 50 000
euroa. Lisäksi Keskusta nettosi 10 000 euroa Suomenmaa
Kustannus Oy:n taulumyynnistä Apollo Group Oy:lle.
Vuonna 2008 Keskustan mainitaan saaneen 10 000
euron Suomenmaa Kustannus Oy:n 100-vuotisjuhlan
järjestelykorvauksen Keskustan puolueorganisaatiolle.

SDP
Myös SDP ilmoitti tulonsa vuosilta 2007-2008. Vuonna 2007 puolue sai avustuksia muun muassa eri alojen
ammattiliitoilta. Isoimpia lahjoittajia olivat JHL (113
000), Metallityöväen liitto (101 301), PAM (76 800),
Paperiliitto (24 401), PAU (16 575), Puu- ja erityisalojen
liitto (14 862), Viestintäalan ammattiliitto (8 771), Rautatieläisten liitto (7 729), Toimihenkilöunioni (12 920)
ja Kemianliitto (6 190). Lisäksi avustuksia tuli Työväen
Lehdistön Kannatusyhdistykseltä (100 000), Kehittyvien Maakuntien Suomelta (10 000), Osuuspankkikeskukselta (8 000) ja Osuuskunta Tradekalta (30 000).

Ristiriitaisia tietoja
Myös monet pienemmät puolueet ovat vaalirahoituskohun seurauksena julkistaneet rahoitustietojaan,
mutta niitä ei kannata käydä läpi tässä yhteydessä.
Lahjoitusten antaminen ja vastaanottaminen ei politiikassa ole mitenkään laitonta, mutta nimenomaan
valtionyhtiöiden antama tuki puolueille on demokratian kannalta erittäin arveluttavaa ja Euroopassa hyvin
yleisesti kiellettyä. Myös STT teki aiheesta omat selvityksensä, jotka osin poikkeavat siitä, mitä puolueet itse
ovat kotisivuillaan julkaisseet.
STT:n selvityksen mukaan esimerkiksi Kokoomus
sai Patrialta 6 000 euroa vuonna 2007. Kokoomuksen omassa selvityksessä ei Patriaa mainita ollenkaan – sisältyykö tuo 6 000 euroa kenties ”muihin
yhteisöihin”, joilta Kokoomus ilmoittaa saaneensa
yhteensä 8 000 euroa kyseisenä vuonna? Kysymyksiä herättävän ristiriitaisia ovat myös tiedot ﬁnanssi-

Suomalainen

No: 10 • Elokuu 2009

Seinäjoki-Oulu -rata kannattaa muuttaa
kaksoisraiteeksi
Seinäjoen ja Oulun välinen rautatieosuus on yksi
Suomen vilkkaimpia henkilö- ja erityisesti tavaraliikenteen reittejä. VTT:n tekemän selvityksen mukaan Seinäjoki-Oulu-rataosuus kannattaa muuttaa kokonaan kaksiraiteiseksi, mikäli investoinnin

aali
ikina
Vuonna 2009 Keskusta sai suoraan Helena Tornbergin
vaalikampanjaan ohjatun 5 000 euron lahjoituksen Stiftelsen för det tvåsprakiga Finlandilta. Toimihenkilöunioni
lahjoitti 6 000 euroa ehdokasmainontaan.
Myöhemmin Keskusta julkaisi myös tiedotteen valtionyhtiöiltä saamastaan tuesta vuosilta 2006-2009.
Tällä aikavälillä puolue sai valtionyhtiöiltä yhteensä
30 950, 40 euroa. Kaikki yksittäiset lahjoitukset olivat
tiedotteen mukaan pienehköjä, enintään 1 200 euron
suuruisia summia, minkä vuoksi niitä ei näy varainhankinnasta tehdyssä tiedotteessa. Lahjoituksia antoivat
Ekokem, Finnvera, Fortum, Itella, Kemijoki, Kemira,
Patria, Sampo, Stora Enso, Suomen Teollisuussijoitus,
TeliaSonera, VR-Yhtymä, Gasum, Destia, Ypäjän hevosopisto, Suomen Viljava, HAUS kehittämiskeskus, Vapo
ja VR Osakeyhtiö.

Tarkemmin yksilöimättömiä muita avustuksia kertyi
yhteensä 54 800 euroa.
Vuonna 2008 lahjoittajat olivat pääasiassa samoja,
vain Toimihenkilöunioni, Kehittyvien Maakuntien Suomi
ja Osuuspankkikeskus ovat joukosta poissa. Lahjoituksia
eri tahoilta kertyi seuraavasti: JHL (113 000), Metallityöväen liitto (135 069), PAM (54 900), Paperiliitto (18
899), PAU (15 045), Puu- ja erityisalojen liitto (14 914),
Viestintäalan ammattiliitto (8 512), Rautatieläisten liitto
(7 328) ja Kemianliitto (3 600). Työväen Lehdistön Kannatusyhdistykseltä tukea herui 100 000 euroa, Osuuskunta Tradekalta 50 000 euroa. Tarkemmin yksilöimättömiä
muita avustuksia annettiin 35 700 euroa.

konserni Sammon antamasta tuesta. Kokoomuksen
oman ilmoituksen mukaan Sampo tuki Kokoomusta
50 000:lla eurolla vuonna 2007, kun taas Helsingin
Sanomien 9.8. julkaisemassa uutisessa STT:n selvityksestä puhutaan 75 000:sta eurosta.
Patria itse on ilmoittanut tukeneensa Kokoomusta, Keskustaa ja SDP:tä kutakin yhteensä 6 000 eurolla vuosina 2006 ja 2007. Keskusta ja SDP ovat kumpikin kiistäneet saaneensa Patria-rahoja lainkaan.
SDP:n selvityksessä Patriaa (kuten monia muitakaan
tukijoita) ei nimeltä mainita. Keskustan selvityksessä
valtionyhtiöiden tuesta Patria mainitaan, mutta sen
mukaan Patrian yhteenlasketut tuet kyseisiltä vuosilta tekisivät yhteensä vain 1 180 euroa.
Olisiko jo aika Suomessakin siirtyä avoimempaan
vaalirahoitukseen? Siitä hyötyisivät äänestäjien lisäksi
viime kädessä myös vanhat puolueet itse, jotka nyt joutuvat uimaan itse keittämässään liemessä. Valtionyhtiöiden tuki puolueille tulisi kokonaan kieltää – sellainen
käytäntö nakertaa jo demokratian peruspilareitakin.

kannattavuutta tarkastellaan pitkällä aikajänteellä.
Hallituksen elvytyspaketissa on liikenne- ja
viestintäministeriön hankeohjelmassa ehdotus reitin peruskunnostamisesta ja radan muuttamisesta
kaksiraiteiseksi tietyiltä osilta.

Perussuomalaisten
ajatuksia kohusta:
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Pentti Oinonen toivoo vanhojen puolueiden oppineen edes vähän
nöyryyttä viimeisimmästä
vaalirahaskandaalista.
- Kaikkine salailuineen
ja venkoiluineen vaalirahasoppa oli oiva esimerkki
vanhojen puolueiden ylimielisestä suhtautumisesta
kansalaisiin. Oli hyvä että Pentti Oinonen
mätäpaise puhkesi.
Toivottavasti se opetti nöyryyttä suurten puolueiden
poliitikoille ja ruotsalaisille, ja avoimuutta omia äänestäjiään kohtaan. Se ei varmaan tehnyt pahaa sille ylimieliselle
asenteellekaan, jota vanhojen puolueiden edustajat ovat
käytöksellään ja käyttämillään puheenvuoroilla osoittaneet
pienten puolueiden edustajia kohtaan.
- Keskusta ja kokoomus etunenässä onnistuivat pilaamaan suomalaisten poliitikkojen maineen ja rehellisyyden
niin omien kansalaisten silmissä kuin maailmanlaajuisestikin. Mutta niinhän se on, että pilkka käy omaan nilkkaan.

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki on suorastaan järkyttynyt
siitä, miten vanhojen puolueiden poliitikot ovat väärinkäyttäneet valtakirjaansa.
- Suomessa puoluetuki on
olemassa puolueiden rahallista tukemista varten. Kaikki
muu tuki on sairasta ainakin
näin suuressa mittakaavassa.
Tällä nykyisellä systeemillä Auli Kangasmäki
voidaan ostaa vaikka ministeri. Se mitä valtionyhtiöt ovat menneet tekemään, on aivan
törkeää veronmaksajia kohtaan ja alapuolella kaiken arvostelun. Poliitikkojen röyhkeys paistaa nyt läpi. Vanhojen puolueiden poliitikot ovat käyttäneet valtakirjaansa aivan väärin.

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti
Saarakkala pitää aivan
olennaisena seikkana vaalirahoituskohun viimeisimmissä vaiheissa sitä, miten
erilaiset hämärät tahot ovat
päässeet näin lähelle ylintä valtiojohtoa ja näkevät
keskustan ja kokoomuksen
potentiaalisina yhteistyökumppaneina.
Vesa-Matti Saarakkala
- Mielestäni tämä kertoo aika paljon kyseisistä puolueista. Kokoomuksesta
tämä on tiedetty aina, ja viime vuosina keskustakin on
alkanut kilpailla sen kanssa suuren rahan puolueena. Vasemmistopuolueiden ammattiliitoilta saama tuki ei ollut
yllätys, mutta se herättää kysymyksen, miten eturyhmäkeskeisiä vasemmistopuolueet edelleen ovat.
- Perussuomalaisilla on asiat kunnossa, ja äänestäjien
on syytä muistaa tämä keskustelu seuraavissa eduskuntavaaleissa. Enkä usko että kaikki on vielä tullut julkisuuteen, vaan paljastuksia kuullaan vielä lisää.

Avoimet ovet
eduskunnassa
Eduskunta järjestää mahdollisuuden tutustua kansanedustajien työpaikkaan. Eduskuntatalon ovet
ovat avoinna maanantaina 31.8. klo 14-18, ja
eduskunnan lisärakennukseen Pikkuparlamenttiin
voi tutustua maanantaina 7.9. klo 14-18.
Eduskuntatalossa 31.8. vierailijat pääsevät tutustumaan mm. istuntosaliin, valtiosaliin, puhemiesneuvoston huoneeseen sekä hallituksen huoneisiin. Eduskuntatiedotuksen oppaat kertovat
Eduskuntatalosta sekä eduskuntatyöstä. Eduskuntaryhmät esittäytyvät Politiikan torilla valtiosalissa, missä on myös mahdollisuus osallistua eduskuntatiedotuksen järjestämään visailuun.
Päärakennuksen yleisösisäänkäynti sijaitsee
Mannerheimintien puolella, pääportaikon vasemmassa laidassa. Kannattaa ottaa huomioon, että
Eduskuntatalossa kiertäminen edellyttää paljon
portaissa kävelemistä.
Pikkuparlamentissa 7.9. voi nähdä atriumin
lisäksi mm. suuren valiokunnan huoneen. Ulkopoliittinen instituutti esittelee omaa toimintaansa
ulkoasiainvaliokunnan huoneessa. Auditoriossa
esitetään palkittu Liikkumavara-dokumentti, joka
kertoo valiokuntatyöskentelystä (Huom! vain yksi
esitys, klo 15.30. Ohjaaja Annika Grof paikalla).
Kansalaisinfossa on mahdollisuus katsoa eduskunnan esittelyvideo. Infossa palvelee myös ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus.
Pikkuparlamentin käyntiosoite on Arkadiankatu 3, sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta.
Vieraat voivat kiertää rakennuksissa omassa
tahdissaan, ja henkilökuntaa on paikalla opastamassa ja vastaamassa kysymyksiin. Myös eduskunnan oikeusasiamies esittelee toimintaansa molempina päivinä.

Suomesta Euroopan
turvallisin maa
Sisäasiainministeriö on asettanut ensi vuoden tavoitteekseen, että poliisitoimi, pelastustoimi ja
Rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteenaan,
että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Sisäisen
turvallisuuden keskeiset tavoitteet on vahvistettu
hallinnonalan strategiassa vuosille 2009-2011 ja
sisäisen turvallisuuden ohjelmassa.
Maahanmuuttohallinnossa toiminnan kehittäminen viedään hallitusti loppuun. Jatketaan
maahanmuuttopoliittisen ohjelman ja hallituksen
puolivälitarkastelussa sovitun usean vuoden ajalle
ajoittuvan toimenpideohjelman toteuttamista.
Viime vuonna hyväksytyn siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian mukaisesti ylläpidetään
ja kehitetään siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia.
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Sähköisen palvelun hanke nieli 2,3 miljoonaa verorahoja

Kaksi vuotta työtä ilman tulosta
Lahden ja valtakunnan veronmaksajilla
maksatettiin kahden vuoden
tuloksettomasta työstä yli kaksi
miljoonaa euroa. Selitystä odotetaan
syksyyn mennessä.
Lahden kaupunki lähti mukaan Fenix-nimiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena
oli luoda kaupungille tietokoneohjelma, jolla kaupunkilaiset voisivat asioida kaupungin virastoissa internet –
verkoston avulla. Hanketta
perusteltiin kaupungin kannalta tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävänä.
Lahti-Fenix
–hanke
käynnistyi pari vuotta sitten
ja päättyi tämän vuoden keväällä. Hankkeesta on lähetetty tiedotteita, joiden mukaan kaikki on kunnossa ja
hankkeen todettiin edenneen aikataulun mukaisesti.
Tavoitteena oli kolme
sähköistä palvelua. Ainoastaan yksi toteutui. Siinä kaupungin liikuntatoimisto voi
tilata palveluja itseltään, eivät siis kuntalaiset tai muut
asiakkaat. Tämä tarpeeton
ohjelma ei ole käytössä.
Miljoonia hukkaan
Lahden kaupunginhallitus
myönsi vuonna 2007 hankkeelle kehittämisrahaa 251
500 euroa. Rahan pumppaaminen on jatkunut.

Konsultit ovat laskuttaneet
tähän mennessä 1,6 miljoonaa euroa. Yksi konsulteista on kouluttava konsultti,
jota ei tässä vaiheessa ole
käytännössä kovinkaan paljon tarvittu, koska tekninen
järjestelmä ei toimi. Ei ole
tuotetta, jonka käyttökoulutusta tulisi antaa.
Kustannukset Fenixprojektista olivat 2,3 miljoonaa euroa. Josta tekniikan edistämiskeskus TEKES
on maksanut tukena 0,8
miljoonaa, sekin siis yhteiskunnan rahaa. Hankebudjetti on ylittynyt puolella
miljoonalla eurolla.
Minkäänlaista toimivaa
sähköisen palvelun järjestelmää ei siis saatu aikaan.
Fenix-hanketta ei jatketa
Lahdessa. Siksi yksi hämmästyttävä seikka on, että
hankkeessa mukana olleet
kolme määräaikaista projektityöntekijää on palkattu kaupungin vakituisiksi
työntekijöiksi, vaikka Lahti
pyrkii karsinaan kaikin keinoin kulujaan kolmen seuraavan vuoden ajan.
Fenix-hankkeesta tähän
asti saadut tulokset on tar-

Lahdessa tuhottiin veroeuroja yli kaksi miljoonaa sähköiseen hankkeeseen, eikä mitään saatu käytännössä aikaan.
Perussuomalaiset moittivat kaupunginvaltuustossa puutteellista valvontaa ja ihmettelivät, miksi tyhjää jauhavaa
hanketta ei heti keskeytetty. Kuvassa vapaussoturipatsas ja kaupungintalo.

koitus luovuttaa Tampereen
kaupungille Kohti kumppanuutta –hankkeen aineksiksi. Aika näyttää saako
Tampere Fenix-hankkeen
jäämistöstä mitään käytännön hyötyä itselleen.
Selitystä odotetaan
Sähköisen palvelun hanka oli
aivan liian suuri Lahden yksinään järjestettäväksi. Val-

tiokonttori tarjoaa nyt kunnille ja valtion hallinnolle yhteisesti kehitettäviä sähköisiä
tukipalveluja. Näin pyritään
keskittämään voimavaroja ja
vältetään päällekkäistä tuotekehittelyä. Valtiokonttorin
hanke on tarkoitus käynnistää tänä vuonna ja työn on
määrä valmistua viimeistään
vuonna 2012.
Lahden
kaupunginvaltuuston kokouksessa

perussuomalaisten ryhmä
arvosteli Fenix-hanketta,
todeten muun muassa, että
yksityisillä työmarkkinoilla asianomaisille vastuuhenkilöille olisi annettu jo
kenkää. Perussuomalaiset
ihmettelivät puutteellista
projektin valvontaa, joka
salli tyhjään jauhavan työn
jatkua pari vuotta.
Lahden kaupunginvaltuusto saa vastuullisten

tahojen selvityksen Fenixhankkeesta syyskuun puoleenväliin mennessä. Sen
jälkeen päätetään mahdollisista jatkotoimista. Se joka
tapauksessa on jo selvää,
että minkäänlaista Fenixlintua ei tämän hankkeen
tuhkasta nouse.

joissa nykyinen päivystäjien
paikallistuntemus olisi korvattu tekniikalla, joka suuronnettomuuden sattuessa
– satojen yhtäaikaisten soittojen vuoksi - olisi vaarassa
”kaatua”.
Tämä heikentää kansalaisten turvallisuuden tunnetta, sekä luottamusta hallituksemme mainostamaan alueellistamispolitiikkaan. Jos
esimerkiksi POHA lakkautettaisiin, jäisi 56 henkilöä työttömäksi, taikka he joutuisivat
työnsä perässä muuttamaan
pois Pohjanmaalta.
Samaan aikaan muissa
ministeriöissä mietitään,
mikä virasto voidaan siirtää Helsingistä Vaasaan.
Halvempaa, turvallisempaa
ja kaikille mieluisampaa on
antaa hätäkeskuksen toimia

Vaasassa, ja pitää vastaavankokoiset virastot edelleen pääkaupunkiseudulla. Näin vältytään edestakaiselta muuttoliikkeeltä.
Työryhmä luovuttaa
aikanaan raporttinsa sisäministerille, joka esittelee
asian valtioneuvostossa.
Mikäli asiaa käsitellään
eduskunnan isossa salissa, tulee puoluekantaan
katsomatta
kaikkien
pohjalaisten kansanedustajien seisoa oman hätäkeskuksemme takana.
Tällä asialla ei ole
varaa tehdä puoluepolitiikkaa, sillä tulipalo tai
muu vahinko ei tule kello kaulassa, eikä se katso
puolueen jäsenkirjaa.

Teksti ja kuva:
Lasse Koskinen

Hätäkeskuksia ei saa enää vähentää
Vuosina 2001-2005 toteutetulla hätäkeskusuudistuksella yhdistettiin aiemmin erillään toimineet
kymmenet kunnalliset
hätäkeskukset ja poliisin
hälytyskeskukset, ja muodostettiin 15 valtion ylläpitämää hätäkeskusta.
Uudistuksella saatiin aikaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen
toimintamalli, jossa 112
numerosta saa avun kaikissa hätätilanteissa. Olipa sitten kyseessä poliisin,
pelastuksen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen
kiireellinen avuntarve.
Hätäkeskuspäivystäjä
ottaa vastaan avuntarvitsijan puhelun, ja hätätilanteen arvioinnin jälkeen
välittää avunpyynnön

auttavalle viranomaiselle.
Hätäkeskuspäivystäjän työ
ei lopu avunpyynnön välittämiseen, vaan hän seuraa
ja varmistaa avustustoimia
tehtävän loppuun saakka.
Päivystäjä saattaa joutua hälyttämään samalle tehtävälle
useita eri viranomaisia, esimerkiksi ensin sairaankuljetuksen ja myöhemmin poliisin, ja vielä tehtävän aikana
etsimään ja välittämään eri
viranomaisten tiedostoista
tehtävällä tarvittavia taustatietoja. Hätäkeskuspäivystäjän työ on erittäin vaativaa
monialaosaamista.
Meripelastuskeskus
vaarasssa
Meitä pohjalaisia palvelevan hätäkeskus POHAn

alueella on noin 440 000
asukasta. POHAssa työskentelee 56 henkilöä, joista päivystystyössä noin 50.
Oman erityispiirteensä POHAn toimintaan tuo alueen
kaksikielisyys sekä meri.
POHAn henkilöstöstä suuri
osa puhuu äidinkielenään
ruotsia, ja kaikki päivystäjät hallitsevat erinomaisesti
toisen kotimaisen kielen.
Merellisten pelastustehtävien hoitaminen kuuluu
varsinaisille meripelastuskeskuksille, mutta vain harva
merenkulun ammattilainenkaan tietää ja hätätilanteessa
muistaa tämän. Useimmiten
merellä hätätilanteessa oleva
soittaa vaistomaisesti suoraan hätäkeskukseen, josta
ohjataan nopeasti ja joustavasti apu paikalle.

Vaasassa olevaa meripelastuskeskuksen lohkokeskusta uhkaa lakkauttaminen vuoteen 2011 mennessä. Tämän jälkeen merellisten avunpyyntöjen määrä
lisääntyy myös POHAssa.
Vahinko ei katso
jäsenkirjaa
Valtion tuottavuusohjelma
vaatii ”tulosta” myös hätäkeskuksilta. Sisäministeriöön
on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on tehostaa hätäkeskusten toimintaa. Huhujen mukaan rahaa puuttuu
noin viisi miljoonaa euroa.
Säästöjen saamiseksi ollaan
hätäkeskuksia karsimassa
kovalla kädellä. Pahimmassa
tapauksessa Suomessa olisi
vain 2-3 suurta hätäkeskusta,

Reijo Hongisto, Vimpeli
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Perussuomalaiset
Kiiminkipäivillä

Hävetkää keinottelijapuolueet ja -poliitikot
jos osaatte
voivat tukea joitakin puolueita saati sitten antaa rahoitusta ulkomaille?
Valtionyhtiöt eivät saisi
antaa puoluetukea

Pentti Oinonen
kansanedustaja,
puolueen 1. varapuheenjohtaja

Kiirettä vaunullamme mukana Vaili Jämsä istumassa, Timo Isola selin, Tapio Jussila ja Vaili
Jämsä-Uusitalo vasemmalla. Kuvan otti piirinjohtaja Ahti Moilanen.

Kiiminkipäivät on mukava kuntatapahtuma, joka
kerää viikonlopuksi koko
kunnan asukkaat yläasteen ja lukion piha-alueelle.
Kansallisen tason kilpailuna
järjestetään leuanvedon SM
kilpailut.
Kiimingin Perussuomalaiset pyysivät Oulun piirin mukaan tapahtumaan.

Valtuutettu Tapio Jussila
oli järjestänyt kaikille Perussuomalaisten vaunulla
käyneille arvontakilpailun,
jossa voittona oli käsintehty puukko.
Kiimingin Oikeutta Eläkeläisten arpoja myivät Vailit Jämsä ja Jämsä-Uusitalo.
Vaunupaikka oltiin saatu
aivan esiintymislavan tun-

tumasta ja Timo Isola varasi paikan vaunulleen jo ensi
vuodeksikin. Tapio Jussila
kävi kertomassa tarinoita
Kiimingistä Perussuomalaisten edustajana. Tervetuloa ensi kesänä mukaan!
Teksti:
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

LAHDEN PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaiset yhden prosentin
kuntaveronkorotuksen kannalla
Lahden perussuomalaiset
toteavat kaupungin lainamäärän kasvavan huomattavasti lähivuosina.
Ensi vuonna lainamäärä
on 152 miljoonaa euroa,
seuraavana vuonna 230
miljoonaa ja vuonna 2012
yhteensä 288 miljoonaa.
Kaupungin velkaantuminen uhkaa supistaa palveluita entisestään.
Lahden Perussuomalaiset ry ja sen valtuustoryhmä ovat hyvin huolissaan
tilannekehityksestä. Palvelujen tason turvaamiseksi
perussuomalaiset ehdottavat Lahden kaupungin kuntaveroprosentin nostamista
määräaikaisesti yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vuodesta alkaen. Veroprosentti on
nyt 19,0.
Samoin järjestö ehdottaa myös Lahden kiinteistöveron nostamista toistaiseksi 0,8 prosenttista 1,0
prosenttiin yleishyödyllisten ja vapaa-ajan asuntojen
osalta. Yleishyödylliset-

ryhmään kuuluvat muun
muassa yrityskiinteistöt. Perussuomalaiset painottavat,
että vakituisten asuntojen
osalta kiinteistövero tulee
säilyttää ennallaan 0,35
prosentissa.
Tämän hetken laskelmien mukaan kuntatalouden pahimmat laskusuhdannevuodet ovat ohi
vuoden 2013 alkuun mennessä. Viimeistään tähän
mennessä Lahden kuntaveron tilapäinen korotus
tulee alentaa ja jos talouskehitys lähtee ennakoitua
jyrkempään nousuun aiemmin, niin tilapäiskorotuksesta tulee luopua aikaisemmin.
Lahden Perussuomalaiset ry vastustaa jyrkästi
tämän hetkisen kaupungin
palvelutason leikkaamista.
Kaupungin nykyistä palvelukykyä ei saa enää tämän
enempää alentaa, vaan sitä
on pyrittävä selkeästi nostamaan laskusuhdannekauden taittuessa.

Kataisen velkarakentamiskehotus turha
Valtiovarainministeri Jyrki
Katainen (kok) kehottaa
kuntia investoimaan vaikka
velkarahalla työllisyyden
edistämiseksi. Lahden Perussuomalaiset ry:n mielestä kehotus on täysin turha,
koska kunnat tekevät niin
joka tapauksessa.
Kuntien
taloustilanne kehittyy äärimmilleen
vuoden 2010 aikana. Osa
kunnista joutuu ottamaan
velkaa myös käyttömenoihinsa, joten investoinnit
ovat minimaalisia näiden
kuntien osalta.
Työllistävien investointien kehitys on myös maan
hallituksen asia, se ei voi sysätä työllistämistä ja tähän
liittyviä investointeja kuntien harteille. Kuntia pitkään
kiristänyt hallituspolitiikka
on nyt lankeamassa täysimääräisenä maan hallituksen käsiin. Kuntaliitokset
eivät tuo tähän liennytystä.
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Meneillään oleva vaalirahasotku on luonut maahamme poliittisen uskottavuuskriisin. Hallitus ja
osittain myös eduskunta
on menettänyt vaalirahasotkujen seurauksena
kansalaisten silmissä sille kuuluvan arvovallan ja
arvostuksen.
Keskustan ja kokoomuksen vaalirahasotkuja seuratessa nousi
karvat pystyyn. Mutta
kun alkoi tulla tietoja
ammattiyhdistysliikkeen
tuista sdp:lle ja vasemmistoliitolle, puhumattakaan Rkp:n saamista
tukimiljoonista, rupesi
tämmöistä mualais-kansanedustajaa suorastaan
pöyristyttämään.
Kaiken huippu oli,
kun ilmeni että myös
valtionyhtiöt ovat sotkeutuneet vaalirahoituskuvioihin. Miten on
mahdollista, että yhtiöt
joiden omistajia olemme
me, myös sinä ja minä,

Ministerit Pekkarinen ja Häkämies kiemurtelivat YLE:n
Aamu-TV:ssä kuin kastemato ongenkoukussa toimittajan tiedustellessa ministerien
kantaa siihen, saako yhtiöt
joissa valtio on osakkaana
antaa puoluetukea. Mielestäni yhtiöt joita valtio omistaa euronkaan verran eivät
saa antaa vaalitukea, tulipa
ne sitten seminaarilippujen
tai mitä muuta kautta vaan.
Näyttää siltä, että kaikki
muut puolueet, joukossa
myös kristilliset perussuomalaisia ja vihreitä lukuun
ottamatta, ovat valtionyhtiöiden vaalitukien saajien
joukossa. Tämä osoittaa
vain sen etteivät perussuomalaiset ole ostettavissa.
Ammattiyhdistysliikkeiden ilmoitus noin kahdeksansadan tuhannen euron
vaalituesta kahtena viime
vuotena sdp:lle ja vasemmistoliitolle, jotka ovat tarkoitettu työntekijöiden etujenvalvontaan tuntuu peräti
karmaisevalta. Sopii kysyä
kannattaako työntekijöiden maksaa joka kuukausi
palkastaan ammattiyhdistysmaksuja kun ne menevät vasemmistopuolueiden
poliitikkojen takapuoleen
vai olisiko viisainta maksaa
tästä lähtien suoraan työt-

tömyyskassaan? Muutama
vuosi sittenhän Sdp ikään
kuin kiitokseksi saamistaan
valtavista ay-summista poisti varallisuusveron rikkailta.
Näilläkin valtavilla puoluetuilla joita ay-liike on
holtittomasti jakanut kysymättä jäsenistöltään mielipidettä siitä kenelle annetaan tukea vai annetaanko
kenellekään, ammattiyhdistysliike voisi nyt laman aikana osallistua jäsenistönsä
hyvinvoinnin turvaamiseen.
Tukijat odottavat
vastapalveluksia
Yhdestä suusta puolueiden nokkamiehet ovat vakuuttaneet, etteivät heidän
saamansa tuet vaikuta päätöksentekoon ja puolueettomuuteen. Luulevatko he
ja pitävätkö he suomalaisia
niin tyhminä että kansalaiset uskovat tuota väitettä.
On aivan varmaa että ne
ﬁrmat ja yhdistykset jotka ovat tukeneet puolueita
ja poliitikkoja tuhansilla,
kymmenillä tuhansilla tai
sadoillatuhansilla euroilla
odottavat vastapalveluksia.
Korruptio ja hyvä veli
-järjestelmä on sumentanut
vanhojen puolueiden poliitikkojen silmät. Ahneudella
ja vallanhalulla ei ole mitään
rajaa sillä väliäkö köyhällä ja työttömällä kansalla,
kunhan itse pääsee vallankahvaan keinolla millä hyvänsä. Tämä näyttää olevan
suurten puolueiden periaate.

OULUN PERUSSUOMALAISET

Oulun piiri kouluttaa
Perussuomalaisten Oulun piiri järjestää
koulutustilaisuudet Perussuomalaiset rp:n
listoilta viime kunnallisvaaleissa valituille
luottamushenkilöille, koskien myös kunnallisvaaliehdokkaita.
Kouluttajina toimivat Aimo Remes ja Ahti Moilanen. Ilmoittautumiset
05.9.2009 mennessä. Oulun tilaisuuteen;
Ahti Moilanen puh. 040-4134941, ahti.
moilanen@elisanet.ﬁ
Haapaveden tilaisuuteen; Jarmo Viinala puh.044-3721256, jarmo.viinala@nic.ﬁ

Koulutus Oulussa:
Lauantaina 12.9. alkaen klo 10.00 yliopisto - L8
Koulutus Haapavedellä:
Lauantaina 19.9. alkaen klo 10.00 Haapaveden kaupungintalolla, valtuustosalissa, Tähtelänkuja 1.
Tervetuloa!

KONTULAN PERUSSUOMALAISET

Syyskokous
Kontulan Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään ravintola Aapelin Baarissa (Ostostie 4, 00940 Helsinki) torstaina

17.9 klo 18.00 alkaen.
Hallitusta pyydetään saapumaan paikalle
tuntia ennen.
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VR:lle kiitos liikuntarajoitteisten huomioimisesta
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.

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta
Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226
artiklan nojalla kanteen, joka on toimitettu yhteisöjen tuomioistuimeen 8.6.2000 ja jossa yhteisöjen
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen
tasavalta ei ole noudattanut ihmisille tarkoitettujen
lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä 21. päivänä joulukuuta
1988 annetun neuvoston direktiivin 89/105/ETY
ja erityisesti sen 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan,
koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja varsinkaan koska se ei ole
soveltanut säädettyä menettelyä päätöksiin, jotka
koskevat erityiskorvausryhmän vahvistamista, ja
koska se on säädettyjen velvollisuuksien osalta jättänyt ilmoittamatta hakijalle kielteisen päätöksen
perusteluja, jotka perustuvat objektiivisiin ja riittävällä tavalla todennettavissa oleviin arviointiperusteisiin. (Lähde: http://curia.europa.eu)

Tuomio:
Osittain syyllinen. Asianosaiset vastaavat omista
oikeudenkäyntikuluistaan. Julistettiin Luxemburgissa 12. päivänä kesäkuuta 2003.

Uusien asuntojen keskikoko
Helsingissä korkeintaan
75 neliötä
Vuokraturva ehdottaa Helsinkiin rakennettaviin kerrostaloihin uudenlaista 75 neliön keskikokosääntöä.
Selvästi vanhaa vähintään 75 neliön keskikokoa vaativaa sääntöä loogisempi olisi sääntö, jonka mukaan
uusissa asuintaloissa asuntojen keskikoko saisi olla
korkeintaan 75 neliötä.
Helsingissä on huutava pienasuntopula, koska
kaupungissa on vain 65 000 yksiötä, mutta 150 000
yhden hengen taloutta. Järkevillä paikoilla sijaitsevien
vapaiden rakennustonttien määrä on rajallinen. Tätä
reserviä ei saisi käyttää suuriin asuntoihin painottuvaan rakentamiseen, koska kun tontit on käytetty,
pienasuntopulan helpottaminen muuttuu entistäkin
vaikeammaksi.

Lähimmäisen auttamisesta saa itselle hyvän mielen. Raimo Laukkanen Salon Halikosta antaa erityisen kiitoksen VR:lle
pyörätuolilla kulkevien tarpeiden huomioimisesta. Monissa muissa paikoissa näihin asioihin ei ole kiinnitetty niin suurta
huomiota. Kuvassa ovea avaa Kalevi Satopää.

Suomessa ei monessakaan kunnassa
ja kaupungissa ole huomioitu
riittävästi pyörätuolilla liikkuvien
tarpeita. Esimerkiksi Salossa saattavat
kauppojen jalkakäytävien kynnykset
olla jopa 25 senttiä korkeat ja monesta
puuttuvat luiskat kokonaan, mikä
tarkoittaa sitä, että pyörätuolilla
liikkuva ei ilman avustajaa kauppaan
pääse. Myös hissit ovat liian pieniä ja
invavessat olemattomia.
Salolainen perussuomalainen kehittämis- ja elinkeinolautakunnan varajäsen,
nelisen vuotta sitten sattuneen aivoinfarktin johdosta
pyörätuoliin joutunut Raimo Laukkanen haluaa kuitenkin antaa erityisen kiitoksen liikuntarajoitteisten
huomioimisesta paljon julkisuudessa parjatulle VR:lle.
- Pakko antaa tunnustus VR:lle, aivan kaikki on
ajateltu sataprosenttisesti
valmiiksi. Jollei junasta
suoraan tule luiskaa, joku
konduktööreistä käy asettamassa sen heti paikalleen,
niin että pääsee suoraan
pois. Invalidialennuksen

saa myös, jonka johdosta
matkustaminen on suhteellisen edullista.
Myönteisen kokemuksen VR:n palveluista Laukkanen sai viime kesänä ollessaan ystävänsä kanssa
matkalla Helsingin Myyrmäkeen Timo Soinin vaalitilaisuuteen. Viimeksi hän
oli rautatiellä matkustanut
vuonna 1968 – silloin taisivat olla käytössä vielä höyryveturi ja karjavaunu.
Siirtokarjalaisen
evakon poika
Raimo Laukkanen on
61-vuotias entinen raken-

nusurakoitsija, joka asuu
Halikossa kaksikerroksisessa omakotitalossa vaimonsa Tertun kanssa, yläkertaan ei tosin ole vähään
aikaan ollut asiaa. Epäoikeudenmukaiselta aivoinfarktin saaminen tuntuu
siksikin, että Laukkanen on
mies, joka oli ikänsä liikkunut paljon ja piti poikkeuksellisen hyvää huolta
kunnostaan. Infarktikin
sattui avantouintireissun
päätteeksi.
- Hiihto oli suosikkilajini ja osallistuin Finlandiahiihtoon kuudentoista vuoden ajan. Kesäisin pyöräilin
3000-4000 kilometriä vuodessa ja iltaisin kävin vielä
lenkillä rakennushommien
päätteeksi. Rhodoksella
juoksin kerran neljännesmaratoninkin lomareissulla
rankassa kaatosateessa, kertoo Laukkanen.
- Jos Jumala on olemassa, haluan kiittää Häntä
kahdesta lahjasta jotka
Hän on minulle suonut:
unenlahjasta ja puheen
lahjasta. Eihän tällaista
pyörätuolipotilasta kukaan
ota tosissaan, jos ei saa
suutansa auki. Olen siirtokarjalaisen evakon poika,
joka on synnytyksessä vedetty kielestä ulos.

Raimo Laukkanen oli
myös kunnallisvaaliehdokkaana viime vuonna,
eikä paikka valtuustossa
monen äänen päähän jäänytkään.
Rakasta lähimmäistäsi
80-luvulla pari kertaa
SMP:n kunnallisvaaliehdokkaanakin ollut, diabeteksesta ikänsä kärsinyt
Tapio Huttunen Halikosta
on samaa mieltä siitä, että
yhteiskunnan tulisi huomioida invalidit paremmin
ja antaa myös ihmisille
vinkkejä, miten tavallisetkin ihmiset voisivat heidät
huomioida. Myös kaltevia
tasoja tulisi lisätä enemmän
eri paikkoihin.
- Auttaa voi muitakin
kuin pyörätuolilla liikkuvia. Pitää jutella ihmisten
kanssa ja tarjota apua niille, jotka sitä tarvitsevat,
käydä esimerkiksi kaupassa vanhusten puolesta. Itse
olen antanut joskus rahaakin, jos joku on tosi tarpeessa ollut. Auttamisesta
saa itselle hyvän mielen, ja
käsketäänhän Raamatussakin rakastamaan lähimmäistään.
Teksti: Mika Männistö
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Toreilla ja turuilla
Seinäjoella
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On vaarallista olla
diabeetikko
Pohjois-Haagassa

Peräseinäjoen markkinahelteessä mukana olivat mm. Orvo Hakala, Anja Vuolle, Juha
Poutanen, Tapio Pihlaja, Riitta Pihlaja ja Eino Koivula.

Oli se komian näköistä, kun
Perussuomalaiset olivat Peräseinäjoen markkinoilla
elokuun toisena lauantaina.
Siellä me olimme tasavertaisina, jos kävijämäärillä mitattiin, kolmen suurimman
puolueen keskellä. Aurinko
paistoi ja helle helli tai riepotti, miten kukin sen koki,
tasapuolisesti meitä kaikkia
puolueeseen katsomatta. Ja
kävijöitä riitti.
Poutasen Juha oli hakenut Koivulan Einon ja hänen
telttansa jo aamukahdeksalta. Kaikki oli ollut valmista
markkinoiden avautumiseen mennessä ja väkeä oli
virrannut jatkuvana virtana
myös meidän teltalla. Arpaliputkin olivat tehneet
hyvin kauppansa ja näytti,
että parhaat voitot oli viety
päältä heti aamutuimaan.
Hakalan Orvo ja Vuolteen
Anja hoitivat arpojen myyntiä ja Poutasen Juha huolehti ilmapallojen täyttämisestä
sekä siitä, että jaettavaa riitti
ja kaikki toimii.

Myös Pihlajan Tapio, piirimme puheenjohtaja oli ennättänyt kiireiltään paikalle
Riitta-vaimon kanssa. He
jakoivat PS-lehteä ja kävivät
keskusteluja ihmisten kanssa. Myös Saarakkalan VesaMatilla näkyi olevan vientiä,
kun saavuin paikalle. Paikallinen valtuustoryhmämme
oli myös hyvin edustettuna;
Juhan lisäksi myös Haapasalmen Hannulle ja minulle riitti kysymyksen esittäjiä,
kun jaoimme PerusS-lehteä
ohikulkijoille. Sandvikin
Ossikin oli pyörähtänyt paikalla, mutta ehtinyt lähteä
ennen kuin saavuin paikalle.
Se oli hikinen päivä,
mutta antoisa. Lehtiä jaettiin muutamassa tunnissa
reilusti yli 500 kappaletta
ja ehdittiin siinä eri puolueiden valtuusto-kollegojenkin
kanssa vaihtaa mielipiteitä ajankohtaisista asioista.
Näille markkinoille mennään taas ensi kesänä.
Viikkoa myöhemmin
olimme sitten Seinäjoen

paikallisosaston voimin
Seinäjoen torilla. Poutasen
Juha oli tilaisuuden promoottori. Aamukymmeneltä telttamme nousi pystyyn
Juhan, Haapasalmen Hannun ja Latvalan Erkin toimesta. Oli tosi mukavaa,
että Hongiston Reijokin tuli
Vimpelistä asti joukkueemme tueksi. Samalle päivälle
sattui torilla pidetty Seinäjoki-viikon päätöstilaisuus.
Tämä toi torille tavallista
lauantaita enemmän väkeä
ja meidänkin teltalle pysähdyttiin keskustelemaan tai
ottamaan PerusS-lehti kotiin viemisiksi.
Tälläkin kertaa aurinko
paistoi, mutta luoteistuuli
viestitti jo syksyn läheisyydestä. Se taas muistuttaa,
että pikapuoliin alkavat valtuustoissa ja lautakunnissa
syksyn kiireet.
Teksti ja kuva:
Anneli Manninen
EP:n piirin piirisihteeri
Seinäjoen kaupungin
PS-valtuustoryhmän pj.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto vaatii:

Valtion turvattava
toimeentulo ja peruspalvelut
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)
vaatii, että kuntien valtionosuuksia korotetaan
vähintään kahden vuoden
määräajaksi. Lisäksi liiton
mukaan vasta kunnallisen
perusvähennyksen korottamisella 3000 euroon on
todellista merkitystä vai-

keimmassa asemassa olevien kannalta.
Valtiovarainministeriön
ensi vuoden budjettiesitys
sisältää myönteisiä asioita,
mutta ehdotukset eivät riitä kuntien peruspalveluiden
turvaamiseen edes nykytasolla laman yli. Kuntien
valtionosuuksien selkeä

korottaminen on välttämätöntä. Valtionosuuksien korotuksella voitaisiin turvata
se, että sosiaali-, terveys- ja
opetuspalveluiden tason
alentumisilta ja palvelurakenteen murtumilta vältyttäisiin.
Lähde: STKL

Kuva:
Suomen
Diabetesliitto ry.

Julkisuudessa on usein
puhuttu Helsingin kaupungin terveydenhuollon
alemmuustilasta. Kuulin
luotettavalta taholta tarinan diabeetikon arjesta, alla tarinan henkilön
kertomus:
”Sairastan kakkostyypin diabetesta, päivittäisessä hoidossa on tärkeää pystyä mittaamaan
verensokeri, insuliinin
annostelua varten. Soitin
Haagan terveysaseman
puhelinvaihteeseen, josta vastasi nuori naisääni.
Kerroin olevani ulkopaikkakuntalainen ja asuvani
Pohjois-Haagassa kaksi
viikkoa. Kerroin kakkostyypin diabeteksesta,
ja että tarvitsen liuskoja
sokerimittariin. Naisääni
kertoi, että ainoastaan
Herttoniemestä ja Kivelästä voi kysellä tarvitsemiani liuskoja. Päätin

soittaa yleiseen terveydenhuollon puhelinneuvontaan.
Ystävällinen naisääni kertoi,
että ulkopaikkakuntalaisena voisin hakea tarvittavia
liuskoja jokaisesta Helsingin
alueen terveyskeskuksesta,
myös Pohjois-Haagan terveysasemalta.
Turhaa soittelua
Tuumasta toimeen. Käväisin
Pohjois-Haagan terveysasemalla, otin jonotuslipun ja
jonotin. Kun vuoroni tuli,
vastaanottovirkailija kertoi, että heiltä ei saa tarvitsemiani liuskoja lainkaan.
Saatavilla ei ollut liuskoja
mihinkään sokerinmittariin.
Virkailija varmisti vielä asian
viereisen lasikopin naiselta.
Hän kehotti kääntymään yksityispuolelle, eli ostamaan
omalla rahalla apteekista.
Vastaanottovirkailijan
kanssa totesimme, että jos

saan sokerishokin ja joudun ambulanssilla terveyskeskukseen, niin se jos mikä
maksaa yhteiskunnalle. Seuraavaksi soitin haagalaiseen
apteekkiin, sieltä tarvitsemiani tuotteita ei löytynyt,
mutta sain neuvon soittaa
Yliopistolliseen Apteekkiin.
Soitin ohjeen mukaan
palvelunumeroon,
joka
maksaa 40 senttiä/minuutti.
Kymmenen minuutin jonotuksen jälkeen sain vastauksen. Heillä ei ole liuskoja
mittariini. Yliopistollisen
Apteekin asiakaspalvelija
tarjosi ostettavaksi heidän
oman apteekkinsa merkkimittaria liuskojen kera. Koko puhelu kesti noin kymmenen minuuttia, joten olin
neljä euroa köyhempi, ja
silti ilman hakemaani pientä tärkeää liuskapakettia.”
Harri Lindell
Helsingin kaupungin
varavaltuutettu
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Vaarallisia aikoja
Tänä päivänä sotaveteraanit ovat
ainakin juhlapuheissa saaneet takaisin
sen kunnian, joka heille heidän
uhrauksestaan itsenäisyytemme
puolesta kuuluu. Näin ei ole ollut aina.
Sotien jälkeen oli pitkään sellainenkin
aika, kun veteraanien oli viisainta olla
hiljaa edes osallistumisestaan koko
sotaponnistukseen.

- Vuodet 1948-49 olivat
vaarallisia aikoja. Myös
vuonna –56 jouduin kaikenlaisen vainon ja kiusanteon kohteeksi, kertoo
aikoinaan sotilaspoikana ja
suojeluskunnassakin toiminut Kiikoisten Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jussi
Halminen.
Vuonna 1928 syntynyt
Halminen vietti sotansa
vartiotehtävissä Kauvatsalla ja Kokemäellä. Vaikka
hän ei rintamalle joutunutkaan, oli vartiointikin noina aikoina vakavaa leikkiä.
Kovat olivat koko ajan piipussa ja tarkkana oli oltava,
sillä sellaistakin tapahtui,
että siltoja miinoitettiin ja
räjäytettiin.
- Omalta kohdaltani
pahin paikka oli heinäkuun lopulla 1944 sattuneen venäläisrynnäkön jälkeen, kun kaatuneita alkoi
tulla puulaatikoissa. Oli

kuuma kesä ja kalmanhaju
oli kauhea, laatikoista vuoti mätälientä. 16-vuotiaalle
pojalle se oli todella kova
paikka – ennen sitä olin
ihannoinut taisteluja ja
rintamalle pääsyä. Sen jälkeen ei enää ollut sellaista
mielitekoa.
Ei kaksista hommaa
Toisen kiikoislaisen veteraanin, vuonna 1923 syntyneen Matti Valkaman
sota kului niin panssarivaunuissa kuin panssarintorjuntajoukoissakin,
pääasiassa
Taipaleella,
Vuosalmessa ja Tapparissa. Loppupuolella oli vielä ikävä pohjoisen käynti.
Sotavuosien aikana tulivat tutuiksi kaikki tykit
20-millisistä 75-millisiin
saakka. Aika rintamalla oli
yleensä pitkäveteistä ja jatkuvan pelon varjostamaa.

- Kyllä se valoisalla vielä
menetteli, mutta ne syksyiset, pimeät yöt. Jos jäi yksin
parinsadan metrin päähän
korsusta, oli auttamatta eksyksissä, Valkama muistelee.
Lapin reissulla Valkama joutui kotiuttamaan 3.
heimopataljoonan miehiä,
jotka yrittivät Ruotsin puolelle.
- Ryssä ne vaati. 67
miestä, joista monet olivat
täällä jo avioituneita ja perustaneet perheitä tänne. Se
ei ollut kaksista hommaa.
Pienten maiden
vaikeuksille nostaa
koira jalan
Sodan jälkeen oli pulaa kaikesta – niin ruoasta, vaatteista kuin perustarvikkeistakin.
Lisäksi veteraaneja ei kymmeniin vuosiin arvostettu,
joskus heitä jopa vainottiin.
Viimeisten vuosikymmenien aikana veteraanit ovat
saaneet kunniansa takaisin,
mutta konkreettista tukea
yhteiskunnan taholta veteraanit saavat kovin vähän.
- Sotainvalidit ovat saaneet järjestettyä asiansa
paljon paremmin, arvelee
Valkama.
Myös EU:hun miehet
suhtautuvat skeptisesti:
- Ideanahan se on hyvä,
mutta kun isot valtiot ovat
pomoina, eivät pienet pysty
pitämään puoliaan. Ranska, Italia ja Englanti kyllä
pitävät puolensa eivätkä

Puupula vai puupila?

Viime päivinä sahateollisuus on korostanut
puupulaa. Sellu- ja paperiteollisuus on ollut myös
suurin sahuri, mutta silti
tukeista on aika-ajoin keitetty selluakin. Poliitikot
haksahtivat metsäteollisuustuotteiden ylitarjontatilanteessa tukemaan
puukauppaa verohuojennuksin. - Aikaistuneiden
harvennushakkuiden vai-

kutukset ja hyöty näkyvät
myöhemmin. - Samaan aikaan UPM:n Jussi Pesonen
vaati puuta paljon lisää ja
halvemmalla. Parisen kuukautta myöhemmin Stora
Enson uusi toimitusjohtaja kertoi tehtaiden lakkauttamisista tuotannon
sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen. Molemmat tekevät työttömiä Suomessa
investoiden metsänviljelyyn
ja tehtaisiin ulkomaille.
Vielä vuosi sitten taustalla
ärhenteli paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen
esittäen raippaveroa, ellei
puuta saada markkinoille.
– Todellisuudessa puuta oli
liikaa sekä varastoissa että
pystyleimikoissa.
Puun hinta oli niin huono, etteivät metsänomistajat olleet halukkaita myy-

mään sitä alle tuotantokustannusten. Kokoomuksen
ministeri Jyrki Katainen
selitti puukaupan käynnistyvän, kun verohuojennus
innostaa myymään ja samalla lisätarjonta laskee
hintaa. Juuri niin kävikin,
että hinnat putosivat 20 –
30 %. Maailman talouslama siirsi Venäjän puutulleja. Niiden pelossa isänmaaton pääoma rakentaa tuotantoaan Venäjälle, jolloin
Suomen kilpailuasema vain
heikkenee.
Anne Brunila ilmoitti
lähtevänsä Metsäteollisuuden johdosta. Hän ymmärsi, että sekamelska jatkuu
ja ymmärtäjänä hänen asemansa vaikeutuu. Lienee
helpompaa selittää, miksi
monopoliasemassa olevan
Fortumin piti nostaa säh-

kön hintaa kuin sitä, miksi
kohta kokonaan ulkomaalaisten omistukseen siirtynyt paperi- ja massateollisuus supistuu Suomessa ja
muuttaa tuotantoaan maihin, joissa puun korjuukypsä ikä on seitsemän vuotta.
Jouko Ahosellekin selvinnee
sananlasku: pää jää vetävän
käteen!
Puunjalostusteollisuus
ilmoittaa kärsivänsä kelvollisen raaka-ainepulasta.
Ei ole vanha asia, kun
Proﬁn-ikkunatehtaan johtaja Martti Haapala kertoi
aiheesta tv-ohjelmassa. Samaa asiaa todisti myös Kontiotuotteen johto. Suomen
metsäteollisuus on osaltaan
saanut ohjata metsänhoidon linjoja ja koulutusta
aukkohakkuiden suuntaan.
Siinä lienee syy, miksi saha-

puun jatkojalostuspuolella
ilmenee raaka-ainepulaa.
Metsänomistajien keskuudessa etujärjestöjä syytetään markkinatalouden
toiminnan estämisestä. Voidaan kysyä perustellusti toimiko metsäteollisuuden ja
etujärjestöjen välinen sopimuspolitiikka metsänomistajien puolesta vai vastaan.
Bisnes oli raadollista, kun
metsäteollisuuskartelliin
osallistui myös metsäomistajien oma yritys. - Kemijärven sellutehtaalle oli ostaja,
mutta sitä ei myyty, koska
kilpailija olisi saanut kanavan kuitupuun hyödyntämiseksi. Valtioyhtiö Stora Enso valitsi tehtaan myynnin
ja rahan sijasta työttömyyskorvauksen.
Rahapiirit tekevät lisää
rahaa myös puulla. Puo-

lustuskyvyttömin on raakapuun myyjä. Talouden
taantumavaiheessa liikatarjonta ja tukipolitiikka
pudottivat puun hintaa
jyrkästi.
Mekaanisen
teollisuuden
kohdalla
näyttäisi tulevan aika,
jolloin hitaan metsänkasvun maissa ala tulee
kärsimään vielä pitkään
hyvän raaka-aineen puutteesta. Eukalyptuspuun
lyhyt kasvuaika aiheuttaa
vielä Venäjän metsäteollisuudelle sekä poliitikoille
harmaita hiuksia, ellei
biopolttoaineen valmistukseen saada puun lisäkäytöstä tuottavia ratkaisumalleja.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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noudata sääntöjä ja ehtoja
niin tarkkaan kuin suomalaiset. Saksa niistä suurista
taitaa olla jämptein, arvelee
Halminen.
- Pienten maiden vaikeuksille nostaa koira jalan. Kyllä iso on aina iso.
Venäjälläkään ei ole minkäänlaista demokratiaa.
Esimerkiksi liikennekoneitten ylilennoista peritään ja
korotetaan maksuja, joista
saadut tulot menevät yksityisille yhtiöille, joiden
johtokunnassa istuu miehiä
kuten Vladimir Putin. He
pelaavat kieroa peliä tavalla, jota suomalaiset eivät
pidä lainkaan laillisena ja
oikeudenmukaisena, toteaa
Valkama.
Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Ajankohtaista EU:ssa
Poimintoja syyskuun ohjelmasta
2.9.

Ensimmäinen komission kokous
kesäloman jälkeen.

2.9.

Ehdotus EU:n yhteisestä pakolaisten
uudelleensijoittamisohjelmasta, johon jäsenmaat osallistuisivat vapaaehtoispohjalta.

7.9.

Maatalousneuvosto. Keskeinen aihe on
maitoalan kriisi ja ehdotukset, jotka
komissio esitti 22. heinäkuuta maitomarkkinoista antamassaan tiedonannossa.

9.9.

Varapuheenjohtaja Jacques Barrot esittelee laillista maahanmuuttoa koskevan
ehdotuspaketin.

10.9.

Komissio esittää ilmastonmuutoksen
taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät ehdotuksensa.

11.9.

Meriasioista vastaava komissaari Joe
Borg esittelee tiedonannon yhdennetystä
Välimeri-politiikasta.

14.-15.9. Konferenssi ”Euroopan kaupungit ja
ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset
haasteet” Tukholmassa.
15.9.
Kiikoislaiset sotaveteraanit
Jussi Halminen ja Matti
Valkama kokivat kovia niin
Suomen sodissa kuin vielä
pitkään niiden jälkeenkin,
kun sotaveteraaneja jopa
vainottiin vuosikymmenien
ajan.

Nyt jos koskaan tarvitsemme vahvaa poliittista
johtajaa. Tulevat ja jo
olevat surkeat ajat ovat
liian monelle suomalaiselle todellisuutta. Synkkenevät työllisyysnäkymät koskettavat monia
perheitä, liian monia.
Uskoa huomiseen ei monessakaan perheessä tällä hetkellä tunneta.
Hallituksen teot ja
päätökset tuntuvat typerille. Näemme kaikki,
että ovat täysin vieraan-

Tarvitaan uskoa
huomiseen
Haluaisin nähdä tässä
valtiossa (tässä pienessä,
missä pitäisi olla meininki,

että olemme yhtä suurta
perhettä) -vahvan persoonan, joka luotettavuudellaan, uskottavuudellaan ja
karismallaan loisi kansaan
toivon valoisammasta huomisesta.
Meillä on presidentti,
hänen tulisi olla ainakin yksi niistä henkilöistä, jotka
valavat uskoa suomalaisiin
näinä synkkinä hetkinä.
Liian moni kamppailee yksin. Tarvitsemme henkistä
johtajaa, joka kykenee kertomaan meille, että olemme
mitä tahansa, teemme mitä
tahansa, olemme arvokkaita -SUOMALAISIA!
Emme tarvitse kenenkään ulkopuolisen mieli-

20.-23.9. Vuosituhannen kehitystavoitteita ja
ilmastonmuutosta käsittelevä korkean
tason tapaaminen New Yorkissa.
22.9.

Yrityksiä ja kieliä käsittelevän pysyvän eurooppalaisen foorumin käynnistystilaisuus.

23.-24.9. G20-huippukokous Pittsburghissa
Yhdysvalloissa.

Suomalaisuus
hukassa
tuneet suomalaisten todellisesta arjesta. Kansalla on
tunne, ettei kukaan oikeasti
välitä, koko poliittinen sakki ajaa vain omia etujaan.
Olemme saaneet ihan
liikaa lukea business-maailman ja politiikan kytköksistä, kaikista paistaa ahneus
ja oman edun tavoittelu.
Ei mikään ihme jos suomalainen ei äänestä, tunne
on varmaan monella oikea
-MONEY TALKS!

Ehdotus direktiiviksi EU:n ulkopuolelta
tulevien kausityöntekijöiden maahantulon
ja oleskelun edellytyksistä.

pidettä siitä, mitä mieltä ovat suomalaisista.
Toivottavasti toimittajatkin jättävät jatkossa
tuon kysymyksen kysymättä, emme tarvitse
mielipidettä siitä, mitä
joku on mieltä suomalaisuudesta.
Pitäisi voida edes ajatella, että vaikka olen
työtön, sairas ja yksinäinen, olen ylpeä suomalaisuudestani.
Katriina Sundqvist,
yrittäjä
työllistämistoimikunnan
varajäsen
HIRPS.n sihteeri
Helsinki

25.9.

Euroopan kielten päivää vietetään
koko EU:ssa.

28.9.

Ensimmäiset Euroopan kirjallisuuspalkinnot jaetaan Brysselissä järjestettävän eurooppalaisen kulttuurifoorumin yhteydessä.

29.9.

Syöväntorjuntaa koskevan eurooppalaisen
yhteistyöohjelman käynnistämistilaisuus.

30.9.

Vuoden 2010 jälkeistä Lissabonin
strategiaa koskeva julkinen kuuleminen
käynnistyy.

Suunnitteilla lisäksi:
- EU:n rahoitusvalvonnan uudistamista koskevat
lainsäädäntöehdotukset: Euroopan ﬁnanssivalvojien järjestelmän ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen 27. toukokuuta 2009 julkistetun, rahoitusvalvontaa käsittelevän tiedonannon
pohjalta.
- Komissio esittää Itämeren ja Mustanmeren kalastusmahdollisuuksia koskevat vuotuiset ehdotuksensa kansainvälisen merentutkimusneuvoston
tieteellisen lausunnon pohjalta.
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Täällä vartioimme me!

Parkanon kunnallisvaaleissa saatiin kunnallisvaaleissa voitto kotiin, kun
perussuomalaisten valtuutettujen määrä nousi kahdesta viiteen. Muuttunut
ei pelkästään valtuuston
kokoonpano, vaan koko
asenneilmapiiri. Politiikka
ja yhteistyö muiden valtuustoryhmien kanssa on
muuttunut paljon sovittelevammaksi ja selvää arvostuksen nousuakin on ollut
havaittavissa.
- Sellaisen asian olen
huomannut, että jos kuntalainen haluaa viedä asiaansa
eteenpäin, hän ottaa yhteyttä
meihin, vaikka ei olisi puolueemme kannattajakaan. Kun
laittaa perussuomalaisen asialle, voi olla varma siitä, että
on ainakin yritetty, toteaa
kaupunginvaltuutettu ja valtuuston sekä ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja
Klaus Myllymäki.
Perussuomalaiset saivat Parkanossa myös niin
paljon lautakuntapaikkoja
kuin halusivat ja mitä heille voimasuhteiden mukaan

kuuluu. Viime kaudella
paikkoja ei ollut yhtään,
nyt perussuomalaisille lohkesi 1-2 paikkaa kaikkiin
tärkeimpiin lautakuntiin,
kunnanhallitukseen kaksi
paikkaa ja paikat myös valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoon.
Kuntalaiset haluavat
muutosta
Kunnallisvaalien äänestystulos Parkanossa oli hyvä koko puolueelle, mikä
osoittaa, että kuntalaiset
haluavat muutosta politiikkaan. Olisi kuitenkin tärkeää, että kuntalaiset olisivat
itsekin aktiivisia ja ottaisivat yhteyttä valtuutettuihin
asioidensa kanssa, jotta perussuomalaiset voisivat toimia heidän äänitorvenaan.
- Olimme kymmenenneksi perussuomalaisin kunta koko maassa. Haluamme
lisätä myös avoimuutta
kunnallisessa päätöksenteossa niin, ettei asioita enää
valmisteltaisi kabineteissa
pienissä piireissä, sanoo

Vallan vahtikoirat: vasemmalta oikealle Jari Sammatti (kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen), Janne
Heinola (kaupunginvaltuutettu, Kehitysparkin hallituksen jäsen, maankäyttötoimikunnan jäsen), Klaus Myllymäki
(kaupunginvaltuutettu, ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja), Airi Niemenmaa
(kaupunginhallituksen jäsen, 1. varavaltuutettu), Kalevi Niemenmaa (kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja) sekä Reijo Ojennus (kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja).

valtuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
ja Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo Ojennus.
Tärkeää ryhmälle on
myös perusparkanolaisten
kuuleminen. Pelkkä kokouksiin osallistuminen ei
yksin riitä, vaan pitää olla
mukana turuilla ja toreilla.
- Perussuomalaiset on
yhtenäinen, sopuisa ryhmä.
Meillä ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia luottamuspaikkoja jaettaessa. Paikat
jaettiin sopivuuden ja omien halujen mukaan. Uskon
sen näkyvän myös asioiden
eteenpäinviemisessä, kertoo
kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kalevi Niemenmaa.
Kuntayhteistyötä tulee
lisätä. Pakottaako valtiovalta kunnat yhdistymään,

sen näyttää aika. Kuntien
yhdistäminen ei kuitenkaan
ole ensisijainen tavoite.
- Uusien luottamushenkilöidenkin on helppo tulla
toimintaan mukaan, kun
heitä arvostetaan tasavertaisina päätöksenteossa ja yhteisneuvotteluissa, toteavat
kaupunginvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Jari
Sammatti sekä kaupunginhallituksen jäsen ja varavaltuutettu Airi Niemenmaa.
- Olemme myös olleet
aktiivisia tekemällä paljon
valtuustoaloitteita. Emme
halua leimautua myöskään
yhden asian tai yhden ammattikunnan puolueeksi.
Me emme ole millään tavalla lahjottavissa, toteaa
kaupunginvaltuutettu sekä
Kehitysparkin hallituksen
ja maankäyttötoimikunnan
jäsen Janne Heinola.

Yhteistyössä on
voimaa
Parkanossakin talous tulee heikentymään tulevien
vuosien kuluessa. Jo tämän
vuoden tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen, ja tulevina vuosina yhä enemmän,
ennustaa Reijo Ojennus.
- Olemme tehneet valtuustoaloitteen kaupungin
henkilöstön tehtävien kartoittamiseksi. Uskomme
kaupungin hallinnossa olevan vielä tiivistämistä ja näin
myös säästöjen mahdollisuutta. Myös väestörakenteen kehitykseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
Ulkomaisen työvoiman tuottaminen tänne ei pidemmän
päälle ole kestävä ratkaisu.
Työttömyyden lisääntyessä
se tuntuu jopa hölmöltä.
Parkanossa on paljon
hyvääkin, muun muassa

erinomainen sijainti, jota
olisi osattava käyttää paremmin hyväksi väestökadon ehkäisemiseksi. Uusien
työpaikkojen luominen on
tällä hetkellä vaikea haaste,
joten parempi olisikin käyttää hyväksi kunnan muita
vahvuuksia ja houkutella
ihmisiä kuntaan asumaan.
Koti Parkanoon –hanke,
jossa Ojennus on mukana kaupunginhallituksen
edustajana, on käynnistetty
juuri tämän tavoitteen selvittämiseksi.
- Yksinään ei Parkanon
perussuomalaisryhmäkään
saa ihmeitä aikaan. Uskomme yhteistyön voimaan ja
kuuntelemme kuntalaisia
herkällä korvalla, päättää
Myllymäki.
Teksti ja kuva:
Mika Männistö
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Vainottu rodun tähden
Romanit eli mustalaiset
ovat nykyisen pohjoisen
Intian alueelta aikoinaan
lähtenyt kansa, joka on levittäytynyt eri puolille maapalloa. Euroopassa asuu
9-10 miljoonaa romania.
Koko maailmassa heitä arvioidaan olevan noin 20
miljoonaa. Suomessa romaneja on noin 10 000.
Suomen romanit kutsuvat itseään kaaleiksi tai
tummiksi. Mustalaiset nimitystä romani piireissä
voidaan käyttää tuttujen
kesken, muuten se koetaan
loukkaavaksi vieraan ihmisen taholta. Romaneja on
historiansa aikana vainottu, ja vainotaan edelleen
useissa paikoissa ympäri
Eurooppaa.
Mutta onko romanien
kulttuurissa mitään sellaista, jonka tulisi aiheuttaa
rasismia valtaväestössä?
Rasismia aiheuttaa usein
valtaväestön kollektiivinen
kostaminen, kun jollain
valtaväestön edustajalla on
huonoja kokemuksia romaneista. Alkoholilla on usein
suuri merkitys tässä käytöksessä. Hölmöys tiivistyy
isossa porukassa.
Rasismi ilmenee huuteluna, väkivaltaisena käyttäytymisenä ja monina muina muotoina. Manne -sanaa
käytetään huutelussa, joka
on loukkaus siinä missä
mutakuonoksi nimittely
on tummaihoisia kohtaan.
Suomessa Manne tv-ohjelma sai nolon lopun, kun
se jouduttiin lopettamaan
rasistisen luonteensa takia.
Kirpputorille
ostoksille
menevää romaninaista voidaan vaatia riisumaan hameensa, ennen kuin pääsee
sisälle kauppaan ostamaan
edullisia vaatteita suurperheelleen. Onko jokainen
romani syyllinen, jos jotkut
ovat tehneet vääryyksiä?
Onko kollektiivinen rankaisu koko romaniväestöä
kohtaan oikea ja terve tapa
valtaväestön taholta?
Ennakkoasenne ei
anna mahdollisuuksia
Asenteellisuus on juurtunut valtaväestöön vahvasti. Työpaikkaa haettaessa
usein työpaikka luvataan
puhelimessa, mutta kun
henkilö saapuu työpaikkahaastatteluun ensimmäistä
kertaa, työnantajat katsovat kuin halpaa makkaraa,
ja toteavat että ei meillä tarvitakaan lisää työvoimaa.
Hankaluus työpaikkojen saamisessa aiheuttaa

Euroopassa asuu 9-10 miljoonaa romania. Koko maailmassa heitä arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa.

sen, että yhä moni romani
työskentelee heille perinteiseksi pidetyllä alalla, esimerkiksi käsitöiden ja kaupanteon parissa. Oma osansa voi olla myös romanien
huonoilla kokemuksilla
koululaitoksista ja valtion
virastoista.
Suomen peruskoulussa
on käynyt tapauksia, joissa
opinahjonsa aloittaneelle
romanilapselle on sanottu,
että kaikki romanilapset
saavat aloittaa koulutiensä erityisluokalla. Riippumatta siitä, osaako vaikka
lukea ja laskea jo ennen
ensimmäisen luokan alkua.
Tämä on alentavaa ja yksilönarvoa loukkaavaa käytöstä. Opettajan mahdollinen ennakkoasenne ei anna
mahdollisuutta
pienelle
koululaiselle.
Kuntien harjoittama
vuokra- ja omistusasuntopolitiikka syrjii romaniperheitä. Heille osoitetaan

asuinpaikaksi usein kaupunkien huonomaineisia
asuinalueita, jolloin heille
ei anneta mahdollisuuksia
edetä elämässään eteenpäin. Näin leimataan romaniperheet jo etukäteen
samaan kastiin kuin valtaväestön epäsosiaaliset ja
syrjäytyneet ihmiset. Näitä
asuinalueita kutsuisin nykypäivien ghetoiksi. Romanit
eivät usein saa itse päättää omaa asuinpaikkaansa
kaupungeissa ja kunnissa.
Ennakkoasenne romaniväestöä kohtaan kuntien
asuntoasioista päättävien
keskuudessa on huolestuttavan yleistä.
Epäoikeudenmukaisuus jää muistiin
Joskus valtaväestön rasismin nousua voi edesauttaa
identiteettikriisiään
potevien nuorten romanien
käytös. He voivat joskus

käyttäytyä kovaäänisesti,
epämääräisesti ja röyhkeästikin. He eivät itse ymmärrä
käytöksensä seuraamuksia.
Romaninuorten parissa työttömyys on kasvanut
kaikkialla Euroopassa. Heidän pahoinvointinsa heijastuu helposti häiriökäyttäytymisenä. Ongelma alkaa usein
jo koulussa, jolloin haetaan
kavereita yli rajojen, ja lapset
tulevatkin helposti toimeen
keskenään.
Ongelmaksi
muodostuvat valtaväestön
vanhemmat, jotka kieltävät
lapsiltaan kaverisuhteet romanilapsiin. Heihin tuollainen käyttäytyminen vaikuttaa syvälle loukkaavasti, ja
heihin painuu ”Kainin merkki”, joka muistuttaa koko
elinajan ”en ole hyväksytty,
en ole tasa-arvoinen”. Kipeät ja epäoikeudenmukaiset
kokemukset jäävät syvälle
sisimpään.
Romaninuoret eivät uskalla olla tekemisissä val-

taväestön kanssa, koska he
pelkäävät taas haavoittuvansa. Helposti ollaan vain
omiensa kanssa tekemissä,
vaikka moni haluaisi luoda
kaverisuhteita myös valtaväestön nuoriin.
Nykyisyyttä voi peilata
historian kautta
Oma osansa on historialla, joka vaikuttaa vieläkin.
Esimerkiksi Ruotsissa, Pohjoismaisessa suvaitsevaisuuden Mekassa, suoritettiin
vielä 1970 -luvulla valtion
toimesta pakkosterilisaatioita romaniväestön parissa.
Aiemmilla vuosisadoilla
valkoisten tavatessa romanin, he saattoivat leikata
joko toisen korvan pois tai
ainakin hiukset leikattiin
kaljuksi. Romaniperheiden
erottaminen oli tuolloin
tavallista, lapset erotettiin
vanhemmistaan ja he olivat
orjan asemassa Euroopas-

sa. Mielivaltaisia hirmutekoja joista usein vaietaan
valtaväestön taholta. Suomen lähihistoriassa kaikki
kirkolliset toimitukset olivat kiellettyjä romaneilta.
Miksi näin oli, siihen en ole
löytänyt selkeää vastausta.
Historian vääryydet voivat
vieläkin kummitella ihmisten mielissä.
Yksi valtaväestölle outo asia voi olla romanien
vahva yhteisöllisyys, joka
on romanien kulttuurin kivijalka. Vaikka perhekoot
ovat pienentyneet, yhteisöllisyys ja kulttuurin hitaampi muuttuminen on esimerkiksi säilyttänyt romanien
omaa kieltä. Tämä indoarjalaisiin kieliin kuuluva
kieli on kuitenkin katoava
kielellinen rikkaus, vaikka
sitä pyritäänkin ylläpitämään erilaisilla kielenopetus projekteilla.
Suomen viranomaiset ja
hallintokunta on työhönsä
hyvin koulutettua ja valistettua, jolloin pinnallinen asioiden ﬁksu hoito on tyypillistä.
Virkamiesten henkilökohtaiset näkemykset kuitenkin
joskus lyövät läpi, ja aiheuttavat rasismia sekä ylilyöntejä. Terveyskeskuksissa ja
sairaaloissa tiedon puute on
suurin haaste. Se ei ole rasismia. Potilaan suku saattaa
tulla usein katsomaan potilasta useiden kymmenienkin
henkilöiden ryhmänä, joka
tietenkin aiheuttaa hämmennystä hoitohenkilökunnassa.
He eivät aina ymmärrä, että
taustalla on viesti potilaalle,
että häntä ei ole jätetty yksin.
Suku pitää hänestä huolta.
Tiedottamista tarvitaan
enemmän, on ymmärrettävä
historiaa, jotta voidaan ymmärtää romaanien nykyisyyttä. Viime maailmansodasta
muistamme Hitlerin hirmuteot. Kaasukammioihin joutuivat niin romaanit kuin juutalaisväestökin. Nykyään rasismi nostaa päätään monessa
Euroopan maassa. Unkari on
hyvä ja varoittava esimerkki.
Esimerkiksi vuonna 2008
30 romanien taloa poltettiin
polttopulloilla. Asukkaiden
pyrkiessä liekkejä pakoon,
heistä teloitettiin seitsemän
talonsa pihamaalle. Olkaamme kaikki tasa-arvoisia, ja
ottakaamme opiksemme historiasta.
Teksti: Harri Lindell
Kirjoittaja osallistuu
Euroopan komission
journalistikilpailuun 2009
Moninaisuuden puolesta,
syrjintää vastaan.
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Eteläsavolaisten retki Valamoon
Tämän kesän tapahtumana
Etelä-Savon piirissä oli heinäveteläisen ”Olli” Olavi
Eteläisen ansiokkaasti organisoima retki sisävesialus
M/S Sergeillä kanavia pitkin Juojärvelle ja Valamon
luostariin.
Heinäkuun 25. päivänä
ryhmä perussuomalaisia,
heidän sukulaisiaan ja tuttaviaan ympäri Etelä-Savoa
kerääntyi lähtöpaikalle.
Mukana oli vieraita myös
Pohjois-Savon piiristä. Yhtäläistä matkaajilla oli, että
lähtöpaikalle, Heinäveden
Karvion kanavalle ajettiin
kaatosateessa. Määränpäätä lähestyttäessä sade
lakkasi, mistä risteilyväki
ymmärrettävästi oli erittäin
kiitollinen.
Varistaipaleen sulku
on nähtävyys
M/S Sergei on yksityinen,
86:lle rekisteröity puualus,
joka on saanut nimensä
luostarin johtajan, Sergein
mukaan. Hyvin se jaksoi
nelisenkymmentä perussuomalaista kantaa läpi kesäisten vehreiden kanavien ja
vaikuttavien sulkujen. Huikea Varistaipaleen "neliportainen" sulku tarjoaa kokeneellekin kanavamatkaajalle mielenkiintoisen kokemuksen. Nousua on peräti
14,5 metriä, Taivalahden
kanavan jälkeen nousua
Kermajärveltä Juojärvelle
on 21,5 metriä. Kapteenimme ja laivan omistaja Jaana

Valamon luostarin pääkirkko eli uusi kirkko vihittiin käyttöön 1977. Se edustaa pohjoisvenäläistä kivikirkkoarkkitehtuuria ja muoto on
kolmiosainen. Kirkon osat ovat alttari, kirkkosali ja eteinen. Tyypillistä on myös yksikupolisuus ja erillinen talvikirkko.

Järvinen kertoikin olevansa
uransa huipulla, korkeuden
merenpinnasta ollessa 101
metriä.

Juojärvi on Järvi-Suomen puhtain järvi, sillä asutusta on harvinaisen vähän.
Rannat ovat kivikkoisia
ja lukuisat pienet saaret ja
luodot käkkäräisine mäntyineen koristelevat hiljaista
maisemaa. Ajatus luostarin
sijainnista siellä tuntuu sopivalta. Parituntisen risteilyn
aikana tutustuttiin ja puhuttiin hieman politiikkaakin,
mutta se ei ollut pääroolissa
tällä kertaa. Luostarin laituriin saavuttiin leppoisassa
tunnelmassa.
Valamo elää
matkailusta

Nykyinen luostarin johtaja Arkkimandriitta Sergei

Valamon luostari on kaunis
ja vaikuttava paikka. Perimätiedon mukaan alkuperäinen Valamon luostari
on perustettu 1100-luvulla,
viimeistään 1300-luvulla
Laatokan järvelle. Sen perustaja isinä kunnioitetaan
kahta Valamon saarella kilvoitellutta pyhää, Sergei ja
Herman Valamolaista.
Vuosisatojen
kukoistuksen ja toiminnan jälkeen
toiminta siellä hiljeni, mutta
säilyi. Toinen maailmansota
muutti kuitenkin historian dramaattisesti täälläkin.

Perussuomalaisia miehiä perussuomalaisessa maisemassa M/S Sergein lähdettyä.

Luostarin veljestö pelasti
osan arvoesineistä sodan jaloista, ja heidät evakuoitiin
helmikuussa 1940 Suomen
armeijan kuorma-autoilla
Laatokan yli rakennettua
jäätietä pitkin. He etsivät
kuukausia uutta paikkaa saapuen matkallaan Heinäveden
Papinniemeen, Saastamoisen
kartanoon. Siellä he tarinan
mukaan näkivät seinällä ikonin, jonka katsoivat merkiksi
uudesta luostarin paikasta.
Myös uuden Valamon
johtaja on perinyt nimen

Sergei. Vanhan perinteen
mukaan luostarin tulee
elättää itse itsensä. Valamon
pääelinkeino on nykyisin
matkailu: luostarissa käy
vuosittain yli 160 000 vierailijaa, kaikki matkailusta
saadut tuotot käytetään
suoraan luostarin ylläpitoon ja kehittämiseen. Piipahtamaan tai yöpymään
pääsee ympäri vuoden.
Valamossa aikataulumme osoittautui aivan liian
lyhyeksi perusteellisempaan
tutustumiseen. Seuraavaksi

oli vuorossa kuljetus minibusseilla leirintäalueelle,
jossa oli tarjolla rantakalaa hirsikodassa ruokaillen.
Täällä tulivat myös spontaanit puheet eri kuntien edustajien tahoilta. Johtolankana
oli, että emme kukaan pysty
edistämään perussuomalaisia arvoja yksin, vaan tarvitsemme yhteistyötä, jonka
pohjana on luottamus.
Marja Hämäläinen
Etelä-Savon piiri
2. varapj.
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NUORET
Perussuomalaisten
Nuorten hallitus
palasi kesälomilta
töihin
Perussuomalaisten Nuorten hallitus kokoontui ansaitun kesäloman jälkeen
15.8. Pirkanmaan Perussuomalaisten piiritoimistolle Tampereelle.
Loma oli tehnyt porukalle hyvää, sillä virtaa
tuntui olevan hyvin syksyn
luottamustöiden hoitamiseen, joihin töihin kuuluu
mm. uusien piirijärjestöjen
perustaminen jo perustettujen Helsingin, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja

Etelä-Pohjanmaan piirien
lisäksi.
Seuraavaksi perustettaviksi piireiksi nimettiin
Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Keski-Suomi, Oulu, Kymi
ja Häme. Muillekin alueille
piirit perustetaan heti, kun
riittävästi kiinnostusta ja
vastuunkantajiksi haluavia
nuorten jäsenistöstä löytyy.
Syyskokous ja seminaari päätettiin pitää Vaasassa
10.-11.10.2009. Asiasta tulee tarkempaa tietoa myö-

hemmin. Nuorille tehdään
syyskokoukseen mennessä
myös oma uusi esite, jota
on kentällä jo ehdittykin
kaivata jonkin aikaa. Nuorille tulee myös oma muki
ja tilaukseen menevät myös
pari uutta roll-up kangasta.
Kokouksessa käytiin hyvää
keskustelua ja todettiin,
että alueellistamalla nuorisojärjestön toiminta, myös
puolue pystyy saamaan riveihinsä nuorten kautta uusia kykyjä ja aktiiveja.

Nuorten hallituksen jäsen ja Rauman kaupunginvaltuutettu Tommi Otamo tuli
nuorten kokoukseen viikonloppulomallaan varusmiespalveluksesta.

Suunnittele
Perussuomalaisille Nuorille
oma piirijärjestö Etelä-Pohjanmaalle Nuorten oma muki!
Perussuomalaiset Nuoret ry perusti
sunnuntaina 16.8. Etelä-Pohjanmaalle oman piirijärjestön. Piiri käsittää sekä Etelä-Pohjanmaan että
Pohjanmaan maakunnat.
Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Lith Vaasasta, varapuheenjohtajaksi JukkaPekka Hannila Laihialta ja sihteeriksi Perussuomalaisten valtakunnallista nuorisojärjestöä johtava
Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta.
Lisäksi hallitukseen valittiin Juha
Kuusisto Kauhajoelta ja Risto Mattila Kauhavalta. Hallituksen varajäsenet ovat: Antti Mäkelä Alavudelta, Hannu Niemi Vaasasta, Jarmo
Helin Seinäjoelta, Erja Saxholm
Seinäjoelta ja Ari Pensas Laihialta.

Perussuomalaiset Nuoret ry julkistaa avatuksi kaikille
kattojärjestönsä sekä piiri- ja paikallisosastojensa jäsenille tarkoitetun kilpailun, aiheena PerusS-Nuorten oma
muki. Oheisessa kuvassa näet tulevan mukimme mallin
ideointia helpottamaan.
Mukin kylkeen voit taiteilla 1-värisen tekstin, kuvan
tai näiden yhdistelmän. Itse muki on väriltään valkoinen, joten sitä voi hyödyntää kilpailutyössä toisena värinä. Mukissa käytettävissä olevan tilan koko on enintään
70x70mm, joten huomioithan tämän työtä tehdessäsi.
Ei siis sitä suurempia kuvia, jotta työtä ei jouduta pienentämään ja yksityiskohdat eivät kärsi.
Voit osallistua kilpailuun joko A4-kokoiselle valkoiselle paperille tai suoraan sähköiseen muotoon tehdyllä
työllä. Sähköiseen muotoon tallennetun tiedoston tekniset vaatimukset ovat: resoluutio vähintään 300dpi,
väriproﬁili CMYK, tallennusmuoto .tiff tai .psd ja maksimikoko 70x70mm.
Kilpailuaika: pe 28.8. - su 13.9.2009
Voittaneen työn ja sen tekijän julkistus: Nuorten
syyskokouksessa Vaasassa lauantaina 10.10. Kilpailun
voittajatyön valitsee Nuorten hallitus.
Palkinto voittajalle: Valmis muki ja mainetta. Muki
toimitetaan voittajalle joko henkilökohtaisesti tai postitse.
Voittaneen työn käyttöoikeudet: Voittaja luovuttaa
Perussuomalaiset Nuoret ry:lle täydet oikeudet kuvaan
ja sen uusiokäyttöön.
Kilpailutyöt tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Perussuomalaiset Nuoret ry, Mannerheimintie 40
B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
antti.valpas@ps-nuoret.net viimeistään sunnuntaina
13.9.2009, varustettuna lähettäjän täydellisillä yhteystiedoilla (nimi, osoite, puh.nro ja s-posti). Etanapostissa
lähetetyn työn tulee olla perillä viimeistään maanantaina
14.9., joten huomioithan tämän kirjepostia lähettäessäsi. Kilpailutöitä ei palauteta.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Antti Valpas, antti.valpas@ps-nuoret.net, puh. 050-561 4334

16 Suomalainen
■ LYHYESTI KOTIMAASTA

Lainsäädännön keinot
toimivia
Opetusministeriön työryhmä pitää nykyisen lainsäädännön keinoja toimivina luovien sisältöjen, kuten elokuvan, musiikin ja pelien, luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi. Lainsäädäntö mahdollistaa luvattomaan
verkkojakeluun puuttumisen. Oikeudenhaltija voi nostaa tekijänoikeuden loukkaajaa vastaan siviilikanteen
tuomioistuimessa tai pyytää asiassa poliisitutkintaa.
Työryhmä määritti ne lainsäädäntöalueet, joihin
olisi tarpeen tehdä muutoksia niin sanotun ilmoitusmenettelyn käyttöönottamiseksi. Ilmoitukset yksittäisille
liittymänhaltijoille olisivat nykyisiä keinoja pehmeämpi vaikutuskeino. Varsinkin nuorilla olisi mahdollisuus
korjata käyttäytymistään ilman, että asia etenee poliisitutkintaan tai tuomioistuimeen. Myös lasten ja nuorten vanhemmat saisivat tiedon, jos liittymää käytetään
luvattomiin tarkoituksiin.

Ulkomaalaispoliisille
huomautus lainvastaisesta
käännytyksestä
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on antanut Helsingin ulkomaalaispoliisille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, kun se ei antanut EU-kansalaisten
poistua maasta haluamaansa toiseen EU-maahan.
EU-kansalaiset oli päätetty käännyttää Suomesta.
Ulkomaalaispoliisi ei kuitenkaan luovuttanut heille heidän passejaan, koska he eivät halunneet siirtyä kotimaahansa vaan toiseen EU-maahan. EU-kansalaisilla
on ulkomaalaislain mukaan oikeus poistua vapaaehtoisesti maasta vähintään kuukauden aikana siitä, kun
he ovat saaneet poistumismääräyksen. Poliisi ei silloin
voi rajoittaa heidän EU-direktiivin mukaista oikeuttaan
liikkua vapaasti EU:n jäsenvaltioissa.

Tampere poisti
opettajien ateriaedun
Tampereen kaupunki on päättänyt poistaa opettajille
kuuluneen valvonta-ateriaedun osana säästötoimia.
Tampereen perusopetuksen johtaja Hannu Suoniemi
sanoo Aamulehdessä, että opettajien valvonta-ateriaetu
on ikiaikainen jäänne. Hänen mukaansa työnantajalla
ei ole enää velvollisuutta tarjota ateriaa luontoisetuna
kaikille opettajille.
Tähän asti Tampereen peruskoulujen opettajat ovat
saaneet valvonta-aterian luontaisetuna. Opettajan palkkaan on lisätty aterian verotusarvo 3,30 euroa. Tästä
lähtien opettajat maksavat ateriastaan 4,13 euroa.
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä vastustaa tämän kaltaista säästötoimenpidettä, joka ei itseasiassa ole todellista säästöä.
Laskelmien mukaan kaupungin kannalta saadaan
noin 630 000 euron teoreettinen vuotuinen maksimisäästö siinä tapauksessa, jos kaikki valvonta-ateriaedun
menettäneet opettajat syövät maksulliseksi muuttuneen
kouluaterian siirtymättä omiin eväisiin tai käymättä
koulun ulkopuolella syömässä.
On kuitenkin muistettava, että opettajat ovat joutuneet maksamaan valvonta-ateriaedusta luontaisetuveroa noin euro per ateria, johon sisältyvän kunnallisveron Tampere menettää Tampereelle veronsa maksavien
opettajien osalta. Nämä kymmenet tuhannet eurot ovat
pois teoreettisesta 630 000 euron maksimisäästöstä.
Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän
mukaan opettajien valvonta-ateriaedun poistaminen on
parhaimmillaankin vain tyypillinen suorittavaan portaaseen kohdistuva säästötoimi.
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Perussuomalaisten puheenjohtaja,
europarlamentaarikko Timo Soini 21.8. Karkkilassa:

Euro käy kalliiksi
Suomella ei ole itsenäistä
raha- ja korkopolitiikkaa.
Kun raha ei jousta, haetaan
joustot työvoiman supistuksina ja irtisanomisina. Epäitsenäisyys maksaa.
Ruotsin kansa oli viisas,
kun se ei kansanäänestyksessä luopunut päätösvallastaan raha- ja korkopolitiikassa, vaikka Ruotsin
poliittinen ja järjestöeliitti
sitä ajoi. Nyt Ruotsilla on
paremmat mahdollisuudet
selvitä taloustaantumasta.
Kylmä totuus näkyy StoraEnson leikkausten kohdistumisessa Suomeen eikä
Ruotsiin. Tämä korostuu
myös lähitulevaisuudessa.
Vanhojen puolueiden vastuu on koruton.
Euro käy kalliiksi. Suomen painoarvo EU:n rahapolitiikassa on olematon.
Ylivahva euro syö suomalaisia työpaikkoja joka päivä. Hallituksen on nyt kaikilla käytettävissä olevilla
keinoilla vahvistettava suomalaisen teollisuuden ja yritysten perustaa. Tutkimus-,
kehitys- ja koulutusrahoja
on lisättävä.

■ ONNITTELUT

Kultahääpäivä

Sydämelliset onnittelumme kultahääpäivää 23.8.2009
viettäneille Pirkko ja Esa Kuosmaselle Polvijärvellä!
Polvijärven Perussuomalaiset

Kylmäkosken
Oikeutta Eläkeläisille
ry. 20 vuotta
31.8. tulee 20 vuotta täyteen Oikeutta Eläkeläisille Kylmäkosken osaston perustamisesta. Osaston puheenjohtajana on
toiminut koko ajan Maija-Liisa Kirkkomäki. Varapuheenjohtajana Rauha Väisänen ja sihteerinä Tuula Leino. Osastossa
on tuumittu, että miksipä hyviä toimihenkilöitä vaihtamaan!
Osaston toiminta on ollut sopuisaa. Äänestyksiä ei ole
tarvittu. Kylmäkosken osasto on retkeillyt ahkerasti eri
puolilla Suomea. Osa jäsenistöä on lomaillut Saarijärven
Rauhalassa vuosittain. Kerran kuukaudessa kokoonnutaan
kahvitilaisuuksiin, joissa on mukana kerralla noin kaksikymmentä henkeä. Asemalla Maija-Liisa vetää vanhusten
jumppatuokiota joka maanantai. Mukana on noin 10 – 14
henkeä kerrallaan. Kävijöiden ikähaitari on 60 – 88 vuotta.
Kuntosalilla on mukana myöskin miehiä.
Osaston toiminta on vilkasta ja uusiakin jäseniä on tullut mukaan. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa toimivat
tällä hetkellä: Topi Huotilainen, Anja Nääppä, Rauha Väisänen, Alli Mastonen ja varalla, Pirkko Koivisto, Martta
Hakala, Heli Huotilainen ja Tarmo Setälä.
Puheenjohtaja Maija-Liisa Kirkkomäki haluaa kiittää
kaikkia osaston toiminnassa mukana olevia kuluneista 20:tä
vuodesta, ja toivottaa kaikille hyvää ja aurinkoista syksyä.
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Muistakaa äänestää
Karkkilassa ja Vihdissä!
Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa järjestetään
uudet kuntavaalit 6.9.2009. Perussuomalaisilla on
ehdokkaita Karkkilassa ja Vihdissä. Ennakkoäänestys on alkanut 26. päivä elokuuta. Valitse kunnallinen perussuomalainen!

Raimo Vistbacka:

Tarvitseeko Suomi
metsätalousministerin?

Perussuomalaiset
ehdokkaat Karkkilassa:

19
Sivonen Tiina

20
Veikko Ala-Hiiro

22

21
Jalovaara Mia

Kivistö Ilkka

Perussuomalaiset
ehdokkaat Vihdissä:

Vanhasen II hallituksen
ohjelmassa on tärkeä ja
kannatettava puuhuoltoa tukeva kirjaus, jossa
asetetaan tavoitteeksi
turvata metsäteollisuutemme
raaka-aineen
saanti ja lisätä kotimaisen puun käyttöä 10–15
miljoonalla kuutiometrillä. Tämä toisi hajaasutusalueille eräiden
arvioiden mukaan jopa
5 000 uutta pysyvää työpaikkaa ja lisäisi verotuloja noin 300 miljoonalla eurolla.
Myös eduskunnassa
on käyty tällä vaalikaudella poikkeuksellisen
runsaasti keskustelua
metsistä, metsien hoidosta, metsäteollisuudesta ja
puuhuollosta yleensä.
Puuhuollon
turvaaminen

80
Ahlroth Markku

81
Halla-aho Ilkka

82
Juselius Mirja

83
Salonen Pasi

Oman sysäyksen keskusteluille on antanut
varmasti Venäjän suunnittelemat ja osin jo voimaantulleet puutullit.
Teollisuus julisti tulevaa
puupulaa ja syytti jo etukäteen metsänomistajia.
Entinen pääministeri Esko
Aho nimettiin vetämään
maamme puuhuoltoa käsittelevää työryhmää.
Hallitus onkin tuonut joitakin Ahon työryhmän
ehdotuksia
eduskuntaan, jossa ne on
hyväksytty. Puuhuollon
turvaamiseen nimissä on
perustienpitoon saatu 20
miljoonan määräraha,
joka on toki hyvä alku,
mutta valitettavasti käytännössä lähes merki-

tyksetön. Myös rautateillä
raskaiden kuljetusten varmistamiseksi pitäisi saada
25 tonnin rataverkko. Nykyisillä määrärahoilla se on
vain unelma. Puukauppaan
saatiin lisäksi paljon toiveita
herättänyt määräaikainen
verohelpotus.
Puukauppa tyrehtyi
Tuli lama ja puukauppa
tyrehtyi lähes täysin. Teollisuus on pitänyt seisokkeja
ja suuri joukko työntekijöitä on ollut lomautettuina.
Tästä huolimatta tuontipuuta on virrannut Suomeen. Perusteena lienee valuuttojen devalvoituminen
niin Baltiassa, Venäjällä
kuin Ruotsissakin.
Kotimaisella puulla ei
ole menekkiä juuri lainkaan, vaikka julkisessa sanassa kerrotaankin kaupan
kärsivän muun muassa sahatavaran puutteesta rakennusmarkkinoille.
Hallitusohjelman lupaama kotimaisen puun lisäkäyttö on haihtunut kuin
tuhka tuuleen. Samoin kävi
luvatun metsätilojen perintöverotuksen helpotuksen
kanssa. Nyt vain yritykset
ja peltoa viljelevät tilat saavat perintöverohelpotuksen
myös metsien osalta.
Lisää tuotekehittelyä
Raakapuun menekin nopeiden vaihteluiden tuoksinassa
yhä enenevässä määrin tulee
mieleen ajatus, eikö meillä
ole tehty riittävästi tuotekehittelyä mihin kaikkeen
voisimme tehokkaasti puuraaka-ainettamme käyttää.

Talonrakentamisessa
ja julkisessa rakentamisessa puun käyttöä voitaisiin
varmasti lisätä huomattavasti. Samoin puun käyttöä bioenergiana voitaisiin
hyödyntää huomattavasti
enemmän – myös nestemäisenä, kunhan tutkimustyöhön tehtäisiin lisäpanostuksia. Polttopuun käyttöä
kannattaa tehostaa.
Oma lukunsa on pelletti, jonka hinta on yllättäen noussut siinä määrin,
että moni pelletin käyttäjä
on siirtynyt takaisin öljyn
käyttäjäksi. Isänmaallisesti
katsottuna tässäkään kehityksessä ei ole järjen häivää.
Hirvet ja
mäntypistiäiset
Eikä metsäpalstojen omistajien murheet lopu siihen, että
puu ei mene kaupan. Hirvet
tuhoavat taimikoita. Kaatolupien ehtojen suosituksissa
on turhan tiukkoja ohjeistuksia vasojen ja naarashirvien kaatosuhteista. Kun
jahtiporukat yrittävät pitää
niistä kiinni, jää taimikon
tuhoojia talveksi yllin kyllin.
Tänä kesänä on Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan metsissä
tehnyt tuhoa ruskomäntypistiäinen, joka syö puun
neulaset siten, että viimeinen vuosikerta jää jäljelle.
Tällä hetkellä eriasteisia tuhoja on havaittu jo noin 30
000 metsähehtaarilla.
Yleisesti metsänomistajia lohdutetaan sillä, että
normaalisti vain noin neljä
prosenttia syödyistä puista
kuolee ja kuivaa pystyyn.
Entä, jos tuholaisia esiintyy
alueella ensi vuonnakin?

Mikähän lienee silloin puiden kuolleisuus?
Varmaa kuitenkin on se,
että seuraavien vuosien aikana tuhotuilla alueilla metsänkasvu hidastuu 20–40
prosenttia. Sen seurauksena
metsänomistajien taloudelliset menetykset ovat joka
tapauksessa huomattavat.
Vahinkoja korvattava
Tällaiset luonnon aiheuttamat vahingot valtiovallan
tulisi korvata ainakin jossain
mittakaavassa. Onhan meillä olemassa katovahinkokorvaukset ja onhan meillä
korvattu myös tulvien aiheuttamia yllättäviä vahinkoja.
Miksi korvaukset eivät voisi
ulottua myös metsiin yllättävissä luonnontuhoissa?
Joka tapauksessa valtion
ensi vuoden talousarvioesitykseen on saatava määräraha, jolla voidaan ensi keväänä suorittaa riskialttiilla
alueilla ruskomäntypistiäisen biologista torjuntaa
levittämällä monisärmiövirusta lentoruiskutuksena.
Oma ministeri?
Viime vuosien tapahtumat
metsien hoidossa ja puun
hyödyntämisessä sekä ainainen vaje Kemera-rahoituksessa sekä energiapuun
ja erityisesti energiarangan
talteen saannissa panevat
kyllä vakavasti pohtimaan
pitäisikö seuraavassa valtioneuvostossa olla oma
ministeri, joka paneutuisi
yksinomaan näihin asioihin. Nyt ne tuntuvat jäävän liiaksi lapsipuolen asemaan.
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Seinäjoen kokous
oli monella tapaa yhdistävä
Seinäjoella 16–17.5. pidetty
puoluekokous oli miellyttävä kokemus. Mieleen jäivät
useat vahvat ja ytimekkäät
puheet. Puolueemme puheenjohtaja oli yksi kokouksen parhaista puhujista,
muttei todellakaan ainoa!
Monet nuoret nousevat
tähdet pitivät nokkelia ja
sutjakoita puheita, mutta
voi sitä tunteen paloa ja
totuuden tulimyrskyä, joka
kaikui kokeneempien kokouskävijöiden puheissa.
Meillä nuoremmilla on vielä paljon opittavaa. Oppia
on varmasti saatavilla, kun
vain jaksaa sitkeästi kulkea
hyväksi havaitulla Perussuomalaisella tiellä pitäen
korvat ja mieli avoinna.
Puheissa tuli esille kokouksen yhdistävä merkitys.
Median lietsomasta kahtiajakaantumisesta ei ollut
havaittavissa merkkiäkään.
Kaikki tuntuvat katsovan
ja kulkevan samaan suuntaan. Me perussuomalaiset
emme ala tanssia median
pillin, emmekä kenenkään
muunkaan mukaan, vaan
olemme itse määräämässä
pysähtymättömän liikkeemme suunnan. Se suunta on
Perussuomalaisten oma ja
teemme työtä suomalaisen
ihmisen puolesta!
Iloinen kohtaaminen
Olemme koko kansan asialla, ja joukkoomme mahtuu
monenlaista kulkijaa. Seinäjoen kokouksessa tapah-

Kuva: Harri Lindell

tui iloinen kolmen Perussuomalaisen kohtaaminen.
Jonotin ilmoittautumaan
yhdessä muiden Porin suunnasta tulleiden kanssa, kun
vierestä kuuluu lausahdus:
”Nyt näyttää kyllä tutulta!”.
Kääntyessäni tunnistin voimakashahmoisen miehen,
saman, jonka olin aikaisemmin tottunut näkemään
sinibaretti päässä. Yhdeksän
vuotta vanhat asiat palautuivat nopeasti mieleen.
Kohtaaminen oli lämmin ja jonottaessamme eh-

dimme puhumaan jo useista menneistä ja nykyisistä
asioista. Kuitenkaan iloiset
kohtaamiset eivät loppuneet siihen. Siprakka paitojenmyyjä tunnisti meidät
ja niin oli koossa kolmikko,
kolme sinibarettia.
Edellisen kerran olimme
kohdanneet Libanonissa YK
-rauhanturvaamistehtävissä
vuosituhannen vaihteessa.
Juttua riitti sitten pitkälle
yöhön, ja sama muistelu jatkui seuraavana kokouspäivänä. Tulimme pohtineeksi

yhtäläisyyksiä YK -rauhanturvaamistehtävien ja Perussuomalaisten välillä, niitä on
lopulta aika paljon.
Turvallisuuden ja
elinolojen puolesta
Libanonissa tehtäväkuvamme olivat monipuolisia ja
vastuullisia. Juha toimi pataljoonan kuljetusjoukkueen johtajana ja oli arvoltaan luutnantti. Nina toimi
sairaalan vastuullisissa tehtävissä, mm. lääkehuolto

kuului Ninan tehtäviin, sotilasarvo Ninalla kersantti.
Itse toimin 1JK.n palo- ja
lääkintävastaavana, eli vastasin asemilla tapahtuneesta näiltä osin, arvoni oli
kersantti. Jos tehtävämme
ja vastuumme Libanonissa
olivat monipuolisia ja vastuullisia, sitä ne ovat myös
nykyisissä luottamustehtävissämme. Yhtäläisyyksiä
miettiessämme pohdimme,
onko Perussuomalaisissa
muita Sinibaretteja? Päätimme kirjoittaa lehteen

pikku jutun, jos joku tunnistaa iloisen kolmikon?
Perussuomalaiset saivat vastuuta viime kunnallisvaaleissa ja meitä
on monessa kunnassa eri
luottamustehtävissä. Mekin pääsimme kotikunnissamme valtuustoihin: Nina
Helsingissä, Juha Ilmajoella
(tämän jutun yhteydessä on
lähes pakko mainita Juhan
kotikylä Koskenkorva) ja
allekirjoittanut Porissa.
Rauhanturvaamisessa on
kyse pienen ihmisen turvallisuuden ja elinolojen puolesta
toimimisesta - sama ajatus
toimii mielestämme kotikuntien valtuustoissa. Vastassa
on joskus suuria voimia eikä
vastoinkäymisiltä voi välttyä.
Kuitenkin pitkäjänteisellä ja
sinnikkäällä työllä tulokset
ovat hyvät ja työ jatkuu.
Kohdallamme PerusS
-logo saa uuden merkityksen: Perus-Sinibaretit ovat
innolla tarttumassa tulevaisuuden haasteisiin.
Kiitos kaikille puoluekokoukseen osallistuneille,
joille toivotamme jaksamista
huomisen haasteissa. Taustamme puolesta toivotamme kaikille myös turvallista
ja rauhallista loppukesää.
Kolme Perus sinibarettia:
Nina Huru
nina.huru@valtuusto.hel.fi
Juha Mäenpää
juha.maenpaa@wippies.fi
Ari Jalonen
arij@dnainternet.net

Suomi sodassa

Ulkopoliittisen instituutin
tutkija Charly SaloniusPasternak sohaisi muurahaispesää kirjoittamalla
24.7. HS:n Vieraskynäosiossa, että Suomi on
paraikaa sotaa käyvä maa.
Tuo raja ylittyi hänen mukaansa Afganistanissa.
Puolustusministeri
Jyri Häkämies ja ulkoministeri Alexander Stubb
kiirehtivät kiistämään

jyrkästi Salonius-Pasternakin tulkinnan. Sille oli
kuitenkin hyvin looginen
peruste: Suomen ja muiden
ISAF-joukkojen tehtävä on
tukea Afganistanin hallitusta, jota vastaan taistelee
ainakin yksi organisoitu ja
johdettu osapuoli. Yleisesti
tuollaista tilannetta on kutsuttu sisällissodaksi. Siinä
suomalaisten(kin) joukkojen tehtävänä on yhdessä
Afganistanin hallituksen
kanssa pyrkiä vähentämään
vastapuolen vaikutusvaltaa
mm. sotilaallisin keinoin.
Tulkintaa tukee sekin,
minkälaiseksi vastapuoli
näkee eri ryhmien roolin:

suomalaiset ovat joutuneet
muitten ISAF-joukkojen tavoin suorien sotilasoperaatioitten kohteeksi, ja niiden
määrä näyttää vain lisääntyvän. Suomalaisten joukkojen paikallinen komentaja
evl Ahti Kurvinen joutuikin
jo myöntämään, että enää ei
puhuta vain itsepuolustuksesta hätävarjelutilanteessa,
vaan suomalaiset käyttivät
”kuolettavaa tulta” ruotsalaisten kimppuun hyökänneitä kapinallisia vastaan.
Tuosta
yhteenotosta
suomalaiset ja ruotsalaiset
selvisivät ilman miestappioita, mutta ainakin evl
Kurvinen kehottaa varau-

tumaan vastaaviin yhteenottoihin vastaisuudessakin.
Jatkossa on siis syytä varautua sinkkiarkkuihinkin.
Operaation luonne on
muuttunut
Suomalaiset joukot lähetettiin Afganistaniin jälleenrakennus- ja vakauttamistehtäviin. Jos nykyistä vaihetta
edelleen pidetään jälleenrakentamisena, niin rakennustermein sitä pitää kutsu ”purku- ja piikkaus” -vaiheeksi.
Vakaudenkin sijasta pelätään
tilanteen eskaloitumista.
Vähintäänkin operaation luonne on muuttunut

alkuperäisestä siinä määrin,
että suomalaisten joukkojen
osallistumista pitäisi arvioida uudelleen.
Siihen olisi oiva tilaisuuskin, kun parhaillaan
valmistellaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan
strategiaa; kriisinhallinnan
rajat, päämäärät ja keinot
pitäisi olla määritelty jo ennen osallistumispäätösten
tekemistä. Siinä vaiheessa,
kun kyykitään poterossa
tai maataan kivenkolossa
keskellä tulitaistelua, on
edesvastuutonta saivarrella sillä, onko presidentti jo
tehnyt eduskunnan esityksestä muodollisen päätök-

sen sotaan osallistumisesta vai ei.
Eikä noista taistelutilanteista kotimaahan sinkkiarkuissa palautettavienkaan voi katsoa kuolleen
onnettomuudessa; ainakin
vastapuolella oli ja on selvästi tietoinen tarkoitus
ampua kovilla ja kohti,
osuakin. Sellainen tarkoitus ilmeisesti oli suomalaisilla ja ruotsalaisillakin,
kun vastapuolella tuli vainajia. Vahingonlaukauksia nekään osumat eivät
kaiketi olleet.
Jorma Uski
piirisihteeri
Jyväskylä
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Kunnallisvaalien
uusintakierros 6.9.2009
Sähköisen äänestyksen kokeilukunnissa Karkkilassa,
Kauniaisissa ja Vihdissä
määrättiin kunnallisvaalit
uusittaviksi korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä 9. huhtikuuta. Näissä
kolmessa kunnassa oli äänestys mennyt siltä osin pieleen, että äänioikeusrekisteriin kirjautui 232 sellaista
tapausta, jossa sähköinen
äänestys oli aloitettu, mutta
se keskeytyi.
- Äänestysjärjestelmässä oli sellainen ominaisuus,
että äänestäjä saattoi vetää
äänestyskortin pois kesken äänestystapahtuman,
joka saattoi johtaa siihen
että ääni jäi kirjautumatta
järjestelmään, vaikka äänestäjä luuli äänestäneensä
onnistuneesti, kertoo oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen.
Tapaus huomattiin äänestyksen jälkeen ja siitä
valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin
hallinto-oikeus
hylkäsi
valitukset, mutta korkein
hallinto-oikeus katsoi, että
virheellisyydet ovat saattaneet vaikuttaa äänestystulokseen ja määräsi vaalit
uusittavaksi.
Varsinainen äänestyspäivä kaikissa kunnissa on
sunnuntaina 6. syyskuuta.
Ennakkoäänestys alkoi 26.
päivänä elokuuta ja päättyy
syyskuun ensimmäisenä.

Suomalainen 19

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
2/2000

EU-lehmä tienaa
enemmän kuin
kehitysmaan köyhä
EU:n jäsenmaissa lehmät ”ansaitsevat” tuplasti
sen, mitä köyhät asukkaat monissa kehitysmaissa.
EU:ssa käytetään lehmää kohti keskimäärin 3420
markkaa vuodessa.
Esim. Bangladeshissa asukasta kohden lasketut
vuositulot ovat vain 1370 mk, Haitissa 1425 mk,
Intiassa 1984 mk ja Nicaraguassa 2166 mk.
Sähköisen äänestyksen kokeilu Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä epäonnistui.
Uudet vaalit pidetään 6.9.2009. Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona.

Ehdokkaat maksavat
Ehdokkaat ja äänioikeutetut ovat uusittavissa vaaleissa samat kuin alkuperäisessäkin äänestyksessä, vain
äänestys ja tulosten laskenta
uusitaan. Ehdokkaat joutuvat maksamaan oman vaalikampanjansa uudelleen siinä määrin kuin kampanjoivat. Oikeusministeriö päätti
14.8.2009 korvata kaikille
Karkkilassa, Kauniaisissa ja

Vihdissä vuoden 2008 kunnallisvaaleihin osallistuneille puolueille 2000 euroa. Lisäksi korvataan 250 euroa
jokaista puolueen listalla
olevaa ehdokasta kohti.
Tässä vaiheessa ei vielä
tiedetä, aiotaanko sähköisen
äänestyksen kokeilua mahdollisesti jatkaa vielä jossain
vaiheessa. Se vaalilain muutos, joka mahdollisti kokeilun, oli voimassa vain vuoden 2008 loppuun, joten jos

sitä jatkettaisiin, vaatisi se
joka tapauksessa eduskunnalta uutta päätöstä.
- Tällä hetkellä kokeilusta ja sen tuloksista laadittava selvitys on vielä
tekeillä. Kun selvitys on
laadittu, valtioneuvosto ja
mahdollisesti eduskunta
tekevät poliittiset päätökset jatkotoimenpiteiden
suhteen.

EU – ylikansallinen
työrukkanen
EU korostaa omaa suvaitsevuuttaan ja moniarvoisuuttaan sekä demokratiaa. EU:lla ei kuitenkaan
ole todellisia demokraattisia rakenteita, europarlamentilla ei ole käytännön valtaa ja aloiteoikeus on
vain komissiolla. EU on todellisuudessa ylikansallinen erilaisten eliittien työrukkanen, jossa yhdistyvät järjestö- ja rahavallan yhteiset edut. Kaikki tätä
valta-akselia arvosteleva leimataan ääriajatteluksi.
Raimo Vistbacka lähetekeskustelussa 9.2.2000

Teksti: Mika Männistö

■ LEIVÄNJAKAJA

Rukous kantaa!
Eräässä TV:n ohjelmassa kyseltiin ihmisiltä heidän rukouskäytäntöjään. Useimmat ihmiset kertoivat rukoilevansa joissain elämäntilanteissa. Yllätys ei ollut se, että
useimmat kertoivat rukoilevansa suurissa vaikeuksissa,
hädän hetkellä.
Tällaisia me ihmiset olemme. Hädässä me huudamme Herraa, Jumalaamme.
Useimmille meistä ihmisistä on rukous tuttu jo kotoa.
Ainakin iltarukous luettiin aina nukkumaan mennessä.
Silloin kun koulussa vielä aamun avaus tapahtui aamuhartaudella, luettiin rukous, jossa pyydettiin Taivaan
Isältä voimia ja suojelusta koulutyöhön ja kotimatkoille.
Ennen ruokailua pyysimme yhdessä: ”Siunaa Jeesus
ruokamme, ole aina luonamme”. Ruokailun jälkeen:
”Kiitos Jeesus ruuasta”. Illalla nukkumaan mennessä
kaikille tuttu: ”Levolle lasken Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi”.
Itse olen kokenut monet kerrat Taivaan Isän kuulevan avunpyyntöni, ovatpa asiat olleet pieniä tai suuria.
Apua voi pyytää vaikkapa pitkässä ja raskaassa urheilusuorituksessa, niin kuin itse olen monet kerrat tehnyt,

mm. pitkissä ”maratonhiihdoissa”. Apua voi pyytää
omassa tai läheisen sairastuessa. Pienissä ja suurissa ongelmissa. Kaikissa asioissa Jumala kuulee rukouksen.
Taivaan Isä auttaa kaikissa niissä asioissa, joissa Hän
katsoo sen hyväksi ja oikeaksi. Meidän tulee muistaa
myöskin kiittää Jumalaa kaikesta siitä hyvästä mitä
olemme saaneet.
Ei ole olemassa itsestäänselvyyksiä. Kaiken hyvän
saamme kokea Jumalan suuresta armosta. Lopuksi, tänäänkin voimme rukoilla tutun rukousvirren sanoin:
Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ.
Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä, kun joutuu yö.
Tule askele askelelta minun kanssani kulkemaan.
Sua ilman en saata olla, pysy luonani ainiaan.
Jumala ole jatkuvasti luonani, kun haluan elää Sinun
nimessäsi. Auta minua elämään elämää, joka on Sinulle
mieleen!
Helena Ojennus
kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsen
Parkano
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JÄRJESTÖTOIMINTA
ETELÄ-SAVO

Uusi ”Nais-Soinisto” perustettiin Etelä-Savoon
Kesäkuun alussa Mikkelin
upealla vanhalla kasarmialueella kokoontui vähälukuinen, mutta sitäkin päättäväisempi porukka naisia
Etelä-Savosta. Oli aika perustaa alueelle oma naisjaosto, ja niin tehtiinkin.
Porukalla tuumittiin,
että olemme tosissamme,
mutta emme ryppyotsaisena. Niinpä nimeksi jaostolle tuli PerusÄssät,
puolueen nimellä hieman
leikkien. Olisimme Etelä–Savon ”Nais-Soinisto”.
Eteenpäin mennään, pieni

askel kerrallaan ja syksyllä kokoonnutaan suunnittelemaan toimintaamme
eteenpäin.
Perustajat koostuvat
äideistä ja mummoista,
erittäin tavallisista naisista. Heitä kaikkia yhdistää huoli pienituloisista ja
muuten vähempiosaisista.
Yhtään äärioikeistolaista
ei porukasta löytynyt. Sitäkin enemmän löytyi vastustusta vallassa olevalle
oikeistolaiselle politiikalle,
jossa raha ja pääoma ovat
määräävät, yleisesti hyväk-

Naisporukalla synkkasi ja huumorintaju oli yhtäläinen.
Tehtäviin valituille luvattiin vuoden ”kakku”, minkä jälkeen
hommat kiertoon. Koolle kutsutuista saapuivat: vas. Raija
Valtonen, Salme Vehviläinen, (vara pj.) Jaana Laukkarinen,
( tal.hoit.), Paula Kuitunen, Outi Virtanen, (siht.) ja Marja
Hämäläinen, (puh.joht.).

Syreenien upeasti kukkiessa keskustelua vakavaksi veti perussuomalaisen asian eteen työtä tekevien vähyys suhteessa
kannatukseen. Olisiko niin, että halutaan niittää, vaikkei viitsitä kylvää?

sytyt arvot. Huomattavaa
on, että yhtä lukuun ottamatta (joka ei edes asettu-

nut ehdolle) kaikki olivat
mukana kunnallisvaaleissa
ensikertalaisena ja kaikki

saivat paikkoja valtuutettuina, varalla tai lautakunnissa.

Teksti ja kuvat:
Marja Hämäläinen

KAINUUN PIIRI

ETELÄ-SAVO

”Nykyhallitus ajanut
Suomen talouden umpikujaan”

Perussuomalaisten piirijärjestöjen
yhteistyön kehittäminen

Nykyinen keskustan ja kokoomuksen johtama hallitus on ajanut Suomen
talouden täydelliseen umpikujaan. Todellisuudessa
pääministeripuolue keskusta on ollut hallituksessa kokoomuksen talutusnuorassa
ja hyväksynyt kaikki mitä
suurta rahaa edustava kokoomus on vaatinut.
Nyt istuvan hallituksen
aikana on esimerkiksi veropoliittista linjaa muutettu isotuloisia ja rikkaita suosivaksi
alentamalla suurituloisten ja
rikkaiden verotusta. Varallisuusverotuksen poistaminen
oli tästä hyvä esimerkki. Varallisuusveroa olivat poistamassa myös demarit.
On täysin käsittämätöntä, että kun vaikeat ajat
vuoden 2010 valtion bud-

Me perussuomalaiset olemme olleet vaalivoittajia kaikissa edellisissä vaaleissa.
Meillä ei ole palanut miljoonia euroja rahaa emmekä ole tarvinneet/pyytäneet
pien- tai suuryritysten tukea vaalimenestyksen saamiseksi. Perussuomalaisilla
on ollut vahva tekemisen
tahto ja perinteistä talkoohenkeä.
Seuraavat eduskuntavaalit ovat meille tärkeät;
ne ratkaisevat olemmeko
tulleet pysyvästi puoluekartalle vähintään keskisuurena puolueena. Tulevissa vaaleissa Perussuomalaisten tulee olla valtakunnallisesti, alueellisesti
ja paikkakunnittain yhtenäisempiä kuin koskaan,
saavuttaaksemme suuren
vaalivoiton.
Meillä Perussuomalaisilla ei ole suurta puoluekoneistoa tai piireissä palkallista väkeä, siksi meidän
piiritoiminnan vetäjien; pu-

jetin valmistelun aikaan
olivat jo näkyvissä, valtiovarainministeri Katainen
(kok) ja hallitus tekivät päätöksen isotuloisille myönnettävästä valtion tuloveron alennuksesta. Veroale
katetaan ottamalla valtiolle
lisää velkaa. Tämä on vastuutonta valtion asioiden
hoitoa. Tulevaisuudessa tämä velka tullaan maksattamaan pienempituloisilla ja
köyhemmällä kansanosalla
verojen ja maksujen korotuksilla sekä heikentämällä
kansalaisten peruspalveluja.
Isotuloiset ja rikkaat nauravat partaansa.
Tämä kepun ja kokoomuksen johtama hallitus on
ajamassa tilanteen siihen,
että tulevien eduskuntavaalien jälkeinen hallitus tulee

olemaan todella vaikeassa tilanteessa.
Perussuomalaisten
Kainuun piirin piiritoimikunta on huolestunut
tilanteesta ja vaatii talousja veropolitiikkaan täydellistä suunnan muutosta.
Isotuloisille ja rikkaille annettavat verohelpotukset eivät tue ostovoiman ja kulutuksen
kasvua kotimaassa. Todellisuudessa kotimaista
kulutuskysyntää tuetaan
antamalla lisää ostovoimaa kansan laajoille kerroksille, heikompiosaisille ja lapsiperheille. Sillä
tuetaan myös työllisyyttä.
Kainuun
piiritoimikunnan puolesta
Lasse Oikarinen
tiedottaja

JÄRVENPÄÄN PERUSSUOMALAISET
Järvenpään Perussuomalaiset ry:n syyskokous järjestetään Järvenpää-talolla
torstaina 1.10.2009 klo 18.30. Normaalit syyskokousasiat. Tervetuloa!

heenjohtajat, piirisihteerit,
tulisi tiivistää alueiden yhteistyötä ja etsiä yhteisiä toimintamalleja näkyvyyden ja
hyvän aktiivisen toiminnan
saavuttamiseksi.
Perussuomalaisille tuli
kuntavaalien voiton tuloksena suuri määrä uusia
kuntapäättäjiä ja toimijoita eri lautakuntiin. Monille heistä puolueen ja eri
yhdistysten toimintatavat
ja jopa säännöt ovat tuntemattomia. Yhdistyksissämme on erilaisia tapoja
toimia, meiltä puuttuu yhdenmukaisia toimintamalleja. Tämä puute aiheuttaa
paljon turhaa työtä ja epätietoisuutta.
Me piirien vetäjät voisimme panna päitämme yhteen ja pyrkiä järjestämään
yhdessä puolueen kanssa
koulutusta ja tiedotusta,
vahvistaaksemme tuleviin
vaaleihin ja tulevaisuuteen
yhtenäisen Perussuomalaisten liikkeen, joka toimii ko-

ko Suomessa samoin säännöin yhtenäisenä.
Toivomme myöskin, että puolueellamme riittäisi
panostuksia kenttätyön organisointiin yhdessä piirijärjestöjen kanssa.
Nämä edellä mainitut
asiat olivat esillä myös puoluekokouksen yhteydessä.
Nyt on kesälomat pikkuhiljaa pidetty ja tulevan vuoden toiminnan suunnittelu
alkaa, nämä em. asiat voisivat olla osa tulevan vuoden
toimintaa.
Yhteistyöterveisin,
Etelä-Savolaiset
Pekka Leskinen
piirin pj.
040 702 0865
leskispekka@gmail.com
Ismo Juottonen
piirisihteeri
050 405 1944
juottonen.ismo@gmail.
com
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■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Paimenenmäen markkinoilla

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

Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865

HELSINKI
Pj Arto Välikangas

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

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

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

KAINUU
Pj Pentti Kettunen
Varsinais-Suomen piirin aktiivista talkooväkeä (vasemmalta) Juhani ja Leila Hannula
sekä Raija ja Pertti Hannula työnsä äärellä.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry oli
markkinateltallaan mukana
kaksipäiväisillä Paimenenmäen markkinoilla 11.-12.7.
Markkinat oli järjestänyt
vuodenvaihteessa Pöytyän
kuntaan liitetyn Yläneen
kunnan alueella toimiva
Tourulan-Keihäskosken aktiivinen kyläyhditys. Paikalla oli kymmeniä lähialueen
yrittäjiä ja yhdistyksiä.

Perussuomalaisten teltalla oli tavattavissa Pöytyän
kunnanvaltuutettu Ilmari Jalonen, piirin puheenjohtaja
Lauri Heikkilä (Marttilasta)
ja piirin varapuheenjohtaja
Juhani Pilpola veljineen sekä valtuutettu Pentti Alinen
(Liedosta), piirin varapuheenjohtaja Leila Hannula
puolisonsa Juhanin kanssa
(Mynämäeltä), Pertti ja Raija
Hannula (Liedosta) ja Raisi-

on varavaltuutettu Mika
Peltokorpi perheineen.
Markkinoilla kävi
runsaasti väkeä molempina päivinä. Puoluettamme
kohtaan oli vireää kiinnostusta ja monet kävivät
onnittelemassa aktiivejamme Europarlamenttivaalivoiton johdosta.
Kesäterveisin,
Lauri Heikkilä

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

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

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

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

Vesa-Matti Saarakkala

KYMI

3. varapuheenjohtaja
Välitie 16 A 3, 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
puoluesihteeri
Jalasjärvi
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

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

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

Keltapuseroinen Pöytyän kunnanvaltuutettu Ilmari Jalonen haastatteli teltallamme
sekä vanhoja että uusia yhdistyneen Pöytyän kunnan asukkaita.

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

OULU JA KAINUU

Osmo Kokko

Ei vaaliliittoja eduskuntavaaleissa
Oulun ja Kainuun piirien
välinen neuvottelu aloitettiin koskien vuoden 2011
eduskuntavaaleja. Neuvotteluissa todettiin, että emme
solmi vaaliliittoja eduskuntavaaleissa.
Piirien kesken esitetään
ehdokasjako seuraavasti;
Oulun piiri asettaa 14 ehdokasta ja Kainuun piiri 4
ehdokasta. Piirit asettavat
ehdokkaansa itsenäisesti.

Julkilausuma:
Perussuomalaisten Oulun
ja Kainuun piirien johto tuomitsee jyrkästi nyt
julkitulleet vaaliavustusten hämärärahat. Vaikka
kysymys ei olisikaan laittomuuksista, ovat hämärärahat moraalisesti tuomittavia. On suorastaan
käsittämätöntä, että tienpitoon tarkoitettuja rahoja

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

on käytetty puolueiden tukemiseen.
Näyttää siltä että valtion
toimintojen yhtiöittämiset
ja liikelaitostamiset ovat
olleet suuri virhe. Jäsenkirja virkamiehet ja poliitikot
ovat päässeet kulissien takana hääräämään kansan
vahingoksi.

Maria Lohela

Kunnioittavasti:
Ahti Moilanen
Oulun piiri pj.

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

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

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

Raimo Vistbacka

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

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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EU ei tarvitse
presidenttiä
Arvostetut brittiläiset tahot ovat nostaneet Suomen entisen pääministerin, Paavo Lipposen (sd.) varteenotettavaksi ehdokkaaksi EU n tulevaksi presidentiksi. Itse
en pidä ajatuksesta. Neuvostoliitonkin hirmutöistä on
aina jotenkin rauhoittavampaa historiankirjoista lukea,
kun diktaattorina oli generalissimus Josef Stalin, eikä
esimerkiksi Otto Ville Kuusinen.
Paavo Lipponen on käsitykseni mukaan kannattanut
Suomen presidentin valtaoikeuksien kaventamista. Siis
sen presidentin, jonka valinnasta Suomen kansa omakätisesti korkealla äänestysprosentilla päättää. Nyt hän on
sitten itse ehdolla sellaisen instanssin presidentiksi, jonka valintaan kansalla ei tule olemaan mitään sanomista.
Itselläni on ollut vaikeuksia ymmärtää, että mihin tuota koko EU:ta tarvitaan? Vielä huonommin ymmärrän,
että mihin EU tarvitsee presidenttiä, jos nyt Suomessakin
mainitun instituution valtaoikeuksia kerran tulisi kaventaa? En myöskään ymmärrä, mitä lisäarvoa maallemme
toisi juuri Paavo Lipposen persoona mainittuna presidenttinä? Eikö kaksi kautta pääministerinä riittänyt?
EU jäsenyyden myötä on kansamme itsemääräämisoikeus omista asioistamme joutunut vähintäänkin neljänkymmenen vuoden erämaavaellukselle. Itse en luottaisi tämän Mooseksen suunnistustaitoon kohti luvattua maata.

Juho S.A. Eerola
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön pj.

Maailman kahdeksas
ihme tuskin Euroopassa
Maailman kahdeksatta ihmettä etsitään Euroopasta aina
Suomea myöten. Legendan mukaan on olemassa poliitikko, ehkä jopa useita, jotka ovat teoillaan asettaneet
kansan tarpeet henkilökohtaisen eduntavoittelunsa edelle.
Legendassa kerrotaan poliitikoista, jotka ovat vaikeina aikoina keskittäneet voimavaransa yhteiskunnan
kannalta tärkeisiin asioihin ja kantaneet vastuunsa ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä.
Kerrotaan myös poliitikoista, joiden työvuosia ei ole
täyttänyt vain vaalikampanjansa rahoituksen varmistaminen.
Skeptikkojen mukaan viitteitäkään em. ihmeestä ei
ole saatu toteennäytettyä. Sen sijaan valehtelun, toisarvoisen puuhastelun ja räikeän henkilökohtaisen eduntavoittelun kaikki muodot rehottavat maailman politiikan
näyttämöillä, kuten mm. Suomesta ja Englannista on
viime vuosina uutisoitu.
Myös etsintää suorittavat työttömät ja vähävaraiset
kansalaiset vahvistavat, että nykyiset löydökset kertovat kahdeksannen ihmeen olevan vain tarunhohtoista
legendaa.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Kunnallisverotus muutettava
progressiiviseksi!
Tasavaltamme hallituksen
jäsenen toimesta on asetettu työryhmä pohtimaan
mm. nykyistä kunnallisverotuskäytäntöä. Syytä onkin, sillä nykyinen verotus
on kaukana verovelvollisten oikeudenmukaisesta
verottamisesta. Verot tulee
suunnata kuntalaisille heidän todellisen maksukyvyn
mukaan.
Monet kunnat nostavat
vuosittain erilaisia taksoja ja tariffeja pitääkseen
kunnan tuloveroprosentin
tietoisesti liian alhaalla.
Esimerkiksi Jyväskylässä
kokoomus on jo ilmoittanut, ettei veroprosenttiin
kajota ensi vuoden talousarviota kasattaessa. Puolue
ja heidän myötäjuoksijansa eivät välitä kaupungin
pienituloisista, työttömistä
ja vähävaraisista, sillä erilaisten palvelumaksujen
ja taksojen korotukset
ovat samansuuruiset niin
köyhille kuin rikkaillekin.
Lisäksi kaupunki joutuu
maksamaan niistä valtiolle
arvonlisäveroa, jota veroprosentin kautta saatavasta
tulosta ei suoriteta.
Mielestäni parasta liennytystä olisi pieni- ja keskituloisten
nettotulojen
lisääminen. Miksi? Siksi,
ettei monikaan heistä ostele
osakkeita, obligaatioita tai
sijoittele varojaan erilaisiin
debentuureihin tai tuhlaa
ulkomaanmatkoihin, vaan
jokainen lisäeuro käytetään
melkoisella
varmuudella oman kulmakunnan ja
asuinalueen päivittäistavaroiden ostoihin ja muuhun
jokapäiväiseen elämiseen.
Eräs vähälle huomiolle
nykyisessä kunnallisverotuksessa jäänyt asia on, että
säännöllisessä työssä olevien henkilöiden kunnallinen veroprosentti on esim.
Jyväskylässä keskimäärin
neljä
prosenttiyksikköä

pienempi kuin eläkeläisillä,
joilla se on pääsääntöisesti
18,5 prosenttia. Puhutaan
ns. efektiivisestä veroprosentista, joka johtuu ansiotulosta tehtävistä erilaisista
vähennyksistä. Siksi kuntien verotuskäytäntöön olisi
tehtävä radikaali muutos!
Verotuksen efektiivisyydestä johtuen, myös kunnallisverotus on jo nyt osittainen
progressiivinen, joten siirtymistä astetta ylöspäin eli
täydelliseen progressiivisuuteen, on syytä harkita.
Valtionverotuksen alaraja on tänä vuonna 13.100
euroa. Vastaavan kaltainen
alaraja tulisi asettaa myös
kunnallisverotukseen. Esimerkiksi puolet valtion alarajasta olisi 6.550 euroa eli
noin 545 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaisi sitä,
että useat omaishoitajat ja
muut pienituloiset saisivat
nykyisen palkkatulonsa verottomana. Kunnallisverotuksen progressiivisuuden
myötä, siirtyisimme kohti

oikeudenmukaisempaa verotusta, perusteena verovelvollisten todelliseen maksukyky ja ansaitut tulot.

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu (PS)
Jyväskylä

Mikä on efektiivinen
veroprosentti?
Kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain seuraavan
vuoden kunnallisveroprosentin, jonka mukaan kunnallisveroa kannetaan verovelvollisilta. Verotettava
ansiotulo kunnallisverotuksessa saadaan erilaisten
ansiotulosta tehtävien vähennysten jälkeen (mm. ansiotulovähennys).
Vähennyksistä johtuen "todellinen kunnallisveroprosentti" on useissa kunnissa 2-4 prosenttiyksikköä
alhaisempi kuin valtuuston päättämä veroprosentti.
Oman efektiivisen veroprosenttisi voit selvittää oheisen - yksinkertaisen - kaavan avulla:
100 x kunnallisveron määrä jaettuna ansiotulot yhteensä summalla. Summat (luvut) laskelmaan saat
vuoden 2008 verotuspäätöksestä.
Laskelma osoittaa, että eläkeläiset maksavat pääsääntöisesti kunnallisveroa valtuuston päätöksen
mukaisesti, mutta vakituisessa työ- tai virkasuhteessa
olevat merkittävästi vähemmän.
Kauko Tuupainen

Ei luottoa?
Poikani Mika muutti puolisonsa kanssa Suomeen. Aloittaa työt yliopiston lehtorina. Asuivat Englannissa 5-8 v.
Molemmilla työpaikka Suomessa. Velaksi opiskelleita,
kielitaitoisia molemmat. Yrittivät ostaa osamaksulla
Suomesta pesukoneen ja telkkarin. Ei myönnetä luottoa,
kun eivät ole asuneet Suomessa viiteen vuoteen. Potentiaaliset työntekijät, ulkomaan, euroopan kokemuksella!
Tätäkö EU tarjosi opiskelleille -suomi- nuorilleen? Tosin
Pia, FM, on tummahiuksinen, sukunsa Karjalasta. Tästäkö maahanmuuttopolitiikasta me perussuomalaiset ei
saada puhua? Kaukana olette te päättäjät.

Jukka Kaarinasta

Ruuan ALV-laki susi jo syntyessään
Nykyisen arvonlisäverolain
mukaan ravintolassa syödyn
aterian arvonlisävero on 22
prosenttia ja ravintolasta
ulosmyydyn 17 prosenttia.
Näin ollen, jos asiakas
ei jaksakaan syödä koko
pitsaa ja haluaa loput mukaansa, hänelle tulisi palauttaa ulosmyytävän osuus
arvonlisäverosta. Tai kun

asiakas on syönyt porsaankyljykset ja haluaa viedä
luut koiralle, tulisi hänen
saada siltä osin arvonlisäveron palautusta.
Käytännössä tämä on
täysin mahdotonta, sillä
pitsat myydään kappalehintaan, ruoka annoshintaan,
eikä ole olemassa sellaisia
kassa- ja vaakajärjestelmiä,

joilla voitaisiin todeta palautettavan arvonlisäveron
osuus kussakin tapauksessa. Eivät myöskään henkilökunnan matemaattiset
kyvyt ole sillä tasolla, että
pystyisivät laskemaan palautettavan arvonlisäveron
osuuden.
On moraalisesti kohtuutonta että laaditaan laki,

joka pakottaa yrittäjät rikkomaan sitä ja tekee viranomaisten valvonnan mahdottomaksi. Ulosmyytävän
ruuan arvonlisäveron tulisi
olla sama kuin paikan päällä syödyn, olkoon prosentti
sitten mikä hyvänsä.

Erkki Rakkolainen
Savonlinna
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Puoluetuet ja hämärärahat
Laki puolueille annettavasta puoluetuesta säädettiin eduskunnassa vuonna
1966. Kyseinen vuosi oli
muutoinkin historiallinen.
Sen vuoden maaliskuussa
toimitetuissa eduskuntavaaleissa tuli eduskuntaan
niukka vasemmistoenemmistö. Sitä kesti kuitenkin
vain neljä vuotta kun vuoden 1970 eduskuntavaaleissa vasemmisto kärsi reilun
tappion. Veikko Vennamon
johtama Suomen Maaseudun Puolue voitti vaalit ja
marssitti eduskuntaan 18
kansanedustajaa.
Suoraan valtion kassasta puolueille annettavan
puoluetuen piti lopettaa
puolueiden
epämääräinen rahoitus. Esimerkiksi
1920-luvulla Suomen kommunistista liikettä rahoitettiin myymällä Venäjän rikkailta ryöstettyjä jalokiviä.
Silloisia valtapuolueita
ei miellyttänyt SMP:n nousu merkittäväksi eduskuntapuolueeksi. Vuonna 1974
pidettävät presidentinvaalit
lähestyivät ja presidentti Urho Kaleva Kekkonen halusi
jatkaa presidenttinä ilman
vaaleja poikkeuslain turvin.
Poikkeuslain saamiseksi
voimaan ennen vuotta 1974
edellytti, että eduskunnasta
tuli löytyä viisi-kuudesosan
enemmistö lain kiireelliseksi
julistamista varten. Esteinä
olivat SMP:n eduskuntaryhmä, osa kokoomuksesta ja
joitakin muita.
Tilanteen laukaisemiseksi ja poikkeuslain läpiviemiseksi presidentti ha-

jotti eduskunnan ja pani
toimeen uudet vaalit. 1972
toimitetuissa eduskunnan
hajoitusvaaleissa SMP vei
edelleen eduskuntaan 18
kansanedustajaa. Umpikuja
poikkeuslain tekemiselle oli
edelleen olemassa.
Tässä tilanteessa jäi ainoaksi mahdollisuudeksi
etsiä heikkoja kansanedustajia, jotka olisivat talousetuja saatuaan, valmiita siirtymään poikkeuslain kannattajiksi. Väitetään, että
tässä selvittelyssä käytettiin
apuna jopa siihen aikaan
toiminutta, tunnettua hypnotisoijaa, joka käytti taiteilijanimeä Oliver Hawk.
SMP:n eduskuntaryhmästä löytyikin 13 edustajaa, jotka olivat valmiit rahalla pettämään puolueensa
ja äänestäjänsä. Muutamassa vuorokaudessa tehtiin
puoluetukilakiin muutos
niin, että jos puolueen eduskuntaryhmästä eroaa vähintään puolet kansanedusta-

jista ja he perustavat oman
ryhmän ja puolueen, heille
maksetaan päälukunsa mukainen osuus puoluetuesta.
Näin syntyi SETELISELKÄRANKAINEN Suomen Yhtenäisyyden Puolue (SKYP).
Tällä tavalla presidentti Kekkosen valitsemiseksi
poikkeuslailla ilman vaaleja
löydettiin riittävä enemmistö. Puoluetukea siis käytettiin johonkin muuhun kuin
sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
Tälle vuodelle valtion
budjetissa on varattu puolueiden tukemiseen noin 15
miljoonaa euroa. Lisäksi
tulevat vielä puolueiden lehdistötuet, eduskuntaryhmille maksettavat kansliamäärärahat, rahat avustajien
palkkaamiseen kansanedustajille sekä avustukset mitä
moninaisimmille puolueita
lähellä oleville järjestöille.
Oma lukunsa ovat piilopuoluetuet. Myös kunnallispolitiikassa näitä pii-

lopuoluetukiaisia liikkuu.
Valtuustot myöntävät ilmoitustukea kunnallisten
ilmoitusten muodossa sellaisillekin puoluelehdille,
joilla on vain kourallinen
lukijoita.
Onko vuonna 1966
säädetty puoluetukilaki vähentänyt hämärärahaa ja
puolueiden riippuvuutta ulkopuolisista rahoittajista?
Mielestäni ei. Puolueiden
organisaatioita on paisutettu ja kuluja kasvatettu. Puolueiden palkkalistoille on
palkattu vaikka sen kymmenen sortin päälliköitä miettimään jos jonkinlaisia rahan
keräämisen konsteja. Se vanha sanonta ”syödessä ruokahalu kasvaa” pitää edelleen
paikkansa. Myös puolueelämässä. Tämän ovat viime
kuukaudet osoittaneet.
Suomea on mainostettu
yhtenä maailman vähimmin
korruptoituneena maana.
Minä en ole tähän koskaan uskonut. Suomessa on
vain pystytty tähän saakka
ovelasti peittelemään näitä
asioita. Nyt on kupla puhkeamassa. Tästä voidaan
kiittää Suomen vapaita ja
riippumattomia tiedotusvälineitä. Ilman niitä poliittiset taloushait saisivat
vapaasti uida sameissa vesissämme.
Näin mietiskelee,

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja
kaupungin- ja
maakuntavaltuutettu
Kajaani

Mätää mutta ei
kiellettyä
Saunominen ei ole kiellettyä. Saunominen on oivallinen keino puhdistautua. Isot pojat ovat tehneet saunan
lauteilla aikain saatossa isoja päätöksiä. Mikä saunassa
sovitaan se pitää.
Rahan lahjoittaminen ei ole kiellettyä. Jos on hyvä
ja kannatettava kohde sille voi lahjoittaa rahaa. Vastinetta ei tosin pidä odottaa. Muuten voi tulla epäilys
lahjonnasta.
Rahan sijoittamisella pyritään saamaan pääomalle
tuottoa. Rahaa lahjoitettaessa kohteen ei tarvitse olla
tuottava.
Yritysten rahalahjoitukset puolueille eivät ole kiellettyjä. Eivät edes valtionyritysten rahalahjoitukset. Ei
niitä tarvitse kaikille jakaa Kysyttäessä voidaan rahan
jakamista harkita.
Toiset täällä saa kuitenkin enemmän kuin toiset. Ei
se ole kiellettyä. Ammattijärjestöt tukevat vasemmistoa.
Ei se ole kiellettyä.
On paljon asioita, jotka eivät ole kiellettyjä. Ne ovat
silloin sallittuja.
Julkisen vallan puoluetuet ovat riittämättömiä. On
pakko kahmia kampanjaeurot tehdastyöläisten ay -maksujen kautta, pyssytehtaan porvareilta, taulukaupoista,
seminaarilipuista, Sammosta takomalla, rahapesulasta
Meillä on paljon vähäväkistä kansaa, jolla ei raha
riitä jokapäiväiseen leipään. Ei se ole kiellettyä.
Mutta sen pitäisi olla.

Ari Kaunisaho
Perussuomalainen kunnanvaltuutettu
Maaningalta

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.

Näin Hyvinkäällä!
Kaikki kaupunginvaltuutetut ovat varmaankin lukeneet Kunta- alan Kehittämissäätiön kirjan ”Valtuutetun
käsikirja”. Vai ovatko? Lainailen tässä muutamia juttuja siitä hieman selkokielelle
käännettynä. Sehän tarkoittaa populismia. ”Kuntalaiset
antavat vallan vaaleissa valituille edustajilleen verorahojen käytöstä. Nämä päättäjät
sitten kohdistavat verorahat
eri tarkoituksiin.” Kunta voi
sitten käyttää näitä rahoja
joko omaan tuotantoonsa
tai sitten ostopalveluihin tai
muihin markkinamuotoihin.
”Tavoitteena on että palvelujen tuotanto tapahtuu
mahdollisimman tuloksellisesti eli taloudellisesti ja
vaikuttavasti. Kun poliittiset
päättäjät onnistuvat kohden-

tamaan voimavarat sinne,
missä tarve on suurin ja kun
palveluja tuottavat yksiköt
toimivat mahdollisimman
taloudellisesti ja vaikuttavasti, kuntalaiset saavat parhaan mahdollisen vastikkeen
veroilleen ja maksuilleen.”
Yksityistämisen
tuloksia
Hyvinkää on johtava kunta
palvelujen ulkoistamisessa,
ja viimeksi 29.6 valtuusto
päätti Ekes -kuntayhtymän
muuttamisesta osakeyhtiöksi. Sopiiko kerrata sama asia Kiljavan sairaalan
osalta, koska perusteet ovat
aivan samat, eli taas ollaan tekemässä samanlaista
silmänkääntötemppua ja
maksajina ovat nämä iloiset

veronmaksajat. Kertaus on
opintojen äiti, minulle opetettiin koulussa. Siis Kiljava: ”Sairaalan organisaatioksi on valittu kunnallinen
osakeyhtiö, koska sen avulla saavutetaan suurin joustavuus, läpinäkyvyys ja yksinkertainen organisaatio”.
Sitten lisää tietoa tuosta
perustamisesta selvitysmies
Arto Alangon suusta: ”Nyt
kehitetty ratkaisu perustuu
alueen väestön palvelutarpeen analysointiin. Valittua
kunnallisen osakeyhtiön
mallia ei ole aikaisemmin
käytetty Suomessa terveydenhuollon lakisääteisten
palvelujen tuottamisessa.
Tavoitteena on entistä paremmat terveyspalvelut,
tehokkaampi
pääoman
käyttö ja kehittyneempi

omistajaohjaus.” Yhtiön
kaikki palvelut tullaan ulkoistamaan ja hankkimaan
kilpailuttamalla yksityisiltä
palveluntuottajilta.
Näin siis aikanaan ja
mikä oli lopputulos? Ihan
populistisesti tosiasioita
käyttäen se oli seuraava:
1. Erittäin pettyneet
potilaat
2. Erittäin pettynyt
henkilökunta.
3. Erittäin pettyneet
omistajat
4. Konkurssin partaalle
ajautunut osakeyhtiö.
Osakkeenomistajista
Hyvinkää joutui jo valtuuston ”vastuullisten tahojen”
ansiosta myöntämään lisärahaa lähes miljoona euroa
pelastaakseen yrityksen
joutumasta selvitystilaan.

Sekään ei auttanut, ja
syksyllä tulisi antaa ainakin toinen mokoma lisää.
Kunnallispolitiikassamme
vain vasemmisto ja perussuomalaiset asettivat
kyseenalaiseksi tämän menettelyn, ja esittivät myös
vastustuksen yksityisen
palveluntuottajan ylimitoitettuja hintoja vastaan. Kiljavan tilannetta yritettiin
pelastaa kertomalla, että
sairaala suljetaan kesäksi
kun ei ole saatu henkilökuntaa. Sitä voisi jo kutsua emävalheeksi. Kiljavan
sairaala Oy irtisanoi neljä
fysioterapeuttia ja lomautti kuusi henkilöä, eli kaikki tuotannos-taloudellisin
syin, ja samalla palkkasi
saman verran erään espoolaisen yksityisen fysiotera-

peuttisia palveluja tuottavan yrityksen työntekijöitä.
Onko mitenkään merkillistä, että työntekijöitä
on varmaankin mahdotonta
saada tällaisen menettelyn
takia? Nyt kun Ekes- kuntayhtymä lopetetaan, ja tilalle perustettiin Hyri Oy,
käytetään samoja perusteita
kuin Kiljavallakin. Olemme
taas eturintamassa perustamassa yksityistä osakeyhtiö
mullistavana ratkaisuna.
Saimmehan toki hyvinkääläisen toimitusjohtajan, kun
suostuimme vuokraamaan
vaikeuksissa olevasta Riihimäen matkakeskuksesta hänelle tilat. Ja kansa hurraa
kapitalismille ja maksaa kiltisti tämänkin mokauksen.

Populisti Taisto Orre
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KISS-PUSS-PUSU toi tutut
äänestyskopit Eduskuntatalon portaille Taiteiden yönä 21.8.2009. Tällä kertaa
kopin suojaan ei tarvinnut
kivuta yksin, vaan sinne
piti mennä kaksin, miksei
kolminkin. Nyt kopeissa ei

kirjoitettu numeroita paperille vaan suudeltiin toista
ihmistä. Arkadianmäki on
yleensä pyhitetty puhujille,
mutta Taiteiden yönä pussaajat nousivat portaille. Se,
mitä tapahtui, oli suhteellista, välitöntä ja ehkä salais-

takin. Vaalipiiri oli rajaton
ja äänestysprosentti korkea.
Teos oli osa Helsingin
Juhlaviikkojen ohjelmaa.
Tapahtuman ideoinnista ja
toteutuksesta vastasivat Sanna Nuutinen ja Sanna LatvaRanta, valoista Juha Jussila.

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

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

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

■ LYHYET
Haluan tietää, paljonko Suomen kansa maksaa verorahoilla puoluetukea. Vielä pitää näiden Kevan
ym. kansan rahoitusta nauttivat ”ravattikaulat”
antavat rahoitusta hernesoppaan. Tämä on lahjontaa joka on pois kansan hyvinvoinnista. Vielä tämä
uusi kupru kaiken kansan rahoitusta nauttiva EU.
Suomen päättäjillä ei riitä järkeä oman kansan toimintaan se pitää hakea Saksasta ja EU:sta. Kauhea
rahankäyttö, jota köyhät maksaa. Rahaa on vaan
mistä köyhälle leipää?
EO

Se on jo valittu, sorry. Siis vasen yks kaks, siis vas...
miksi hylkäsitte suomalaisen, vasemmisto myi halvalla ihmisen, siksi nyt ja aina, olen perussuomalainen.
Kesäterveiset,
Jukka

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