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Lasten Parlamentti toi tietoa Perussuomalaisille
Suomen Lasten Parlamentin lahtelainen edustaja
Kimi Uosukainen, 13 vuotta, kävi tapaamassa Perussuomalaisten eduskuntaryhmää keskiviikkona
30.9. Vierailun tarkoituksena oli toimittaa päättäjille lasten ja nuorten näkemyksiä talousasioista.
Kimi Uosukainen oli tehnyt 66 -sivuisen valtakunnallisen lasten ja nuorten taloustilannekyselyn,

jossa käsitellään mm. viikkorahan määrää, rahaasioiden mielialavaikutuksia ja menojen karsintaa.
Perussuomalaiset ottivat vastaan kyselyn tulokset suurella mielenkiinnolla ja toivoivat saavansa
jatkossakin tietoa Suomen Lasten Parlamentin toiminnasta.
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Toimiiko ruuan ALV-alennus?
Paljon puhuttu ja ylistetty
ruuan kuluttajahintojen ja
ravintoloiden ruuan arvonlisäveron aleneminen ei tule
siirtymään hintoihin. Lokakuun alussa päätetyn veron
laskun seitsemästätoista
kahteentoista prosenttiin
pitäisi tuoda kuluttajille 4,3
prosentin hinnanalennuksen. Aina kun tuottajahintoihin on tullut pieniäkin
korotuksia, se on heijastunut nostavasti kuluttajahintoihin. Tuotantohintojen
lasku taas ei ole laskenut
kuluttajahintoja, aina on
ollut joku hyvä selitys sille,
miksi hinnat eivät tällä kertaa laske kuluttajille.

Vaikka jotkut kaupat
merkitsevät kahdet hinnat,
ennen ja jälkeen veron laskun, niin kannattaa seurata
ruoan hinnan kehitystä pidemmällä aikavälillä. Kaksoishinnoittelu on paremminkin hyvä mainoskikka
asiakkaiden pyydystämiseen.
Monet uskovat reilun
neljän prosentin laskuun
elintarvikkeissa. Tämä on sama asia kuin uskoisi saavansa kuusta juustoa ilmaiseksi
leipänsä päälle. Ranskassa
ruuan alv-veron pudotus ei
mennyt kuluttajahintoihin.
Ranskassa veron pudotus
oli suurempi kuin Suomessa,
19,6 prosentista 5,5 prosent-

■ PUOLUESIHTEERI

tiin. Ranskalaisten pettymys
oli suuri, kymmenen euron
ateriasta alennus oli ruhtinaalliset 13 senttiä, siis 1,3
prosenttia. Jälkiruoka meni
monelta ravintolassa ateriaansa nauttineelta ranskalaiselta väärään kurkkuun
laskun saatuaan.
Tämä farssi tulee toistumaan myös Suomessa.
Selitykseksi meille tullaan
tarjoamaan valmistushintojen ja palkkojen nousua
ja jo olemassa olleita korotuspaineita elintarvikkeissa. Ravintolayrittäjät ovat
laman myötä jo nyt taloudellisessa ahdingossa. Tuleva veronpudotus on suora
tulonsiirto yrittäjille, jotka
kiittävät päättäjiä heidän
alansa tukemisesta. Hallitus

hämää eduskuntavaalien
edellä ja väittää haluavansa
hyvää kansalle, mutta ei voi
mitään tapahtuneelle vääryydelle.
Todellinen syy on karu
Suomessa ei ole riittävästi
kilpailua. Elintarviketeollisuutemme ja kauppamme on liian keskittynyttä.
Keskon ja SOK:n hallussa on noin 75 prosenttia
päivittäistavarakaupasta.
Todellinen kilpailu on vähäistä. Tämän asian todistaa esimerkiksi mylly- ja
maitotuotteiden hintojen
raju kallistuminen kahden
vuoden aikana. Vehnäjauhot kaupassa maksavat nyt
55 prosenttia ja pastatuot-

teet 44 prosenttia enemmän
kuin pari vuotta sitten. Vehnäjauhojen ja pastatuotteiden hintojen olisi pitänyt
pikemminkin laskea kuluttajille tuottajahintojen pudottua rajusti.
Kuluttajille
luvataan
maa- ja metsätalousministerin suulla hintojen seurantaa. Mitä hyötyä on seurannasta, joka on hampaatonta
ja vain toteaa asian todellisen laidan, jos sitäkään?
Suomen elintarvikkeiden hinnat eivät seuraa
maailmantalouden ruuan
hinnankehitystä, vaan kulkevat omaa suomalaista latuaan. Naapurimaa Ruotsin kuluvana EU:n puheenjohtajakautena pääministeri Fredrik Reinfeld voisi

ottaa asialistalleen ruuan
hinnan yhtenäistämisen
EU:n alueella. Tämä olisi
todellista naapurimaiden
yhteistyötä, mutta uskon
että ilmastokysymykset ja
yhdentymissopimus vievät
Reinfeldin ajan.
Pari lisäreikää köyhän
ihmisen vyöhön ratkaisee tämän ihmisten jokapäiväisen
syömisen niukkuuden yhä
kahtiajakautuneemmassa
Suomessa. Ahneiden ihmisten, jotka päättävät ruuan
hintojen tasosta Suomessa,
ei tarvitse tehdä lisäreikiä
vyöhönsä vatsan kasvaessa.
Heillä on varaa ostaa kaupasta pidempi vyö ison vatsansa pitimeksi. Toinen vaihtoehto on tietenkin hankkia
muodikkaat henkselit.

varoja. Varainhankinnassa
ei tule harrastaa toiveajattelua vaan pitäytyä realismissa ja sen onnistuminen
vaikuttaa suuresti siihen,
miten asioita kyetään viemään eteenpäin yhdistyksen
tahtomalla tavalla. Nyt ja
tulevaisuudessakin on muistettava se totuus, että menot
on suhteutettava tuloihin
kaikilla toiminnan tasoilla.
Jos rahaa ei ole eikä sitä
ole tulossakaan, ei saa olla
menojakaan. Yhdistyksen ei
pidä tehdä velkaa toimintamenoihinsa.

Tärkein voimavara yhdistyksessä on kuitenkin ihminen itse. Tästä on todisteena se, miten talkootyöllä on
saavutettu mittavia tuloksia
lähes olemattomin varoin.
Tässä puolueessa ei ole resursseja niille, jotka tavoittelevat nopeita pikavoittoja.
Runsaasti tilaa ja tehtävää
riittää heille, jotka aidosti
haluavat kehittää suomalaista yhteiskuntaa kohti tasavertaisuutta. Se tie on pitkä,
ja siihen johtavaan kehitykseen päästään vain pitkäjänteisellä rehellisellä työllä.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Yhdistystoiminnasta
ja -taloudesta
Syksy on järjestöissä kokousten aikaa. Myös Perussuomalaispiirien ja –paikallisyhdistysten syyskokouskierros on pyörähtänyt
käyntiin. Näissä kokouksissa tehdään tulevaa vuotta
koskevia tärkeitä valintoja
ja päätöksiä. Aina kiinnostavien henkilövalintojen
ohella erityisen tärkeitä
ovat seuraavan kalenterivuoden toiminnan suunnittelu ja talousarvio.
Yhdistyksen
kokous
vahvistaa toimintasuunnitelman, joka on tosiaankin

tarkoitettu
noudatettavaksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään lyhyesti ja
ytimekkäästi ne käytännön
tavoitteet mitkä yhdistyksen
toiminnalle asetetaan, sekä
konkreettiset toimet ja keinot joilla asioita hoidetaan.
Suunnitelmaa laadittaessa
on tarpeen muistaa miksi
yhdistys on olemassa ja mitkä ovat sen säännöissä mainitut toiminnan muodot ja
keinot. Toimintasuunnitelman tärkeys on myös siinä,
että yhdistyksen toiminnan
on oltava jäsenistöä tyydyt-
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SSuomalainen
uomalainen

timo.soini@europarl.europa.eu

Eduskunnassa sanottua
”Suomalaiset ovat olleet vuosia mukana Afganistanin operaatiossa rauhanturvaamistehtävissä maan rauhallisimmassa pohjoisosassa. Taleban-hallinnon kukistamiseen ja
demokratian juurruttamiseen tähtäävästä
operaatiosta on tullut ajan mittaan yhä suuremmassa määrin yhteenotto talebanien ja
kriisinhallintajoukkojen tukemien Afganistanin hallituksen joukkojen välillä. Suomalaisten ammattisotilaiden kuten Gustav Hägglundin mielestä Suomi on nykyisin osallisena
sisällissodassa.”
Pentti Oinonen 1.10.2009

Vaalirahoitukseen jäi Kokoomuksen
ja RKP:n mentävä aukko
Kovalla hälyllä mainostettu
Lauri Tarastin vaalirahoitustyöryhmän tulos on valmis. File on pöydällä, nyt
alkaa ruodinta. Tuloksena
on komitean suunittelema
hevonen eli kameli. Suurin
kyttyrä on Kokoomuksen
ja RKP:n mentävä aukko.
Suuri raha saa edelleen esteettä kaataa rahaa sileäkätisille puolueille. RKP elää
kuin piru paratiisissa, ainakin mitä rahoitukseen tulee.
Kokoomus taas tiedetään
raharikkaiden puolueena,
se ei totisesti ole itseään
kieltänyt.

Näennäisoppositiopuolue SDP:lle kelpaa kaikki,
sillä ei ollut mitään omaa
lausuttavaa. Sama pätee
käytännössä vihreisiin. Punavihreät kiillottavat poliittisen yläluokan kengät.
SDP:n aate on yhtä tuore
kuin villasukan läpi suodatettu vanha kotikalja. Ei todellakaan tarvitse ihmetellä
miksi SDP:n kannatuslukemat sojottavat alaspäin.
Perussuomalaisten edustajana ko. työryhmässä
oli kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lerner. Hän hoiti
tehtävänsä ensiluokkaisesti.

Ruohonen-Lerner teki juuri
niin kuin Perussuomalaisen
luottamushenkilön pitääkin;
perehtyy asiaan ja esittää
oman, perustellun vaihtoehdon ja vie sen äänestykseen
saakka. Ruohonen-Lernerin
ja Perussuomalaisten esitykset ovat tämän pääkirjoituksen ohessa.
Perussuomalaisten päättäjien on toimittava juuri
näin Eduskunnassa, Europarlamentissa, kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa
sekä lautakunnissa. Kun
meillä on oma linja ja esitämme sen rohkeasti, on

kannatuksen kasvu varma.
Ottakaa esimerkkiä ja toimikaa. Perussuomalaisten
kannatus on suoraan riippuvainen omasta työstämme.

”Olemme saaneet seurata tässä eräänlaista
puun pyörittelyä viime aikoina. Jokaisesta
tikusta ja hongankolistajasta on tehty asiaa ilman kuitenkaan kunnon motin tekoa.
Aamulehti toki puuseppäteemalla tänään
ristiinnaulitsee, vaikka pääministeri on käyttäytynyt viime päivinä hyvinkin pontevasti.
Kuten kaikki Helsingin median tärkeimmän
lehden, Aku Ankan, lukijat tietävät, Veli
Ponteva on kuuluisin kivitalon rakentaja
tässä yhteisössä.”
Pertti Virtanen 1.10.2009

Soini tiedottaa EU:sta
Vapaa ja Demokraattinen
Eurooppa-ryhmä ja allekirjoittanut tiedottavat omista tekemisistään erillisessä
tiedotuslehdessä, joka julkaistaan ensi kuussa. Lue,
kuinka mm. EU-perustuslaki tappaa presidenttiyden
Suomesta. Paljon muutakin
mielenkiintoista on luvassa.

”Viime aikoina on juhlapuheissa ja tässäkin
salissa lausuttu kauniita sanoja kaikenlaisesta vaalirahoituksen ja muunkin avoimuuden
lisäämisestä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta Suomessa ja jopa
EU-tasolla. Lukuisissa maamme kunnissa
kehitys on kuitenkin edennyt juuri päinvastaiseen suuntaan: Kunnallisia toimintoja
yhtiöitetään ilman keskusteluja siitä, kuinka
kuntalaiset saavat jatkossa riittävästi tietoja
yhtiöittensä toiminnasta.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 30.9.2009

”Ilmoitusvelvollisuus kohdistettava vaalikampanjoihin,
joiden kustannukset ylittävät 1.000 euroa”
Kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lernerin
muutosesitykset vaalirahoitusta selvittävän Tarastin työryhmän mietintöön
13.10.2009:
Ilmoitusvelvollisia vaalikampanjansa tuloista, menoista ja rahoituksesta ovat
kaikki
kunnallisvaalien,
eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ehdokkaat,
joiden kampanjakustannukset ylittävät 1.000 euroa.
Tällä hetkellä kunnallisvaalien lähes 21.000 ilmoitusvelvollisesta 93 % käyttää vaalikampanjaan alle 1.000 euroa, joten tätä suurilukuista
ilmoituslomakemäärää tulisi
karsia. Esimerkiksi kuntien
keskusvaalilautakunnat voisivat vastaanottaa pienemmät kampanjailmoitukset
ja vain 1.000 euroa ylittävät
siirrettäisiin Valtiontalouden

tarkastusvirastolle. Näin
tarkastusresursseja voitaisiin
kohdentaa todellisten kampanjoiden tarkastustoimintaan.
Ilmoitettavat tiedot
Erikseen tulee ilmoittaa yksilöidysti jokainen yksittäinen tuki ja sen antaja, jos
tuen arvo on kunnallisvaaleissa yli 200 euroa, eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa yli 1.000 euroa
ja presidentinvaaleissa yli
2.000 euroa. Vaalirahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta suurten
rahoittajien näkyminen vaalirahoitusilmoituksissa on
tärkeää. Kunnallisvaaleissa
yli 200 euron lahjoituksia
ja muissa vaaleissa yli 1.000
euron lahjoituksia voidaan
pitää niin suurina, että ne
helposti luovat sidonnai-

suuden ja siten aiheuttavat
saajalle kiitollisuudenvelan.
Ehdokkaan
kampanjakulujen katto
Ehdokkaan ja hänen tukiryhmänsä vaalikampanjan
yhteenlasketut kulut eivät
saa ylittää kuntavaaleissa 5.000 euroa, eduskuntavaaleissa 30.000 euroa
ja Euroopan parlamentin
vaaleissa 50.000 euroa.
Presidentinvaaleissa yhden
ehdokkaan vaalikampanjan
yhteenlasketut mediakulut
saavat olla korkeintaan yksi
miljoonaa euroa vaalikierrosta kohden.
Valtiontalouden
tarkastusvirastolle
lisäresursseja
Valtiontalouden tarkastusvirastolle on turvattava ta-

loudelliset resurssit uusien
valvontatehtävien asianmukaista hoitamista varten,
summan oltava vähintään
miljoona euroa vuodessa.
Poistetaan mietinnöstä
kohta:
"Toimikunta esittää selvitettäväksi keinoja tukea
puolueiden toimintaa kunnallisella tasolla." Perustelut: Jo nyt valtaapitävät
puolueet jalkavat keskenään useissa kunnissa parhaat kunnan sekä kunnallisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden työpaikat.
Lisäksi kuntien palveluksessa on paljon muita puoluevirkailijoita. Kunnat jakavat jo nyt valtaapitävien
puolueiden yhdistyksille,
työväentaloille ja vastaaville lukuisia tukia, joita
pitäisi karsia.

”Säätiölain 5 §:n 3 momentissa todetaan
muun muassa säätiön perustamisesta: ’Perustamislupaa älköön kuitenkaan annettako, jos säätiön tarkoituksena sen sääntöjen
mukaan on liiketoiminnan harjoittaminen
tai jos sen pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti on välittömän taloudellisen edun
hankkiminen säätäjälle tahi säätiön toimihenkilölle - -.’ Vaalirahakeskustelun yhteydessä on esille tullut tietoja, joiden mukaan
nyt kuitenkin eräät joitakin puolueita lähellä
olevat säätiöt harjoittavat varsin tuottoisaa
liiketoimintaa.”
Raimo Vistbacka 30.9.2009

”Hyvät vanhustenhoidon parantamista kannattavat kansanedustajat, toivottavasti eduskunnan enemmistö! Hallitus on laiminlyönyt
vanhustenhoidon, koska oikeudenmukaisuutta ajavat perussuomalaiset eivät ole olleet maan hallituksissa. Meillä ei ole vieläkään lakia vanhuspalveluiden turvaamisesta.
Vanhustenhoito vaihtelee kunnittain sairaan
paljon. Pahimmillaan niin sanottu hoito on
ollut suorastaan epäinhimillistä. Tuoko hallitus puolen vuoden sisään eduskuntaan lain
vanhuspalvelujen turvaamisesta?”
Pietari Jääskeläinen 29.9.2009
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Soinille Sotaveteraaniliiton
ansiomitali

Kuva: Jussi Niinistö
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Suomen Sotaveteraaniliitto on myöntänyt
Perussuomalaisten puheenjohtajalle Timo Soinille
ansiomitalin tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä
toiminnasta sotaveteraanityön päämäärien hyväksi.

Perussuomalaiset
hyvällä asialla
Tampereella
Tampereen perussuomalaiset ry on järjestämässä hyväntekeväisyyshuutokauppaa, jonka tuotto
lahjoitetaan kokonaan vapaaehtoisen vanhustyön
keskukselle, Mummon Kammarille, nuorten palkkaamiseksi vanhusten ulkoilutustyöhön Koukkuniemen vanhainkotiin Tampereelle. Näin tuemme
sekä nuorten työllistymistä että vanhusten hoitoa.
Koukkuniemen tilanne on jatkuvasti ollut puheenaiheena henkilökuntavajeen ja hoidon tason
takia. Yhä kiristyneet säästötavoitteet huonontavat vanhusten asemaa entisestään. Toivomme näin
voivamme auttaa vanhuksia ihmisarvoisempaan
elämään laitoshoidossakin.
Mummon Kammari on vapaaehtoisen vanhustyön keskus ja osa ev.lut. seurakuntien diakoniatyötä. Mummon Kammari oli keväällä 2009 Aamulehden Kuvassa Mukana -kampanjassa, jossa
jaettiin 20 000 euroa lukijoiden valitsemille kohteille. Kampanjassa Mummon Kammari sai 5000
euroa, jotka se käytti nuorten kesätyöntekijöiden
palkkaamiseen Koukkuniemeen kesällä 2009. Tänä vuonna Mummon Kammari on saanut toisenkin
lahjoituksen samaan tarkoitukseen. Tammerkosken yrittäjät ja Tampere tunnetuksi –yhdistykset
lahjoittivat Kukkaisviikon perinteisen huutokaupan tuoton, 1133 euroa, Mummon Kammarille.
Keräämme pääasiassa taiteilijoilta ja yhdistyksiltä taideteoksia huutokaupattavaksi, mutta
myös muun tavaran myynti on mahdollista mikäli
lahjoittajia löytyy. Lahjoittajien nimet ovat esillä
tapahtumassa. Toivomme tapahtumalle myös julkisuutta median toimesta.
Huutokauppa järjestetään 13.12.2009 klo 13-17
Tampereella Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa.

PerusSuomalainen 13/2009 ilmestyy

6.11.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 28.10.2009.

Lasten Parlamentti
lasten näkemyksen

Tiedustelut: terhikiemunki@hotmail.com
Tervetuloa mukaan hyvän asian puolesta!

Lopullisesti vanhentuneet
velat poistuvat
maksuhäiriörekisteristä
Eduskunnan lakivaliokunta on hyväksynyt mietinnön koskien luottotietorekisteriin maksuhäiriötietoina merkittäviä ulosottotietoja
Keskeinen uudistus on, että velallisen maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteristä poistetaan,
kun ulosoton 15 tai 20 vuoden määräaika kuluu
umpeen ja saatava lopullisesti vanhentuu. Uudistus
selkeyttää lopullisen vanhentumisen vaikutuksia
maksuhäiriömerkintöihin ja tukee velallisen paluuta
yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi. Uudistuksella
on merkitystä erityisesti niille tuhansille henkilöille, jotka velkaantuivat 1990-luvun laman aikana ja
jotka eivät tämän jälkeen ole saaneet uusia maksuhäiriömerkintöjä lisävelkaantumisen vuoksi.

Suomen Lasten Parlamentin lahtelainen
edustaja Kimi Uosukainen, 13 vuotta,
kävi tapaamassa Perussuomalaisten
eduskuntaryhmää keskiviikkona
30.9. Vierailun tarkoituksena oli
toimittaa päättäjille lasten ja nuorten
näkemyksiä talousasioista.
Kimi Uosukainen oli tehnyt
66 sivuisen valtakunnallisen
lasten ja nuorten taloustilannekyselyn, jonka hän
kävi luovuttamassa mm.
eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajalle Jouko
Skinnarille sekä valtionvarainministeri Jyrki Kataiselle. Perussuomalaisista Kimi
tapasi eduskuntaryhmän

puheenjohtajan, kansanedustaja Raimo Vistbackan,
naisten toiminnanjohtaja
Marjo Pihlmanin ja nuorten
toiminnanjohtaja Antti Valppaan. Perussuomalaiset ottivat vastaan kyselyn tulokset
suurella mielenkiinnolla ja
toivoivat saavansa jatkossakin tietoa Suomen Lasten
Parlamentin toiminnasta.

Nuoret tuntevat
vastuunsa
Taloustilannekyselyyn oli
osallistunut 550 nuorta vastaajaa tämän vuoden kesän
ja syksyn aikana. Kysely tehtiin Lahden yhteiskoulussa
ja Suomen Lasten Parlamentissa. Kyselyyn sai vastata
nimettömänä, joka varmasti
lisäsi halukkuutta osallistua.
Vastaajilta kysyttiin mm.
viikko- ja kuukausirahan
määrää, vanhempien työllisyyteen liittyviä asioita,
raha-asioiden mielialavaikutuksia ja menojen karsintaa.
Näin laman aikana on tärkeää, että nuoret oppivat tuntemaan talouden lainalaisuuksia ja suhteuttamaan
omaa rahankäyttöään sen
mukaan. Kyselyn mukaan
nuoret säästävät erityisesti

karkeista, linja-automatkoista ja harrastustoiminnasta. Nuoret tuntevat hyvin vastuunsa, ja tiedostavat
hyvinkin tarkkaan omaa
rahankäyttöään.
Tämän kyselyn tulokset ja tietoa Lasten Parlamentin toiminnasta löytyy
osoitteesta www.lastenparlamentti.ﬁ. Vastaavanlainen
kysely tullaan toteuttamaan
uudelleen vuoden 2010 keväällä, jolloin saadaan lisää
vertailupohjaa. Kahdesta
kyselystä voidaan sitten
aikanaan tehdä laaja tutkimus, jonka tulosten analysoinnin pohjalta voi nousta
mielenkiintoisia havaintoja
aiheesta.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell
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Eduskunnassa kävi käry
Eduskunnan urheilukerho on päättänyt tehdä
poliisille tutkintapyynnön kerhon varojen väärinkäytöstä. Kerhon tililtä on hävinnyt rahaa useiden
vuosien ajan. Epäiltynä on kerhon taloudenhoitajana oman toimensa ohella toiminut eduskunnan
virkamies, joka on myöntänyt tekonsa.
Väärinkäytös tuli ilmi 5. lokakuuta. Urheilukerhon
johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti teh-

dä tutkintapyynnön. Kerhon taloudenhoitajana toiminut virkamies on pyytänyt eroa virastaan välittömästi.
Urheilukerhon tililtä arvioidaan hävinneen rahaa
yhteensä useita kymmeniä tuhansia euroja. Kerholle
on viimeisten vuosien ajan esitetty tekaistuja tilinpäätöksiä, jotka ovat suuruusluokaltaan olleet aikaisempien vuosien kaltaisia. Kerhon vuosibudjetti on
noin 60 000 euroa.

esitteli
talousasioista

Perussuomalaiset
tekevät aloitteita
Perussuomalaisten kansanedustajat ovat olleet erittäin aktiivisia tekemään talousarvioaloitteita. Yhteensä Perussuomalaisten edustajat ovat jättäneet
tänä vuonna 132 talousarvioaloitetta (arviolaskelma, julkaistu 25.9.).
Aloitteiden määrällä mitattuna Perussuomalaiset ovat aktiivisempia kuin Kokoomus, Keskusta,
Vihreät, RKP tai Kristillisdemokraatit.
Perussuomalaisten kansanedustajien
talousarvioaloitteiden määrä:
Jääskeläinen Pietari
Oinonen Pentti
Ruohonen Lerner Pirkko
Virtanen Pertti
Vistbacka Raimo

14
34
16
10
58

Eduskunnan kerhojen
tilit tarkempaan syyniin
Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt muuttaa eduskunnan kerhojen tilintarkastuskäytäntöjä
esille tulleen Urheilukerhon varojen kavaltamisen
takia. Kansliatoimikunta päätti asiasta kokouksessaan torstaina 8.10.2009.
Jatkossa kaikkien eduskunnan kerhojen tilit
tarkastetaan vuosittain eduskunnan tilitoimistossa
tai sen toimeksiannosta ammattimaisen tilintarkastajan toimesta.
Tähän saakka kerhojen varsinainen tilintarkastus on ollut sen itsensä valitsemien, yleensä kahden
tarkastajan tekemä.

LASTEN PARLAMENTTI TIEDOTTAA LASTEN OIKEUKSISTA
Suomen Lasten Parlamentti on vuonna 2007 perustettu,
7-12 -vuotiaille lapsille tarkoitettu vaikuttamiskanava.
Lasten Parlamentin tehtävänä on tuoda tietoa lasten
oikeuksista ja niiden toteutumista. Tämän taustalla on
2006 perustettu laki, joka takaa lapsille oikeuksia kunnallisessa päätöksenteossa. Laki velvoittaa kuntia kuulemaan lapsia, ja organisoimaan heidän kuulemisensa.
Lastenparlamentin tarkoitus on yhdistää lapset keskustelemaan asioista, joita he pitävät tärkeinä. Käsiteltävistä
asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, esimerkiksi politiikan sijaan puhutaan yhteiskunnallisista asioista. Lapset
ovat kiinnostuneita keskustelemaan asioista ja haluavat
tulla kuulluksi. Keskustelufoorumina on usein verkko, jota
lapset ovat tottuneet käyttämään jo pienestä pitäen. Lapset
kokoontuvat viikoittain verkossa keskustelemaan asioista.
Kun keskustellaan jossakin fyysisessä tilassa, lapset usein
toivovat aikuistenkin läsnäoloa, mutta ilman että aikuiset
puuttuvat keskusteluun kertomalla omaa mielipidettään.

Nuoret haluavat olla mukana vaikuttamassa
Lasten Parlamentin kautta viranomaisilla ja päättäjillä on mahdollisuus kysyä lapsilta suoraan heidän omia
mielipiteitään. Lapset ovat tyytyväisiä, kun saavat olla
mukana yhteiskunnallisissa asioissa, ja ovat myös tyytyväisiä kun heidän mielipiteitään kuunnellaan. Toiminnan
tarkoituksena on myös tuottaa materiaalia, koulutusta
ja neuvontaa lasten paikalliseen demokratiakasvatukseen. Suomessa on lapsiparlamentteja yli kymmenellä
paikkakunnalla, nuorisovaltuustoja tai vastaavia nuorten vaikuttamisfoorumeita on jo 150 paikkakunnalla.
Lastenparlamentti on eri toimija kuin nuorisoparlamentti, jotka helposti sekoitetaan keskenään. Lastenparlamentti ei ole koulu, vaikka toiminnasta saakin hyödyllistä
tietoa parlamenttitoiminnasta. Toiminta yhdistää lapsia
keskustelemaan asioista keskenään, varsinkin verkon
kautta tapahtuva keskustelu on hyvin suosittua ja helppoa.

Meripelastuslakiin
muutoksia
Valtioneuvosto esittää, että meripelastuslakia muutettaisiin meripelastustoimen toimintaedellytysten
parantamiseksi ja eri toimijoiden aseman selkeyttämiseksi. Lisäksi hallitus esittää, että Suomi liittyy
COSPAS-SARSAT -järjestelmään sekä hyväksyisi
etsintä- ja pelastuspalveluita koskevan kansainvälisen sopimuksen muutokset.
Meripelastuslakiin ehdotettavissa muutoksissa
määriteltäisiin tarkemmin meripelastustoimi kansainvälisen merenkulkujärjestön toimintamallin
mukaisesti. Lakiin tehtäisiin säännös, joka mukaan
viranomaiset ja muut toimijat ovat velvoitettuja
osallistumaan meripelastukseen korvauksetta. Valtio maksaisi jatkossa korvauksen meripelastustehtävissä turmeltuneista tai hävinneistä työvälineistä,
vaatteista ja varusteista myös omatoimisesti pelastustehtäviin osallistuneille yksityishenkilöille.
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Perussuomalaiset Nuoret
Perussuomalaiset Nuoret kokoontuivat
10.-11.10 Vaasaan viettämään
seminaariviikonloppua ja pitämään
sääntömääräistä syyskokousta.
Kovassa kasvussa oleva nuorisojärjestö
kiinnitti huomiotaan mm. Suomen
kielipolitiikkaan.
Lauantaina käytiin läpi viralliset syyskokousasiat,
jonka jälkeen oli järjestetty
kaikille avoin kielipolitiikkaseminaari. Esitelmien sarjan
aloitti Nuorten toiminnanjohtaja Antti Valpas. Valpas
on Karjalan Kielen Seuran
aktiivi, hän kertoi karjalan
kielestä ja sen kehityksestä.
Heikki Tala puhui Suomalaisuuden liiton puheenjohtajan roolissa Suomen kielipolitiikasta ennen, nyt ja
tulevaisuudessa. Antti Rantakokko luennoi ruotsin- ja
suomen kielestä. Timo Helman kertoi kokousväelle
kielipolitiikasta Euroopassa.
Virallisen
ohjelman
päätteeksi lauantaille oli
järjestetty opastettu tutustumiskierros monikulttuuriseen Vaasaan.
Sunnuntaina järjestettiin
nuorille politiikan toimijoille tärkeää yhdistystoiminta-

koulutusta. Kouluttajina
toimivat puoluesihteeri Ossi
Sandvik, Pirkanmaan piirin
piirisihteeri Tapani Yliharju
ja PerusS-Nuorten sihteeri
Simo Grönroos.
Saarakkala jatkaa
puheenjohtajana
Lauantain kokouksessa Vesa-Matti Saarakkala valittiin yksimielisesti jatkamaan
järjestön puheenjohtajana.
Saarakkala lupasi puheessaan hoitaa puheenjohtajuuden parhaan kykynsä
mukaan, ja harkita jatkoa
aina vuosi kerrallaan.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
äänestyksen jälkeen Maria
Lohela Turusta. Toisen varapuheenjohtajan paikan
sai yksimielisesti Tommi
Otamo Raumalta. Sihteerinä jatkaa niin ikään yk-

Perussuomalaisten Nuorten mukikilpailun voittaja
julkistettiin kokouksessa. Väistyvän toiminnanjohtajan
Antti Valppaan visioima malli voitti kaksi muuta kilpailijaa.
Uutta mukia voi ostaa 10 euron kappalehintaan nuorten
isännöimissä tilaisuuksissa. Mukia voi myös tilata VesaMatti Saarakkalalta tai Antti Valppaalta. Postimaksujen
kanssa hinnaksi tulee 20 euroa.

simielisesti Simo Grönroos
Kirkkonummelta. Toiminnanjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Heikki
Tamminen Salosta.
Myös hallituksen jäsenistä äänestettiin. Valituiksi
tulivat Ville Vähämäki Oulusta, Tiina Elovaara Tampereelta, Teemu Lahtinen
Espoosta, Antti Rantakokko Kuopiosta, Jenna Simula
Oulusta ja Tommi Sirviö
Tampereelta.
Varajäseniksi valittiin
äänestyksen jälkeen järjestyksessä: Simon Elo Espoosta, Mikael Lith Vaasasta,
Niina Puustinen Helsingistä, Risto Mattila Kauhavalta, Roni Mänttäri Kotkasta,
Jukka-Pekka Hannila Laihialta, Minna Mäkinen Jyväskylästä, Mauri Rasinkoski
Porvoosta, Hannu Niemi
Vaasasta ja Nina Karjalainen Oulusta.
Jäsenmäärä kasvussa
Kokouksessa esiteltiin yleisölle toimintasuunnitelma,
jossa todettiin jäsenmäärän
olevan hurjassa kasvussa.
Vuoden 2010 jäsenmäärän
odotetaan kasvavan vähintään 30%. Piirijärjestöjen
olemassaolo auttaa tämän
tavoitteen saavuttamisessa
merkittävästi.
Toimintasuunnitelmassa
todettiin myös seuraavaa:
Nuorisojärjestön nettisivuja tullaan uudistamaan
ja sähköiseen viestintään
panostetaan. Tulevien eduskuntavaalien aikaan palkataan osa-aikainen työntekijä
kahdeksi kuukaudeksi. Tällöin eduskuntavaalityö on jo
täydessä vauhdissa. On tärkeää, että nuoret ehdokkaat
saavat tukea omaan vaalityöhönsä, joka huipentuu
vuoden 2011 maaliskuussa.
Ehdokasasettelun tavoitteena on saada jokaiseen piiriin
nuoria ehdokkaita listoille.
Vähimmäistavoite on kuitenkin, että ainakin 10%
Perussuomalaisten asettamista ehdokkaista olisi nuoria. Tämä tavoite merkitsee
konkreettisesti 20 nuorta
eduskuntavaaliehdokasta.
Toimintasuunnitelma
2010 hyväksyttiin kokouksessa pienillä muutoksilla.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Harri Leppälä toi terveiset Perussuomalaisille nuorille. Perussuomalaisten edustajana
Vaasan kaupunginvaltuustossa toimiva Leppälä kertoi faktoja Vaasan kaupungista.
Vaasa on ammatillisen opiskelukaupungin maineessa, eikä syyttä. Onhan kaupungissa
noin 11 000 opiskelijaa.
Perussuomalaiset ovat tulleet Vaasan poliittiseen kirjoon jäädäkseen. RKP on ollut
kehityksen jarruna jo pitkään, nyt Perussuomalaiset ovat antaneet hyvän vaihtoehdon
äänestäjille. Kannattaa antaa ääni Perussuomalaisille, Harri Leppälä kannusti puheessaan.

Heikki Tamminen Salosta valittiin selvin
äänin toiminnanjohtajaksi. Tamminen kiitti
nöyrimmästi saamastaan kannatuksesta.
Hänellä oli huojentunut ja hieno fiilis.

Tammisen vastaehdokas Jukka-Pekka
Hannila Laihialta haluaisi järjestää uusien
nuorten jäsenten yhteisiä iltatilaisuuksia.
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uskovat kasvuun
Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja Heikki Tala toimi
kielipoliittisen seminaarin pääpuhujana.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta oli selkeä,
Turkulainen Maria Lohela sai 23 ääntä ja tuli valituksi tehtävään. Vastaehdokas Ville Vähämäki Oulusta sai 9 ääntä.
Tommi Otamo Raumalta valittiin yksimielisesti 2. varapuheenjohtajaksi.

Simo Grönroos Vantaalta valittiin yksimielisesti nuorisojärjestön sihteeriksi.
Grönroos kertoi sunnuntain koulutuksessa järjestöbyrokratiasta sihteerin näkokulmasta. Grönroos hoitaa myös
nuorten jäsenrekisteriä. Uusien jäsenten vieminen rekisteriin ja heille infopaketin lähetettäminen on sihteerin
tehtävä.

Vesa-Matti Saarakkala valittiin yksimielisesti
Nuorten puheenjohtajaksi.
Saarakkalan tullessa puolueeseen kannatus oli tuskin
prosentin luokkaa, eli kasvu on ollut huikeaa. - Kun
kannatus lisääntyy, lisääntyy puolueen uskottavuus,
kun uskottavuus lisääntyy, kannatus lisääntyy. Olemme
myönteisessä kierteessä, uudelleen valittu puheenjohtaja totesi.
Saarakkala on toiminut Perussuomalaisissa seitsemän
vuotta, nyt hän saa politiikasta elantonsa. Puolet työajastaan hän toimii Timo Soinin EU-avustajana kotimaassa, toinen puoli täytyy puolueen kenttäsihteerinä
toimiessa. Vapaa-aikansa Saarakkala pyhittää vaimolleen
ja viime kuussa syntyneelle tyttärelleen.

Turkulainen Timo Helman kertoi kielipolitiikasta Euroopassa. Virallisia kieliä EU:n alueella oli tämän vuoden tammikuussa 23. Tavoitteekseen EU on asettanut, että jokainen
unionin kansalainen puhuisi oman äidinkielensä lisäksi
kahta muuta virallista EU-kieltä.

Kielipolitiikkaseminaarissa luennoi myös Antti Rantakokko.

Antti Valpas ja Jari Vuori laskivat äänestyksen jälkeen
äänet tarkasti.
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Lyhennelmä pj. Vesa-Matti Saarakkalan
avauspuheenvuorosta Perussuomalaisten
Nuorten syyskokouksessa:

”Me kasvamme
ja vahvistumme”

Puoluesihteeri Ossi Sandvik painotti, että jos kokouksiin kutsutaan koolle ainoastaan sähköpostilla, niin
kutsutapa pitää olla mainittuna yhdistyksen säännöissä. Kaikillahan ei välttämättä ole sähköpostia. Hyvä
kokouskutsu toimii usein jo pohjana sihteerin työstäessä pöytäkirjaa. Päätökset on kirjattava pöytäkirjaan
niin selkeästi, että kirjoitetun tekstin ymmärtävät kaikki
helposti.
Sandvik muisteli, että puolueen perustamisen alkuaikoina jotkut jäsenet tulivat sanomaan, että kun lähetät
kirjeitä, katso että kuoren päältä ei selviä kuka lähettäjä
on. Silloin ei haluttu naapurien tietävän että on mukana puoluetoiminnassa. Nyt ollaan ylpeitä että ollaan
Perussuomalaisia.
Nuorisojärjestön nopeasta kasvusta Ossi oli erityisen
ylpeä. Muutamassa vuodessa jäsenmäärä on kasvanut
räjähdyksenomaisesti ja on syntynyt paljon toimintaa.
Lopuksi Ossi antoi kullan arvoisen vinkin kaikille salissa
olijoille: puhallettaessa yhteen hiileen, pitää muistaa
aina puhaltaa samalta puolelta. Jos kaikki ovat ympyrässä puhaltamassa, niin aina joku saa tuhkat silmilleen,
ei pidä siitä ja alkaa kiukutella.

Tapani Yliharju luennoi taloudenhoitajan tehtävistä ja
toimenkuvasta yhdistyksessä. Tapani on pitkän ajan
veteraani, hän toimi jo SMP:n aikana nuorisojärjestössä
ja oli aktiivinen jäsen. Tapani painotti, että talousarvio
on vain arvio, mutta tilinpäätöksen on oltava sentilleen
oikein. Nuoret saivat opastusta myös varainhankinnasta, rahojensiirroista ja kirjanpidosta. Yleisö kyseli
paljon, vastauksia tuli ja ihan käytännön opetusta, jossa
maalaisjärki otettiin mukaan.

Perussuomalaisten kannatuksen kehitys viime vuosituhannen alusta tähän päivään mennessä on ollut huima. Kun itse tulin mukaan puolueeseen 2001, kannatuksemme oli tuskin prosentin luokkaa. Nyt meillä on
takanamme voitettujen vaalien katkeamaton sarja ja
gallupit näyttävät meille milloin noin kahdeksaa prosenttia, milloin yhdeksää. Kuten puheenjohtaja Timo
Soini on sanonut: kun kannatus lisääntyy, uskottavuus
lisääntyy, ja kun uskottavuus lisääntyy, kannatus lisääntyy. Kyse on myönteisestä kierteestä.
Perussuomalaiset Nuoret pitävät omalta osaltaan
huolen siitä, että puolueessakin poliittiset teot liittyvät
kiinteästi aatteeseemme. Nuoriin liitytään ennen kaikkea
aatteen takia. Se takaa, että puolueen tulevaisuus on riittävän yhtenäinen, jolloin on helpompi saada aikaan myös
poliittisia tuloksia. Puolueessa aatteellinen väljyys on ollut
varmasti toistaiseksi viisas valinta. Uskon kuitenkin, että
mitä useampi nuori nousee myös puolueessa, sitä paremmin puolueella ja perussuomalaisuudella tulee menemään.
Aatteensa selkeästi ymmärtävien perussuomalaisten
nuorten ei pidäkään miettiä ensisijaisesti: uskallanko
hakea sitä tai tuota paikkaa, vaan uskallanko olla hakematta? Aatteeseemme kuuluu se, että tavallisestakin
tallukasta pitää voida tulla todellinen vaikuttaja. Kuitenkin pelin hengen tulee olla se, että mitä kovemmat
ovat näytöt tuloskunnon edistymisestä, sitä kovemman
kannustuksen saat. Jos sinut valitaan johonkin, sinun
tulee teoillasi näyttää, että todella kunnioitat valintaa
ja paikkaa, jolla toimit.
Toisaalta ylikuntoakin tulee välttää, sillä kun kannustus yltyy tarpeeksi kovaksi, voi kierrosvauhtikin
kiihtyä matkalla liian kovaksi, ja matka jää silloin kesken tai ainakin loppukiri voi jäädä puolitiehen. Ilman
rajojensa koittamista ei huipulle kuitenkaan pääse. Peruskunto tulee rakentaa rauhassa, mutta välillä pitää
uskaltaa lähteä viivalle, kun kutsu käy.
Nuorissa puolueella on ennen kaikkea aatetta. Tekoja pystyvät tekemään etenkin ne nuoret, jotka pääsevät
toimimaan esimerkiksi kunnallisissa luottamuselimissä.
Monelle nuorelle valtuustopaikka saattoi tulla viime kunnallisvaaleissa yllätyksenä. Mitä tapahtuu seuraavissa
eduskuntavaaleissa? Valitseeko kansa perussuomalaisia
nuoria eduskuntaan? Valitseeko puolue nuoria entistä paremmille vaikutus- ja toimintapaikoille? Me jokainen ratkaisemme omalta osaltamme nuo asiat hyvin pitkälle itse.
Tänään me Perussuomalaiset Nuoret teemme tärkeitä päätöksiä ensi vuoden toiminnasta, budjetista ja
henkilöistä. Meillä on porukassamme hyvä yhteishenki
– sanoisin, että puolueen sisältä katsottuna paras. Niinkin voisi sanoa, että mitä kauempana rakenteellisesti
olen toiminut nuorisojärjestöstä, sitä enemmän olen
kaivannut nuorisojärjestöä. Uskon, etten ole ainut.
Tyytyväisenä olen huomannut sen, että luottamuspaikkamme ovat haluttuja ja tekemisistämme ollaan kiinnostuneita. Se kertoo, että ME olemme todella olemassa.
MEITÄ poliittisesti vihataan ja meitä poliittisesti rakastetaan. ME emme vihaa ketään. Meidän kanssamme saa
olla asioista eri mieltä, koska me puolustamme ihmisten
oikeutta liittyä yhteen mielipiteiden perusteella vaikka se
samalla tarkoittaa, etteivät kaikki voi olla kaikkien kavereita. Ja tiedoksi: ME kasvamme ja ME vahvistumme.
Tervetuloa tänne Vaasaan. Täällä meillä on paljon
voitettavaa.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten Nuorten syyskokous 10.10.2009,
Vaasa
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Vaalirahoitu
Vaalirahoitusskandaalista
ja suomalaisen politiikan
korruptiosta kertovia uusia paljastuksia putoilee
uutisista lähes päivittäin ja
suuret puolueet uivat itse
keittämässään liemessä jo
niin syvällä, että sivustakatsoja ei voi kuin ihmetellä, varsinkin kokoomus
ja erityisesti keskusta. Osa
kansasta ja oppositiosta
vaatii pääministerin tai hallituksen erottamista ja jopa
eduskunnan hajottamista ja
uusia vaaleja.
Myös Perussuomalaiset olivat korruptoituneen
hallituksen vaihtamisen
kannalla, mutta hallitus sai
luottamuksen tästäkin asiasta tehdyssä äänestyksessä
1.10.2009. Tässä äänestyksessä vasemmisto ei onnistunut löytämään yhteistä
säveltä.
Kristillisdemokraattien tekemää epäluottamusesitystä tukivat perussuomalaiset ja vasemmistoliitto, mutta SDP:n edustajat äänestivät tyhjää, joten
esitys kaatui äänin 117-27.
Juuri edellisenä päivänä
hallitus oli saanut luottamuksen vanhusten hoidon
ja oikeuksien turvaamisesta
tehdyssä välikysymyksessä.

Vakavia seuraamuksia
PerusSuomalaisen edellisen
numeron ilmestymisen jälkeen on tapahtunut muun
muassa seuraavaa: Kansanedustaja Antti Kaikkonen
erosi oma-aloitteisesti keskustalaisen Nuorisosäätiön
puheenjohtajan paikalta,
kun kävi ilmi, että RAY:n
jäsenjärjestöksi lukeutuva
säätiö oli jakanut keskustalle vaalirahaa omin päin ja

Mikä pelastais
Kuntien alijäämä nousee
tänä vuonna lähes miljardiin euroon. Kunnallisvero
nousee miljoonalla suomalaisella. Kaikille tuttu klisee, kuntatalous elää tällä
hetkellä vaikeita aikoja, on
varmasti totista totta.
Tosin jo 80-luvulla kunnan talousarvioita tehtäessä
sanottiin samalla lailla. Aina
on kunnissa ollut talouden
kanssa tiukkaa. Aina on
kuitenkin selvitty. Isommin
tai pienemmin uhrauksin.
Kuitenkin 80- ja vielä 90-luvullakin tiukkuutta syntyi
kuntien oman, osin holtittomankin rahankäytön takia.
Kuntiin perustettiin virkoja
niin paljon kuin oli mahdollista saada palkkaukseen
valtion apua. Ei välttämättä
laskettu kokonaistaloudellisuutta. Sitten kun valtionosuusjärjestelmää muutettiin
oltiinkin toden edessä. Tällä
hetkellä järjestelmä ei huomioi kuntien erilaista maantieteellistä ja taloudellista
asemaa riittävästi. Se aiheuttaa tiettyä eriarvoisuutta
kuntien välillä.
Vielä tänäkin päivänä
monessa kunnassa näitä
”turhia virkoja” on purka-
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ussotku syvenee

sääntöjen vastaisesti.
Myös raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Vihriälä
joutui eroamaan, kun kävi
ilmi, että Nuorisosäätiö oli
ostanut vaaleissa keskustan listoilla olleen Vihriälän
tauluja noin 24 000 euron
arvosta. Seuraukset olivat
kovat: RAY päätti lopettaa
kokonaan säätiöiden yleisavustukset, joka lienee kuolinisku monelle pienemmälle

säätiölle, joiden toiminta
on lähes yksinomaan RAY:n
avustusten varassa. RAY on
myös pyytänyt keskusrikospoliisia tutkimaan, syyllistyikö Vihriälä rikokseen toimiessaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
Lautakasasta tikkuja
sormiin
Uutispäivä Demari syytti
keskustaa suurilla summilla
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tukenutta TT-säätiötä leväperäisestä kirjanpidosta
ja säätiölain rikkomisesta.
TT-säätiö kiisti syytökset.
Vasemmistokaan ei ole onnistunut välttymään vaalirahoituspaljastuksilta. Helsingin Sanomien mukaan
ainakin neljä säätiötä on
tukenut jakanut vaalirahaa
vasemmistopuolueille: Urheiluopistosäätiö, Palkansaajasäätiö, tamperelainen
Hebe-säätiö ja oululainen
Riihi-säätiö.
Uusia mehukkaita paljastuksia kaipaava media ei
täysin ole pystynyt välttämään ylilyöntejäkään seuraavan skandaalin toivossa.
Yle sai jo tikkuja sormiinsa
lähtiessään pöyhimään pääministerin lautakasoja. Yleisestä mielipiteestä paistaa
kuitenkin läpi jo väsymys
koko vaalirahasotkuun. Voi
vain toivoa, että vaalirahoituslakia uudistava Tarastin
työryhmä saa pian työnsä
päätökseen, jotta tällekin
keskustelulle saadaan päätös ja moiselta sopalta vältytään tulevaisuudessa.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Eduskunnan kuvapalvelu/Joanna Moorhouse
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Valtioneuvoston tiedonanto
vaalirahoitusongelmista
Valtioneuvosto jätti eduskunnalle keskiviikkona
30.9.2009 käsiteltäväksi
tiedonannon vaalirahoitukseen liittyvistä ongelmista.
Tiedonannossa
muun muassa sanottiin,
että kansainvälinen Lahjonnan vastaisten valtioiden ryhmä GRECO
suoritti Suomessa puoluerahoitusta koskevan maatarkastuksen kesällä 2007,
josta jo kävi ilmi Suomen
vaali- ja puoluerahoitusjärjestelmän olevan uudistuksen tarpeessa.
Toukokuussa 2008 oikeusministeriö asetti Lauri Tarastin johtaman työryhmän valmistelemaan
ehdotusta lainsäädännön
uudistamiseksi. Toimikunnan työhön perustuvan uuden vaalirahoituslain mukaan vaalirahoitus
on määriteltävä aiempaa
täsmällisemmin, tukien
ilmoitusvelvollisuutta on
täsmennetty, tukisuorituksille on määritelty vaalikohtainen katto ja valvonnan tehostamiseksi otettu
käyttöön uhkasakko.
Toimikunnan
työn
toisessa vaiheessa kartoitetaan puoluerahoitusta.
Avoimuuden lisääminen

on asia, josta tässä tilanteessa on helppo päästä yksimielisyyteen. Puolueiden
tilinpäätöstietojen tulisi olla
yksityiskohtaisempia ja julkisempia. Kampanjakuluja
ja kampanjan rahoitusta
koskevan selvityksen olisi oltava nykyistä laajempi ja yksityiskohtaisempi. Puolueen
rahoituksen tulisi olla avointa yhtäläisesti riippumatta
siitä, miten tukia kerätään.

matta. Kunnissa hallinto on
edelleen suhteettoman raskas. Hallinnon keventämisestä on puhuttu jo ainakin
90-luvun alusta lähtien, mutta ei sillä suunnalla mitään
merkittävää alenevaa kehitystä ole tapahtunut. Osin
tähän tietysti vaikuttaa valtiovallan kunnille siirtämät
lisätehtävät.

ns. hulluja vuosia, jolloin
tasokkaita urheilukenttiä,
jäähalleja ja uimahalleja rakennettiin joka kylään. Nyt
mm. urheilukentät rapistuvat monissa kunnissa korjausrahojen puutteessa lähes
korjaamattomaan kuntoon!
Kenttiinkin on aikanaan uhrattu miljoonia euroja.
Jossain suunnitellaan
uimahallin sulkemista kustannusten takia. Jäähalleja jäähdytetään elokuun
helteillä luisteltaviksi! Ei
ole vielä energia kallista!
Jonkinlaista suunnitelmallisuutta ja järjen käyttöä voisi myöskin harrastaa.
Liikunnan edistäminen
on tärkeä varsinkin nuorten
keskuudessa, mutta toimintoja järkeistämällä ja esim.
koululiikuntaa lisäämällä
saadaan hyviä tuloksia.

Yksityisen tuen
rajaaminen vaikeaa
Uudistuksen vaikeimmaksi
kysymykseksi valtioneuvoston tiedonannon mukaan
nousee yksityisen tuen rajaaminen. Laajalti on päästy yksimielisyyteen siitä,
että puolueita kiellettäisiin
vastaanottamasta tukea,
jonka antajaa ei voida selvittää. Samoin siitä, etteivät
puolueet voisi ottaa vastaan
tukea julkisoikeudellisilta
yhteisöiltä tai säätiöiltä eikä
valtion tai kuntien yhtiöiltä,
eivätkä valtionapujärjestöt
saisi käyttää valtionapua
puolueiden tukemiseen.
Sen sijaan yksimielisyyteen ei ole päästy vielä siitä,
pitäisikö puolueiden tai ehdokkaiden vaalikampanjoi-

den kokoa rajoittaa tietyllä
euromäärällä, sillä rajoittamisen valvontaa pidetään
ongelmallisena. Samoin
yksimielisyyttä ei ole saavutettu siitäkään, pitäisikö
joidenkin tahojen, kuten
yritysten ja etujärjestöjen
antamaa tukea rajoittaa
tai kieltää kokonaan.
Ajatukseen kaiken ulkopuolisen tuen puoluetukea ja jäsenmaksuja lukuun
ottamatta kieltämisestä ei
tiedonannossa suhtauduttu erityisen innostuneesti.
Tiedonannon mukaan se
johtaisi epätasavertaisuuteen ehdokkaiden oman
varallisuuden tai aiemman
mediajulkisuuden merkityksen kasvaessa.
Lopuksi tiedonannossa otettiin kantaa julkisuudessa ja eduskunnassa käytyyn keskusteluun
siitä, tulisiko eduskunta
hajottaa. Valtioneuvosto
kiisti tarpeen hallituksen
tai pääministerin erottamiseksi ja oli sitä mieltä, että
yhteistyö ja työ hallituksessa sujuivat hyvin. Tiedonannon mukaan ero ei
parantaisi sitä haavaa, joka on syntynyt kansalaisten luottamukseen poliittista järjestelmää kohtaan.

i kuntatalouden?

Toimintoja järkeistämällä
hyviä tuloksia
Kuntalaisten keskuudessa
on tehty tutkimuksia mistä
voi ja mistä ei voisi säästää.
Tuloshan on tietysti selvä
ilman tutkimuksiakin. Peruspalvelut, sosiaali-, terveys- ja koulutoimi eivät saa
olla säästölistalla. Sen sijaan kulttuuri-, liikunta- ja
kirjastopalveluista oltaisiin
valmiita tinkimään.
Asia ei aina ole kuitenkaan niin yksioikoinen.
Väitän, että jos esimerkiksi
liikuntapalveluista aletaan
liiaksi säästää, se näkyy
pienellä viiveellä terveyspuolen palvelujen lisääntyvänä tarpeena.
Liikuntapaikkarakentamisessakin on tosin ollut

Kuntien yhteistyö on
mahdollisuus
Kuntien yhdistäminen on
nähty eräänä suurena säästömahdollisuutena.
Jos
kuntien hallinto pidetään
entisellään, ei yhdistämisestä ole merkittävää hyötyä.
Jokainen mukaan tuleva

kunta kertaistaa yhteisen
kunnan hallinnon. Jos kuntaliitoksista halutaan hyötyä, pitää liittyvien kuntien
saada henkilöstönsä siihen
kuntoon, ettei saneeraustarvetta vähään aikaan ole.
Suorittavalla työtekijäpuolella tämä ei niinkään ole
ongelma. Eivät työt esimerkiksi terveyskeskuksissa tai
vanhainkodeissa vähene
kuntia yhdistämällä muuten, kuin hallinnon osalta.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tutkimus lääkemenoista yhteistoiminnalla
saatavista säästöistä, jopa
sata miljoonaa, osoittaa
kuinka vähän meillä lopuksi on haettu todellisia säästömahdollisuuksia.
Kuntien yhteistyö monilla portailla olisi korkea
aika ottaa todelliseen tarkasteluun. Olkoon se sitten kuntien yhdistämistä,
aluekuntamallia tai mitä
hyvänsä, kunhan sillä vain
pystytään saamaan todellisia tuloksia ja kuntalaisille
tasapuoliset peruspalvelut,
joka puolella maata.
Teksti ja kuva:
Reijo Ojennus, Parkano
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Välikysymys: vanhusten hoidon ja o
Hyvinvointiyhteiskuntamme suurimpiin saavutuksiin
lukeutuva kansalaisten aiempaa pidempi elinikä tuo
mukanaan hoivan ja hoidon
tarpeen kasvun. Kasvaneeseen hoidon tarpeeseen on
osattu useassa kunnassa
vastata erinomaisesti. Monissa laitoksissa asiat ovat
hyvin: vanhusten hoitoon
erikoistunut, ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa ikäihmisille heidän tarvitsemansa hoivan ja avun
sekä virkistystoimintaa ja
jokaisella on viihtyisä oma
huone tai asunto kodikkaine yhteistiloineen.
Äskettäin
julkaistut
lääninhallitusten raportit
vanhusten
laitoshoidon
tilasta osoittavat kuitenkin paikoin vakavia puutteita vanhustenhoivassa.
Vanhusten liikkumista on
rajoitettu tarpeettomasti,
heitä ylilääkitään esimerkiksi mielialalääkkeillä tai
yhteensopimattomalla monilääkityksellä ja heidän
toimintakykyään ylläpitävä viriketoiminta kärsii.
Vanhusten ruokailussa on
puutteita - esimerkiksi yöpaasto saattaa venyä yli
12-tuntiseksi. Hygienia on
puutteellista. Eräällä vuodeosastolla vanhusta ei
omaisen mukaan käytetty
1,5 viikkoon suihkussa eikä

häntä ehditty avustaa ruokailussa. Vanhusten saamia
murtumia on hoidettu ruhjeina, ja oikean diagnoosin
tekeminen on pahimmassa
tapauksessa kestänyt päiväkausia. Terveyskeskusten
lääkäripulan vuoksi lääkärit eivät ehdi vierailla hoivayksiköissä tai heillä ei ole
aikaa vastata vanhuksen
saamasta hoidosta.
Joissain terveyskeskuksissa on pitkäaikaishoidossa
olevia vanhuksia sijoitettu
jopa 4-5 samaan huoneeseen. Laitosten käyttämät
vanhat kiinteistöt ovat
epäkäytännöllisiä ja aiheuttavat ongelmia potilas- ja
paloturvallisuuden suhteen.
Valitettavan usein kunnan tai hoitopiirin kaikissa
hoitopaikoissa henkilöstö on
mitoitettu vanhustenhuollon
laatusuosituksissa määritellyn alarajan mukaan, joka
ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön osalta on
0,5-0,6 hoitotyöntekijää
asiakasta kohden vuorokaudessa, tai tuon alarajan alle.
Sijaisia ei säästövaatimusten
takia palkata lainkaan tai
sijaisina saatetaan käyttää
epäpäteviä henkilöitä - räikeimmissä tapauksissa jopa
alaikäinen työntekijä tekee itsenäisesti yövuoroja.
Hoitajien kuormitus työssä
kasvaa, kun he saattavat

joutua tekemään ylipitkiä
työvuoroja ja vastaamaan
perushoivatyön lisäksi esimerkiksi siivouksesta tai

ruokahuollosta. Ylikuormitus taas johtaa uupumiseen
ja lisääntyviin sairauspoissaoloihin.

Henkilöstövajeen
ja
kuntien talousvaikeuksien
ohella ongelmat johtuvat
siis myös esimerkiksi työn

organisoinnin puutteista,
alalle kouluttamattomien
käyttämisestä, palvelurakenteen hajanaisuudesta ja

Välikysymys vanhustenhuollon kriisistä, Perussuomalaisten ryhmäpuhe

Arvokkaan vanhuuden puolesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on surullinen
maamme vanhustenhoidon
nykytilasta. Se, että oppositio joutuu välikysymyksen
muodossa peräämään hallitukselta inhimillisyyttä ja
arvokasta kohtelua maamme vanhusväestölle, kertoo
porvarihallituksen kovuudesta ja välinpitämättömyydestä avuttomia vanhuksia
kohtaan.
Hallitus kyllä puhuu
paljon kauniita sanoja lähimmäisestä välittämisestä,
mutta käytäntö osoittaa aivan toista.
Tahdon asia
Perussuomalaiset pyytävät hallituksen puolesta
anteeksi kaikilta niiltä
maamme vanhuksilta ja
heidän omaisiltaan, jotka

ovat kokeneet epäinhimillistä kohtelua pääministeri
Matti Vanhasen hallitusten välinpitämättömyyden
vuoksi.
Arvokas vanhuus ei
ole raha-asia, se on hyvän
tahdon asia. Arvokkaaseen
vanhuuteen eivät kuulu sänkyyn sitominen, lääkkeillä
huumaaminen ja perushygienian laiminlyönti, kuten
nykyisin tapahtuu.

Syyllisiä ovat viimeaikojen hallitukset, jotka ovat
päästäneet tilanteen näin
pitkälle. Osasyyllisiä ovat
kuntien ja valtion virkamiehet sekä ennen kaikkea
ne hallituspuolueiden kansanedustajat, jotka eivät
noudata sydämensä ääntä,
esimerkiksi vanhustenhuoltoon osoitetuissa määrärahaäänestyksissä, vaan tekevät orjallisesti kuten heidät
on käsketty tekemään.

Kiitos hoitajille
Tällaisiin laiminlyönteihin
eivät ole syyllisiä ylityöllistetyt hoitajat, jotka pitävät
huolta vanhainkotien ja sairasosastojen vanhuksista.
He kyllä tekevät parhaansa,
jopa voimiensa äärirajoilla.
Kiitos siitä heille. Heidän
syyllistämisensä on epäoikeudenmukaista.

Edustajista kiinni
Tulemme näkemään tässä
salissa, paitsi välikysymysäänestyksen, myös syksyn
aikana suoritettavien budjettiäänestysten yhteydessä
sen, kuka edustajista todella välittää lähimmäisistään.
Me täällä eduskunnassa
päätämme siitä, kuinka pal-

jon vanhuksiin sijoitetaan
rahaa. Se on yksinomaan
meistä edustajista kiinni.
Pääministeri Vanhanen ja
valtiovarainministeri Katainen sekä hallituspuolueiden
ministerit ja kansanedustajat! Teidän inhimillisyytenne
ja välittämisenne arvo punnitaan äänestyksissä!
Eläimilläkin oikeutensa
Surullisinta vanhusten tilanteessa on se, että Suomessa
eläimilläkin on käytännössä suuremmat oikeudet kuin
vanhuksilla. Eläimillä on
oma suojelulakinsa. Vanhuksillamme sitä ei ole, koska sitä ei ole ennen tarvittu.
Jokaisen pitäisi ymmärtää ilman lakiakin, millainen
kohtelu vanhimmille lähimmäisillemme kuuluu. Mutta nyt elämme itsekkyyden

aikaa ja istuva porvarihallitus on tästä hyvä esimerkki.
Vain vanhusten oikeudet
takaava laki voi palauttaa
maahamme kunnioituksen
vanhuksia kohtaan ja taata
heille inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden.
Heikoimmista
huolehtiminen
Suomi on kristitty kansakunta. Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen kuuluu
heikoimmista
ihmisistä
huolehtiminen. Äärimmäisyyteen vietynä ihmisen
kuolema sänkyyn sidottuna ei ole arvokkuutta. Se
on kidutusta. Se on nöyryytystä. Asianmukainen
ja turvallinen saattohoito
onkin taattava viimeiselle
matkalle lähtevälle. Perussuomalaisten mielestä ei saa

olla ihmisen antaman kuolinpillerin käsissä se, milloin
elämä päättyy. Se on kaikkivaltiaan käsissä.
Jotta Suomen kansa ja
ennen kaikkea istuva hallitus heräisi huomaamaan
todellisuuden, on syytä kerrata lyhyesti millaisia ongelmia vanhustemme hoitoon
ja henkilökunnan työhön
liittyy.
Kaikkialla ei ongelmia
On syytä korostaa tässä
yhteydessä, että on myös
sellaisia hoitolaitoksia ja
vanhainkoteja joissa tällaisia asioita ei tapahdu. Koko
vanhustenhoito ei siis ole
ongelmissa, ongelmat koskevat vain niitä paikkoja
joissa päätökset tehdään lähinnä rahaan, eikä hyvään
tahtoon nojaten. Perussuo-

No: 12 • Lokakuu 2009

oikeuksien turvaaminen

valvonnan resurssien vähäisyydestä. Henkilöstön
jaksamisen osalta ongelmallista on myös, että hoi-
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tajat oman työnsä lisäksi
joutuvat usein tekemään
työnjohdolle kuuluvat priorisointipäätökset ja samalla
käymään päivittäin eettistä
painiskelua käytännön tasoa korkeammalla olevan
työmoraalinsa kanssa.
Myös kotona asuvat
heikkokuntoiset vanhukset joutuvat sinnittelemään
kotona ilman riittäviä palveluja. Kotipalveluissa ongelmana on henkilökunnan
niukkuus, ja omaishoidon
tuessa on useassa kunnassa
merkittäviä puutteita.
Vanhustenhuollon ongelmallinen tilanne on ollut tiedossa jo pitkään. Jo
viime eduskuntavaaleissa
ikäihmisten palvelujen parantaminen oli keskeisimpiä
teemoja ja kaikki puolueet
halusivat saattaa vanhustenpalvelut kuntoon. Myös
hallitusohjelmassa luvataan
turvata vanhusväestön oikeus hyvään hoitoon. Tästä huolimatta ongelmiin ei
ole edelleenkään riittävässä
määrin puututtu.
Tulevaisuuteen varauduttaessa on tärkeää pitää
huolta hoito- ja hoivatyön houkuttelevuudesta
ja
hoitohenkilökunnan
pätevyydestä alalle. Vanhustenpalveluiden järjestämisongelmat eivät tulevaisuudessa ainakaan

helpotu: yli 65-vuotiaiden
määrä kasvaa noin 600
000:lla vuoteen 2020 mennessä samaan aikaan, kun
työikäisten määrä vähenee
200 000:lla.
Vain vanhustenpalvelulaki ja sen noudattaminen
sekä lain toimeenpanoa
varten kunnille turvatut
riittävät lisävaltionosuudet
takaavat tasa-arvoiset kunnalliset palvelut. Hallitus
ei ole rivakasti ryhtynyt
korjaamaan vanhuspalveluiden puutteita. Kasvavat
palvelupaineet hallitus jättää kuntien huoleksi. Vanhusten palveluita koskevan

lain valmistelua ei ole edes
aloitettu.
Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain
43 §:ään viitaten esitämme
asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:
Mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo
ryhtyä vanhusten laadukkaat palvelut ja heidän perusoikeutensa turvaavan lain
säätämiseksi ja lain toteutumisen takaavien riittävien
resurssien turvaamiseksi?
Helsingissä 18 päivänä
syyskuuta 2009

Hallitus sai luottamuksen
välikysymysäänestyksessä
Keskiviikkona 30.9. käytiin eduskunnassa välikysymysäänestys vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaamisesta. Kaikki oppositioon kuuluvat eduskuntaryhmät
olivat välikysymyksen takana, joka oli järjestyksessään
tämän vuoden kolmas.
Äänestyksessä hallituksen luottamusta kannatti
111 edustajaa ja vastusti 64 edustajaa. Poissa oli 24
edustajaa. Hallituksen luottamuksen puolesta äänestivät yksimielisesti kaikki hallitusryhmät, luottamusta vastaan puolestaan kaikki oppositioryhmät.

Laki toimeentulotuesta
annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Esitämme toimeentulotuesta 30. päivänä joulukuuta
1997 annetun lain (1412/1997 ) 9 §:n 1 momentin 1 kohdan muuttamista siten, että toimeentulotuen perusosa yksin asuvalla henkilöllä ja yksinhuoltajalla on 500 euroa.
Suomen taloudellinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti, ja taloudellisessa ahdingossa elävien ihmisten
määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Työttömyys tulee
kasvamaan vielä monia vuosia, ja yhä useampi joutuu
tulemaan toimeen pelkällä toimeentulotuen perusosalla,
jonka suuruus on 417,45 euroa kuukaudessa eli 13,92
euroa päivässä. Tuen ostovoimasta on kadonnut yli 30
% viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämä on johtanut suhteellisen köyhyyden voimakkaaseen kasvuun.
Toimeentulotuki on nostettava nopeasti sellaiselle
tasolle, että Suomessa pystytään laskemaan suhteellista
köyhyyttä. Maallemme on häpeä, että emme pysty pitämään huolta heikoimmassa asemassa olevista kansalaisistamme, vaikka olemme yksi kilpailukykyisimmistä ja
hyvinvoivimmista valtioista.
Tämän lakimuutoksen edellyttämästä rahoituksesta
on tehty talousarvioaloite.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimeentulotuesta 30. päivänä joulukuuta 1997 annetun lain
(1412/1997) 9 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin
se on laissa 583/2007, seuraavasti:
9 § Perusosan suuruus
Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on:
1) yksin asuvalla henkilöllä ja yksinhuoltajalla 500 euroa;
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010.
Helsingissä 25.9.2009
Pietari Jääskeläinen

Raimo Vistbacka

Pirkko Ruohonen-Lerner

Pertti Virtanen

KAINUUN PIIRI

Vaalit lähestyvät

eenvuoro

malaisten mielestä yksikin
ongelmatapaus on liikaa.
Lääninhallitusten selvityksistä on tullut ilmi, että
siivousta ja keittiötoimia
joutuvat tekemään hoitajat
erillisten keittäjien ja siivoojien sijaan. Näin säästetään
henkilökuntakustannuksissa
ja parannetaan suhteellista
hoitohenkilökunnan määrää vanhusta kohti. Samalla
toisaalta lisätään hoitohenkilökunnan työmäärää. Se
on suoraan pois vanhusten
kanssa vietetystä ajasta.
Jano ja nälkä
Lisäksi on huomattava
myös se, että jos vanhusten
ravitsemuksesta ei päätä
ammattikeittäjä, on aliravitsemuksen riski todellinen. Jano ja nälkä ovatkin
joillekin vanhuksille päivit-

täistä todellisuutta. Ei vain
siksi, että ruoan ravintoarvot ovat väärin, vaan myös
siksi ettei heikkokuntoisimpien syöttämiseen riitä kiireen takia aikaa.
Koska hoitajilla ei ole
enää aikaa huomioida vanhuksia siinä määrin kuin
olisi tarpeen, joudutaan
vanhuksien liikkumista rajaamaan. Vanhuksia sidotaan kiinni tuoleihin ja sänkyihin, heidän huoneidensa
ovet lukitaan ulkopuolelta
ja vanhusten päivittäistä ulkona oleilua rajataan. Viriketoiminnan merkitystä fyysisen ja psyykkisen kunnon
ylläpidossa ei voi väheksyä.
Laki syytä tehdä
Opposition yhteinen välikysymys puuttuu vakavaan
asiaan, jota hallituksen ei

ole lainkaan syytä väheksyä. Samalla nimittäin väheksyisitte vanhuksiamme
ja niitä ihmisiä, jotka tekevät joka päivä parhaansa
vanhustemme hyväksi.
On kysymättäkin selvää, että välikysymyksessä
peräänkuulutettu laki vanhusten hoidosta on syytä
pikaisesti tehdä. Lääninhallitukset, vanhustenhuollon
ammattilaiset ja muun muassa professori Sirkka-Liisa
Kivelä ovat jo pitkään peränneet sosiaali- ja terveysministeriöltä ja hallitukselta tarkempia säännöksiä ja
ohjeita vanhusten kohtelusta. Yksinkertaisin ja paras
tapa olisi säätää asiasta selkeä, vanhusten inhimillisen
hoidon turvaava laki.
Kaikenlaisia toimikuntia ja projekteja on perustettu ja aloitettu. Niiden

aika on nyt ohi. Nyt on
toiminnan aika.
Hallituksen herättävä
Nyt on hallituksen vihdoin
herättävä. Rahapula vanhustenhoidossa on huono
tekosyy. Kyse on vain ja ainoastaan tahdosta. Tahdosta käyttää rahaa sekä laatia
laki heidän hyväksi, jotka
ovat tämän hyvinvoinnin
meille rakentaneet: Vanhusten hyväksi. Se ei ole meiltä
keltään pois.
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä kannattaa
edustaja Filatovin ehdottamaa sanamuotoa perustelluksi päiväjärjestykseen
siirtymiseksi.
Pentti Oinonen
Kansanedustaja,
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja

Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta on
Paltamossa pitämässään kokouksessa kartoittanut tämän hetken poliittista tilannetta ja toteaa seuraavaa:
Matti Vanhasen hallituksen uskottavuus on vaalirahajupakan edetessä kärsinyt sellaisen kolauksen, että
emme usko hallituksen voivan jatkaa vaalikauden loppuun saakka eli kevääseen 2011. Siksi Perussuomalaisten Kainuun piiri aloittaa välittömästi tulevien eduskuntavaalien valmistelut, tulivatpa vaalit koska tahansa.
Oulun piirin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen
piiritoimikunta on valmis esittämään piirin syyskokoukselle, että Oulun vaalipiirissä Perussuomalaiset eivät solmi
vaaliliittoja, vaan menemme eduskuntavaaleihin omalla
täydellä listalla. Ehdokasjakauma on sellainen, että Oulun piiri asettaa 14 ja Kainuun piiri 4 ehdokasta.
Oulun vaalipiiristä valitaan kaikkiaan 18 kansanedustajaa. Perussuomalaisten tavoite on saada 2–3 paikkaa, joista ainakin yksi kansanedustaja Kainuusta.
Lopuksi haluamme todeta, että on tullut aika ravistella
vanhaa ja rämettynyttä poliittista kenttää. Perussuomalaiset tarjoavat uuden ja terveen vaihtoehdon rappeutuneiden
vanhojen puolueiden tilalle. Politiikan moraali on puhdistettava, jotta kansalaiset voivat luottaa valitsemiinsa edustajiin. Suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä uudistuminen tapahtuu vain vaihtamalla poliittisia päättäjiä vapaissa
ja salaisissa vaaleissa. Henkilöiden vaihtaminen vanhojen
puolueiden sisällä ei tuo ratkaisuja nyt ilmi tulleisiin ongelmiin vaan äänestäjien on vaihdettava puoluetta. Perussuomalaiset on varmin tae poliittisen moraalin uudistumiselle.
Vaihdon aika on seuraavissa eduskuntavaaleissa!
Perussuomalaisten Kainuun piiri
Lasse Oikarinen, tiedottaja
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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, jota tukevat Saksan
liittotasavalta ja Ruotsin kuningaskunta
väliintulijoina
Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226
artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 21.12.2001 ja jossa yhteisöjen
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, ettei Suomen
tasavalta ole noudattanut jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen
määräytymisperuste – 17. päivänä toukokuuta
1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin
77/388/ETY 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan,
koska se on jättänyt kantamatta arvonlisäveron
kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä 21.
päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 nojalla maksetusta tuesta.
(Lähde: http://curia.europa.eu)

Tuomio:
Syytön. Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Saksan liittotasavalta ja Ruotsin kuningaskunta vastaavat omista
oikeudenkäyntikuluistaan. Julistettiin Luxemburgissa 15. päivänä heinäkuuta 2004.

Mitä mieltä?
Kysyimme internetsivuillamme:
Siirtyykö ruoan ALV-alennus
kuluttajahintoihin?

EI

KYLLÄ

53,9 %

46,1 %

(781 ääntä)

(667 ääntä)
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Pärjääkö Metropoli
maahanmuuttajia?
MetropoliAreenalla järjestettiin torstaina 17.9
pääkaupunkiseudun kehittämisfoorumi, jossa keskusteltiin pääkaupunkiseudun
ja sen lähikaupunkien yhdistämiseen tähtäävistä asioista. Keskusteluun aiheesta
”pärjääkö Metropoli ilman
maahanmuuttajia?” osallistui myös kansanedustaja
Pietari Jääskeläisen avustaja
Juha Malmi.
Juha Malmi piti tärkeänä, että niin metropolialueella kuin muuallakin
Suomessa on ensisijaisesti
pyrittävä työllistämään suomalaiset työttömät, varsinkin nuorisotyöttömät. Toissijaisesti on pyrittävä työllistämään maassa jo asuvat
maahanmuuttajat, joiden
työttömyys on nyt esimerkiksi Helsingissä vuoden
2005 tasoa eli 23,9 prosenttia (4812 työtöntä). Tämän kuultuaan yleisö antoi
Malmille raikuvat aplodit,
tosin jossakin sivunurkassa
kuului murinaakin.
Työperäistä maahanmuuttoa Juha Malmi sanoi
kannattavansa vain siinä
tapauksessa, kun jo maassa olevat ulkomaalaiset on
työllistetty. Silloinkin pitäisi varmistaa etukäteen maahanmuuttajien valmiudet
kotoutua Suomeen. Malmi
ehdotti harkitsemaan sellaista toimintamallia, jossa
Suomeen töihin tuleville tai
sitä harkitseville luotaisiin
hyvät valmiudet muuttoon
jo lähtömaassa. Tämä toteutettaisiin siten, että näille henkilöille järjestettäisiin
ennen varsinaista muuttoa
suomenkielen opetusta,
perehdytettäisiin Suomen
kulttuuriin ja opiskeltaisiin
tulevalle alalle.
Näin edistettäisiin maahanmuuttajien työllistymistä ja valmiuksia selvitä
maassamme. Tietyt yritykset ovat jo omaksuneet esitetyn toimintamallin, siitä
olisi hyvä ottaa oppia.
Malmi korosti, että
meidän tulee varmistaa
tarvittavat resurssit kotouttamiseen. Suomenkielen
opetus, linkitys yritysmaailmaan ja työttömyyttä ennaltaehkäisevät toimenpiteet on laitettava kuntoon
ennen kuin otamme lisää
maahanmuuttajia. Tämä
on Malmin mukaan myös
maahanmuuttajien etu.

Pietari Jääskeläisen avustaja Juha Malmi (toinen oikealla) pärjäsi välillä kiihkeässäkin maahanmuutt

Tilaisuudessa todettiin
yleisesti, että meidän suomalaisten pitäisi muuttaa
ajatuksiamme positiivisempaan suuntaan maahanmuuttajia kohtana, ja edetä
puhtain sydämin yhdessä
eteenpäin.
Osa keskustelun annista jäikin sitten monelta
kuulematta, kun sadekuuro karkotti yleisön kesken
tilaisuuden. Paikalle jäivät
vain sitkeimmät, kuten Perussuomalaisten toimittaja
joka teki ahkerasti muistiinpanoja sateenvarjon alta.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Rekvisiitaksi täytettiin isoja ilmapalloja, ja joku onnellinen
yleisöstä sai joskus aina pallon omakseenkin.
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■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Itella Oyj:n postipalveluiden
ohjeistaminen ilmaislehtien
jakelun osalta
Itella Oyj tarjoaa päivittäiset postipalvelut koko
maassa. Yhtiön kaikki
osakkeet omistaa Suomen valtio. Kansalaisille tärkein ja käytetyin
Itellan tarjoama palvelu
on perusjakelu, jonka
tehtävänä on mm. kirjepostin ja lehtien toimittaminen postilokeroihin
ja -laatikoihin. Hajaasutusalueilla Itella toimii usein kirje- ja muun
postin mukana jaettavien mainostenkin välittäjänä. Jotkut henkilöt
eivät kuitenkaan halua
vastaanottaa mainoksia
ja ilmoittavatkin siitä jakelijoille postilaatikkoon
kiinnitetyillä ”Ei mainoksia” -viesteillä. Monet kuitenkin tahtoisivat
vastaanottaa ilmaisjakelulehtiä ja esimerkiksi
suurjakeluna jaettavia
sanomalehtiä eli sel-

laista materiaalia, jossa on
toimitettuja uutisia esim.
kotipaikkakunnan alueen
tapahtumista. Saamieni tietojen mukaan esimerkiksi
ns. suurjakeluna jaettavia
lehtiä ei kuitenkaan jaeta
sellaisiin postilaatikkoihin,
jossa on esim. ilmoitus:
”Ei mainoksia. Ilmaisjakelulehdet kiitos.”, koska
Itellan mukaan tällaisessa
jakelussa olevat lehdet luetaan mainoslehdiksi. Koska
lehtiä, joissa pääpaino on
mainosten sijaan toimitetuilla uutisjutuilla, jaetaan
ajoittain maksavien tilaajien lisäksi myös muille talouksille ns. suurjakeluna ja
näiden lehtien uutisaiheet
sisältävät usein paikallisia
asukkaita hyödyntävää tietoa, olisi tärkeää, että edellä kuvattu jakeluongelma
voitaisiin poistaa. Itellan
postinjakelun ohjeistusta
voisi tarkentaa vaikkapa

siten, että asiakkailla olisi
mahdollisuus esim. merkitä postilaatikkoonsa mitä
ilmaiseksi jaettavia lehtiä
toivoo jaettavaksi, ja tällöin
muu mainos-, ym. materiaali jätetään jakamatta.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä omistamansa
Itella Oyj:n postinjakelun
ohjeistamiseksi siten, että asiakkaat voivat saada jaetuksi
postilaatikkoonsa esimerkiksi ns. suurjakeluna jaettavat
ilmaislehdet, jotka usein sisältävät mm. alueen asukkaita kiinnostavia, toimitettuja
paikallisuutisia, vaikkeivät
tahtoisikaan vastaanottaa
mainoksia, ja siten, että Itella
jatkossa tarjoaa asiakkailleen
nykyistä paremman mahdollisuuden eritellä esim., mitä
ilmaislehtiä toivoo itselleen
jaettavaksi?

Helsingissä 8.10.2009
Raimo Vistbacka

Ajoneuvoyhdistelmien kuormatilojen maksimileveyteen
liittyvän siirtymäajan jatkaminen

tokeskustelussa hyvin.

Vuonna 1997 tuli Suomessa täytäntöön neuvoston direktiivi tiettyjen yhteisössä liikkuvien
tieliikenteen ajoneuvojen
suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä
liikenteessä sallituista
mitoista ja suurimmista
kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista. Ajoneuvoyhdistelmän
enimmäispituus korotettiin 22 metristä 25,25
metriin. Enimmäisleveys
säilytettiin 2,60 metrinä.
Asetuksen voimaantulosäännöksen mukaan yli
22 metrin yhdistelmissä
käytettävien muiden kuin
lämpösäädeltyjen kuorma-autojen, perävaunujen ja koritilojen suurin
sallittu leveys on 2,55
metriä 1.1.2007 alkaen.
Ennen tämän määräajan päättymistä kuitenkin osoittautui, että läheskään kaikki kuljetus-

yrittäjät ja kalustovalmistajat eivät olleet ylimenokauden aikana ottaneet asiaa
kalustohankinnoissaan
riittävästi huomioon. Täten ajoneuvo- ja perävaunukanta ei Suomessa ollut
sopeutunut direktiivin ja
lainsäädännön mukaiseen
vaatimukseen.
Vuoden 2006 lopulla
päädyttiin komission kanssa
käytyjen neuvottelujen pohjalta vielä ratkaisuun, että
muutostöiden kustannusten
lieventämiseksi ja käytännön toimien helpottamiseksi toteutetaan tiettyihin
kuljetuksiin poikkeuslupamenettely sekä muihin
kuljetuksiin kolmevuotinen
väliaikainen laki, joka sallii
yli 2,55 metrin leveyden,
jos kuormatila on sisäpuolelta kavennettu enintään
2,51 metrin levyiseksi. Tämä tieliikennelain 87 §:n 8
momentti on väliaikaisesti
voimassa 31.12.2009 asti.

Nyt kuitenkin syyskuussa liikenneministeri Anu
Vehviläinen on julkisuudessa
todennut seuraavaa: ”Haluan, että ministeriö selvittää
lokakuun alkuun mennessä,
mikä on todellinen tilanne
niin sanottujen liian leveiden rekkojen osalta, kuinka paljon kaventamattomia
ajoneuvoyhdistelmiä on ja
onko siirtymäajan jatkamiselle oikeasti tarvetta.”
Onko hallitus jatkamassa
ajoneuvoyhdistelmien kuormatilojen maksimileveyteen
liittyvän väliaikaisen lain
voimassaoloa siten, että ko.
ajoneuvoyhdistelmien käyttö
olisi sallittua myös siirtymäajan päättymisen 31.12.2009
jälkeen, ja milloin ministeriöstä voidaan antaa tähän
kuljetusyrittäjien kannalta
elintärkeään kysymykseen
lopullinen vastaus?

Helsingissä 24.10.2009
Raimo Vistbacka

Timo Soinin europloki osoitteessa:
Helsingin piirin teltan ympärillä kävi kova vilske.

www.peruseuro.fi
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Kaasuputki
ja kansalliset edut
Eduskunnan keskustelu Itämeren
kaasuputkihankkeesta.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner:
Nord Stream -yhtiön kaasuputkihanke on suunnitteluvaiheessaan herättänyt
paitsi huolta ympäristöstä,
myös energiaturvallisuuteen ja Venäjä-politiikkaan
liittyviä sangen aiheellisia
kysymyksiä.
Venäjältä Saksaan kulkeva kaasuputki on toteutuessaan suurin ihmisen
koskaan Itämereen tekemä
rakenne. Ympäristöriskit
ovat suurimmillaan putken
rakentamisvaiheessa, minkä jälkeen sen vakuutetaan
kuormittavan luontoa vain
vähäisessä määrin.
Pieniinkin haittavaikutuksiin tulee kuitenkin
suhtautua vakavasti, etenkin kun tiedämme, kuinka
huono Itämeren tila on jo
ennestään.
Ympäristön
kannalta putken rakentaminen veden alle on kuitenkin ilmeisesti parempi
ratkaisu kuin rakentaminen maalle.
Baltian maat ja Suomi eivät hyödy kaasuputkesta taloudellisesti, mutta mahdol-
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Uuden
Loviisan
kunnallisvaalit
Valtioneuvoston 23.4.2009 tekemän päätöksen mukaan Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään
kunnat sekä Loviisan kaupunki
lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan uusi Loviisan kaupunki
1.1.2010 alkaen. Kuntajakolain
mukaan uudessa kunnassa on
toimitettava perustamista edeltävänä vuonna uudet kunnallisvaalit.
Loviisan kunnallisvaalien vaalipäivä on kaikissa neljässä kunnassa
sunnuntaina 25.10.2009. Ennakkoäänestysaika on 14.-20.10.2009,
eikä sitä toimiteta muualla Suomessa eikä ulkomailla.
Valtiovarainministeriö
on
23.4.2009 päättänyt, että Loviisan
kunnallisvaaleissa valitaan 59 valtuutettua. Ehdokkaita on asetettu
228, joista Perussuomalaisia on
kaksikymmentä.
Loviisan keskusvaalilautakunta
vahvistaa uuden Loviisan kunnallisvaalien tuloksen keskiviikkona
28.10.2009 klo 18 aloittavassa kokouksessa.
Valituiksi tulleiden valtuutettujen ja varavaltuutettujen on tehtävä
vaalirahoitusilmoitus valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään
28.12.2009. Ehdokkaat voivat halutessaan myös tehdä tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen ennen vaaleja.

liset haittavaikutukset koituvat meidän osaksemme.
Perussuomalaisten mielestä voidaan hyvällä syyllä kysyä, täytyykö Suomen
auliisti ja korvauksetta
sallia Venäjän rakentaa
talousvyöhykkeellemme,
kuten pääministerimme on
lupaillut Venäjän valtion
edustajille. Omia kansallisia etujamme saa ja tulee
puolustaa.
Nyt olisi hyvä tilaisuus
edellyttää, että Venäjä sitoutuisi kansainvälistä luottamusta lisääviin yhteisiin
pelisääntöihin ja esimerkiksi rakentamaan valmiiksi
Pietarin ja Kaliningradin
jätevesipuhdistamot.
Kaasuputki tulee kulkemaan Suomen talousvyöhykkeellä aluevesirajamme
läheisyydessä, ja putken
suojaamisesta vastaa Venäjän Itämeren laivasto. Jos
kaasuputki rakennetaan,
mitä mieltä arvoisa pääministeri on siitä, että Venäjän merivoimien liikehdintä
aluevesillämme kasvaa?

Lähde: Vaalit.fi

Median merkitys oikeusturvan osana

Konkurssien aiheuttajia
olivat 1900-luvun viime
vuosikymmeninä usein taloustekijöiden ohella myös
viranomaispäätökset. Seitsemänkymmentäluvulla
alkanut ”viranomaishuvi” jatkui vuosituhannen
loppuun. Taustavaikuttajat käyttivät verottajaa
häikäilemättä päämäärien
saavuttamiseksi. Nykyisin
verottaja mainitaan har-

voin yritysten kaatajaksi.
Edesmennyt maankuulu asianajaja sanoi, että verotus
oli kurinpitokeino. Uhria ei
säästetty uutisoinnissakaan,
sillä vaikutus oli tuntuvampi, kun media löi lyötyä samanaikaisesti viranomaisten
kanssa. Nokkimisjärjestyksen valvonta sekä luotettavuus tehostuivat, kun ainoastaan viranomaisnäkökulma uutisoitiin.
Monet viranomaistoimintaa arvostelleet toimittajat joutuivat 1980-luvulla
herkästi Ratakadulle kuultaviksi. Eräs kauan MTV:lle
juttuja tehnyt eläkeläistoimittaja naurahti kysymyksiäni muistellessaan, miten
sai kutsun poliisilta tulla
antamaan pidemmän kaavan mukaiset henkilötiedot.
Toinen merkittävän aseman

työssään saavuttanut valtalehden toimittaja kertoi
Mikkelin panttivanki- uutisoinnin aiheuttaneen samaa.
Kolmas totesi joutuneensa
lopettamaan tutkivan journalismin, jotta työpaikka
säilyi. Media ei uskaltanut
arvostella lainvastaistakaan viranomaistoimintaa.
– Laillisuusvalvonta suojaa
edelleenkin sekä poliittista
että virkahallintoa.
Vaalirahaselvityksiä on
tehty viime vuosikymmeninä. Milloin poliitikkojen ja
median keskeinen vallanjako muuttuisi? Käryn käytyä
itse säädettyä lakia arvostellaan ja yritetään muuttaa paremmaksi, vaikka
tapojen tiedetään säilyvän
”yli vaalien”. Politiikkojen
toiminnan arvostelukynnys
on silti madaltunut. Sen

tuloksena Vanhanen julisti
joutuneensa median kaatoyrityksen kohteeksi.
Lainaan hieman netistä
MOT-ohjelman vaalirahoitusta koskevaa ”vanhaa”
sivua:
”Yleishyödyllinen perhe säätiöitä ja poliittista rahaa
Toimittaja: Ari Korvola TV1 ma 26.04.99 klo
20.00. Ohjelma uusitaan
tiistaina 27.04.99
Kyseessä on Tarveasuntojen
liiketoiminta ja sen omistussuhteet, sekä varojen käyttö
poliittisen puolueen lähellä
oleviin säätiöihin yms.
Sulo AITTONIEMI: - Minä
sain silloin 80-luvulla ihan
tarpeeksi Noppa-jutuista ja
Tarveasunnoista ja vähätiitoista ja rantakokoista ja
muista, että se mulle sillä
lailla riittää.”

Aittoniemen vastauksesta Korvolalle paljastuu kyllästyminen ja haluttomuus
vastata kysymyksiin, josta
syystä jokaisen olisi hyvä
lukea kyseinen sivu ja tutustua enemmän poliitikkojen
ja vaalirahoittajien puuhiin
viime vuosikymmeninä.
Nykyinen vaalirahoituskohu ei jääne viimeiseksi,
olipa Tarastin työryhmän
ehdotus mikä tahansa.
Puoluerahoitus liittyy
usein kaavoitus- ja rakentamistoimintaan. Niissä on
vilahdellut Noppa-juttuja,
Vatro-taloja, tarveasuntoja
jne. Äänestysprosenteista
näkyy kyllästyneisyys. Vaikka laki näyttäisi yksiselitteiseltä, tuskin siitä halutaan
sellaista, joka ei jättäisi tilaa
selittelyille. Juuri eduskunnassa käydyn vaalirahoi-

tuskeskustelun jälkeisen
luottamusäänestyksen
tulos osoittaa, ettei vanhoista puolueista löydy
ensimmäisen kiven heittäjää. Demarit vesittivät itse
uhonsa. - Mursiko salaamishalu ja poliittinen yksituumaisuus median?
Vanhanen ei tee rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta, jolloin
peitot jäävät ”lautakasan” päälle. Poliisi totesi
odotetusti epäillyn lahjonnan rikosoikeudellisen
vanhentumisen, jolloin
moraalipuolikin unohtuu
eduskunnan
palatessa
päiväjärjestykseen. Miten
media jatkaa?
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Pääkaupunkiseudun yksiöissä tuhansien eurojen lisähinta
Jokainen yksiön pääkaupunkiseudulta ostava
maksaa pääkaupunkiseudun kuntien harjoittaman
pienasuntojen tuotannon säännöstelyn seurauksena asunnostaan ylimääräistä lisähintaa noin 500
euroa neliöltä. Kolmenkymmenen neliön yksiön
hinnassa on säännöstelylisää siis noin 15 000 euroa. Vapaarahoitteisen vuokrayksiön kuukausivuokrassa säännöstelylisää on noin 80 euroa/kk,

Taantuman seurauksena
vaikeuksiin joutuneille
yrittäjille apua
Finanssialan Keskusliitto on mukana rahoittamassa ja toteuttamassa Yrityksen talousapu - projektia.
Projektin tavoitteena on auttaa taloustaantuman
kouriin joutuneita yrittäjiä. Projekti alkoi virallisesti keskiviikkona 7. lokakuuta ja jatkuu vuoden
2010 loppuun.
Yrityksen talousapu -projekti on pankkien ja vakuutusyhtiöiden näkökulmasta tärkeä, jotta yritysasiakkaat saadaan tulemaan aikaisemmin ja paremmin valmistautuneena kertomaan vaikeuksistaan.
Yrittäjällä on hankkeen myötä käytettävissään
taho, jonka kanssa voi aloittaa yrityksen tilanteen
kartoituksen ja käynnistää tarvittavat toimet. Projektin keinovalikoimiin kuuluu puhelinneuvontapalvelu, jossa 15 konsulttia neuvoo yrittäjiä. Maakunnissa järjestetään lisäksi ”Taantuman torjuntapäiviä”. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat mukana
hankkeessa yhteistoimintatahona ja osallistuvat
myös torjuntapäiviin.

Eduskunta hyväksyi
lisätalousarvion
Perjantaina 9.10.2009 käydyissä äänestyksissä
eduskunta hyväksyi vuoden toisen lisätalousarvion valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.
Kaikki opposition muutosehdotukset kaatuivat äänestyksissä.
Lisätalousarviosta äänestettiin kuutisenkymmentä kertaa. Oppositiopuolueiden edustajat
olisivat halunneet enemmän rahaa muun muassa
perustienpitoon, työmarkkinatuen korottamiseen
ja poliisin toimintamenoihin.

joten vuosittainen lisälasku pienasunnon vuokralaiselle on noin 1 000 euroa.
Ongelma kärjistyy erityisesti Helsingissä, jossa
on huutava pienasuntopula, koska kaupungissa on
150 000 yhden hengen taloutta, mutta heille on
tarjota vain 65 000 yksiötä. Vuokraturvan arvion
mukaan on selvää, että Helsinki tarvitsisi vähintään
100 000 yksiötä, eli 35 000 nykyistä enemmän.

Kainuulaiset tutustuiv
Ryhmä Kainuun perussuomalaisia vieraili eduskunnassa perjantaina 18.9. Kainuulaisten matkaan kuului yhtenä osana Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän tapaaminen. Kolmenkymmenen perussuomalaisen joukko sai
kansanedustajilta kattavan
esittelyn eduskuntatyöstä.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka toivotti vieraat tervetulleeksi
ja kertoi samalla työstään
eduskunnassa. Vistbackan
työviikko eduskunnassa
alkaa tiistaiaamuisin noin
kello kahdeksalta, ja työpäivät päättyvät vasta iltauutisten aikaan. 22 vuoden
kokemuksella Vistbacka
pitää valiokunnissa tehtävää työtä tärkeänä. Hänen
mukaansa salityöskentely
on lähinnä julkista sanaa
varten, todelliset päätökset
tehdään valiokunnissa.
Pirkko
RuohonenLerner nosti esille kansanedustajille tulevan paperimäärän. Asiakirjoja tulee
metrikaupalla, ja byrokratia
talossa on valtaisaa. Työtään kansanedustajana hän
pitää silti mielenkiintoisena
ja haastavana.
”Olemme kansan
asialla”
Pentti Oinonen kertoi oman
aikansa menevän aamupäi-

Kahvi ja tee maistuivat kainuulaisille vieraille.

visin valiokunnissa ja iltapäivisin salityöskentelyssä.
Puolueen eduskuntaryhmän
henkeä hän piti hyvänä.
- Olemme Perussuomalaisten äänitorvi, olemme
kansan asialla, ottakaa
meihin yhteyttä, Oinonen
kehoitti.
Pertti Virtanen kertoi,
että alkujaan hänen ei pitänyt lähteä mukaan politiik-

kaan lainkaan, mutta tähän
mennessä hän on pitänyt jo
yli kaksisataa puhetta eduskunnassa.
- Tänään suomalaiset
ovat hukassa enemmän kuin
koskaan. Olen oikeassa porukassa (tarkoittaen Perussuomalaisia), totesi Virtanen
omaan tuttuun tyyliinsä.
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin uusi kan-

Suomalaiset arvostavat
lasten mielipiteitä
Vasta puolet suomalaisista tuntee 20 vuotta täyttävän YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Huonoiten sopimuksen tuntevat miehet ja 15-24-vuotiaat. Valtaosa suomalaisista antaisi nykyistä
enemmän sananvaltaa lapsille ja nuorille kunnissa, kouluissa ja kodeissa. Lapsen oikeuksien juhlavuoden 2009 teemana on lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa.
Yli 90 prosenttia suomalaisista uskoo aikuisten voivan tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon. Tämä selviää
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman Taloustutkimuksella teettämästä
tutkimuksesta.
Antti Valpas ja Heidi Ronkainen olivat keittäneet kahvit vieraille. Kuvassa myös
matkanjärjestäjä, Kainuun piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen.

sanedustaja Pietari Jääskeläinen oli joutunut pienelle
sairaslomalle, eikä täten
päässyt tervehtimään kainuulaisten ryhmää. Jääskeläinen nousi Timo Soinin tilalle eduskuntaan, kun Soini siirtyi EU-parlamenttiin.
Kainuun piirin puheenjohtaja, entinen kansanedustaja Pentti Kettunen
nosti omassa puheessaan
esille pienten maatilojen
kohtalon. Horsma kasvaa pientilojen pihamailla
ja kylät ovat autioituneet.
Kettunen totesi, että yhteiskunnassamme on tehty
peruuttamaton vahinko
pientilojen suhteen. Mistä
löytyy raha ja osaaminen,
jotta saisimme joskus nuo
tilat uudelleen maataloustuotantoon, Kettunen kyseli. Nuoret ihmisethän eivät
enää lähde tämäntapaisille
tiloille töihin. Isoilla maataloustiloilla on näinä päivinä isot taloudelliset riskit, ja
niitäkin kaatuu konkurssin
syleilyyn aina silloin tällöin.
Eduskuntaryhmän tavattuaan vieraat kiittelivät
ja lähtivät iloisin mielin jatkamaan matkaansa. Seuraa-
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Kaikki poliisin lupapalvelut sähköistetään
- Tavoitteena on, että vuonna 2012 kaikki poliisin
myöntämät luvat käsitellään sähköisessä järjestelmässä ja pääosa lupahakemuksista voidaan panna
vireille ja maksaa tietoverkon välityksellä, kertoi
sisäasiainministeri Anne Holmlund perjantaina
25.9. valatilaisuudessa Poliisiammattikorkeakoululla Tampereella.

Ensi vuoden budjetissa poliisin tietojärjestelmien uudistamiseen esitetään kahden miljoonan
euron lisämäärärahaa, jotta poliisin toimintaa ja
sähköistä asiointia tukevat muutokset vanheneviin
tietojärjestelmiin kyetään aloittamaan. Poliisi on
jo ottanut käyttöön mm. lupapalveluihin liittyvän
sähköisen ajanvarauksen.

vat eduskuntatyöhön

Verotili tulee käyttöön
vuoden 2010 alussa
Vuoden 2010 alussa otetaan käyttöön verotili. Verotili on uusi menettely, joka muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista. Kaikki
oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Kausiveroilmoitus
annetaan ja oma-aloitteiset verot maksetaan normaalisti kerran kuussa. Pienyritys voi kuitenkin valita harvemman ilmoitus- ja maksuaikataulun, jos
sillä ei ole laiminlyöntejä verojen ilmoittamisessa
tai maksamisessa.
Ilmoitus- ja maksujakson pituus riippuu liikevaihdosta. Jos yrityksen liikevaihto on enintään
50 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron,
ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään
25 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa vielä tätäkin harvemmin, kalenterivuosittain.

Vanhainkodin asukas
ei päässyt käyttämään
äänioikeuttaan
van yön he viettivät Lahdessa ennen kotiinpaluutaan
Kainuuseen.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittäytyi ja vastaili yleisön tekemiin kysymyksiin.

Vaalitoimikunnan on varmistuttava siitä, että laitosten asukkaat voivat käyttää äänioikeuttaan,
muistuttaa apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Porilaisen vanhainkodin 92-vuotias asukas ei
päässyt osallistumaan ennakkoäänestykseen kunnallisvaaleissa 2008, koska äänestykseen oli varattu lyhyehkö aika, ja henkilökunnalla oli silloin
kiirettä ruokailun ja hoitotoimenpiteiden vuoksi.

Perussuomalaisten
kenttäsihteerin
vastaanotto
keskiviikkoisin
Perussuomalaisten kenttäsihteeri Vesa-Matti Saarakkalan poliittinen vastaanotto puolueen jäsenille on auki pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo
16-19 Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaisten piiritoimistossa osoitteessa: Työväenkatu A 4, 60320
Seinäjoki.
Soita tulostasi etukäteen numeroon 0400 917
353 siltä varalta, että ajankohdalle sattuu kokouksia.

Kainuun piirin puheenjohtaja seurasi keskustelua yhdessä naisten kanssa mielenkiinnolla.
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Toivo Mäkelän elämäntyö jatkuu
Pitkän linjan vennamolainen, Toivo Mäkelä täyttää tässä kuussa 75 vuotta
Kaustisella. Toivo ”Topi”
Mäkelä on ollut kohta
37 vuotta yhtäjaksoisesti
Kaustisen kunnanvaltuustossa. Valtuustotyön ohella
ovat aikoinaan työllistäneet
myös Keski-Pohjanmaan
piirin puheenjohtajan työt.
Mäkelä oli piirin puheenjohtajana entisen SMP:n aikana noin 20 vuoden ajan.
Silloin Topi piti kokouksia
ympäri maakuntaa ja aika
monta kilometriä tuli ajeltua yhdessä silloisten puolueaktiivien kanssa.
Kaustisen kunnanvaltuustossa on tällä hetkellä
peräti kymmenen perussuomalaista. Tämä on korkein
lukumäärä sekä määrällisesti että prosentuaalisesti koko
maan lukuihin verrattuna. –
Kaustinen on kuitenkin vielä
niin kepulainen paikka, että
tälläkään äänimäärällä eivät
antaneet yhtään lautakunnan puheenjohtajuutta meille, sanoo Topi.
Kaustisella on huolenaiheena tällä hetkellä talous,
se sama asia kuin muualla-

SMP:kin aikoinaan. Tätä on
yritetty tuoda täällä Kaustisella esille ja mielestäni ihan
hyvällä menestyksellä.
Mäkelä on kunnanvaltuustotyön ohella myös
Kaustisella toimivan Terveyskyläsäätiön hallituksessa. Lisäksi valtakunnan
tasolla hän on istunut tästä
syksystä alkaen puolueen
mandaatilla Kuntaliiton
hallituksessa. Tähän jälkimmäiseen liittyy paljon
kokouksia ja matkoja lähinnä pääkaupunkiin, jossa
Kuntaliiton toimitalo on.
Muita ”harrastuksia”

75 vuotta täyttävä Toivo ”Topi” Mäkelä on istunut Kaustisen kunnanvaltuustossa yhtäjaksoisesti jo pian 37 vuotta.

kin Suomessa. - Lamankin
johdosta täällä on nyt kova
vääntö, että saadaan budjetti kuntoon. Kunta on elänyt
yli varojensa ja toiminta

ollut kovin kulttuuripainotteista, jolla tahtoo olla vaikutusta talouteen. Mielestäni perussuomalaiset ovat
pienen ihmisen asialla kuten

Topi on koulutukseltaan
merkantti ja varsinainen
leipä onkin ansaittu muualta kuin politiikasta. Mäkelä
oli ensin yli kaksikymmentä vuotta osuuskaupassa
myymälänhoitajana. Sen
jälkeen hän perusti yhdessä
tyttärensä kanssa vuonna
1985 oman tili- ja asioimistoimiston. Tuntumaa tälle
alalle hän oli hakenut jo
aiemmin tekemällä vapaaajallaan lähinnä maatalousyrittäjien kirjanpitoa

ja veroilmoituksia. Topi jäi
eläkkeelle tilinpitohommista viisi vuotta sitten.
Toimintaa on riittänyt
myös kokonaan uuden projektin vuoksi. – Neljä vuotta
sitten tuli hankittua kesämökkitontti synnyinkunnastani Perhosta. Emäntä ensin
oli kovasti sitä vastaan, että
mitä me nyt enää vanhoilla
päivillä. Mutta yhdessä kuitenkin on mökkiä rakennettu
ja hyvin tuntuu jo Eilallekin
maistuvan erityisesti Kauhalammin vesissä polskiminen.
Melkein joka viikko on mökillä tänäkin syksynä käyty.
Ja nyt se on jo siinä kunnossa, että siellä on hyvä olla
myös pikkulasten kanssa.
Lapset jatkavat
Toivo ja Eila Mäkelällä on
neljä lasta sekä näiden lapsia ja lapsenlapsia yhteensä
kaksitoista.
Vanhin lapsista, Sinikka, on jatkanut Topin
tilitoimistouraa Kaustisella. Toiseksi vanhin, Seppo, on puolestaan pitänyt
psykiatrin virkansa ohella
huolta puolueuran jatkos-

ta. Hänet valittiin viime
kuntavaaleissa Kuortaneen
suurimmalla äänimäärällä
valtuustoon, jossa on nyt
neljä perussuomalaista.
Yksityisyrittäjän verta on
tarttunut myös nuorimmaiseen lapseen, Samiin,
jolla on oma korjaamoja rengasliike Kaustisella.
Kauimmaksi pesästä on
lentänyt Satu, joka asuu
Helsingissä ja on projektipäällikkönä Neste Oililla.
Haaveita
Ja jos jostain vielä ylimääräistä aikaa löytyisi, olisi
Topilla niille käyttöä.
- Vanhoista ajoistakin
olisi pitänyt kirjoittaa jotakin, mutta paperit ovat
vielä aivan levällään. Myös
shakinpeluu on ollut aina
lähellä sydäntäni, mutta nyt
ei ole joutanut.
Toivo Mäkelä ei juhli
syntymäpäiväänsä, vaan on
matkoilla. PerusSuomalainen-lehti, puoluetoimisto ja
eduskuntaryhmä onnittelevat päivänsankaria.
Teksti: Mika Männistö

Jorma Uskin poliittinen koti
löytyi Perussuomalaisista
Perussuomalaisten KeskiSuomen piirin pitkäaikainen
piirisihteeri Jorma Uski täyttää 60 vuotta 24.10., YK:n
päivänä. Uski on toiminut
piirisihteerinä ja ollut myös
puoluevaltuustossa jo kuusi
vuotta, melkein heti puolueeseen liittymisensä jälkeen.
Hän kuului myös kunnallisja EU-vaaliohjelmat laatineeseen työryhmään.
Uskin poliittinen historia alkaa 70-80-lukujen
taitteessa:
- Olin aluksi kokoomuksessa, mutta hyvin nopeasti minusta alkoi tuntua
siltä, että olen väärässä porukassa. Vajaat kymmenen
vuotta jaksoin siellä olla,
ennen kuin jättäydyin pois.
Sen jälkeen poliittinen kotini olikin jonkin aikaa
hukassa. Kun lama ja allekirjoitus takauspaperissa
veivät minulta yrityksen ja
toimeentulon, kävin oikeusprosessini aikana tiivistä

mitä kehtasivat vaatia, kertoo Uski kokemuksestaan.
- Lamavuosina ja ennen
liittymistäni puolueeseen
autoin oman oikeusprosessini lisäksi muitakin, jotka
olivat syystä tai toisesta
ajautuneet napit vastakkain
viranomaisten kanssa. Joku
käytti joskus hienoa sanaa
”prosessinhoitaja”. Tämän
vapaaehtoistoiminnan kautta olen nimettynä puolueenkin oikeusturvatyöryhmässä.

kirjeenvaihtoa Raimo Vistbackan kanssa. Tuon kirjeenvaihdon aikana minulle vahvistui näkemys siitä,
että perussuomalainen käsitys oikeudenmukaisuudesta ja heikompiosaisten
puolustamisesta vastasi
täysin omiani. Tunnustin
vain vallitsevan tosiasian
liittyessäni virallisesti puolueeseen vuonna 2003, Uski kertoo.
Lama vei elämältä
pohjan
Jorma Uski valmistui Jyväskylässä konetekniikan
insinööriksi vuonna 1971.
Sen jälkeen hän toimi ensin Tampellassa tuotekehitysinsinöörinä, ennen kuin
palasi kotiseudulleen Jyväskylään Valmetille, jossa
hän toimi suunnittelutehtävissä, tuotantosuunnittelutehtävissä ja viime vaiheessa myyntitehtävissä, ennen

Harrastuksena kivet ja
kullankaivuu
Kuusikymmentä vuotta täyttävä Jorma Uski on toiminut
Keski-Suomen piirin piirisihteerinä jo kuusi vuotta.

kuin lähti itselliseksi yrittäjäksi vuonna 1981.
- Lama vei minulta yrityksen, työn, voisi sanoa
että koko elämäntehtäväni. Niin kutsuttu Koiviston
konklaavi muutti oikeuskäytäntöä 6.5.1992 siten,

että aiempi ”tosiseikkojen
mukaan” –perustelu muutettiin muotoon ”oikeuden
näkemyksen mukaan” ja
tuomioistuimet varmistivat,
ettei Koivistoa siteeraten
”pankkien asema vaarantunut”; pankit saivat kaiken,

Politiikan lisäksi Uskille läheinen kiviharrastus alkoi jo
lähes parikymmentä vuotta sitten. Hän toimii myös
Keski-Suomen kivikerho
Korundin sihteerinä. Tämän
harrastuksen myötä hänelle
on tullut tavaksi lähteä joka
vuosi Lappiin kaivamaan
lapiomenetelmällä kultaa
porukan yhteiseltä valtauk-

selta. Isompi hippu on vielä
maassa, mutta pienempää
on toki löytynyt.
Jorma Uski on asunut jo
kaksikymmentä vuotta yhdessä avopuolisonsa Irman
kanssa. Edellisestä avioliitosta hänellä on kaksi aikuista poikaa Espoossa, vaimolla on kaksi tytärtä ja poika. Lapsenlapsia on ehtinyt
tulla yhteensä jo seitsemän.
Uski viettää vapaamuotoiset syntymäpäiväjuhlansa 23.10. perjantaina,
mutta ei pidä varsinaista
vastaanottoa.
- Olen kutsunut ystäviä
seuraamaan vierestä, kuinka minä vanhenen. En toivo
mitään virallista delegaatiota, vaan haluan viettää illan
ihan vain ystävien kesken
pehmoisia puhellen.
Puoluetoimisto, PerusSuomalainen-lehti ja eduskuntaryhmä onnittelevat.
Teksti: Mika Männistö
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Poliittista oikeutta
Perussuomalaiset oli syksyn 2008 kuntavaalien ylivoimaisesti suurin voittaja
kautta maan. Sama tahti
jatkui menneen kesän eurovaaleissa, eikä mikään
näytä pysäyttävän vauhdissa olevaa juhlajunaa
edes puolentoista vuoden
päästä käytävissä eduskuntavaaleissakaan. Vaalirahakohuissa ryvettymätön,
rehellinen asialinjamme on
kauhistus niille, joiden valta
väistämättä nyt on murtumassa. Kun Perussuomalaisia ei rehellisellä politiikanteolla voida nujertaa, on
aseeksi otettu likainen peli
ja käräjöinti.
Politiikassa mukana olevat ovat virheineen ja hyveineen aivan tavallisia ihmisiä.
Aina välillä joku meistä astuu kaidalta polulta syrjään.
Asiaa ei käy puolustaminen,
mutta mokaaminen on joka
tapauksessa varsin inhimillistä. Se mikä sen sijaan ei
tunnu inhimilliseltä, on rikoksentekijöiden poliittisen
kannan epäreilu uutisointi.
Jos Perussuomalaisten
varavaltuutettu jossain medialta muuten unholaan
jääneessä pikkukunnassa
touhuaa asiattomuuksia,
saadaan läpi Suomen lukea, kuinka nimenomaan
”perussuomalainen” oli
mokannut. Vastaavasti, jos
SDP:n kunnallisvaaliehdokas syyllistyy lunnasrahojen toiveissa ihmiskaappaukseen, tai kun Keskustan
niukasti esikkoiän ylittänyt
nuori kyky kärähtää ratista,
on pääpaino aina itse teon
kauhistelussa. Puoluekanta
mainitaan ehkä vain viitteenä sivulauseessa, eivätkä
Urpilainen ja Vanhanen joudu asiaa kommentoimaan.
Tapaus Halla-aho
Aloin seurata Jussi Hallaahon Scriptaa jo useita
vuosia sitten. Paljon aiemmin, ennen kuin mikään
lehti tai tv-ohjelma oli kertonut miehestä vielä yhtä
ainutta sanaa. Hänen tekstinsä ovat aina olleet reippaasti populistisia ja asioita nuivasti kärjistävä. Itse
kuitenkin erittäin pitkään
maahanmuuttajien parissa työskennelleenä, minun
on ollut pakko nieleskellen
myöntää miehen teorioineen olevan vastaansanomattoman oikeassa.
Eduskuntavaalit 2007
olivat poliittisen uran startti niin minulle kuin Hallaahollekin. Menestyimme
molemmat tahoillamme

Molemmat tutkintapyynnöt etenivät kevään
mittaan poliisilta syyttäjälle. Alun pitäen asioiden piti
ratketa osaltamme jo heinäkuun loppuun mennessä.
Sen jälkeen tuli jatkoaikaa
vielä syyskuu. Tätä kirjoittaessa on jo lokakuu vauhdissa, eikä syyteharkintamme vieläkään ole valmistunut. Tästä syystä en nyt tässä yhteydessä kommentoi,
aiemmista suunnitelmistani
poiketen, oikeusprosessiimme johtaneita syitä yhtään
mitenkään. Tarkemman
analyysin paikka tulee kuitenkin vielä varmasti.
Lopuksi

Juho S.A. Eerola pohtii, että jokainen tulevissa eduskuntavaaleissa Perussuomalaisille menetetty paikka tuo aukon
jonkin vanhan puolueen organisaatioon. Korttitalo on vaarassa.

kohtalaisen hyvin ja kohtalaisen samankaltaisin teemoin. Yhteistä oli myös se,
että emme kumpikaan käyttäneet kampanjaamme vaalirahaa juuri yhtään, vaan
vahvimpana
kampanjaaseenamme oli terävä kynä.
Halla-aholla oli Scriptansa,
kun taas minä maalaisena
ärsytin enemmän paikallislehtien yleisönosastoissa.
Eduskuntavaalien jälkeen minut yritettiin nujertaa oikein kunnolla. Ensimmäiseksi jouduin esimieheni
puhutteluun. Hänet oli pistetty kertomaan minulle, että kuntamme ylempien virkamiesten mielestä minun
pitäisi nyt lopettaa maahanmuuttopoliittinen kirjoitteluni. Muuten työurani
kaupungin maahanmuuttopalveluissa olisi uhattuna ja
että sahasin mielipiteilläni
kuulemma omaa oksaani.
Ilmoitin jatkavani kirjoittelua ja pitäväni erittäin
ihmeellisenä sitä, että kun
kerran
työskentelemme
sellaistenkin ihmisten parissa, jotka poliittisen vai-

non tähden ovat joutuneet
kotimaansa jättämään, niin
sitten minut poliittisten näkemysteni tähden erotettaisiin? Kysyin myös, että eikö
esimerkiksi lääkärinä työskentelevä politiikan harrastaja muka vastaavasti saisi
olla huolissaan terveydenhuollon huonosta tasosta?
Seuraava isku tuli keväällä 2008, kun jouduin
poliisin kuulusteluun. Olin
kuulemma paikallislehden
yleisönosastolla ja internetin Suomi24 palstalla ”kiihottanut kansaa” niin, että
erään pitseriayrittäjän pitseria oli töhritty profeetta
Muhammedia pilkkaavin
kuvin. Syyttämättäjättämispäätöksen odottamisessa
meni miltei vuosi. Vastaavasti kyseinen yrittäjä soitti
minulle ja kehotti minua lopettamaan politiikan teon,
ennen kuin kohtalona olisi
sama kuin ruotsalaisilla ja
tanskalaisilla pilapiirtäjillä.
Kunnallisvaalien 2008
myötä tuli Halla-ahosta
kirjoituksineen valtakunnanjulkkis. Lehdet irrot-

tivat hänen teksteistään
yksittäisiä lauseita ja miehestä maalattiin kuvaa
ties minä rotutohtorina
ja ilmestyskirjan petona.
Omien kokemusteni valossa olin valtavan vihainen.
Halla-ahoa kohdeltiin täysin epäoikeudenmukaisesti.
Näin selvästi, että enemmän kuin mistään muusta,
oltiin tässäkin asiassa ainoastaan huolissaan siitä, että
väärän puolueen suosio oli
kasvanut ja yhä edelleen
kasvussa, jos ei nousua heti
pysäytettäisi.
Halla-aho tuomittiin
uskonrauhan rikkomisesta
330 euron sakkoihin. Missä
nyt ovat ne tahot jotka 60
luvulla puolustivat Hannu
Salamaa ja Harro Koskista?
Halla-ahon
tekstejä
jo pitkään syvällisesti lukeneena voin sanoa, että
hänen tarkoituksenaan ei
alun perin ollut pilkata islamia, vaan todistaa, että
Suomessa joitakin aatteita
ja väestöryhmiä saa kyllä
rangaistuksetta arvostella,
mutta toisia ei. Vastaavat

tulkinnat kristinuskosta eivät olisi tuoneet tuomiota
yhtään kenellekään, paitsi
ehkä liian suosituksi kasvaneelle perussuomalaiselle.
Kotkan tapaus
Halla-ahoa vastaan suunnatun poliittisen ajojahdin
lisäksi, oli minulla tässä
kohden tarkoitus kertoa
laajasti siitä oikeusprosessista, jonka kohteeksi koko
Kotkan Perussuomalaisten
valtuustoryhmä viime tammikuusta alkaen on joutunut. Vuoden ensimmäisessä
valtuuston kokouksessa
luimme aloitteen, jonka johdosta meitä vastaan tehtiin
kaksi tutkintapyyntöä.
Ensiksi haluttiin tietää,
olimmeko syyllistyneet kunnianloukkaukseen ja toisekseen, olimmeko käyttäneet luottamusasemaamme
väärin ja hakeneet hyötyä
kolmannelle osapuolelle.
Tutkintapyyntöjen tekijöinä
mainittakoon muun muassa
Kotkan kaupunginjohtaja
ja kaupunginhallitus.

Paitsi vallasta, on vaaleissa
aina kyse myös rahasta. Jokainen tulevissa eduskuntavaaleissa perussuomalaisille
menetetty paikka, tarkoittaa
suurta lovea jonkun toisen
puolueen
puoluetukeen.
Siinä voi mennä piirisihteeriltä palkka, tai joku puoluesidonnainen pikkulehti
loppua rahoitusvaikeuksiin.
Kunnallisvaaleissakin jaetaan paikkoja moniin lautakuntiin, joista kaikista maksetaan kokouspalkkioita.
Vaalirahakohun ja laman myötä yritykset ja yhteisöt ovat nyt entistäkin
tarkempia siitä, minkälaiseen meininkiin eurojaan antavat. Vanhojen puolueiden
toimintaan ja organisaatioon tulee suuria taloudellisia
aukkoja, joidenka paikkaamatta jääminen entisestäänkin nopeuttaa niiden syöksykierrettä. Tämä varmasti
riipaisee, mutta käsittämätöntä on se, että asemia on
alettu puolustaa uhkailulla,
kiristyksellä ja epätoivoisilla
tutkintapyynnöillä jo muutenkin ylityöllistetylle poliisille ja oikeuslaitokselle.
Perussuomalaisilla tätä ongelmaa ei ole, sillä
taloutemme on vakaalla
pohjalla. Toiminta on luotu
omalla ahkeruudella, eikä
runsailla puoluetuilla tai hämärillä kukkaisrahoilla. On
surullista, että niskaamme
koetetaan murtaa näinkin
alhaisilla keinoilla, kuin nyt
on nähty. Jos keisarin uudet
vaatteet tarkoittavat sitä, että keisarilla ei ole vaatteita
lainkaan, niin kyllä se pitää
ilman rangaistuksen pelkoa
saada ääneenkin sanoa.
Juho S.A. Eerola
Kymen piirijärjestön
puheenjohtaja,
Kotkan valtuustoryhmän
johtaja
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Ajankohtaista EU:ssa
Thorbjørn Jagland
Euroopan neuvoston
pääsihteeriksi
Norjan suurkäräjien puhemies ja entinen pääministeri Thorbjørn Jagland on valittu Euroopan
neuvoston pääsihteeriksi. EN:n parlamentaarinen
yleiskokous valitsi uuden pääsihteerin Ranskan
Strasbourgissa.
Jagland sai vaalissa 165 ääntä ja hänen vastaehdokkaanaan ollut Puolan Wlodzimierz Cimoszewicz 80 ääntä. Vaalissa annettiin kaikkiaan 245
ääntä.
Pääsihteerin valinnasta on kiistelty keväästä asti. EN:n jäsenmaiden hallitukset olivat alun perin
asettaneet neljä ehdokasta, mutta EN:n ministerikomitea päätti yllättäen huhtikuussa esittää jatkoon vain kahta ehdokasta.
EN:n yleiskokous paheksui ministerikomitean
menettelyä ja kieltäytyi kesäkuun istunnossaan
valitsemasta pääsihteeriä lainkaan. Jagland ja Cimoszewicz edustavat kumpikin sosialistiryhmää,
mikä oli omiaan ärsyttämään EN:ssä enemmistönä
olevia kristillisdemokraatteja ja liberaaleja.
Jagland aloittaa tehtävässään 1.10.2009. Pääsihteerin toimikausi kestää viisi vuotta.

”Vuosi vaaleihin”
-risteily maaliskuussa 2010
Tervetuloa Perussuomalaisten ”Vuosi vaaleihin”
-risteilylle! Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010, reitillä Helsinki - Tukholma - Helsinki.
Seminaarissa tulevat esiintymään mm. vaalirahoitustoimikunnan puheenjohtaja Lauri Tarasti sekä
Kuntaliiton tuore toimitusjohtaja Kari-Pekka MäkiLohiluoma. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta lähempänä ajankohtaa, mutta yhteyttä voi ottaa jo nyt:
Seppo Huhta, puh. 040 -516 43 54.
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Satakunnan
Perussuomalaiset Naiset
perustettiin Porissa 2.10.
Syksyinen
perjantai-ilta
kauniissa ravintola Raatihuoneen Kellarissa Porissa
oli tunnelmallinen ja odottava. Satakunnan alueelta
naiset saapuivat kokoukseen, mukana oli Satakunnan piirin puheenjohtaja
Seppo Toriseva Raumalta
sekä toiminnanjohtaja Marjo Pihlman Helsingistä.
Aloitimme lämminhenkisellä keskustelulla, esittelimme itsemme ja kerroimme mahdolliset luottamustoimet. Mielestämme oman
yhdistyksen perustaminen
on tärkeää, jotta naisten
osallistuminen lisääntyy ja
saadaan virkeää toimintaa
koko Satakunnan alueelle.
Perustimme Satakunnan
Perussuomalaiset Naiset
yhdistyksen.
Kokouksessa uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Irma Anttila (Pori),
varapuheenjohtajaksi Raili Arola (Pori), sihteeriksi
Taru Kankkonen (Lavia)
ja taloudenhoitajaksi Anita
Koivu (Rauma).

Raili Arola onnittelemassa uutta Satakunnan Perussuomalaiset Naiset ry:n
puheenjohtajaa Irma Anttilaa.

Teksti: Irma Anttila
Kuvat: Seppo Toriseva

Naisten toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman (toinen
vasemmalta) oli mukana
perustamiskokouksessa
Satakunnassa.

Tasavallan presidentti on valtion päämies
Tasavallan presidentti Tarja Halonen oli kutsunut
Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) työvaliokunnan keskustelemaan
kanssaan syyskuun puolessa välissä. Presidentti
oli lähdössä YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin ja
halusi ennen sitä kuulla,
miten KPT on valvontatehtävässään seurannut
kehityspolitiikan tilan kehitystä. YK:n kokouksen
tärkeä teema oli ilmaston
muutos.
http://www.presidentti.ﬁ/
netcomm/news/showarticle.
asp?intNWSAID=73029

Keskusteluissa KPT toi
esiin huolensa ODA-rahojen uuden laskentatavan
vuoksi, maatalouden ongelmista. Ilmastonmuutos
tulee vaikuttamaan voimakkaasti kehitysmaiden
elinkelpoisuuteen. Nuorten
työttömyys kehitysmaissakin, kun väestö keskittyy kaupunkeihin, nähtiin
myös tulevaisuuden suurena haasteena. Naisten ja
tyttöjen ihmisoikeuksien
edistäminen kriisi- ja konﬂiktitilanteissa on ollut selkeä teema myös tasavallan
presidentti Halosen toiminnassa. Naisten heikko ase-

ma pitää maatalousmaita
köyhinä. YK:n päätöslauselmien 1325 ja 1820 käytännön toteutusta on vahvistettava. Humanitaarinen
apu ja köyhyyden vähentäminen tulee olla länsimaiden tärkeitä tehtäviä.
Minä toin esiin huoleni
länsimaiden käytöksestä
esim. Tansaniassa. Brittiläiset yritykset haluavat ostaa
maata Tansaniassa ja tuottaa biopolttoainetta Britannian käyttöön. Presidentti
oli itsekin huolissaan, että
kolonialismin kolmas aalto
on pelättävissä maailman
talouskriisin varjossa.

Kun puhe siirtyi rauhanturvaamiseen ja siviilirauhantyöhön Irakissa, näkyi
rouva Halosessa se, mikä
on varmasti samanlaista
kaikissa valtionpäämiehissä. Hänen kätensä nousi
hipaisemaan kasvoja, ääni painui matalaksi ja hän
totesi surullisesti huokaisten, että ihmisiä tulee kuolemaan, ennen kuin rauha
saadaan aikaan. Näki, että
meidän presidenttimme oli
keskustellut muiden valtioiden päämiesten kanssa
ja että tilanteessa ei ollut
nähtävissä mitään helppoa
ratkaisua.

En voi kuvitella, että
pääministerillä, en nyt tarkoita tätä meidän tämän
hetkistä Matti Vanhasta,
jolla on koko ajan jotain
henkilökohtaisia asioita julkisuudessa pestävänä, olisi
tehtävässään aikaa hoitaa
myös suhteet valtioiden
päämiesten välillä. En tiedä, ehtiikö Vanhanen nyt
edelleenkin rakentelemaan,
mutta mielestäni, valtioneuvoston johtamisessa ja valtion talouden, sivistyksen ja
yhteiskuntarauhan ylläpidossa on tarpeeksi tehtävää
pääministerille. Kyllä me
tarvitsemme erikseen presi-

dentin, joka hoitaa Suomen
ja muiden valtioiden PR
asioiden hoitamisen. Tähän
liittyy vahvasti maailman
rauhan ylläpitäminen ja
siitä keskusteleminen. Presidenttiys on ollut varmasti
oikea koulu rauhannobelistillemme presidentti Martti
Ahtisaarelle.
Naisille minä haluan
muistuttaa, että valtaa ei
anneta, vaan se on otettava ja siitä on pidettävä
kiinni.
Vaili Jämsä-Uusitalo
varapuheenjohtaja,
Perussuomalaiset Naiset ry
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Peruspalvelujen ja
demokratian tulevaisuus

Viime aikoina on käyty vakavassa hengessä keskustelua vanhustenhuollon eli
vanhusten tulevaisuudesta. Peruspalveluministeri
Paula Risikko on ottanut
tehtäväkseen hämmentää
keskustelua säännöllisesti.
Risikon perusteesi on ajaa
laitoshoito maassamme alas
esimerkiksi vanhainkotien
osalta, niin että tulevaisuudessa vain 3 % yli 75-vuotiaista saisi laitoshoitoa.
Käytännön konkretiaa
vai sanojen
semantiikkaa?
Samaan aikaan Risikko
markkinoi tilalle kevyempien hoivapalvelujen lisäämistä ja kotihoitoa. Niitä
on helppo puolustaa, koska
ne kuulostavat paremmilta
kuin laitoshoito tai raskas
hoito. Laitoshoito on laitostavaa, kun taas kevyt
palveluasuminen ja hoiva
ovat piristäviä. Ihmetellä
täytyy, miten muka vähem-

män hoitajia ja vieläpä kiitämässä asunnosta toiseen
pystyy takaamaan samalle
henkilölle paremman palvelun. Ehkä se, että hoivakodit ovat monin paikoin
yksityisiä, on vaikuttanut
Risikon näkemykseen.
Koti on jokaiselle paras
paikka – ainakin niin kauan,
kun ei joudu asumaan siellä
yksin ja dementoituneena.
Samaan aikaan, kun laitoshoitoa aletaan ajaa alas,
puheet palveluasumisen
ja kotihoidon lisäämisestä
ovat usein vailla käytännön
konkretiaa. Monissa sellaisissakin kunnissa, joissa
yhä toimii vanhainkoti (laitoshoito), palveluasumiseen
panostetaan jo tällä hetkellä
jopa niin paljon, että sosiaali- ja terveysministeriön
suositusten mukaan palveluasumista tulisi vähentää
samaan aikaan kuin laitoshoitoakin. Melkoinen
yhtälö lain vaatiman yhdenvertaisuuden kannalta
tilanteessa, jossa tuhannet
vanhukset odottavat palveluiden piiriin pääsyä.
Peruspalvelupaketti,
joka kumisee tyhjyyttä
Risikko on korostanut tarvetta saada julkiselle sektorille hoitomitoitussuositusten sijaan lakeja, jotka
sääntelevät hoitohenkilökunnan vähimmäismäärää
suhteessa hoidettaviin. Laki
on varmasti tarpeellinen,
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mutta käytännön tasolla
siihen aiotaan vastata vähentämällä laitospaikkojen
määrää, ei lisäämällä hoitohenkilökuntaa. Kyse on siis
kauniiseen kääreeseen piilotetusta ontosta paketista,
jolla kansaa nyt hämätään
oikein kunnolla. Harvoin
on nimittäin yhtä radikaaleja ja kaksinaamaisia uudistuksia esittänyttä ministeriä
kehuttu yhtä paljon kuin
Risikkoa, joka vanhustenhuollon lisäksi haluaa paketoida myös perusterveydenhuollon ylikunnalliseksi.
Poliittisesti vastuuton
”demokratia”
Ylikunnallinen yhteistyö on
aikamme käsite, jolla niin
ikään saadaan ”parannettua palveluita”. Kun perustetaan peruspalveluista
huolehtiva kuntien yhteinen
liikelaitos, jolla on ylikunnalliset johtokunnat, hallitukset ja tilaajalautakunnat,
niin voimme olla varmoja,
ettei kuntalainen enää pysty
mitenkään seuraamaan täysipainoisesti sektoria, jolla
päätetään yli 50 % peruskunnan asioista.
Poliittiseen vastuuseen
päättäjiä on mahdoton saada, sillä päättäjät tulevat
usean eri kunnan alueelta
tehden päätökset yhdessä, mutta kantaen vastuun
niistä erikseen. Päättäjä,
joka päättää asioistani,
mutta jonka valintaan mi-

nulla ei ole eikä tule olemaa
osaa eikä arpaa, on varsin
eriskummallinen ilmiö demokratiaksi kutsuttavassa
järjestelmässä. Toisaalta en
pysty myöskään saattamaan
poliittiseen vastuuseen sellaista päättäjää, joka toimii
tuollaisessa päätöksentekoelimessä, mutta jonka
valintaan voin vaikuttaa,
koska hän voi aina pakoilla
vastuutaan menemällä ylikunnallista kompromissia
edustavan joukon taakse.
Tämän ruljanssin seurauksena äänestäjältä voi
mennä usko koko systeemiin: Miksi äänestää enää
lainkaan, kun ei-ylikunnallisilla paikoilla toimivilla ei ole valtaa erilaisten
liikelaitosten, kuntayhtymien ja johtokuntien seurauksena juuri lainkaan
ja toisaalta ylikunnallista
päättäjää et saa vastuuseen
niin kauan, kunnes kunnat
eivät ole yhdistyneet. Mediaa kiinnostavat usein vain
valtuustotason asiat, mikä
entisestään varjostaa jo
valmiiksi katveessa olevia
kuntademokratian osa-alueita. Päättäjä, joka lähtee
puuttumaan katvealueilla
havaitsemiinsa epäkohtiin
kohtaa usein kehotuksen
olla puuttumatta asioihin,
koska ne kuuluvat ns. operatiiviseen puoleen.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
4/2000

Velkaongelmaisten
piina lopetettava
Suomessa on kriisin jäljiltä edelleen noin 130 000 velkaongelmaista, mikä merkitsee perheenjäsenet huomioon ottaen 300 000/400 000 ihmisen maanpäällistä
jokapäiväistä helvettiä.(...)
Velkaongelma halutaan Suomessa poistaa vaikenemalla ja vähättelemällä, sekä syyllistämällä ongelmaisia itseään. Todellisiin konkreettisiin ja tehokkaisiin
toimiin tämän kansalaisryhmän oikeuksien ja elämänlaadun palauttamiseksi ei ole haluttu ryhtyä.(...)

Raimo Vistbacka

Perinteisen vasemmiston
syvä rappio
Presidentti Martti Ahtisaari on Suomen kuuluisin kerjäläinen. Veroton presidenttieläke ja puoli-ilmainen valtion
asunto ei tälle ”matka-Maralle” riitä. Ahtisaari lähettelee kerjuukirjeitä ympäri yrityksiä tavoitteenaan saada
tukea omille konsulttitoiminnoilleen. Tämän lisäksi hän
on sukeltanut vauhdilla yksityisten yritysten hallintoon
ja optio-ohjelmiin. Ahneus ja itsekkyys on täysin julkista
ja häpeämätöntä.
Ahtisaaressa kristallisoituu nykyvasemmiston rappiotila. Vasemmistopoliitikot nousevat vallan täyteyteen tavallisten työläisten äänillä. Nämä ihmiset ovat
vuosikymmenestä toiseen uskoneet työväenliikkeen
perusarvoihin; torppari Koskelan ja räätäli Halmeen
oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vaateisiin.
Heitä on raskaasti petetty.

Timo Soini

■ LEIVÄNJAKAJA

Väliin meneminen on välittämistä
Poika katsoo kuinka toinen koululainen tönii erästä toista
ja sylkee solvauksia hänen päälleen. Välituntivalvoja on
jossain kaukana toisaalla. Ei ole ketään, joka menisi väliin
ja lopettaisi kiusaajan toimet. Yllättäen hän saa muutaman ystävänsä mukaan ja he menevät yhdessä kiusatun ja
kiusaajan väliin ja saavat tilanteen rauhoittumaan.
Jeesus ei olettanut, että Jumalan tahto tapahtuu automaattisesti (häneen uskovien) ihmisten elämässä. Siksi
hän meni ihmistä kohdanneen pahan ja Jumalan väliin ja
taisteli voitokkaasti Jumalan valtakunnan puolesta. Kun
Pietarin anoppi oli kuolemansairas, hän meni ja paransi
hänet. Kun Lasarus oli jo kuollut, hän puuttui ”kohtalon
kulkuun” ja herätti hänet henkiin. Hän meni myös langenneen naisen ja häntä kivityksellä uhanneiden miesten väliin. Hän erotti synnin naisesta antamalla hänelle
synnit anteeksi ja antamalla näin uuden alun elämään.
Jeesus myös kehotti opetuslapsiaan rukoilemaan Jumalan tahdon toteutumisen puolesta ja täten levittämään
Jumalan valtakuntaa.
Suomenkielessä sanoilla ”väliin meneminen” ja ”välittäminen” on mielenkiintoinen yhteys. Väliin menemi-

nen on välittämistä, sillä silloin ihminen on välissä, jossa
hän pystyy osoittamaan välittämistä. Nähdessämme ihmisen menevän väärään suuntaan elämässään voimme mennä

hänen ja Jumalan väliin ja rukoilla tämän ihmisen puolesta. Tässä välissä joskus voidaan toimia rauhallisesti
rauhanneuvottelijana. Joskus, vakavammissa tapauksissa väliin meneminen on kuin tulilinjalle asettumista. Silloin ollaan Jumalan valtakunnan eturintamalla ja siinä
koetellaan sotilaan henkinen kantti ja kypsyys.
”Maailma” on se yhteiskunnan osa, joka ei välitä
rakkautta kansalaisilleen. Paavali opettikin, että uskovat eivät ole enää ”maailmassa”, vaikka ovatkin fyysisesti yhä maailmassa. Siten Jeesuksen sanat ”Minun
valtakuntani ei ole tästä maailmasta” saavat ulottuvuuden, joka avaa mahdollisuuden välittää Jumalan rakkautta tähän ”maailmaan”. Sillä uskovana ihminen saa
Jumalan valtakunnassa kylpeä rakkauden terveyslähteessä. Siitä voimme rohkein mielin lähteä osoittamaan
välittämistä lähimmäisillemme kaikilla elämän aloilla.
Kun Jumalan valtakunta laajenee lopulta kaikkialle, joka sieluun, silloin tulee ”maailman” loppu. Mikä ihana
loppu! Se on välittämisen vallankumous!
Mika Kivimaa
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Metropolipolitiikan uho ja tuho
Matti Vanhasen II-hallituksen ohjelmaan kirjattiin
metropolipoliikka, jolla
tavoitellaan asutuksen, liiketoiminnan ja palvelujen
keskittämistä suurkeskuksiin. Ylevinä perusteluina
mainitaan mm. yhteiskuntarakenteen eheytyminen
ja jopa ilmastokehityskin.
Ohjelman toteuttajaksi asetettiin Jan Vapaavuori (kok)
oleellisimmalle
paikalle
asuntoministeriksi. Helsinkiläinen Vapaavuori onkin
johdonmukaisesti varjellut,
ettei merkittävää rakentamista vahingossakaan ohjautuisi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Sipoon
merenranta-alueiden pakkoliittäminen Helsinkiin ja
haaveet pääkaupunkiseudun kuntien laajemmastakin pakkoliitoksesta ovat
tuon politiikan osia.
Lantin toisella puolella on vähemmän kerrottu
haja-asutusalueitten palvelujen alasajo. Palvelujen väheneminen painostaa myös
asukkaat
muuttamaan
kasvukeskuksiin - ja niistä
edelleen vielä suurempiin
yksiköihin. Se maaseudun
tyhjentäminen, mikä jäi
kesken ”tapa talonpoika
päivässä” -ohjelmalla, viedään nyt metropolipolitiikalla loppuun.
Utopia suomalaisesta
metropolista
Suomen asukasluku on vähän yli viisi miljoonaa; saman verran asukkaita on

esimerkiksi Pietarissa ja
Berliinissä yksinään. Vaikka kaikki Suomen asukkaat
siirrettäisiin Helsinkiin, ei
siitä muodostuisi kuin Berliinin ja Pietarin kokoinen
kaupunki. Pietarilla on kuitenkin takanaan Venäjän
150 miljoonaa asukasta ja
Berliinillä vielä suurempi
joukko Keski-Euroopan väestöä. Suomalaisella ”metropolilla” olisi Euroopan
laajin asumaton erämaa.
Elämys- ja safarimatkailulla suomalaisia ei sentään
pystytä ruokkimaan eikä
hyvinvointia rakentamaan.
Maailman tietoverkkojen kehittyessä ei ole merkitystä, missä tieto maantieteellisesti tuotetaan; se
siirtyy valon nopeudella
mihin tahansa maapallolla,
jopa sen ulkopuolella. Sijoituspaikkana Euroopan laajimman asumattoman erämaan reunassa – keskellä ei
mitään – sijaitseva Helsinki
ei olisi ainakaan maailman
houkuttelevin vaihtoehto.
Yhteiskunnalliset
ongelmat
Maaseudun tyhjentymisestä on jo havaittu, että palvelujen vähentyessä ensimmäisenä lähtevät parhaassa
asemassa olevat; heillä on
vaihtoehtoja. Seuraavaksi lähtevät heikoimmassa
asemassa olevat; heillä ei
ole vaihtoehtoja. Kun vaatimattoman koulutuksen
omaava maaltamuuttaja ei
löydä onneaan kasvukes-

Talouspohja
pettää
myös yritysveron tuoton
romahtamisella; kotimaiset
toimijat ovat pärjänneet
silläkin mittarilla globaaleja yrityksiä paremmin.
Kotimarkkinoilla toimivat
paikalliset tuottajat ovat
osoittautuneet globaalin
sektorin yrityksiä lojaalimmiksi myös työntekijöitään
kohtaan; pakkolomat ja irtisanomiset ovat olleet suorassa suhteessa yrityksen
kansainvälisyyteen.

kuksen lähiöstäkään, on
syrjäytymiskierre valmis.
Syrjäytymisen on havaittu
myös periytyvän. Nyt kasvaa jo kolmannen polven
syrjäytyviä, kun heidän
lähtökohtansa ovat olleet
ikätovereita heikommat jo
lastentarhasta lähtien.
Syrjäytyminen ei ole
keskittämispolitiikan vika, se on sen ominaisuus.
Metropolipolitiikalla tuo
ominaisuus toteutuu maksimaalisena.
Kasvukeskusten liikeelämän vilkkaus parantaa
lähinnä yritysten ja sen
myötä omistajien tuottoja,
mutta kielteiset ilmiöt etenkin sosiaali- ja terveyssektorilla jäävät koko yhteiskunnan vastuulle. Vähäisiä
eivät ole myöskään häiriökäyttäytymisen, ilkivallan ja
jopa rikollisuuden kustannukset. Niiden mukana kasvavat myös lastenhuollon
kustannukset lisääntyvine

LAHTI

huostaanottoineen. Mielestäni vaihtoehto on huono ja
hinta hirveä.
Maaseudun
säilyttäminen asuttuna
Perussuomalaisten
lähtökohtana on säilyttää
maaseutu asuttuna ja elinvoimaisena. Peltoja ei voi
siirtää kasvukeskusten lähiöihin, joten ainakin viljelijöitten on pysyttävä peltojensa äärellä. Jos he joutuvat nuppineuloista lähtien
hakemaan kaikki 100-150
kilometrin päästä, ei viljelijöitä ole enää kauan; kotimainen elintarviketuotanto
päättyisi mahdottomana.
Ehkä se onkin globaaliin
markkinatalouteen
hurahtaneitten tavoitteena –
asuntoministeri Jan Vapaavuoresta alkaen. Sinällään
mielenkiintoinen näkemys
keskustalaisella pääministerillä, joka tuohon johtavan

tavoitteen merkitsi hallituksensa ohjelmaan.
Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen olisi
vaatinut palvelujen säilyttämistä. Se onnistuu vain riittävän asukasmäärän kautta.
Erityisesti lapsiperheitä ja
heidän tarvitsemiaan kouluym. palveluja olisi pitänyt
tukea lakkauttamisen sijasta.
Maaseudun asuttuna pitäminen olisi vaatinut myös
elinkeinopolitiikan ohjaamista maaseutua suosivaan suuntaan. Yritystukien painopisteen siirtäminen paikallista
ja kotimarkkinoilla toimivaa
tuotantoa elvyttävään ja säilyttävään suuntaan olisi pitänyt tehdä jo ennen globaalin
markkinatalouden hurmosta. Globaaleilla markkinoilla
Suomi päätyi sopeutujaksi:
kokonaisista tuotantolaitoksista työpaikkoineen tuli
Suomen vientihitti, kotimaahan jäivät YT-neuvottelut ja
työttömyysongelmat.

Subventio
kasvukeskuksille
Haja-asutusalueitten kunnat ovat joutuneet kasvukeskusten rahoittajiksi
myös verotuksen kautta. Ne
ovat kustantaneet uusien
asukkaittensa tarvitsemia
palveluja neuvolasta ja päivähoidosta lähtien ammattiin valmistumiseen saakka.
Noille kuluille on odotettu
kompensaatiota aikanaan
verotuotoista, mutta ne
siirtyvätkin kasvukeskusten
kukkaroon sinne muuttaneen asukkaan mukana.
Tuo subventio huomioituna haja-asutusalueet ovat
pärjänneet paljon kuntien
taloustilastoista ilmenevää
paremmin. Kasvukeskukset
puolestaan ovat hoitaneet
oman osansa paljon kuviteltuakin kehnommin.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Jyväskylä
K-S Perussuomalaiset
piirisihteeri

ETELÄ-SAVO

Kysymys lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmasta
Arvoisat Lahden kaupungin
hallituksen jäsenet: toivon,
että otatte kantaa Lahden
kaupungissa valmisteltavaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.
Ehdotukseni Lahden
kaupungin hallitukselle toimenpiteiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittelyyn ja sen tuomiseksi valtuustoon vuoden
2009 aikana.
1. Lahden kaupunginhallitus
pyytää Kuntaliitolta puolueetonta selvitystä lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelmasta Sirkka Rousulta.
- Onko olemassa Lahden kaupungin hallituksen
päätöstä aloittaa lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta?

- Onko suunnitelman
ulkopuolisena toteuttajana
Lahden kaupunginhallituksen hyväksymä henkilö vai
kuka päätöksen on tehnyt?
2. Varataan talousarvioon rahat vuosille 2009-2012 suunnitelman toteuttamiseen.
- Lastensuojelun projektipäällikön määräaikaisen
toimen palkkaamiseksi (Juha Kaakisen raportti).
- Suunnitelma päivitetään valtuustossa tarpeen
mukaan ja valtuusto saa
tietoa säännöllisesti.
3. Poikkihallinnolliselta
työryhmältä Lahden kaupunginhallitus tiedustelee
seuraavaa: Miten suunnitelma on toteutettu ja onko
kuntaliiton ohjeistusta käytetty hyväksi laadinnassa?

4. Lahden sosiaali- ja
terveyslautakuntaa edellytetään valvomaan painopisteen
muuttamista
takapainotteisuudesta ennaltaehkäisevän toiminnan
suuntaan.
- Sosiaalikehitys Oy:n
raportti lasten suojelun rakenteista ehdotuksineen.
- Raportissa mainittujen kuusikkokuntien avohuollon tason mukaiseksi.
Avohuollon menot kuusikkokunnissa 22,5 % lastensuojelun menoista. Esim.
ostopalvelujen määräraha
pidetään ennallaan niin seuraus siitä on noin 1,5 milj.
lisäys käyttömenoon!
Harri Nieminen
kaupunginvaltuutettu

Etelä-Savon naiset Mikkelin kokouksessa varapuheenjohtaja Auli Kangasmäen kanssa.
Osaston puheenjohtajaksi valittiin Marja Hämäläinen (kuvassa oikealla).
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PIRKKALA

Pirkkalan Perussuomalaisten
valtuustoaloite myötätuulessa

PerusNainen
paita

Saat puoluetoimistolta!
• punainen - valkoinen teksti, V-kaula-aukko, XL ja XXL
• valkoinen - sininen teksti, U-kaula-aukolla, XL ja XXL
• musta - valkoinen teksti, U-kaula-aukolla, XL ja XXL
Paita maksaa 20 euroa
+ postituskulut

Pirkkalan Perussuomalaiset. Kuvassa edestä vasemmalta: Teija Mikkola, Anne
Palokangas, Armi Kärki (pj), Ari Lindroos (varapj), Timo Kanerva, Timo Leuku (siht) ja
Veli-Pekka Nurminen

Pirkkalan Perussuomalaiset järjestäytyi uudelleen
kunnallisvaalien
jälkeen
marraskuussa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti valtuutettu Armi
Kärki. Perussuomalaiset on
uusi ryhmittymä kunnanvaltuustossa. Pääsimme kuitenkin heti hyvin mukaan ja
olimme muodostamassa ns.
27-ryhmää, jossa ovat kaikki
muut valtuustoryhmät Kokoomusta lukuun ottamatta.
Ryhmittymän tavoitteena oli
saada kaikille valtuustoryhmille mahdollisimman tasaisesti luottamusmiespaikkoja
niin, että myös pienet ryhmät otetaan huomioon. Perussuomalaiset eivät saaneet
lautakuntapaikkoja, mutta
saivat jaetun kunnanhallituspaikan Kristillisdemokraattien kanssa. Tällä hetkellä
vaikutamme kunnanvaltuustossa ja runsaan vuoden
päästä aloitamme Pirkkalan
kunnanhallituksessa, jossa

pyrimme tarmokkaasti ajamaan tavallisen äänestäjän
asioita seuraaviin kunnallisvaaleihin saakka.
Pirkkalan nykyinen valtuusto sai heti ensimmäisessä
valtuustokokouksessa valita
kuntaan pormestarin. Viranhaltija on Suomessa ensimmäinen kuntaan valittu pormestari. Pirkkalan naapurissa, Tampereella, pormestari
on toiminut kaupungin johdossa jo muutaman vuoden.
Ensimmäisessä valtuustokokouksessa valitsimme myös
kuntaamme kaksi puolipäivätoimista kuntaneuvosta.
Pormestari on kokoomuksesta ja kuntaneuvokset
SDP:stä ja vihreistä.
Pirkkalan Perussuomalaiset on pieni ryhmä, mutta pyrimme tekemään itseämme tunnetuksi monella
taholla. Kokoonnumme
kuukausittain aina ennen
valtuuston kokousta ja tarvittaessa muulloinkin.

Valtuutettuna tein huhtikuussa valtuustoaloitteen
kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamisesta
Pirkkalaan. Useat muutkin
valtuutetut allekirjoittivat aloitteen ja sain aloitteesta kiitosta valtuuston
ulkopuolelta ja huomiota
myös paikallisessa lehdessä.
Aloitteen tekemisen jälkeen
olen jatkanut yhteydenpitoa
aiheesta kunnan päättäjiin,
toisiin valtuutettuihin ja
perusturvasta vastaavaan
kuntaneuvokseen. Viimeisin
tieto aloitteen etenemisestä
kerrottiin paikallisesta lehdessä tällä viikolla. Kunnan
perusturvajohtaja lupasi,
että ensi vuonna sosiaalityössä ryhdytään valmistelemaan kehitysvammaisten
asumispalveluyksikön perustamista.

Huom! Heidillä on kuvassa päällään XL,
eli malli on tyköistuva ja paidat tavallista kapoisempia.

Tilaukset: heidi.ronkainen@perussuomalaiset.fi,
tai puhelimitse 020 7430805 / Heidi Ronkainen
Perussuomalaiset Naiset ry,
p. 020 7430802/ Marjo Pihlman,
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 HKI

Keski-Suomeen perustettiin
Nuorten piirijärjestö

Armi Kärki
Pirkkalan Perussuomalaisten puheenjohtaja
ja kunnanvaltuutettu

SIEVI

Sievin toiminnasta
Sievin kunnanvaltuutettu
Heidi Valtonen kutsui 10.9.
kunnantalolle perussuomalaisia päättämään paikallisosaston toiminnan käyntiin
saattamisesta. Tilaisuus oli
saanut liikkeelle entisiä Sievin SMP:n aktiiveja kuin
myös nuoria jatkamaan poliittista toimintaa.
SMP:n aikaiset aktiivit
sanoivat vapaamuotoisesti
alkaneen tilaisuuden kahvipöydässä ihmetelleensä, mistä Sieviin keksittiin
yht´äkkiä Heidin kaltainen
henkilö, joka meni ilman
taustavoimia valtuustoon
huomattavan suurella ääni-

määrällä. Heidi vastasi, että
syyllinen on vastapäätä istuva Alpo Ylitalo, joka saa
puheenvuoron seuraavaksi.
Alpo ”otti syyt niskoilleen”. - Hän kertoi toiminnastaan ja omasta mukaantulostaan puolueeseen sekä
tulevaisuuden näkymistä.
Alpo saikin aikaan vilkkaan
bioenergia-keskustelun, johon
yhtyivät myös metsäalan insinööriksi valmistuva Timo Hietala sekä jo toimintaan osallistunut Timo Takala. ”Vanhat”
saivat muistella omaa toiminta-aikaansa ja todeta samalla,
että perussuomalaiset jatkavat
heidän työtään.

Alpo kertoi havainneensa
ensi tapaamisessa, että Heidi
olisi ilmetty poliitikko osallistumaan seuraaviin kunnallisvaaleihin. Pääasiassa käytiin
läpi aikanaan toimineen paikallisosaston taustoja, mutta
keskusteltiin myös puolueen
organisaatiosta, toiminnasta
ja mahdollisuuksista saada
vireää toimintaa Sieviinkin.
Sovittiin, ettei uutta paikallisosastoa perusteta, vaan
entinen herätetään henkiin,
jolloin aiemmin toimineiden
työ ei mene hukkaan ja sen
hedelmät ovat helpommin
korjattavissa.
Alpo Ylitalo

Perussuomalaiset Nuoret ry:n Keski-Suomen piirijärjestön perustamiskokous järjestettiin 4.10 Jyväskylässä, hotelli Alban kabinetissa.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Paananen Jyväskylästä (kuvassa oik.).
Keski-Suomen Perussuomalaisten Nuorten hallituksessa toimivat (vpj) Minna Mäkinen
Jyväskylästä (kuvassa kesk.), (siht.) Tatu Herranen Laukaasta (kuvassa vas.) ja Mika
Laulainen (ei kuvassa).
Tervehdyksen nuorten toiminnalle toi perustamiskokoukseen piirisihteeri Jorma Uski. Nuoret kiittävät Keski-Suomen piiriä tuesta ja toivomme monia aktiivisia yhteistyön
hetkiä tulevaisuudessa.
Kuva: Jorma Uski
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PIIRIEN SYYSKOKOUKSET

Keski-Pohjanmaan piiri

Etelä-Pohjanmaan piiri

Oulun piiri

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 15.11.2009 klo 12 Perhossa,
Perhon lukion auditoriossa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tilinpäätösten oikaisu v. 2004-2008.
Puhujina ovat kansanedustaja, eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Raimo Vistbacka sekä perussuomalaisten
varapuheenjohtaja, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.
Sääntöjen 10 §:n mukaisten jäsenyhdistysten äänioikeutettujen kokoukseen tulevien edustajien on esitettävä valintaa koskeva jäsenyhdistyksen pöytäkirja tai sen
jäljennös. Tervetuloa.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään Seinäjoen kaupungintalon
valtuustosalissa sunnuntaina 25.10. klo 13 alkaen. Esityslistalla sääntömääräiset asiat. Puolueen edustajina paikalla
puoluesihteeri Ossi Sandvik ja 3. varapuheenjohtaja VesaMatti Saarakkala. Eduskuntaryhmän edustajana paikalla
eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo
Vistbacka. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
(Osoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki)

Perussuomalaisten Oulun piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään 24.10 klo 14.00 Päiväkeskuksella Muhoksella,
osoitteessa Töllintie 1. Kokousvieraana on Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.

Lapin piiri
Tervetuloa Perussuomalaisten Lapin piirin sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 31.10. klo 14.00
alkaen. Kokous pidetään Rovaniemellä hotelli Scandicissa, osoitteessa koskikatu 23, 96200 Rovaniemi. Piiritoimikunta kokoontuu samassa paikassa klo 13.00. Paikalla myös PerusS- lehden päätoimittaja Harri Lindell.
Esillä sääntömääräiset asiat. Toivon runsasta osanottoa kokoukseen. Tarjolla on perinteisten pullakahvien
lisäksi muutakin tarjoilua.
Toivon että ilmoittautuisitte kokoukseen hyvissä
ajoin tarjoilun järjestämiseksi. Puh. 040 726 6842 tai
sähköpostiin: harri.tauriainen@gmail.com.
Syysterveisin: Harri Tauriainen, Lapin piirin pj.

Pirkanmaan piiri
Syyskokous la 7.11. klo 14.00 Tampereella Sampolassa
(2. kerros, luokka 222, Sammonkatu 2). . Paikalla myös
Timo Soini.

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Kuopion seudun
Perussuomalaiset

Paikallisyhdistysten
strategiapalaveri 19.10.

Kuopion Seudun Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 28.10. klo 17.30. osoitteessa Puistokatu 2 (PerusS piiritoimisto). Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Kuopion seudun perussuomalaiset ry hallitus

Tervetuloa Helsingin Perussuomalaisten paikallisosastojen
yhteiseen strategiapalaveriin maanantaina 19.10 klo 17.00.
Osoite on Wellamonkatu 17 D/ Kerhohuone, eli Paavalinkirkkoa vastapäätä. Aiheina mm: - 16.1 risteily sekä osastoaktiivien vaikutusmahdollisuudet piirin päätöksenteossa.

Lohjan Seudun
Perussuomalaiset ry.

Lappeenrannan seudun
perussuomalaiset ry.

Lohjan Seudun Perussuomalaisten syyskokous pidetään
27.10.2009 klo 18.00 alkaen Lohjan Kaupungintalo
Monkolassa. Osoite Karstuntie 4, 08100 Lohja. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Uudet ja
vanhat jäsenet tervetuloa! Hallitus kokoontuu ennen
syyskokousta klo 17-18, samassa paikassa.

Lappeenrannan seudun perussuomalaiset ry:n syyskokous
Lappeenrannassa Laatusiivouksen toimistolla (Valtakatu
27 B 1) perjantaina 23.10.2009 klo 17.00. Käsitellään
syyskokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa!
Harri Lunkka, puheenjohtaja

Hallituksen puolesta, Riikka Slunga-Poutsalo / pj

Pohjois-Savon
Perussuomalaiset
Pohjois-Savon Perussuomalaisten syyskokous pidetään
Iisalmessa lauantaina 21.11. klo 13.00. Kokouspaikkana Luma-keskus Majakka, Savonkatu 5. Esityslistalla
sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa.
Toritapahtuma Iisalmessa
Syyskokousta edeltää Pohjois-Savon Perussuomalaisten
toritapahtuma Iisalmen kauppatorilla klo 10.00-12.00.
Toriteltalla tarjotaan perussuomalaisen sananrieskan lisäksi kahvia ja pientä purtavaa. Teltalla on tavattavissa
piirimme puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen
sekä paikallisia puolueaktiiveja. Kaikki mukaan.
Paljon
kysyttyjä
”Lahjomaton Perussuomalainen” t-paitoja on
nyt saatavilla. Paitoja
toimitetaan postiennakolla hintaan 15 euroa/
paita +toimituskulut.
Tilaukset sähköpostitse
osoitteesta:
yxrider@hotmail.com
(Veikko Herranen).
Tilaa paita ja osoita
olevasi lahjomaton perussuomalainen!
Ari Kaunisaho
piirisihteeri
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry

Keski-Suomen piiri
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous 18.10.09 klo 13 Petäjäveden kunnan valtuustosalissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Poliittisen katsauksen esittää Raimo Vistbacka. Tervetuloa.
piiritoimikunta

Kymen PS-Nuorten
perustamiskokous
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet Kymen piirin PS-Nuorten perustamiskokoukseen lauantaina 17.10.2009 Kotkaan. Kokous pidetään Bar Cafe Back Roomissa klo
15.00 alkaen (Kotkan linja-autoasemalla).
Kokous on kaikille avoin, ja kokoukseen saavat äänellisesti osallistua kaikki, jotka ovat rekisteröityjä Kymen
piirin PS-Nuorten jäseniä. Kokouksen aiheena on Kymen
PS-Nuorten perustaminen valtakunnallisen kattojärjestön
alle ja siihen valittavien toimihenkilöiden valitseminen.
Samalla teemme myös toimintasuunnitelman vuoden
2010 osalta ja annamme oman julkilausuman lehtiin.
Tapahtuman aikataulu:
- klo 15.00 ovet aukeavat Back Roomissa
- n. 15.15 perustamiskokous alkaa
* valitaan toimihenkilöt kaudelle 2009-2010
* toimintasuunnitelman laatiminen kaudelle 2010
* julkilausuman laatiminen
- n. 16.30 yleistä keskustelua ja hauskanpitoa

Kanta-Hämeen
Perussuomalaiset
Kanta-Hämeen Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään 2.11.2009 kello 17-18.30. Cafe Reska
Raatihuoneenkatu 29, Hämeenlinna. Kaikki yhdistyksen
toiminnasta kiinnostuneet tervetuloa.
Kanta-Hämeen Ps hallitus

Alajärven Perussuomalaiset ry
Tervetuloa Alajärven Perussuomalaiset ry:n syyskokoukseen sunnuntaina 1.11.2009 kello 18.00 Alajärven
kaupungintalolle (lautakuntien huone). Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla puoluehallituksen jäsenet, kansanedustaja Raimo Vistbacka ja Etelä-Pohjanmaan piirin
varapuheenjohtaja Reijo Hongisto.

Lappajärven
Perussuomalaiset ry

Vetelin
Perussuomalaiset ry.

Tervetuloa Lappajärven Perussuomalaiset ry:n syyskokoukseen tiistaina 27.10.2009 kello 18.00 valtion virastotalon valtuustosaliin. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Paikalla puoluehallituksen jäsenet, kansanedustaja Raimo
Vistbacka ja Etelä-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja
Reijo Hongisto.

Vetelin Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään Sähkölaitoksen varaston kahviossa sunnuntaina 8.11.2009
klo 19.00. Tervetuloa.

Kauhavan Perussuomalaiset ry

Nurmijärven
Perussuomalaiset ry
Nurmijärven Perussuomalaiset ry pitää syyskokouksensa sunnuntaina 18.10.2009 klo 18 ravintola Duetossa.
Dueton osoite on: Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Lisätietoja: Jussi Niinistö, puh. 050-5767239.
Katso myös yhdistyksen uudistuneet kotisivut:
www.nurmijarvenperussuomalaiset.ﬁ.

Tervetuloa Kauhavan Perussuomalaiset ry:n syyskokoukseen keskiviikkona 28.10.2009 kello 18.00 Alahärmän entisen kunnantalon hallituksen huoneeseen. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Paikalla puoluehallituksen jäsenet, kansanedustaja Raimo Vistbacka ja Etelä-Pohjanmaan piirin
varapuheenjohtaja Reijo Hongisto.

Espoon Perussuomalaiset ry
Espoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous torstaina 5.11.2009
klo 18.00 Espoon valtuustotalon kahviossa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Puheenjohtaja
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■ PUOLUEHALLITUS

Kontulan Perussuomalaisten syyskokous keskusteli
monipuolisesti Helsingin
kaupungin säästösuunnitelmista. Kaupunginvaltuutettu Nina Huru selvitti kokoukselle tietoon tulleita aiottuja kulujen vähennyksiä.
Kontulan perussuomalaisten syyskokous katsoi,
että menojen vähennyksiä
ei tule kohdistaa terveydenhuoltoon tai lasten koulutukseen. Erityisesti tulee
välttää henkilöstön määrän
vähentämistä terveydenhoi-

dossa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.
Terveydenhoidon ja lastenhoidon keskittäminen
suuriin yksiköihin saattaa
tuoda näennäisiä säästöjä,
koska keskittämistoimet aiheuttavat toisaalla huomattavia menoja investointi- ja
kuljetuskustannuksina. Sairaalabakteerit ja epidemiat
leviävät suurissa yksiköissä
laajemmalti ja aiheuttavat
vaikeasti hallittavia riskejä ja
ennakoimattomia suuria kustannuksia tulevaisuudessa.
Kodeissaan asuvien tukea ja apua tarvitsevien
vanhusten ja sairaiden riittävä ja asianmukainen auttaminen säästää laitoshoidon menoja ja huomattavia
investointikustannuksia.
Päiväkotien ja koulujen
henkilökunnan määrään
kohdistuvat
lyhytaikaisetkin säästötoimet aiheuttavat myöhemmin huomattavia ja pitkäaikaisia
menoja sosiaalitoimen eri
osa-alueilla. Lyhytnäköiset

henkilöstön palkkauksen
säästötoimet koulutoimessa
tulevat kaupungille myöhemmin kalliiksi.
Yhteiskunnan ylläpitämä ja kaikkien perheiden
saatavilla oleva lasten hyvä
koulutus on erittäin tärkeä
yhteiskunnallisen tasa-arvon
toteuttamiseksi. Kansalaisten oikeuksien, demokratian ja yhteiskuntarauhan
toteutumisen kannalta hyvä
yleinen koulutus on välttämätön. Lasten koulutus on
viimeinen asia missä voidaan
säästää mikäli kaupunkilaisten tulevaisuutta harkitaan
vuosikymmeniä edemmäs.
Vanhusten, lasten ja sairaiden hyvä ja asianmukainen
hoito Helsingissä vaatii lisää
henkilötyövuosia kaupungin
menoarvioon eli hoitohenkilökunnan määrän lisäämistä
vähentämisen sijaan.
Kustannusten säästöjen
tulisi kohdistua rakentamisen investointien rahoitukseen eikä tarpeellisen henkilöstön määrään.

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

KPS:n syyskokouksen julkilausuma

KPS:n syyskokous,
Pekka Tiusanen
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ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Timo Soini
puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100,
02260 Espoo
Puh. 050-511 3027
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
leskispekka@gmail.com

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
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@kajaani.net

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

SATAKUNTA, HONKAJOKI
Vesa-Matti Saarakkala

Satakunnan piiri kokoontui
Perussuomalaisten Satakunnan piiri kokoontui syyskokoukseensa Honkajoella
27.9.2009.
Menestys kunnallisvaaleissa nosti valtuutettujen
määrän Satakunnassa edellisiin vaaleihin nähden 460%.
Tulos on tuonut myös runsaasti luottamuspaikkoja
kunnissa ja paikat Satakuntaliiton hallitukseen, neljä
paikkaa maakuntavaltuustoon sekä yhden edustajan
sekä Satakunnan sairaanhoitopiiriin että poliisin neuvottelukuntaan.

Jäsenmäärämme
on
lisääntynyt ilman ylimääräisiä kampanjoita. Satakunnassa perussuomalaiset
naiset ovat järjestäytymässä
2.10. ja nuoret ovat muodostamassa omaa osastoaan. Uusien jäsenten innostus on lisännyt puolueen näkyvyyttä erilaisissa
tapahtumissa esimerkiksi
Porissa jazzviikolla ja Raumalla silakkamarkkinoilla.
Syyskokouksessa puolueen terveiset toi puoluesihteeri Ossi Sandvik.
Piirikokous valitsi vuo-

Perussuomalaisten luottamuspaikat Honkajoella
Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen jäsen
Tarkastuslautakunnan jäsen
Sivistyslautakunnan jäsen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Maakuntavaltuuston jäsen
Posan johtokunnan varapuheenjohtaja
Posan perusturvalautakunnan jäsen
Keskusvaalilautakunnan jäsen

Pauli Saarinen
Tommi Laitila
Virpi Salo
Ari Paloviita
Aulis Vehmasto
Tommi Laitila
Pauli Saarinen
Aulis Vehmasto
Jonna Vehmasto

den 2010 piirin puheenjohtajaksi Seppo Torisevan
Raumalta.
Piirin hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi
Antti Nevala (Eura), Jani
Rantanen (Eurajoki), Ilkka
Riuttamäki (Huittinen), Pauli Saarinen (Honkajoki), Paavo Tuulensuu Honkajoki),
Erkki Rudenberg (Jämijärvi),
Anssi Joutsenlahti (Kankaanpää), Erkki Lilja (Kankaanpää), Ilmo Törmä (Karvia),
Tommi Rautio (Köyliö), Taru
Kankkonen (Lavia), Markku
Palomäki (Noormarkku),
Irma Anttila (Pori), VillePetteri Laiho (Pori) sekä Tero
Järvelä (Ulvila).
Hallituksen varajäseniksi valittiin Tommi Laitila
(Honkajoki), Jouko Lindstedt (Huittinen),
Onni Lehtovirta (Noormarkku), Tommi Salokangas (Pori), Tommi Otamo
(Rauma) sekä Pasi Mäenranta (Rauma).

OULUN PIIRI

on kiireesti puututtava kalliiden toimimattomien jätevesipuhdistamojen markkinointiin.
Myös puolueita lähellä
olevien valtion tukea nauttivien yhdistysten vaaliavustusten saajat on tutkittava

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

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

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

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

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

yhdessä säätiöiden kanssa,
esim lomaliitto, eläkeliitto
yms.
Piirijärjestö ihmettelee
mihin ovat kadonneet TEkeskuksille työllistämiseen
myönnetyt 300 M. Konkreettiset näytöt puuttuvat.

KYMI

LAPPI

Maria Lohela

Oulun piiri otti kantaa
Perussuomalaisten Oulun
piiri otti kantaa kolmeen
asiaan julkilausumassaan.
Perussuomalaisten Oulun
piiri katsoo, että maaseudun haja-asutusaluetta autioittava jätevesiasetus on
korjattava. Viranomaisten

3. varapuheenjohtaja
Välitie 16 A 3, 61300 Kurikka
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

Pirkko Mattila

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

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

POHJOIS-KARJALA
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 JOENSUU
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi

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

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI

Raimo Vistbacka

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

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

Pj Lauri Heikkilä
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PORI

Syystapaaminen
Porin Kuuminaisissa

Lähdössä Säppiin Tommin avustaessa veneeseen.

■ PUOLUETOIMISTO
Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö: Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri: Ossi Sandvik
Puh. 0207 430 806, 0400 926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Jäsen- ja järjestöasiat: Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Vastaava päätoimittaja: Harri Lindell
Puh. 0207 920 362, 040 749 9362
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

roita, joita tyytyväisenä
nautimme.
Tämä sunnuntai-iltapäivä jäi mieleemme aivan ainutlaatuisena elämyksenä,
kiitokset kaikkien puolesta
Tommille. Oli mukavaa olla

mukana, kun kaikki järjestelyt sujuivat mallikkaasti,
aurinkokin hymyili pilvettömältä taivaalta.
Teksti: Irma Anttila
Kuva: Jorma Rinnemäki

Merikarhu Heikki Helle ja Irma Anttila.

Perussuomalaiset Naiset ry:n
hallituksen henkilövalinnat
Perussuomalaiset Naiset
ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.9 valittiin 1. varapuheenjohtajaksi
Vaili Jämsä-Uusitalo Oulusta ja 2. varapuheenjohtajaksi Tuula Kuusinen Helsingistä. Sihteeriksi valittiin
Iiris Peltomaa Pyhärannasta, taloudenhoitajaksi Au-

li Kangasmäki Lemiltä ja
toiminnanjohtajaksi Marjo
Pihlman Espoosta.
Puheenjohtajaksi
oli
aiemmin pidetyssä vuosikokouksessa valittu MarjaLeena Leppänen Lappeenrannasta.
Hallitus valitsi myös
toimintaa ja kannanottoja

suunnittelevan työvaliokunnan, johon kuuluvat Kike
Elomaa (Masku), Mervi Karinkanta (Tampere), Tuula
Kuusinen, Sirkka-Liisa Lamminkoski (Ähtäri), SirkkaLiisa Papinaho (Orimattila)
ja Marjo Pihlman. Työvaliokunnan puheenjohtajana
toimii Tuula Kuusinen.

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen kannanotto:
Erikoistoimittaja: Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Kenttäsihteeri: Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A, 60300 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353, (06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

Kaunis sää, suuri kalastustila ja kokousväkeä vastaanottamassa Porin kaupungin
valtuustoryhmän puheenjohtaja Tommi Salokangas.
Salokangas oli kutsunut
Porin Perussuomalaiset pitämään kokousta kotiinsa,
meren rannalle 13.9.
Kokous sujui kahvia
juodessa ja hyviä päätöksiä
tehdessä.
Yllätyksenä meidät kuljetettiin Majakkasaareen
Porin edustalle Säppiin Tommin omin käsin tekemällä
kalastusveneellä. Saarella
tutustuimme majakkaan,
josta oli mitä kauneimmat
näköalat. Säpin merikarhu
Heikki Helle kertoi majakkasaaren historiasta.
Palattuamme mantereelle, meille grillattiin makka-

Toimistoharjoittelija: Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354

Vanhusten hoito – päättäjien pohjanoteeraus
Perussuomalaiset Naiset
ovat järkyttyneinä seuranneet keskustelua vanhustenhoidon tilasta, ja
peräänkuuluttavat vanhuksille hellää ja hyvää hoitoa.
Halutaanko vanhuksia todella hoitaa, vai koetaanko
heidät vain menoeränä ahdingossa olevissa kunnissa?

Vanhusten ja vammaisten hoito on kuin ylösalaisin
oleva kartio, jonka yläpäässä on paljon johtajia mutta
alhaalla oleva suorittava
porras toimii vaikeissa olosuhteissa voimavarojensa
äärirajoilla. Samaan aikaan
maassamme on runsaasti
työvoimareserviä, joka voi-

si tätä tilannetta helpottaa.
Perussuomalaiset Naiset toivovat, että päättäjät
kuuntelisivat geriatrian professori Sirkka-Liisa Kivelää,
alan asiantuntijaa.
Perussuomalaiset Naiset
myös kehoittavat omaisia
valppauteen läheistensä
hoidossa.
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VAPAA SANA

Miksi media vaikenee RKP:n
säätiörahapolitiikasta?
Jostain syystä RKP:n tekemisiä ei mediassa seurata kriittisesti lainkaan, jos kohta
seurataan ollenkaan, vaikka
se on myös hallituspuolue.
Vähitellen tulee kuitenkin esiin, miten ruotsinkieliset säätiöt ovat mukana
RKP:n toiminnassa, lähinnä
rahoittajina. On kuitenkin
syytä muistaa, että näillä
ruotsinkielisillä säätiöillä on
kiinnostusta myös suomenruotsalaiseen ideologiaan.
Ruotsinkieliset säätiöt
suunnittelevat ideapajaansa ”tankessmedjaniaan, jota säätiöt rahoittaisivat ja
joka muokkaisi ajatuksia
RKP:n ja Folktingetin käyttöön. Näin nämä säätiöt
saisivat paremman otteen
ruotsinkielisten poliittisesta ajattelusta.
Suomenruotsalaisuuden
tunnusmerkkejä on säätiöity raha. Sitä on miljardittain käytettäväksi suomalaisten uusruotsittamiseen ja ostamiseen. Tämän
lisäksi Ruotsin valtio tukee
maassamme pakkoruotsia
”svenska nu” kampanjoin.
Ruotsin rahastot voitelevat
suomenkielisiä ministereitä.
Säätiörekisteristä pitäisi
saada tiedot ketkä ovat niiden säätiöiden hallituksessa,
jotka rahoittavat RKP:tä.
Mikä intressi esimerkiksi Sammolla, Fiskarsilla ja
Konecranesilla on tukea
RKP:tä? Niiden johtoahan
on ainakin Stiftelse för det
tvåspråkiga Finlandin hallituksessa. Edellä mainitun
hallituksessa istuu Sammon
Björn Wahlroos, Fiskarsin

Nato kolkuttaa Suomen oveen ja hyväkkäät tekevät tietä
edellä. 10-15 vuoden ajan ovat tietyt tahot lobanneet
Suomea Natoon.
Minusta tämä on väärin. Kansalaisia on sumutettu
esimerkiksi sillä väitteellä, että Suomen nuoret miehet
ovat fyysisesti ja psyykkisesti huonokuntoisia ja melkein
"kuolemansairaita". Nämä väitteet ovat minusta vähintäänkin arveluttavia. Eiköhän nykyinen maailman malli
kerro sen, että kaikilla maailman nuorilla on liikkuminen vähentynyt ja sitä kautta yleiskunto heikentynyt,
mutta median ylilyönnit tässä asiassa ovat tehneet keskustelusta yksipuolisen ja absurdin. Kaikkinensa nykyinen hallitus on ollut varsin innokas lobbaamaan Natoa.
Minun ja monen muun mielestä Suomen on säilytettävä nykyiset puolustusvoimat ilman syvempää Natoyhteistyötä. Oma uskottava puolustus on ainoa oikea
tie. Eikö yhdestä virheestä voisi oppia: ensin EU:n maksumieheksi ja nyt Natoko seuraavaksi?
Suomen nuoria miehiä on parjattu jo tarpeeksi ja
eiköhän nyt olisi kannustuksen sekä innostuksen aika.
Pidetään lippu korkealla ja pysytään miehinä!

Seppo Juhani Keinänen
Perussuomalainen kunnanvaltuutettu Torniosta

Vaalirahoitus ja SAK

Stig Stendhal ja EK:n Christoffer Taxell.
Kaikki on varmaankin
lain mutta ei demokratian
sääntöjen mukaista. Suurilla rahastoilla on pelottavan
paljon vaikutusvaltaa henkilövalintoihin ja henkilöiden käyttäytymiseen. Olisi
naiivia väittää, ettei rahan
jakajilla olisi ohjausvaltaa
ja sen vuoksi valta on vaarassa luisua puolue-elimiltä
pois salaisille kummisedille.
Kummisedät ovat monessa
mukana ja haluavat myös

ideapajansa välityksellä vaikuttaa suomenruotsalaiseen
ajatteluun.
Kaikki tämä tapahtuu
lain ja hyvän tavan puitteissa, mutta kulkee vaarallisen
lähellä riskirajaa. Sisäistä
kontrollia ei pääse syntymään kun päätöksentekijöitä ei ole kuin pieni joukko ja
valtaa on paljon. Kysymys
on demokratiasta. Suomenkielisenä minua kiinnostaa
tämä, koska meillä on nytkin
kaksi RKP:n edustajaa hallituksessa minipuolueesta.

Säätiöihin kohdistuva
kritiikki on aikaisemmin
pystytty ruotsinkielisellä
taholla tukahduttamaan
röyhkeydellä ja puolisivistyneellä käytöksellä. Taitaa
kuitenkin olla niin, että suurella rahalla on taivaallinen
voima joka tukkii suut - ainakin toistaiseksi.

Veijo Eskelinen
kaupunginvaltuutettu,
Porvoon Perussuomalaiset

kuuliaisia EU:n juoksupoikia! Huono politiikka ei
anna, eikä pyydä anteeksi.
Elämän on jatkuttava.
Suomi on menettänyt
sen, mistä on aikanaan taisteltu. Se on nyt mitätön osa
EU:ta. Läänit ja kunnatkin
ovat pian historiaa. Ihmiset
ovat vaan säästöjen pelinappuloita EU:n monopolissa, jossa iso syö pieniä.
Suomen pian jo entinen
ylpeydenaihe, terveydenhuolto, keskittyy (lue rappeutuu), ja ihmiset joutuvat
raahautumaan ympäri Suomea keskittyneisiin terveydenhuoltopisteisiin, jopa

satoja kilometrejä. Lääkärit
eivät juuri liiku, vaan potilaat. Iästä ja kunnosta riippumatta.
Myös terveysasemien
päivystyksissä kaikki keskittyy. Ihmisiä pakkojuoksutetaan hyvinkin kaukana
oleviin päivystyspisteisiin.
Vastuuta ei ota kukaan
eikä mistään! Jos joku
menettää henkensä näissä
raatorahdeissa, niin mitä
sitten, kun vaan säästöä
syntyy!? Olemme takertuneet häikäilemättömän
kilpailun EU –verkkoon, ja
säästämme itsemme hengiltä.

Meidän perussuomalaisten ja muiden SAK:laisten rahat
valuvat SDP:n ja Vasemmistoliiton pohjattomiin kassoihin. Tämä ei ole mielestäni oikein. Sillä tällä systeemillä
pakkosiirretään rahaa kilpailijalle. Kun jäsenmaksua
maksetaan yhteiseen kassaan, niin joko ei anneta kenellekään latiakaan, tai sitten olisi saatava yhteisestä kassasta vaalirahaa puoluekannasta riippumatta.

Holmberg
Nastola

Irlannin toinen
kansanäänestys
Valitettavasti Irlannin toinen kansanäänestys oli laiton!
Irlannin perustuslaki ei tunne kahta äänestystä samasta
asiasta! Siis ensimmäinen (ei) on laillinen ja sitova! Tätä
ei EU:n komissio ole kaikessa tekopyhyydessään huomaavinaan, vaan hyväksyy törkeän vääryyden!

Vapaaehtoinen pakko
Olemmeko tulleet jo siihen
pisteeseen, että me vapaaehtoisesti luovumme EU:n
kilpailusta johtuvista syistä
hyvinvointiyhteiskunnan
päärakenteista?
Kiireen lisääntyminen
on selviö. Kilpailu kasvaa
ja kilpailu työstä lisääntyy.
Jatkuva epävarmuus on aina perheissä ja yrityksissä
läsnä. Mikään ihmisen hyvinvointia parantava EU -lupaus ei ole täyttynyt. Metsäteollisuus häviää Suomesta.
Maatalous myös näivettyy
pikku hiljaa tukien kiristyessä. Euro on nyt kaikille kallis
ja kauppa ei käy! Olemme

Ei Natolle

Säästön
syntyminen
tarkoittaa aina ja vuoren
varmasti myös palvelun
heikentymistä. Mikä on arvo sillä, että omalla paikkakunnalla on oma päivystys
ja toimiva kohtuuhintainen
terveydenhuolto, joka ottaa
ihmisen huomioon ihmisenä, eikä rahtiraatona?
Tämä suomalainen arvokeskustelu olisi aloitettava, koska pian ei ole niitä
arvoja ja perinteitäkään,
mistä keskustella!

Lauri Hernesniemi
kaupunginvaltuuston
jäsen, Kannus (Ps)

FK Heikki Koivunen
Tampere

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56,
00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä.
Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
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Rekkojen kavennus
aiheuttaa ylipääsemättömiä
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Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja:
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Rekkojen kavennukset rasittavat liikennöitsijöitä.

EU-direktiivi vaatii Suomen
ylileveiksi katsottujen yli
22-metristen moduulirekkojen kaventamisen 2,60-metrisistä
2,55-metrisiksi.
Kavennukselle myönnetty
kolmen vuoden kansallinen
ylimenokausi päättyy ensi
vuoden alusta. Kavennuksen
kustannukset ovat 5 000-20
000 euroa rekkaa kohti.
- Tämä asia on niin syvältä kuin vain voi olla.
Teollisuus ja kauppa ovat
aikoinaan halunneet rekat
2,60-metrisiksi ja liikennöit-

sijät ovat satsanneet siihen
paljon rahaa. Nyt niitä taas
kavennetaan. Se aiheuttaa
ongelmia lastauksessa, ongelmia kuormansidonnassa,
eikä sillä ole liikenneturvallisuuden kannalta mitään
tekemistä, kertoo Perussuomalaisten Hämeen piirin
varapuheenjohtaja ja liikennöitsijä Seppo Venesjärvi
Orimattilasta.
Venesjärvi onkin päättänyt, että hänen omalta kohdaltaan liikennöinti päättyy
tähän:

Kuvituskuva: Harri Lindell

- Uusi yhdistelmä maksaa vähän yli 200 000 euroa,
ja sellaista en enää hanki.
Tuhansia euroja maksavia
kavennuksia ei vanhaan kalustoon kannata ryhtyä tekemään. Suomalaisten liikennöitsijöiden talous ei kestä
tällaista, ja kun suomalaiset
lopettavat, siirtyvät kuljetukset virolaisille, puolalaisille
ja romanialaisille yrittäjille.
Näin on jo tapahtunut. Ja
vuodenvaihteen jälkeen tulee
liikenteessä olemaan hirveä
määrä laittomia autoja.

Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa

Perussuomalaiset Nuoret:
Pj: Vesa-Matti Saarakkala
1. varapj: Maria Lohela
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Sihteeri: Simo Grönroos
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■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Timo Soini
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi
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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
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■ LYHYET
Nämä meidän poliitikot, jotka ovat syöneet ja juhlineet työtätekevien rahoilla, ovat häpeämättömiä.
He ovat vieneet leivän köyhältä. Köyhiä on jo 700
000 tuhatta. Paljonko on näitä miljoonamiehiä.
50 000. On täällä pitkä pinna työntekijällä herrojen hyvinvointiin. Työtätekevä on tuottoa, vaan
rahastaja on tämän rahasta nauttija. Kansa antaa
rikkaille kaiken sen rikkauden, ja itse maksaa ja on
tyhmä. Äänestäjällä on järki kuinka toimia. Uskoa
ei ole politiikkaan?
EO

Valtiolla kova rahapula. Minun mielestäni voisi
10-20% vähentää kulttuurista, urheilusta, kehitysyhteistyö- ja liikuntamäärärahoista! Kukaan ei
näihin kuole nälkään. Rahat olisi tarpeen pienellä työkyvyttömyyseläkkeellä, työttömyys- tai toimeentulotuella eläville.
T.R.

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