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Saarakkalasta apulaispuoluesihteeri
Perussuomalaisten puoluehallitus on nimittänyt
puolueen 3. varapuheenjohtajan, kurikkalaisen
Vesa-Matti Saarakkalan puolueen apulaispuoluesihteeriksi.
Saarakkala 25, on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hän työskentelee myös euro-

parlamentaarikko Timo Soinin osa-aikaisena kotimaan avustajana. Saarakkala on ollut mukana
Perussuomalaisissa 17-vuotiaasta asti ja hän on
toisen kauden kaupunginvaltuutettu Kurikassa.
Perussuomalaisten puoluesihteerinä toimii Ossi
Sandvik.

Kuva: Jukka Jusula

Oikeusvoitto Kotkan Perussuomalaisille
sivut 4-5

Kuva: Jari Pitkäkangas

Uudenmaan
Perussuomalaiset
nosteessa
Uudenmaan piirin
koulutuspäivää vietettiin
Vierumäen Urheiluopistolla
lauantaina 21.11.
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Elämmekö poikkeuksellista joulua?
Omaisuuden uusjako
on tosiasia

Olemme
hiljentymässä
joulun viettoon samaan
aikaan kun maassamme
ovat meneillään talouden
aiheuttamat myllerrykset.
Suomessa ja muuallakin
maailmassa pääoma-arvot
ovat selvinneet lamasta
yllättävän hyvin. Osakkeiden ja kiinteistöjen arvot
ovat nousseet. Kullan hinta
on myös ampaissut historiallisen korkealle. Markkinoilla liikkuu paljon rahaa, mutta ne eivät suostu
investoimaan ja luomaan
työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia kansalle.
Investointeja ei tipu edes
näin joulun aikana. Pääomamarkkinoilla vallitsevat hyvin kovat arvot,
joihin ei lukeudu pehmeä
joulumieli.

Inflaation odotetaan
maassamme nousevan nykyisestä maltillisesta kasvusta huolimatta. Inﬂaatiosta kärsivät aina köyhät,
näkemättä kuka heitä oikein riistää. Riiston takana
on nykypäivän kasvoton
rahavalta. Sosiaaliturva ja
eläkkeet eivät pysy inﬂaation vauhdissa mukana. Näin
joulun alla meitä kehotetaan kuluttamaan ja laittamaan rahamme liikkeelle.
Monella ei vain ole mistä
kuluttaa, työpaikat ovat
menneet eikä säästöjä ole.
Työttömyys tulee valitettavasti Suomessa lähitulevaisuudessa yhä lisääntymään.
Monessa köyhässä suomalaisessa perheessä ei löydy
kinkkua joulupöydästä, jos
kohta enää makkaraakaan.

■ PUOLUESIHTEERI

Suomessa köyhät ja pihit
varakkaat ostavat tietenkin
halpoja kiinalaisia tuotteita,
jotka kasvattavat Kiinan valuuttarahastoa entisestään.
Joulupukin konttiin tulee
yhä enemmän halpatuontimaissa tuotettuja tavaroita.
Nämä tuotteet eivät työllistä
paljoakaan Suomessa ja valuutta valuu Suomen rajojen
ulkopuolelle. Yhdysvalloissa
painetaan setelipainot kuumina lisää dollareita. Lopputulos on tietenkin se, että
muut maat Suomi mukaan
luettuna maksavat noiden
maiden jättivelat.
Yhdysvallat ja Kiina
pystyvät keinotekoisin konstein siirtämään velkansa
toisten maksettaviksi. Suomessa monet yritykset ja
yksityisyrittäjät joutuvat
lopettamaan toimintansa ja
joululahjana on konkurssi.
Ne, joilla on rahaa, ostavat

pilkkahinnalla hiukankin rahanarvoiset tavarat ja tuotteet näistä konkurssipesistä
pois. Osakkeet ja kiinteistöt
vaihtavat omistajaa laman ja
konkurssien seurauksena.
Suomen valtio elvyttää lamaa mielestäni aivan
väärällä tavalla. Rakenteellista alijäämää on peräti 70
prosenttia, josta vain noin
30 prosenttia menee todelliseen elvytykseen. Kunnat
velkaantuvat kovaa vauhtia,
tekevät kuntaliittoja ja myyvät omaisuuttaan ylläpitääkseen nykyistä järjestelmää.
Nykyinen hallituksemme
on kykenemätön tekemään
rakenteellisia muutoksia,
koska eduskuntavaalit ovat
liian lähellä. Hallitus on valinnut omaisuuden uusjaon
todellisen elvytyksen sijasta.
Potku päähän auttaa
Rakenteelliset muutokset
näkyvät positiivisina vasta

kahdeksan vuoden päästä,
aluksi näkyvät ikävät asiat.
Harva poliitikko on halukas tekemään poliittisen
itsemurhan ja uhrautumaan
kansan hyvinvoinnin puolesta. Edes näin joulun alla
ei hallituksen riveistä löydy
suoraselkäisyyttä.
Elämme kestävyyshaasteiden edessä suomalaisessa
yhteiskunnassamme. Organisaatiot ovat usein sokeita omille tekemisilleen
kuten hallitus Suomessa.
Poliittinen järjestelmämme
korjaa itse itseään, mutta
journalistien on potkittava
sitä päähän ja pakotettava
se asioihin, joita se ei halua
muuten tehdä.
Tästä on hyvänä esimerkkinä vaalirahasotku,
joka alkoi nousta äänestäjien tietoisuuteen vasta
median toimesta. Vaalirahasotkua ei käännetty loppuun asti näkyviin. Työntekijöiden liitoille maksamat

ay-maksut eivät saaneet tarpeeksi julkisuutta, ei myöskään RKP:n rahoitus. Tekivätkö puolueet keskenään
sopimuksen olla nostamatta toistensa vaalirahakytköksiä esiin? Eräänlainen
joulurauha laskeutui näiden
puolueiden keskuuteen.
Toinen asia on kansanedustajien huippuhyvät
eläkejärjestelmät ja sopeuttamisrahat, jotka takaavat huippuhyvät ansiot
entisille kansanedustajille
vuosiksi eteenpäin uran
loputtua eduskunnassa.
Media Yle mukaan lukien
potkii poliitikkoja päähän,
ja poliittisen pakon edessä tehdään muutoksiakin.
Kokonaan toinen asia on
se, kauanko oppi pysyy
poliitikkojen päässä.
Toivotan kaikille lehtemme lukijoille hyvää Vapahtajamme syntymäjuhlaa
ja onnellista ja parempaa
uutta vuotta.

lyys ja hemmottelu. Näiden
toiveiden toteuttaminen ei
ole varallisuudesta kiinni.
Lapsiperheissä joulupukki runsaine lahjoineen on
aattoillan odotettu vieras,
mutta jos joskus käykin
niin, etteivät vanhemmat
pysty täyttämään kaikkia
lastensa toiveita, ei siitä
kannata syyllisyyttä kantaa. Ihmiselle on hyväksi
oppia jo varhain, että aina
ei välttämättä saa kaikkea
haluamaansa, ei edes pukin
kontista.

Joulun aikaan on hyvä
hiljentyä arjen aherruksesta, antaa levollisen ja luottavaisen mielen tyyntyä
suureen juhlaan. Asioilla
on tapana järjestyä, kun siihen vain jaksaa uskoa. Tarvitsemme tänään enemmän
kuin koskaan sitä henkistä
latausta, minkä joulun sanoma sisältää.
Vietetään siis joulua
jouluisin tavoin. Arjen tullen tarvitsemme niitä voimia, joita juhlaa viettäen
keräämme.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Pukinkontin arvo ei ole
joulun sanomista tärkein
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on kantanut suurta
huolta joulukaupan kasvuprosenteista. Lähes päivittäin tiedotusvälineet arvioivat myynnin kasvua ja
syyllistävät kansalaisia, jos
sitä ei näytä kertyvän. EK
unohtaa kuitenkin, että sen
valtaan nostama hallitus on
tehokkaasti huolehtinut rivikansalaisen ostovoiman
heikentämisestä vuokrankorotuksin, asiakasmaksukorotuksin ja monenlaisin vastaavin keinoin.

Veronalennuksetkaan eivät
lompsaa lämmitä, ne kun
eivät kunnallisveroa maksaviin pienituloisiin asti ulotu.
Turha on siis kadunmiestä
syyllistää, jos ei kassa kilise,
sitä saa mitä tilaa.
Uutisten kertoessa yhä
uusista lomautuksista ja
irtisanomisista tavallisen
ihmisen täytyy kiristää suu
säkkiä myöten. Ne, joilla ei
ole mahdollisuuksia osallistua arkena kulutusjuhliin,
eivät siihen kykene myöskään jouluna. Mammonan
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Eduskunnassa sanottua
”1990-luvulta lähtien eriväriset hallituspuolueet ovat leikanneet valtion sosiaalija terveyspalveluiden rahoitusta miljardeja
euroja vuositasolla. Laman ja valtion rahoituksen vähäisyyden takia kunnat joutunevat ensi vuonna tekemään hyvin rajuja
leikkauksia kansalaisten perusturvaan ja
hoitopalveluihin. Tilanne pahenee päivä
päivältä, vaikka eduskunnan tarkastusvaliokunta sekä eduskunnan oikeusasiamies
ja oikeuskansleri ovat vaatineet tiukkoja
velvoitteita palveluiden tason ja saatavuuden turvaamiseksi.”
Pietari Jääskeläinen 10.12.2009

”Lukuisat yritykset sekä julkisoikeudelliset
laitokset kärsivät taloudellisista vaikeuksista,
joihin ne eivät saa apua minkäänlaisten maksujen huojennusten muodossa. Yliopistoja ei
tule asettaa tässä asiassa erityisasemaan. Yhdyn vastalauseessa esitettyyn näkemykseen,
jonka mukaan yliopistojen taloudellinen tilanne on jo nyt turvattava siten, että yliopistot voivat hoitaa työnantajan velvoitteensa
samoin kuin muutkin työnantajat joutuvat
omansa hoitamaan.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 10.12.2009

Perussuomalaisten vuosi
Perussuomalaiset voivat olla ylpeitä
puolueestaan. Tänä vuonna voitimme
eurovaalit ja olemme toiminnallamme
kautta maan osoittaneet, että
vaihtoehtomme vetää, kun se oikein ja
perustellusti esitetään.
Toimintamme on laajentunut ja tehostunut. Kasvu on
tapahtunut aatteen voimalla. Rakenteissamme ja resursseissamme on puutteita,
ne voidaan korjata.
Tässä vuoden viimeisessä numerossa on lukuisia
esimerkkejä vilkkaasta toiminnasta; erityisen ilahtunut olen Ylä-Lapin toiminnan räväkästä eteenpäin menosta. EU-vaalit osoittivat,
että kannatusta asiallemme
on kaikissa vaalipiireissä.
Uskottavuutemme kasvu
nostaa kannatustamme.
Perussuomalaiset ei ole
pelkkä vaalipuolue. Olemme kanava kansan ajatuksille ja toiminnalle. Sinä olet
aatteemme ydin. Haluamme

antaa väylän inhimillisyydelle ja oikeudenmukaisuudelle.
Olen nähnyt tämän puolueen
kehityksen taimesta asti; nähnyt kuinka yhteinen toiminta
innostaa, tuo ja luo ystävyyssuhteita, toivoa paremmasta
huomisesta ja myös tuloksia.
Vuosi 2010 on rakentamisen ja vaalivalmistelujen
aikaa. Voimakas perustyö
on parasta vaalityötä. Pitkäjänteisyys tuo tulosta. Perussuomalaiset on paikallinen,
valtakunnallinen ja eurooppalainen puolue. Olemme
uskottavasti mukana kaikilla näillä tasoilla. Olen europarlamentissa saanut luotua
puolueellemme eurooppalaiset yhteydet. Saamme
vierailijoita ensi kesän puo-

lueneuvoston kokoukseen
useista Euroopan maista.
Emme ole yksin Euroopassa
itsemääräämisoikeutemme
linjan kanssa. Tässä yhteydessä kiitän EU-ryhmämme
toimintaa esittelevän lehden
saamasta hyvästä ja runsaasta palautteesta.
Kaikki äänet kuitenkin
tulevat Suomesta. Toimimme Suomen kansan hyväksi.
Perussuomalainen vuosi on
ollut hyvä vuosi; olemme oikea puolue. Tämä on Sinun
puolueesi.
Sääntöuudistus
Järjestäytynyt toiminta tapahtuu sääntöjä noudattamalla. Olemme uusineet
puolueen säännöt. Ne eivät
ole kaulapanta vaan kartta,
jota noudattamalla päästään tuloksiin. Säännöt eivät ole itsetarkoitus. Aika
ajoin puoluetoiminnan tiimellyksessä tulee räsähdyksiä. Se on elämää.
Sääntöuudistus koskee
kaikkia piirejä, paikallisosastoja ja puoluetta. Ha-

luan tästä valmistelutyöstä
erikseen kiittää kannuslaista Lasse Lehtistä. Hänen
panoksensa on ollut ratkaisevan tärkeä. Uskon, että
hänen pohjatyönsä arvo
avautuu laajasti vielä koko
perussuomalaiselle kentälle.
Hyvää joulua
Joulu on Kristuksen syntymäjuhla. Arvokas asia.
Toivotan kaikille lehtemme
lukijoille hyvää ja rauhallista Joulua. Olemme yhdessä
saaneet tehdä työtä, olla
mukana ja vaikuttaa oman
puolueemme toimintaan.
- Antakaamme arvoa itsellemme ja toisillemme.
Uusi vuosi tuo uudet
haasteet, ongelmat ja ratkaisut. Tehdään siitä yhtä hyvä
kuin tästä vuodesta. Haluan
myös puheenjohtajana kiittää Sinua tuestasi. Puolueen
vetäminen on aika ajoin yksinäistä hommaa. Se ei ole
helppoa. Se on mahdollista
vain jäsenistön tuella. Luottamus on kaiken perusta. Se
on voima, joka vie eteenpäin.

Perussuomalainen -lehden toimitus toivottaa
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

”Täällä on viitattu jo eduskunnassa olevaan lentoliikenteen päästökauppa-asiaan,
joka odottaa toista käsittelyä täällä. Mutta,
arvoisa puhemies, kun hallitus on lähtenyt
esittämään tätä – ja tämä on EU-lähtöinen,
niin kuin täällä ministeri jo totesi – jos tämä
ajetaan läpi, sehän aiheuttaa sen, että Finnairin taloudellinen tilanne ja kilpailukyky
heikkenevät entisestään, kun ulkomaiset kolmansien maitten lentoyhtiöt eivät ole saman
päästökaupan piirissä.”
Raimo Vistbacka 10.12.2009

”Jos seuraa vähänkin muuten näitten kaupallisten kanavien ohjelmia, niin amerikkalaiset sarjat, tästä kunnia kyllä Kolmoselle ja
Neloselle, vaikkakin ne tulee uusintoina ja
ne on maksullisille jo siirretty tai enemmän
maksullisille, koska maksetaanhan me kaikki tästä Ylestä tämä kuuluisa maksukin, josta aion kohta sanoa, että tämä mediamaksu
nyt on kyllä vähän hanuriosastoa eli että se
ei ole sen kaltainen maksu. Se on juuri tämän
hallituksen tasaverolinjalla…”
Pertti Virtanen 9.12.2009

”Lakiesityksessä ei ole huomioitu Suomen
kansallisia erityisolosuhteita. Eikä se ole mikään ihme, onhan kyse EU:n direktiivitehtaan tuotoksesta. Päästökauppamaksu lisää
lentojen kustannuksia lentoyhtiöille, ja on
pelättävissä, että ylimääräinen maksu johtaa
reittiliikenteen kannattamattomuuteen ja
jopa joidenkin yhteiskunnallisesti tärkeiden
lentoreittien lopettamiseen. Ainut keino ylläpitää näitä reittejä olisi yhteiskunnan tuki,
jonka EU suuressa viisaudessaan varmasti
kieltäisi kilpailua vääristävänä.”
Pentti Oinonen 8.12.2009
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Kainuun hallintokokeilun vaikutus vähäinen
Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan, onko Kainuun hallintokokeilu vahvistanut Kainuun kehitystä. Tarkastuksen
mukaan kokeilun vaikutus maakunnan kehitykseen on jäänyt vähäiseksi. Kokeilussa toteutetulla
palvelurakenteen muutoksella on saatu hillittyä
kustannusten kasvua, mutta kustannuskehityksen

Puolueen uudet säännöt
Perussuomalaiset rp:n uudet säännöt on rekisteröity.
Uusiin sääntöihin voi tutustua Perussuomalaisten internet-sivuilla, osoitteessa www.perussuomalaiset.ﬁ.
Säännöt tullaan myös julkaisemaan tammikuun 15.
päivä ilmestyvässä Perussuomalainen -lehdessä.
Sääntötoimikunta on aloittanut työnsä puheenjohtajansa varatuomari Lasse Lehtisen johdolla
puolueen nais- ja piirijärjestöjen sekä paikallisyhdistysten sääntöjen ajanmukaistamiseksi puolueen
uusien sääntöjen hengessä. Sääntötoimikunnan
jäsenenä toimiva kansanedustaja, varatuomari
Raimo Vistbacka ottaa vastaan sähköpostitse siihen liittyviä muutosehdotuksia. Postia voi lähettää
osoitteeseen raimo.vistbacka@eduskunta.ﬁ.

Presidentin valtaoikeuksia
ei saa kaventaa
Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi presidentin
valtaoikeuksien kaventamista. Helsingissä lauantaina 5.12. kokoontunut puoluehallitus ei pidä presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittisen vallan vähentämistä Suomen etuna. Puheenjohtaja Timo Soinin
mukaan presidentti-instituutio on olemassa Suomen
kansaa ja koko maailmaa varten. Soinin mukaan
presidentin valtaoikeuksien perusteleminen pelkästään EU:n näkökulmasta on naurettava ajatus.

Työsuhdematkalipun
verovapauteen korotusta
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää työnantajan työntekijälle työsuhde-etuna tarjoaman
joukkoliikenteen matkalipun kokokaan verovapaan määrän korottamista hallituksen esittämästä 200 eurosta 300 euroon. Tavoitteena on lisätä
joukkoliikenteen käyttöä työmatkaliikenteessä sekä työnantajien halukkuutta tarjota työsuhdematkalippua henkilöstölleen.
Valiokunta ehdottaa myös, että lakiesityksestä
poistettaisiin säännös yrittäjien ja maataloudenharjoittajien kodin ja yrityksen välisten työmatkojen vähennysoikeudesta. Valiokunta ehdottaa,
että eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän
yrittäjän matkakustannusten vähentämiseen liittyvät ongelmat kokonaisvaltaisesti vuoden 2010
loppuun mennessä.

Uudet rengasmerkinnät
Renkaisiin on merkittävä marraskuusta 2012 alkaen niiden polttoainetehokkuus, märkäpito ja
vierintämelu. Uusi järjestelmä on samantyyppinen
kuin mitä käytetään jo nykyisin kodinkoneissa, kuten jääkaapeissa. Jälleenmyyjien on esiteltävä rengasmerkinnät asiakkaille kaupanteon yhteydessä.

jatkuminen on epävarmaa.
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää vuosina
2005-2012 toteutettavan Kainuun hallintokokeilun onnistumista ja Kainuun kehittämisrahan vaikutuksia Kainuun maakunnan kehitykseen. Kokeilun vaihtelevista tuloksista huolimatta paluuta
aikaisempaan ei ole nähtävissä.

Kotkan Perussuoma
valtuustoryhmä oli j
Kunnallisvaaleissa 2008 Kotkan
Perussuomalaiset saivat yli 8 prosentin
kannatuksellaan neljä valtuutettua
Kotkan 51 paikan valtuustoon ja omat
edustajansa jokaiseen lautakuntaan.
Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa
26.1.2009 oli sähköä ilmassa, sillä
perussuomalaiset olivat jo vaalitaistelun
aikana luvanneet puuttua erääseen
vuonna 2005 sattuneeseen irtisanomistapaukseen kaupungissa.
Kyseisessä irtisanomisessa
käytettiin hyväksi niin kutsuttua ”töiden laiminlyöntilistaa”, johon oli koottu
erään kaupungin entisen
työntekijän väitettyjä virheitä työpaikallaan. Tätä
listaa ei henkilölle itselleen
kuitenkaan näytetty useista
pyynnöistä huolimatta. Irtisanotulle henkilölle ja Kotkan Perussuomalaisille jäi
epäilys, että väitteet lukuisista laiminlyönneistä olisivat
olleet tuulesta temmattuja.
Kaunan erotettua henkilöä
kohtaan epäiltiin saaneen
alkunsa vuosia sitten, kun
talousepäselvyydet kunnassa
nousivat pintaan ja kunnallinen virkamies sai nuhteet
omista toimistaan. Irtisanottu henkilö oli tuonut julkisuuteen tämän talousepäselvyyden, jolla ilmeisesti oli
kauaskantoisia vaikutuksia
hänen tulevaisuuteensa kunnan työntekijänä.
Irtisanomista
käsiteltiin aikoinaan
käräjillä
Asia riitautettiin käräjillä,
mutta oikeus asettui kaupungin puolelle. Vedottiin julkisuuslakiin, jonka mukaan
tämän ”laiminlyöntilistan”
luovuttaminen asianomaiselle itselleen vahingoittaisi
merkittävästi montaa muuta

paperissa nimeltä mainittua
henkilöä. Samoihin aikoihin
kaksi yksittäistä kaupunginvaltuutettua, toinen Kokoomuksesta ja toinen Vasemmistoliitosta, yrittivät valtuustokyselyiden avulla saada papereita irtisanotun henkilön tarkistettavaksi, mutta
turhaan. Kokoomuslainen
teki asiasta valtuustokyselyn
vuoden 2008 syksyllä.
Perussuomalaisten
aloite nostatti myrskyn
vesilasissa
Nykyisen valtuuston ensimmäisessä kokouksessa luki
Perussuomalaisten pitkäaikainen taustavaikuttaja,
valtuutettu Arto Hirvonen
valtuustoaloitteen, jossa
vaadittiin irtisanottua henkilöä koskevien väärien ja
virheellisten asiakirjatietojen
korjaamista. Aloitteen olivat allekirjoittaneet kaikki
puolueen valtuutetut ja sen
laadinnassa oli merkittävällä
tavalla ollut mukana myös
varavaltuutettu Jari Taipale.
Muutamille valtuustosalissa paikallaolijoille oli Arton
esiintyminen ja asian kipeys
niin pahasti liikaa, että mainittu pienen ihmisen oikeuksien puolustaminen johtikin
kahteen perussuomalaisten
valtuustoryhmää vastaan tehtyyn rikosilmoitukseen.

Tutkintapyyntö
kunnianloukkauksesta
ja luottamusmiesaseman väärinkäytöstä
Muutama johtava virkamies, mukaan lukien Kotkan kaupunginjohtaja ja
kaupungin lakimies, tekivät
valtuustoaloitteen takana
olevia Kotkan Perussuomalaisia vastaan tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta.
Myös Kotkan kaupunginhallitus teki tutkintapyynnön siitä, oliko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
aloitteessaan
käyttänyt
luottamusmiesasemaansa
väärin ja hakenut perusteetonta hyötyä kolmannelle
osapuolelle. Kaupunginhallitus ei kokouksessaan kuitenkaan ollut yksimielinen
ja Perussuomalaisten edustaja Jorma-Kalevi Merivirta
ajettiin kokouksesta salamavalojen räiskeessä ulos.
Asian käsittelyä seurasi
lähes kohtuuton julkisuus.
Paikallisissa lehdissä oli Perussuomalaisista aina suuret
kuvat ja jutut, kun jotain
uutta uutisoitavaa asiassa
tapahtui. Tätä jatkui pitkin
kevättä ja myös valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi, kun
taas olivat persut möhlineet.
Virkamiehen on
kestettävä ankaraakin
arvostelua
Perussuomalaiset
saivat
kuitenkin käännettyä asian
hyödykseen ja sen johdosta
yhteydenottoja ympäri maata. Myös Kotkassa on tämän
vuoden aikana Perussuomalaisiin liitytty innokkaammin
kuin koskaan aikaisemmin.
Yksi arvokkaimmista yhteydenottajista oli eräs turkulainen kaupunginvaltuutettu, joka oli lukenut aloitteen
netistä. Hänellä oli tiedossaan ennakkotapaus, jossa
valtuutettu oli kovin sanoin
arvostellut virkamiehiä, jotka sitten olivat tehneet asias-

ta rikosilmoituksen. Oikeus
oli kuitenkin todennut, että
kunnan virkamiehen on työssään kestettävä ankaraakin
arvostelua, jos se kohdistuu
hänen virkatehtäviinsä. Tätä
päätöstä Kotkan Perussuomalaiset poliisikuulustelujen
yhteydessä käyttivät myös
hyväkseen.
Syyttämättäjättämispäätökset kolahtelivat
postiluukuista
Syyttämättäjättämispäätökset kolahtivat Perussuomalaisten postiluukuista
lokakuun 5. päivänä. Nyt
Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet eivät saaneet kuvaansa mihinkään
lehteen ja nekin, jotka jotain vaivautuivat kirjoittamaan, kirjoittivat asiasta
aika pienellä. Syyttämättäjättämispäätös ei ihme kyllä
ylittänyt julkisuuskynnystä mediassa. Kenen leipää
syöt, sen lauluja laulat, kuten vanha sanonta kuuluu.
Kotkan Perussuomalaiset ovat pyytäneet Kotkan
kaupungin johdolta julkista
anteeksipyyntöä. Jos tähän ei
suostuta, he harkitsevat kantelun tekemistä lääninhallitukseen. Perussuomalaisten
mielestä kaupungin virkamiesten ja etenkin lakimiesten on täytynyt tietää, kuinka heppoisilla perusteilla he
perussuomalaisia vastaan
ovat käyneet. Asiaan liittyi
Kotkan Perussuomalaisten
mielestä painostusta vetää
aloitteensa takaisin, jottei
heitä sitten tuomittuina potkittaisi pois koko valtuustosta. Kotkan Perussuomalaisten mukaan kaupungin
menettely valtuustoryhmää
kohtaan on ollut epäasiallista ja törkeää, aivan samoin
kuin tätä irtisanottua kaupungin työntekijääkin.
- Julkinen anteeksipyyntö olisi hyvien tapojen
mukaista. Tämä olisi pieni
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Elinaikakerroin alkaa vaikuttaa 2010
Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeisiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ensi vuoden kertoimeksi
0,99170.
Kerroin vaikuttaa alkavan työeläkkeen määrään. Nyt vahvistettu elinaikakerroin koskee

vuonna 1948 syntyneiden vanhuuseläkkeitä. Samoin se koskee henkilöitä, joiden työkyvyttömyys
alkaa vuonna 2010.
Kansaneläkkeisiin ja tapaturma- sekä liikennevakuutuslain mukaan maksettaviin eläkkeisiin
elinaikakerroin ei vaikuta.

alaisten
outua käräjille

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Juho S.A Eerola.

Perussuomalaisilta
muutosesityksiä
Päijät-Hämeen
maakuntasuunnitelmaan

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Arto Hirvonen.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto käsitteli maakuntasuunnitelmaa, joka ulottuu aina vuoteen
2035 saakka. Perussuomalaiset tekivät muutosehdotuksia suunnitelmaan.
Perussuomalaiset halusivat kokonaan poistaa
suunnitelmasta kohdan, jossa mainittiin erityisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman saatavuuden olevan jatkossa osittain maahanmuuton varassa.
Perussuomalaiset totesivat, ettei juuri noille aloille ei
tule haalia kielitaidotonta maahanmuuttaja-ainesta.
Maakuntasuunnitelman luonnoksessa mainittiin maakunnan luottavan väestön kasvuun, joka
perustuu suurelta osin maahanmuuttoon, mutta
myös maassa muuttoon. Tässä kohdassa perussuomalaiset halusivat sanamuotoa, joka ensi sijassa
painottaa maan sisäistä muuttoa.
Suunnitelma toteaa etnisten ryhmien ja alakulttuurien vahvistuvan. Ohjelmasuunnitelman mukaan
koko maakunnan väestö tarvitsee monikulttuurisuusvalmennusta. Perussuomalaiset vaativat koko
tämän kohdan poistamista. Perussuomalaiset halusivat mukaan lausumaa, jonka mukaan maahanmuuttajien on sopeuduttava suomalaiseen yhteiskuntaan.
Perussuomalaisten mukaan Päijät-Hämeen
maakuntasuunnitelman ei pidä linjata mitään monikulttuurisuudesta ilman kansalaisten tukea. PS
haluaa linjausta, jonka mukaan Päijät-Häme on
ensi sijassa suomalainen unelma.
Muutosesitykset maakuntavaltuustossa teki PS:n
Harri Kerijoki Heinolasta ja häntä kannatti saman
ryhmän Harri Nieminen Lahdesta. Äänestyksessä
perussuomalaiset saivat kannattajia muun muassa
sosiaalidemokraattien ryhmästä. Tällä kerralla PS:n
ehdotukset jäivät kuitenkin vähemmistöön.

Budjettimietintö
valmistui

Kaupunginvaltuutettu Freddy van Wonterghem.

Kaupunginvaltuutettu Jorma-Kalevi Merivirta.

ele kaupungilta, mutta iso
asia Kotkan Perussuomalaisille. Minun puolestani
asia on loppuun käsitelty
ja Kotkan Perussuomalaiset keskittyvät nyt kaupungin budjetin laatimiseen ja
muihin tärkeisiin asioihin,
kertoi valtuustoryhmän

ja sai marraskuussa 2009
itselleen myönteisen päätöksen. Kyseinen ”töiden
laiminlyöntilista” on toimitettava irtisanotulle. Hallinto-oikeus teki myönteisen
päätöksen. Todennäköisesti
irtisanottu tulee vaatimaan
mielestään laittomasta irti-

puheenjohtaja Juho Eerola
24.11.2009.
Hallinto-oikeus
teki irtisanotulle
myönteisen päätöksen
Irtisanottu valitti asiastaan
Kouvolan hallinto-oikeuteen

sanomisesta tuntuvia korvauksia Kotkan kaupungilta.
Saamieni tietojen mukaan
kaupunki ei valita hallintooikeuden päätöksestä. Nähtäväksi jää, koska asialle laitetaan lopullinen piste.
Harri Lindell

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2010 talousarvioesitystä koskevan
mietintönsä. Talousarvion loppusumma on mietinnön mukaan noin 50,474 mrd. euroa. Budjetin
loppusumma kasvoi valiokunnan käsittelyssä noin
41 miljoonalla eurolla.
Valtion talousarvio vuodelle 2010 on 13 mrd.
euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa, jolloin vuoden 2010 lopussa valtionvelan
arvioidaan olevan noin 78 mrd. euroa, mikä on noin
44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Valtiovarainvaliokunnan tekemät määrärahalisäykset painottuivat työllistäviin toimiin ja investointeihin. Tämän lisäksi osoitettiin lisäresursseja
mm. nuorten ja maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön sekä lasten, nuorten ja vanhusten
hyvinvointiin. Myös ympäristötoimiin osoitettiin
lisäresursseja, kuten myös talousrikosten torjuntaan ja oikeusprosessien tehostamiseen.
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Varsinais-Suomen syyskokous Liedossa
Puheenjohtajaehdokkaat
esittäytyivät ja vastasivat kokousväen kysymyksiin. Vilkkaan keskustelun jälkeen
suoritetussa puheenjohtajan
vaalissa Lauri Heikkilä sai
26 ääntä ja Torsti Äärelä 8
ääntä, joten piiritoimikunnan puheenjohtajana jatkaa
myös tulevan vuoden ajan
Lauri Heikkilä.
Piiritoimikunnan
jäsenmäärää
kasvatettiin
hieman, jotta alueellinen
edustus saadaan huomioitua riittävästi. Piiritoimikuntaan valittiin puheenjohtajan lisäksi varsinaisia
jäseniä 43 ja varajäseniä 22.
Kuten monesti aiemminkin piirin kokouksessa,
sääntömääräisten asioiden
yhteydessä käytiin vilkasta
yleispoliittista keskustelua.
Toimintasuunnitelmassa
kiinnitettiin erityistä huomiota paikallistoiminnan
vahvistamiseen sekä piiritoimikunnalle raportoivi-

en pienempien työryhmien
perustamiseen erilaisten
toimintojen kehittäjiksi.
Luonnollisesti vuoden 2011
eduskuntavaalit ovat merkittävässä osassa tulevan
vuoden toiminnan suunnittelussa. Yhteisenä tavoitteena on perussuomalaisen
kansanedustajan saaminen
tulevaan eduskuntaan Varsinais-Suomesta.
Kuntalainen on
huomioitava
paremmin
Varsinais-Suomessa tapahtui
viime kunnallisvaalien alla
ennätysmäärä kuntaliitoksia. Nykyisten valtuutettujen
tärkein tehtävä on kuntalaisten tasapuolinen kohtelu
siten, että palvelujen saatavuus turvataan myös pienten
liitoskuntien asukkaille.
Monet kuntien virkamiehet ja johtajat laskevat
vain sitä, missä kunta par-

haiten säästää, kun leikkauksia tehdään kuntien talouspaineissa. Me perussuomalaiset haluamme tuoda
esiin yksittäisen kuntalaisen
näkökulman, jossa usein lähellä tuotetut terveys-, koulu- ja kirjastopalvelut ovat
lopulta edullisimpia kaikille
ikäryhmille. Ne ovat myös
edullisemmin saavutettavissa kuin kaukana suuren
isäntäkunnan keskuksessa
jonotettavat palvelut.
Perussuomalaiset valtuutetut edellyttävät, että palveluista päättävät virka- ja
luottamusmiehet määrittelevät edullisimmat palvelut
kuntalaisen kannalta siten,
että he ottavat huomioon
myös palvelujen saamiseen
tarvittavat matkakulut ja
–ajan. ”Palvelumatkailun”
lisääminen viranomaispäätöksillä huonontaa kuntalaisten asemaa ja sotii kansainvälisiä ilmastonsuojelupäätöksiä vastaan.

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala kritisoi hallituksen
politiikkaa, jossa kunnille määrätään koko ajan lisää velvoitteita osoittamatta siihen
kuitenkaan rahaa.

Varsinais-Suomen piiri piti
syyskokouksensa Liedon
kunnantalolla keskiviikkoiltana 25.11. Kokouksessa
vieraili puolueen edustajana
3. varapuheenjohtaja VesaMatti Saarakkala.
Ennen
syyskokousta
pidettiin piiritoimikunnan
kokous, jossa käytiin läpi
syyskokoukselle esitettävät
asiat, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksen aluksi vietettiin muistohetki muutamaa viikkoa
aiemmin poisnukkuneen

marttilalaisen Paavo Raikon elämäntyölle.
Kokousilta jatkui syyskokouksella. Yhdistysten
virallisia piirikokousedustajia oli saapunut 34. Lisäksi
paikalla oli parikymmentä
muuta perussuomalaista aktiivia eri puolilta VarsinaisSuomea, joukossa myös uusia jäseniä.
Kokouksen järjestäytymisen jälkeen Vesa-Matti
Saarakkala esitti poliittisen
tilannekatsauksen. Katsauksessa sai kritiikkiä hallituk-

sen politiikka, jossa kunnille
määrätään lisää velvoitteita
osoittamatta siihen kuitenkaan rahaa. Lisäksi Saarakkala totesi, että Paras-hanke
on vienyt päätösvaltaa pois
kunnista ja valtuustoilta,
eikä enää pystytä paikantamaan kuka mistäkin tosiasiallisesti vastaa.
Piiritoimikunnan puheenjohtajaksi oli ehdolla
kaksi henkilöä: piiriä sen perustamisesta lähtien johtanut
Lauri Heikkilä Marttilasta
sekä Torsti Äärelä Aurasta.

Lauri Heikkilä Marttilasta jatkaa piiritoimikunnan puheenjohtajana ensi vuonnakin.

Piirin syyskokouksen henkilövalinnat
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri valitsi
syyskokouksessaan Liedossa 25.11.2009 piirin
puheenjohtajaksi FT Lauri
Heikkilän Marttilasta.
Lisäksi valittiin piiritoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Sjöholm Kimmo, Turku
Lohela Maria, Turku
Laihinen Timo J, Turku
Sellman Tuula, Turku
Sjöholm Jelena, Turku
Holopainen Markku, Salo
Suominen Anneli, Salo
Tamminen Heikki, Salo
Leivonen Sanna, Salo

Äärelä Torsti, Aura
Valkama Marko, Aura
Rinne Janne, Aura
Saarinen Sirkku, Laitila
Varjonen Pauliina, Laitila
Rinne Seppo, Laitila
Saarela Eero, Laitila
Vainiotalo Tommi, Laitila
Pilpola Juhani, Lieto
Hannula Pertti, Lieto
Alinen Pentti, Lieto
Yrjänäinen Kari, Kaarina
Haverinen Lauri, Loimaa
Heikkilä Arvo, Loimaa
Ketonen Tuija, Loimaa
Ojaniemi Yrjö, Marttila
Elomaa Kike, Masku
Ylhäinen Taito, Masku
Haalisto Ilpo, Nousiainen
Räisänen Mikko, Vehmaa

Hannula Juhani, Mynämäki
Sainio Hannu, Mynämäki
Isomäki Olavi, Taivassalo
Peltomaa Iiris, Pyhäranta
Jalonen Ilmari, Pöytyä
Huhtanen Pasi, Pöytyä
Lepistö Pasi, Pöytyä
Peltokorpi Sirke, Raisio
Leppänen Jani, Raisio
Sjöman Kyösti, Raisio
Louhi Janne, Raisio
Kultanen Matti, Somero
Kuosa Tero, Oripää
Nummi Veijo, Uusikaupunki
Piiritoimikunnan varajäseniksi valittiin:
Kaupponen Kirill, Turku
Herranen Jari, Turku

Laine Jari, Turku
Vuorio Manu J, Turku
Seikkula Teemu, Turku
Hemanus Klaus, Salo
Reiman Kari, Aura
Soini Riikka, Laitila
Lehtonen Ari, Laitila
Heikkilä Hannes, Lieto
Iltanen Ari, Lieto
Saarijärvi Arsi, Loimaa
Hakala Raimo, Marttila
Urpo Kalevi, Mynämäki
Uusitalo Tuija, Vehmaa
Hannula Leila, Mynämäki
Kataja Mika, Taivassalo
Kajala Tuija, Pöytyä
Louhi Reino, Raisio
Lehtola Leila, Masku
Tamminen Jari, Oripää
Suonpää Jukka, Kaarina

Uusi paikallisyhdistys Varsinais-Suomeen:

Kaarinan-Piikkiön
Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Kaarinan-Piikkiön paikallisyhdistys perustettiin Kaarinassa 10.12.2009.
Kokous valitsi seuraavat henkilöt yhdistyksen
luottamustehtäviin: puheenjohtaja Jukka Suonpää, I
varapuheenjohtaja Pasi Tuokko, II varapuheenjohtaja Oskari Siipola, sihteeri/taloudenhoitaja Tanja
Jokinen.

Turun Perussuomalaisille
uusi puheenjohtaja
Turun Perussuomalaiset ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Kimmo Sjöholm. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2010.
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Pohjois-Karjala yksimielisenä:

Osmo Kokko jatkaa puheenjohtajana
Perussuomalaisten PohjoisKarjalan piirin syyskokous
pidettiin sunnuntaina 29.11.
Joensuun NNKY:n tiloissa. Paikalle oli kerääntynyt
nelisenkymmentä perussuomalaista päättämään piirin
henkilövalinnoista, budjetista ja toimintasuunnitelmasta
sekä tietysti keskustelemaan
päivänpolttavista poliittisista kysymyksistä.
Piirin pitkäaikainen puheenjohtaja Osmo Kokko
avasi kokouksen. Hän oli
ylpeä siitä, että Perussuomalaisten kannatus PohjoisKarjalassa oli viimeisimmän
alueellisen gallupin mukaan
8 %. Se antaa varsin hyvät
lähtökohdat eduskuntavaaleihin, joissa vaalipiirin
pienuudesta johtuen läpimenoon ei tosin viimeksi
riittänyt edes vihreiden lähes 12 prosentin kannatus.
Piirin valinnat olivat yksimielisiä. Puheenjohtajana
jatkaa Osmo Kokko Joensuusta. Piiritoimikuntaan
valituiksi tulivat: Eero Bogdanoff, Jouni Hyökki ja Sari
Sallinen Joensuusta, Juhani
Kummunmäki ja Juha Kastinen Liperistä, Veikko Isoniemi ja Pirkko Kuosmanen
Polvijärveltä, Kari Kulmala
Rääkkylästä, Mirva Hyttinen ja Kati Suomalainen
Kontiolahdelta, Esko Saastamoinen Lieksasta, Toivo
Kakkonen Tohmajärveltä,
Olli Puhakka Ilomantsista,
Jaakko Uuksulainen Kesälahdelta ja Petri Kokko Outokummusta.
Piiritoimikunnan vara-

jäseniksi valittiin: Vesa Raninen Tohmajärveltä, Timo
Ryynänen Lieksasta, Veikko Tanskanen Polvijärveltä,
Kauko-Pekka Moilanen Joensuusta, Kauko Ryhänen
Kontiolahdelta, Piritta Kärki Liperistä, Hannu Meriläinen Nurmeksesta, Seppo
Kinnunen Joensuusta, Reijo
Rosenius Kiteeltä ja Kauko
Huohvanainen Liperistä.
Valintaperusteena käytettiin paitsi alueellista
edustavuutta, luonnollisesti
myös omaa aktiivisuutta.
Epäjohdonmukaista
veropolitiikkaa
Puolueen 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala
piti Matti Vanhasen tuoretta veroavausta, jossa verotaakkaa kohdennettaisiin
maksukyvyn mukaan, yllättävänä mutta positiivisena
täyskäännöksenä. Hallitus
kun päätti rikkaiden verojen
kiristysten sijaan vuodelle
2009 yhteensä 1,8 miljardin
euron veronkevennyksistä
ja samaan aikaan kunnissa
veroja korotellaan.
- Kaiken kaikkiaan näkyy, että vaalit lähestyvät,
kun Perussuomalaisten linja
alkaa kelvata pääministerillekin.
- OECD:n mukaan lamaaikana panostukset julkisen
talouden kautta tehtäviin
elvyttäviin menolisäyksiin
ovat oikein kohdennettuina
vaikutuksiltaan jopa neljä
kertaa tehokkaampia kuin
veronkevennykset. EU:n

Piirin syyskokous eteni Kokkojen johdolla. Vasemmalla Petri ja oikealla Osmo.

mukaan Suomen valtion
talouselvytyksestä yli 80 %
on veroelvytystä, Saarakkala valotti.
Maahanmuuttopolitiikkaa ei tälläkään kertaa
unohdettu
Vesa-Matti Saarakkala piti
Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kaikin puolin epäonnistuneena. Vasta tulleet
tiedot ulkomaalaisten kerjäläisten taustalla pyörivästä
rikollisesti organisoidusta
toiminnasta eivät ole yllätys.
- Perussuomalaiset puhuivat tästä jo viime syksynä, mutta se, mitä meille
tarjoiltiin, oli rasistin leima.
Yllätyksenä ei tullut
myöskään se, mikä lopulta
on Suomen tämänhetkinen

tukitaso oleskeluluvan saaneille verrattuna muihin
EU-maihin.
- Kyllä se viesti, että
meiltä jaetaan ns. diskorahaa ulkomaalaisille, on varmasti kiirinyt jo kauaksi.
Toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.
Kauko-Pekka Moilanen
oli sitä mieltä, että Suomen
tulisi laskea maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset mukaan kehitysapumäärärahoihin, jolloin saataisiin
oikeampi kuva siitä, miten
paljon rahaa Suomelta menee ulkomaisten ongelmien
hoitamiseen. Pakolaiset ja
turvapaikan saaneet hän
sijoittaisi ruotsinkielisille
alueille, koska hän ei ole
tyytyväinen Rkp-johtoiseen

maahanmuuttopolitiikkaan. Rkp:n kannatus on
tietyillä alueilla yli 95 %.
- Saarakkala suhtautui
avaukseen varauksella, mutta piti sitä kuitenkin siinä
mielessä oikeutettuna, koska maahanmuuttoministeri
Astrid Thors oli ajamassa
Suomeen lakia, jolla perusteettomat turvapaikanhakijat olisivat saaneet pysyvän
oleskeluluvan maassamme,
jos heidän takaisinpalauttamisensa olisi ollut käytännössä vaivalloista.
Presidentistä ja
ilmastosta
Kokouksessa nousivat esille
myös presidentin valtaoikeuksien karsiminen, jota ko-

kousväki vastusti jyrkästi.
Paras-hankkeen todettiin
hajottavan kuntapäätöksentekoa ja keskittävän
palveluita. Perussuomalaisten on yritettävä jarruttaa
tätä huonoa kehitystä ja
kerrottava kansalle, ketkä
ovat vastuussa. Ilmastonmuutoksen varjolla kokous
totesi ajettavan mitä erilaisimpia asioita. Varmuutta
siitä, mistä vaihtelut lämpötiloissa johtuvat, ei kenelläkään tuntunut olevan ja
moni pisti lämpimän syksyn
myös normaalin ilmastonvaihtelun piikkiin.
Mielenkiintoinen esitys
yleiskeskustelussa oli, että
kaupunkien kulttuurimäärärahoja voitaisiin kirjastojen lisäksi kohdentaa myös
elokuvateattereihin eli kun
elokuvat ovat kulttuuria
siinä missä kirjatkin, ei olisi
lainkaan väärin harkita panostuksia myös sille puolelle. Erityisesti nuorisoa kiinnostavat juuri elokuvat.
Gallupien ja kokouksen ilmapiirin perusteella
Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset ansaitsisivat ilman
muuta kansanedustajan.
Nähtäväksi jää, pystyvätkö
Perussuomalaiset murtamaan keskustan ja demareiden hegemonian vaalipiirissä tai kaappaamaan
kokoomukselta sen ainoan
paikan ja samalla tiputtamaan ryhmäjohtaja Pekka
Ravin pois eduskunnasta.
Työmaata riittää. Nuorisopiiriä Pohjois-Karjalaan ei
saatu vielä perustettua.

Täytäntöönpano ennen hyväksyntää

Jyväskylän valtuuston
kokouksessa
16.11.
moitittiin useammankin
valtuutetun
puheessa
kaupunkia kolmannen
sektorin hylkäämisestä.
Etenkin järjestöjen nykyisten homeongelmaisten tilojen korvaajaksi
toivotun entisen KELA:n
kiinteistön kaappaaminen kaupungin keskus-

sosiaaliasemaksi hiersi puhujia.
Nyt pitää ihmetellä, eikö vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee, vai eikö tieto kulje valtuustoryhmien sisällä.
Ainakin puhujilla piti olla
tieto, että peruspalvelulautakunta oli jo 5.11. tehnyt
tuosta päätöksen. Moitteitten oikea foorum olisi ollut tuossa kokouksessa, ja
siellä niillä olisi ehkä ollut
vaikutustakin päätökseen.
Nyt ne voidaan esittää enää
valitusmenettelyssä.
Perussuomalaiset ovat
näköjään jääneet yksin
puolustamaan kaupungin
palvelujen säilymistä, koska
kaikki muut ryhmät olivat
”tasapuolisesti” edustet-

tuina tuossa peruspalvelulautakunnan kokouksessa
tekemässä päätöstä, joka
paitsi romuttaa järjestöjen
toimitilahankkeen, myös
sulkee kaupunginosien omia
sosiaaliasemia.
Onneksi vihje tuosta
järjestelystä kantautui riittävän ajoissa korviini ja jätti aikaa oikaisuvaatimuksen
tekemiseen määräajassa.
Lautakunnan päätöksen
ainoa ongelma ei ole se, että
päätöksen perusteena olevaa Tilapalvelun tilaamaa
konsulttiselvitystä palveluverkosta ei ole hyväksytty
sen enempää kaupunginhallituksessa kuin valtuustossakaan; se on tarkoitus
tuoda niiden käsittelyyn

vasta ensi vuoden alussa,
mutta jo nyt sitä pannaan
täytäntöön.
Päätösvalta palveluiden
perusteista kuuluu kuntalain mukaan valtuustolle, eikä sitä saa siirtää. Palvelujen
perusteita mitä ilmeisimmin
on sekin, tuotetaanko niitä
keskitetysti keskustan alueella vai siellä, missä niiden
käyttäjät asuvat. Onhan jopa kaupunkia juridisestikin
sitovassa järjestämissopimuksessakin määrätty lähipalvelut turvattavaksi.
En oikein tiedä mitä pitäisi ajatella lautakunnalle
esitetystä tarkemmin yksilöimättömästä laskelmasta,
jonka mukaan järjestely
nostaa vuokrakuluja noin

60.000 euroa kuukaudessa.
Ainakin nuo KELA:n tilat
omistavalle rakennustoimisto Alonen Oy:lle maksettaisiin vuokraa tuon verran jo
kahdelta kuukaudelta.
Ehkä konsul(en)tti on
laskeskellut, että Tilapalvelun tulot nykyisistä ja tyhjilleen jäävistä kaupungin
omistamista sosiaaliasemista säilyvät entisellään. Tosin
Tilapalvelun niistä perimiin
vuokriin sisältyy ilmaa n.
40%, siitä puolet puhdasta ylijäämää ja loput nk.
”peruspääoman korkoa”
- tiloista, jotka on tuolla
ylijäämällä tulleet jo kokonaan maksetuiksi.
Konsul(en)tin mielestä
näyttäisi kaupungille olevan

yhdentekevää, maksetaanko tuo ”tuottoprosentti” kaupungin omaan
kassaan vai yksityiselle
kiinteistöyhtiölle.
Järjen käyttö ei ole
laissa määrätty pakolliseksi, mutta ei se kiellettyäkään ole.
Ainakin lautakunnan
jäseniä vietiin tuossa kuin
pärekoria kannokossa,
kyydin tarjosi Tilapalvelun Esko Eriksson. Mutta
epäilemättä tuollakin ”junalla” oli joku lähettäjä.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä
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Uudenmaan perussuomalaiset
Uudenmaan piirin koulutus- ja jäsenpäivä vietettiin
Vierumäen Urheiluopistolla lauantaina 21.11.
Kokouksen avauspuheenvuoron piti kansanedustaja
Pietari Jääskeläinen. Illalla piiri piti vielä pikkujoulunsa,
seurustelun ja maittavan jouluruoan merkeissä.

”Vaikutusmahdollisuutemme
ovat moninkertaistuneet”

Hyvät Uudenmaan Perussuomalaiset aktiivit, vaalivoittajat - lämpimästi tervetuloa jäsenpäivillemme.
Viime vuodet ovat olleet
meille Uudenmaan Perussuomalaisille valtavan kas-

vun ja vahvistumisen aikaa
niin piiri- kuin kuntatasollakin. Kymmenen vuoden aikana olemme kulkeneet eri
vaaleissa voitosta voittoon.
Kuntavaaleissa kannatuksemme, ehdokasmäärämme

ja valtuustopaikkamme kasvoivat moninkertaisiksi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Perussuomalaisten yhdistysten ja henkilöjäsenten
määrät ovat kasvaneet myös
huomattavasti. Perussuomalaiset ovat nyt merkittävä
vaikuttaja ja varteenotettava poliittinen voima Uudellamaalla ja suurimmassa
osassa maakunnan kuntia.
Kuntavaalit olivat suuri yhteinen ponnistus vuosi sitten ja tulokset olivat
kannaltamme historialliset.
Perussuomalaisten kannatus omilla listoilla kasvoi
Uudellamaalla lähes 2000
%:lla vuoden 2004 vaaleihin
nähden. Ääniosuutemme oli
peräti 7,6% kun se edellisissä vaaleissa oli vain 0,4 %.
Kannatuksemme oli kolmanneksen suurempi kuin
koko maassa. Uudenmaan
eri kuntiin perustettujen yhdistysten ja aktiivin jäsen- ja
ehdokaskampanjan myötä
Perussuomalaisilla oli Uu-

dellamaalla kaikkiaan 213
ehdokasta kuntavaaleissa ja
saimme valtuustoon lähes
joka neljännen ehdokkaan
eli lähes 50 valtuutettua.
Kaikissa 19 kunnassa,
joissa meillä oli ehdokkaita, saimme valtuustoon vähintään yhden ehdokkaan.
Valtuustopaikkojen myötä
Perussuomalaiset saivat satoja lautakunta- ja muita
luottamushenkilöpaikkoja,
joten täten myös lisääntyvän perusrahoituksen takia
vaikutusmahdollisuutemme
kunnallispolitiikassa ovat
moninkertaistuneet. Luottamusta meihin on, nyt on
näytön paikka.
Gallupit
ennustavat
meille nyt noin 8 %:n kannatusta, jolloin taakse jäävät niin vasemmistoliitto,
ruotsalaiset kuin kristillisetkin. Meillä on mielipidetiedustelujen mukaan puolueiden paras puheenjohtaja.
Perussuomalaisten houkuttelevuus on puolueista kolmanneksi paras.
Tästä tilanteesta ja muiden puolueiden vaalirahoitus- ja muiden sotkujen takia meidän on erinomaista
jatkaa. Toteuttaa perussuomalaista, rehellistä ja oikeudenmukaista politiikkaa sekä saada edelleen uusia kannattajia riveihimme. Se on
vain meistä kiinni, yhteisesti asettamistamme arvoista,
tavoitteista sekä toiminnasta
kansan parissa ja hyväksi.

Puoluesihteeri Ossi Sandvik järjesti gallupin käsien
nostolla, kysyen osallistujilta ketkä ovat olleet mukana
toiminnassa yli kaksi vuotta, yli viisi vuotta ja ketkä
ovat olleet mukana puolueen perustamista lähtien. Gallupin tuloksesta näki selvästi, että juuri liittyneitä oli
paljon mukana.
Puolueen toiminnan alussa Pohjanmaalla eräs lehden
päätoimittaja piti taktiikkanaan olla mainitsematta Perussuomalaisten puolueen nimeä, hän kirjoitti Vistbackan
puolueesta tai Perustuslaillisista, ei koskaan maininnut
puolueen oikeaa nimeä. Tilanne on tällä hetkellä aivan
toinen. Kannatus on puolueella hyvä ja maakuntavaltuustoihinkin on auennut arvostettuja paikkoja. Puolue
on vakiinnuttanut asemansa Suomen eduskuntapuolueiden kartalla ja kasvaa hyvää vauhtia. Jäsenmäärä kasvaa
kovaa vauhtia, hyvää aatetta kannattaa viedä eteenpäin.
Kuntaliiton valtuustossa istuu tällä hetkellä viisi perussuomalaista edustajaa ja hallituspaikkakin lohkesi.
Tulevissa eduskuntavaaleissa ei tule jäämään vajaita
listoja, vaan ongelma on lähinnä se, että kaikki hyvätkään
ehdokkaat eivät mahdu vaalipiirien eduskuntavaalilistoille.

Pietari Jääskeläinen
Kuvat ja teksti: Harri Lindell

Uudenmaan piirin pikkujouluissa rentouduttiin. Kuva: Pauli A. Luttinen

Mikki Nieminen Nummi-Pusulasta on töissä Espoon
vanhainkodissa ja harrastaa puoluetoiminnan lisäksi
maratooneja ja karatea. Lisäksi mies on opetellut viittomakielen.
Mikki on Nummi-Pusulassa toisena perussuomalaisena varavaltuutettuna. Eduskuntavaalit kiinnostavat
toimintaan tottunutta Mikkiä, hän onkin valmis ehdokkaaksi perussuomalaisten riveissä jos yleinen etu sitä
vaatii. Tavoitteena on saada eduskuntavaalilista täyteen
ehdokkaista Uudeltamaalta.
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Vaalivisio 2011
1. Kärjessä Etelä-Pohjanmaa paasaa jylhään sävyyn.
Valtava kannatusaalto kiertää maakuntaa…
Vaasakin vapisee.
2. Oulusta kuuluu kummia: houkutusta Helsinkiin.
Ja Kainuukin raapaisee Arkadianmäelle päin.
3. Savossa sanaa vääntää ehdokas jos toinenkin.
Kallaveeltä laevat huuteloo: eduskuntaan edustajaa…
4. Onko Mikkelistä menijöitä?
Juna lähtee keväällä kohti Helsinkiä.
5. Satakunnassa sataa ääniä isoon laariin…
Parlamenttipaikkoja Porin suunnalta!
6. Kärjessä nyt myös Uusimaa uutta tuo:
Lähtee vyöryttämään ”väkivoimalla”. Täällä,
jos missä, on sitä porukkaa vaikka muille jakaa…
Monet pääsee kansaa edustamaan.
7. Toive on, että Karjalasta kajahtaa!
Ja kohti eduskuntaa, Kymi kymenä virtaa.

- Puolueemme kannatus voi nousta 25 prosenttiin, väittää eräs pohjoismaalainen lehti, kertoi Rolf ”Fred” Sormo
kokousväelle.

Pääkaupunki kohisee perussuomalaisin voimin…
Moni nainen, mies, tähyilee parlamenttiin päin.
11. Hämeessä helähtelee:
vaalikellot soivat ääniä vallan mahtavasti!

8. Turun ja Tampereen seudut, tehkää jymy-yllätys!
Varsinais-Suomessa voiton syrjään,
Pirkanmaalle huipputulos.

12. Keski-Pohjanmaalla kannatus lisääntyy päivä
päivältä. Valtiopäivät kutsuu…

9. Keski-Suomessa kannatus nousuun: ihmeitä tehdään.
Kaukainen Lappikin mukaan vaan, rynnistetään.

13. Koko Suomi lännestä itään, etelästä pohjoiseen;
”perussuomalaisilmiö” vyöryy vaalivoittoon 2011!!!

10. Helsinki vihdoin puhua saa.

Pauli A. Luttinen

Kuntatalous ahdingossa
mallit eivät aina takaa kustannustehokkuutta.
Nykyhallitus on ilmoittanut ohjelmassaan olevansa pidättyväinen mitä tulee
kunnille suunnattaviin uusiin velvoitteisiin tai niiden
laajentamisiin. Tästä huolimatta maan hallitus aikoo
kasvattaa kuntien taakkaa
uusilla velvoitteilla, esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ja vammaispalvelulain muodossa, ja vastineeksi kunnille tippuu vain
murusia.
Kuntaliiton rooli
Kuntaliiton valtuuston kokoukseen osallistuivat Ossi Sandvik, Tapio Pihlaja, Mikko
Nurmo, Iiris Peltomaa, Toivo Mäkelä sekä Jussi Niinistö.

Kuntaliiton valtuuston
syyskokouksessa Helsingissä
3.12.2009 Perussuomalaisten
valtuustoryhmän ryhmäpuheen piti
Jussi Niinistö. Ryhmän puheenjohtaja
Niinistö on Nurmijärveltä ja toimii
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
pääsihteerinä.
- Monissa kunnissa on päätetty tai lähiaikoina päätetään ensi vuoden budjeteista.
Tiedämme jo, että ensi vuonna veroa korottaa yli puolet
kunnista. Korottajien määrä
– 181 kuntaa – on kyseenalainen ennätys, varsinkin
kun ottaa huomioon kuntien
määrän vähenemisen.
Keskimääräinen veroprosentti on nyt lähellä yh-

deksäätoista. Joissain kunnissa ollaan jo kriittisellä
kipurajalla, 21 prosentissa.
Kiinteistöverot ja muut
maksut ovat nekin nousussa.
Sukellamme
syvemmälle
Tunnelmat kunnissa ovat
syystäkin apeat. Ensi vuonna
lama tulee iskemään kuntiin

vielä nykyistäkin ankarammin. Verotulot supistuvat ja
työttömyydestä aiheutuvat
menot kasvavat. Tulemme
sukeltamaan syvemmälle.
Tällä menolla verojen
nousu tulee väistämättä jatkumaan. Säästöjä tarvitaan
entistä enemmän, mikä
tarkoittaa kuntapalvelujen
karsimista. Pian olemme negatiivisessa kierteessä: kuntalaiset maksavat entistä
enemmän kunnallisveroja,
mutta saavat vastineeksi entistä heikompia palveluita.
Vaikka Suomen kansantalous onkin toivon mukaan
jo kääntymässä hitaaseen
nousuun, on selvää, että
kuntataloudessa käänne tapahtuu hitaammin. Kuntien
talous tulee olemaan vielä
pitkään ahtaalla.

Juustohöyläyksen
vahingollisuus
1990-luvun alkupuolella
viime laman aikana suosituin keino taistella rahavajetta vastaan oli niin sanottu juustohöylääminen.
Se oli kieltämättä tehokas
tapa saada aikaan nopeita
säästöjä, mutta osoittautui
hyvin vahingolliseksi hyvinvointivaltiolle. Kuten tiedämme, niitä laskuja maksamme yhä.
Nyt kunnissa kokeillaan enemmänkin maltillisia leikkauksia, lainanottoa ja veronkorotuksia.
Jää nähtäväksi, onko tämä maltillinen linja sitten
taannoista juustohöyläystä
parempi vaihtoehto – aika
näyttää.

Hallituksen vastuu
Perusongelmamme on, että
maan hallitukset eivät ole
viime vuosina kantaneet
riittävästi vastuutaan kurjistuvasta kuntataloudesta.
Kuntien tehtäviä on
1990-luvulta lähtien lisätty samaan aikaan kun valtionrahoitusosuuksia on
leikattu miljardien eurojen
edestä. Tämä on ajanut
kuntia kohti yhä laajempia
ja kasvottomampia hallintomalleja. Tämä lähidemokratiaa näivettävä kehitys
– nämä "hallinnolliset himmelit" – on Perussuomalaisten mielestä väärää politiikkaa. Kuntademokratia
on puolustamisen arvoinen
suomalainen perinne. Sitä
paitsi suuremmat hallinto-

Perussuomalaisten mielestä
Kuntaliitto on ollut turhan
kesy valtiovallan suuntaan.
Kuntaliiton onkin entistä
ponnekkaammin muistutettava hallituksen suuntaan,
että valtio ei saa enää sälyttää kunnille yhtään lisää tehtäviä tai laajentaa nykyisiä
tehtäviä ilman lisärahoitusta.
Peruslähtökohtana tulee ehdottomasti olla, että
kuntien taloudelliset resurssit ovat riittävät suhteessa
toimeksi annettuihin tehtäviin. Edunvalvonta valtion suuntaan pitäisi olla
Kuntaliiton strategista painopistealuetta, sen kovaa
ydintä. Ilmastonmuutoksen
tapaiset kuntatalouden kannalta toissijaiset asiat voi
Kuntaliitto strategiassaan
Perussuomalaisten mielestä
jättää huoletta vähemmälle
painotukselle. Kuntaliitto
on kuntien edunvalvoja.
Kuvat: Harri Lindell
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Pirkko Ruohonen-Lerner:

Edellisen laman
virheitä ei pidä toistaa
Eduskunta on käsitellyt kuluvalla viikolla vuoden 2010
talousarviota. Porvoolainen kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lerner (ps) on nostanut keskusteluissa esiin
mm. vanhustenhuollon ongelmat, alkoholimainonnan ja
lasten sekä nuorten palvelut.
Lääninhallitusten oikeusasiamiehelle hiljattain raportoimien tietojen mukaan monet vanhukset kärsivät
liiallisesta lääkityksestä ja liian vähäisistä mahdollisuuksista ulkoiluun, eivätkä edes riittävä ravinnon saanti ja
hygieniasta huolehtiminen ole itsestäänselvyyksiä. Ruohonen-Lerner vaatiikin kunnille riittävästi resursseja
vanhustenhuollon ongelmien korjaamiseen.
- Hoitohenkilökuntaa on oltava tarpeeksi ja heidän
koulutuksensa tulee olla kohdallaan, jotta kaikille vanhuksille pystytään turvaamaan inhimilliset olosuhteet ja
ihmisarvoinen loppuelämä.
Erityisen huolestuttavana Ruohonen-Lerner pitää
ennalta ehkäisevän toiminnan resurssien huomattavaa
supistamista.
- On tärkeää, että ikäihmisten toimintakyvyn säilyttämiseen ja tukemiseen pyritään sekä laitoshoidossa
olevien että vielä kotona asuvien kohdalla. Monet vaivat
olisi mahdollista ennalta ehkäistä terveellisten elämäntapojen kuten säännöllisen liikunnan ja oikeiden ruokailutottumusten avulla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa
fyysisestä kunnosta aletaan huolehtia, sen parempi sekä
yksilön että yhteiskunnan kannalta.
Ikäihmisten lisäksi Ruohonen-Lerner kantaa huolta
lapsista ja nuorista.
- Edellisen laman aikana tehtiin kalliiksi koituneita
virheitä, kun säästöjä haettiin neuvolapalveluista ja kouluterveydenhuollosta. Näistä virheistä me maksamme
edelleen nuorten aikuisten lisääntyneiden mielenterveysongelmien muodossa. Toivon, että tästä on opittu eikä
samoja huonoja päätöksiä tehdä uudestaan.
- Nuorten alkoholimyönteisyyden lisääntyminen
on huolestuttava kehityssuunta, johon mainonnalla on
selvä vaikutus. Alkoholimarkkinointia rajoittamalla
olisi mahdollista tehokkaasti vaikuttaa nuorten päihdekäyttäytymiseen.

Timo Soinin europloki
luettavissa osoitteessa:

www.peruseuro.fi
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Tuliko tämä sinulle yllätyksenä? Follow the money!
Kirjoitin tällä palstalla
20.10 Kööpenhaminan historiallisesta puhalluksesta.
Mätä pursuaa.
Helsingin Sanomat kertoi 15.12. Euroopan Unionin hiilidioksidin päästökaupassa paljastuneesta laajasta
huijauksesta. Hämärämiehet
ovat puhnineet veronmaksajilta 5 miljardin, 5 000 000
000 euron potin!
Follow the money on
vanha brittiläinen totuus.
Ilmastovouhotuksessa on
kysymys rahasta ja vallasta,
ympäristöä ja ilmastoa käytetään keppihevosena.
Tuliko tämä sinulle yllätyksenä? Tuskin, kun tätä
plokia luet.

Rosvot kiinni!
Pääministeri Matti Vanhanen tarvitsee vahdin EUkokouksiin. Yhden lautasen
politiikka tulee kalliiksi suomalaiselle veronmaksajalle.
Vanhanen on luvannut
suomalaisille veronmaksajille tulevaisuudessa kymmenkertaisen maksuosuuden ilmastotalkoissa.
Millä
valtuutuksella
pääministeri Vanhanen voi
sitoa suomalaisen veronmaksajan moiseen maksukaruselliin?
Mikäli presidentti ei
enää kelpaa toisen lautasen
kanssa vahtimaan pääministeriä, niin laitetaan vuorotellen joku terästehtaittemme pääluottamusmies

Kuva: Jukka Jusula

vahtimaan pääministeriä,
jotta hän ei uhraa ilmasto-

alttarille loppuakin suomalaista teollisuutta.

■ IN MEMORIAM

Ilkka Hakalehto oli taistelija

Filosoﬁan tohtori Ilkka
Hakalehto on kuollut
73-vuoden ikäisenä.
Ilkka Hakalehto oli
opettajani Helsingin Yli-

opistolla, yhteistyökumppani politiikassa, Perussuomalaisten ja kansanliikkeen presidenttiehdokas
vuonna 2000 ja ystäväni.
Ilkka Hakalehto ymmärsi syvällisesti kansallisen suvereniteetin merkityksen. Itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden asia
oli hänelle tärkeä.
Pyysin häntä Perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi vuonna 2000.
Hän suostui sillä ehdolla,
että ryhtyisin hänen vaali-

päällikökseen. Hakalehto
sai runsaat 30 000 ääntä ja
1,0 prosentin kannatuksen.
Lukema oli meille pettymys,
mutta tuo kampanja on sittemmin tuottanut ylivuotista viljaa.
Muistan lämmöllä lukuisia yhteisiä keskusteluhetkiämme, jotka käsittelivät historiaa, politiikkaa,
ﬁlosoﬁaa, elämää ja sen
tarkoitusta. Hakalehto oli
myös jalkapallomies, jolla
oli erotuomarikortti, asia,
jota harvempi tiesi.

Ilkka Hakalehto, Arja Juvonen ja Timo Soini
tulivat viimeisissä HOKElannon vaaleissa valituksi Yhteiseksi Hyväksi
listalta. Se jäi viimeiseksi
yhteiseksi ponnistukseksemme.
Ystävästä on hyvä
päästää irti, kun taisto
taukoaa ja kaikki on valmista.
Lepää rauhassa Ilkka.

Timo Soini

Miltä Suomi näyttää kansan silmin?

Lapsuuden koti- ja koulukasvatuksesta johtuen
koemme Suomen turvalliseksi oikeusvaltioksi. Työelämäikäisenä yhteiskuntakäsityksiämme muovaavat kasvuympäristöämme
laajemmat vaikuttimet.
Alamme ymmärtää yhteiskunnallisen vallankäytön
vaikutuksia, vaikkemme
aina käyttötapoja. Poliitti-

sen sekä virkahallinnon teot
vahvistavat tai heikentävät
oikeusvaltiokäsityksiämme.
Asema ja tehtävät sävyttävät uskoamme yhteiskuntajärjestelmään.
Tulevaisuutta ennakoimaan pyrkivä lainsäädäntö
lähtee usein vakiintuneiden
tapamuutosten ohjaustarpeesta. Jos ns. maalaisjärjen muokkaamat tavat
ovat ristiriidassa uusien
lakien kanssa, se voi herättää kansan keskuudessa
voimakastakin vastarintaa
vallankäyttäjiä kohtaan
(mm. haja-asutusalueiden
jätevesilaki). Vanhat tavat
hidastavat uusien ohjeiden
noudattamista.
Käsityksemme
oikeusvaltion valtarakenteista

on ennakkoluuloton. Yhteiskunnallisten muutosten keskellä oma asema ja
tavat vaikuttavat ihmisiltä
saamamme palautteeseen.
Oikeudenmukaisuuskäsityksemme muuttuu, jos
tiedostamme hallinnon aiheuttamia oikeusongelmia.
Oikeusvaltiouskoisen on lähes mahdotonta käsittää, että lainvastainen virkatoimi
alistaisi ”hallintoalamaisen”
pysyvästi. Vaikka uhri voi
näyttää olevansa tahallisen
lainvastaisen virkatoimen
uhri, hänen on vaikea todistaa sitä ulkopuolisille. Vasta
omakohtainen vääryyden
kärsiminen havahduttaa
arvioimaan hallinnon luotettavuutta. – Oikeusturva
ei ole huono, mutta se voisi

olla parempikin. Ilman julkisuuspelotetta lainvastainen virkateko ja sen oikaisu
muutoksenhakuteitse laillisin keinoin on lähes mahdotonta.
Poliittinen eliitti näyttäisi elävän säätämiensä lakien
ja ohjeiden sekä ylä- että ulkopuolella. Vaalirahoitusjupakka kokonaisuutena
todistaa, että Ylen kriittinen
toiminta ansaitsee kiitosta.
Lehti- ja nettikirjoittelut
virkistävät poliisia perehtymään vaalirahoitukseen ainakin pinnallisesti. Kriittisempi journalismi vahvistaisi merkittävästi kansan
oikeusturvaa. Poliisitoimien
seuranta on aiheuttanut ennenaikaisia eläkkeitä, eroamisia ja erottamisia ja jopa

valitettavia itsemurhia. Suomi putosi korruptioanalyysissä muutaman pykälän.
Silti oikeusongelmaton kansanosa ei kyseenalaista oikeusvaltiokäsitystään. Sen
muodostamis- ja vertailuperusteetkin syntyvät ja välittyvät ulkomailta tulevan
uutistoiminnan tuloksena.
Emeritusprofessori P.O.
Träskmanin mukaan tuomioistuintakin saa arvostella, jos se tehdään vilpittömässä mielessä ja ilman
loukkaamistarkoitusta. Käräjätuomari Jussi Nilsson
toteaa Lakimies- uutisissa
maaliskuussa 02 muun muassa, että tuomarikunta on
organisoitu poliittisen valtaeliitin alaisuuteen. Professori Jukka Kekkonen sanoo

Koiviston konklaavista:
”Selvästihän presidentti
Koivisto painosti oikeuslaitosta”. Onko Suomi oikeusanarkian partaalla? Järjellä käsittämättömien
oikeustoimien ja tuomioiden kritisointi on olematonta. Viime vuosina
muutamat uskaliaat asianajajat ovat kyseenalaistaneet joitakin ratkaisuja
ja myöntävät, että muun
muassa laillisuusvalvojille
tehdyt kantelut ovat ajan
haaskausta. – Hallinnon
virkanimitykset murtavat osaltaan oikeusvaltioimagoa.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Oulun OP:n ja Arinan
vaalit tulossa
- lähde ehdokkaaksi!
Pohjois-Suomessa järjestetään kaksi
tärkeää vaalia vuoden 2010 alussa.
Muista päivittää jäsenyytesi
voidaksesi vaikuttaa.
Oulun OP sekä Arina ovat tärkeitä
taloudellisia vaikuttajia laajalla
alueella. Lähde mukaan edustajistoehdokkaaksi alueellasi.
Vaili Jämsä-Uusitalo, Oulu

Kiinnostaako näköalapaikka
pankin hallinnossa?
Uudet jäsenet Oulun osuuspankin edustajistoon valitaan keväällä 2010. Vaaleissa äänioikeus on jokaisella
omistajajäsenellä, joka on
hyväksytty omistajajäseneksi
vuoden 2009 aikana Oulun
Osuuspankkiin. Lisätietoja Osuuspankin konttoreista tai https://www.op.ﬁ/
op?cid=151218612&srcpl=3.
Edustajisto valitaan vaalipiireittäin. Vaalipiireinä
ovat kolmetoista (13) postinumeroaluejaon rajoja noudattavaa jäsenaluetta.
1. Postinumeroalueet
90100-90420 ja 9050090800, jotka sijaitsevat
pääosin Oulun kaupungissa, muodostavat yhdessä
muualla sijaitsevien jäljempänä mainitsemattomien
alueiden kanssa ensimmäisen jäsenalueen.
2. Postinumeroalueet
90810-90860, jotka sijaitsevat pääosin Haukiputaan
kunnan alueella.

3. Postinumeroalueet
91100-91150 sekä 9510095160, jotka sijaitsevat
pääosin Iin kunnan alueella.
4. Postinumeroalueet
90440-90450, jotka sijaitsevat pääosin Kempeleen
kunnan alueella.
5. Postinumeroalueet
90900-90940, jotka sijaitsevat pääosin Kiimingin
kunnan alueella.
6. Postinumeroalueet
91980 ja 92330, jotka sijaitsevat pääosin Lumijoen
kunnan alueella.
7. Postinumeroalueet
91410-91670, jotka sijaitsevat pääosin Muhoksen
kunnan alueella.
8. Postinumeroalueet
90460-90470, jotka sijaitsevat pääosin Oulunsalon
kunnan alueella.
9. Postinumeroalueet
92620-92650, jotka sijaitsevat pääosin Piippolan
kunnan alueella.

10.
Postinumeroalueet 91800 ja 91950,
jotka sijaitsevat pääosin
Tyrnävän kunnan alueella.
11. Postinumeroalueet 91200-91270, jotka
sijaitsevat pääosin Yli-Iin
kunnan alueella.
12. Postinumeroalueet 91300-91310, jotka
sijaitsevat pääosin Ylikiimingin kunnan alueella.
13.
Postinumeroalueet 74940 ja 9291092930, jotka sijaitsevat
pääosin Pyhännän kunnan alueella.

listalle. Lisätietoja Arinan
kaupoista tai http://www.sosuuskauppavaalit.ﬁ/arina.
Vaaleissa on 8 jäsenaluetta
1) Kiiminki, Oulu ja
Arinan toimialueen ulkopuolella asuvat Osuuskauppa Arinan asiakasomistajat
2) Haukipudas, Ii ja
Yli-Ii,
3) Muhos, Utajärvi ja
Vaala,
4) Pyhäjoki, Pyhäntä,
Raahe, Siikajoki, Siikalatva
ja Vihanti,
5) Hailuoto, Kempele,
Liminka, Lumijoki, Oulunsalo ja Tyrnävä,

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Metsäpeurojen suojelu
Suomenselän alueella
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
rajaseuduilla
laumoissa
elävä metsäpeura alkaa
olla jopa maailman mittakaavassa harvinaisuus.
Suomessa luonnonvaraista
metsäpeuraa tavataan Suomenselän lisäksi enää Kainuussa ja Lieksan alueella.
Venäjän länsiosissa on myös
ollut vahva metsäpeurakanta, joka on kuitenkin viime
vuosien voimakkaan metsästyksen ja runsaan petoeläinpopulaation vuoksi
hiipunut olemattomiin.
Venäjän puolelta tulleet
sudet ja karhut ovat saalistaneet metsäpeuroja myös
Kainuussa ja Lieksassa ja
näin osaltaan vähentäneet
jo muutenkin vähäistä metsäpeurakantaamme. Suuri
osa luonnonvaraisista metsäpeuroistamme laiduntaakin Venäjän puolella eläviltä
suurpedoilta turvassa juuri
Suomenselällä. Vaikka peurat ovatkin näiltä pedoilta
turvassa Suomenselällä, niin

niitä uhkaa myös ”kotimaisten” petojen kasvava määrä.
Susikannan voimistumisen
kanssa samanaikaisesti on
peurakanta vähentynyt. On
väitetty, että Suomen metsäpeurakannan heikentymisen
syynä olisi metsästys. Tämä väite on kuitenkin vain
osittain tosi, sillä kantaan
vaikuttavat voimakkaasti
sudet, joiden ei luonnollisesti tarvitse piitata rauhoitusajoista ja saalistuskiintiöistä.
Metsäpeuran suojelemiseksi toimiin on ryhdyttävä pikaisesti, sillä kuten
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto
Sulkava totesi puhuessaan
30-vuotisjuhlaseminaarissa
Metsäpeura Suomenselällä,
metsäpeuran säilyminen on
käytännössä Suomen vastuulla. Susi puolestaan ei
ole katoamassa lajikirjosta,
vaan se on päinvastoin varsin elinvoimainen eläinlaji.
Näin ollen Suomenselän
alueesta tulisi muodostaa

metsäpeurojen turva-alue,
jossa metsäpeuroja ei metsästä ihminen, mutta eivät
sudetkaan. Käytännössä
tämä tapahtuisi niin, ettei
metsästäjille myönnettäisi
peuran kaatolupia, vaan
metsästäjät keskittyisivät
suden poistamiseen alueelta. Tämä ei ole nykyisten
säännösten mukaan mahdollista, joten niitä tulisi
muuttaa. Metsäpeura on
nimittäin liian arvokas uhrattavaksi kansainvälisen
luonnonsuojelun nimissä
liian suureksi kasvaneiden
susilaumojen kynsissä.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä, että Suomenselän alueella luonnonvaraisina eläviä metsäpeuroja,
jotka ovat maailmanlaajuisestikin harvinaisia, voidaan suojella susia vastaan,
joiden kanta on voimakkaasti kasvanut?

Helsingissä 26.11.2009
Raimo Vistbacka

Valoa, ei väkivaltaa

Oulun OP-edustajiston jäsenet ovat mukana
Pohjois-Suomen kehittämisessä ja saamassa tietoa alueemme taloudellisesta tilanteesta.
Vaili Jämsä-Uusitalo,
vailikjamsa@suomi24.ﬁ,
p. 040-7783 537 Sääskitie 23, 90550 Oulu

Osuuskauppa Arinan edustajiston vaalit
Pohjois-Suomessa Oulun ja
Lapin lääneissä voit lähteä
Arinan edustajiston ehdokkaaksi. Sinun tulee olla
Osuuskauppa Arinan asiakasomistaja 31.12.2009
eli muista vahvistaa jäsenyytesi tässä kuussa. Jos
olet muun osuuskaupan
kuin Arinan jäsen, tiedustele, voiko jäsenyyden siirtää
Arinaan. Arinan jäsenet,
jotka asuvat alueen ulkopuolella voivat äänestää
oululaisia tai kiiminkiläisiä.
Ehdokasasettelu on 25.1.19.2.2009. Lähde mukaan
omalla listalla tai valmiille
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6) Enontekiö, Kemi,
Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola,
Tornio ja Ylitornio,
7) Pudasjärvi, Ranua
ja Rovaniemi
8) Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki.
Tiesitkö, että puheenjohtajamme Timo Soini
on Helsingin Osuuskaupan edustajiston jäsen?
Vaili Jämsä-Uusitalo,
vailikjamsa@suomi24.ﬁ ,
p. 040-7783 537 Sääskitie 23, 90550 Oulu

Sateinen Helsinki joulun odotuksessa. Kolmen Sepän patsaan juurelle pysähtyivät niin
naiset kuin miehetkin ja sytyttivät kynttilänsä valolle - ei väkivallalle, vaan rakkaudelle,
toivolle ja ehkä anteeksiannollekin.

Tutkimukset ja tilastot hälyttävät lisääntyvästä väkivallasta perheissä ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Väkivallan kohteeksi
joutuminen on surullinen ja
pahimmillaan tuhoisa kokemus jokaiselle sukupuoleen
tai ikään katsomatta. Yhteiskunnalliset vaikutukset
ovat arvaamattomat.
YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamisen päivänä 25.11.2009
sytytettiin kynttilöitä useilla
paikkakunnilla ympäri Suo-

mea. ”Valoa, ei väkivaltaa”
-tapahtumien järjestäjinä
olivat Suomen väkivaltaobservatorio ja Naisjärjestöt
yhteistyössä -NYTKIS ry. Tapahtuma huomioitiin myös
kansanedustajien taholla.
Perussuomalaiset naiset ja miehetkin kävivät
sytyttämässä kynttilänsä
ainakin Seinäjoella, Oulussa, Turussa, Pirkanmaalla
ja Helsingissä. Myönteistä
palautetta on tullut monilta
eri paikkakunnilta Kotkasta
Rovaniemelle.

Valoa, ei väkivaltaa on
vetoomus omasta ja lähimmäiseni puolesta. Koskettakoon se meitä kaikkia
myönteisellä tavalla. Tänä
Jouluna ei sammuteta tähtiä lapsen silmistä. Vaan
tulkoon Joulu ystävänä lapsille, perheille ja yksinäisille
tuoden mieliimme valoa,
hiukan rakkautta ja rauhaa
kiireen keskelle!
Perussuomalaiset Naiset
Marjo Pihlman
Toiminnanjohtaja
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Sikaflunssa ei kellistänyt kinkk
Vaikka perinteinen joulupöytä on nykyään kovasti uudistunut ja jopa
kinkku on saanut kovia
kilpailijoita muun muassa kalkkunasta, porosta
ja hirvestä, pitävät vanhat jouluherkut edelleen
pintansa. Kinkku, porkkanalaatikko, lanttulaatikko, imelletty perunalaatikko, rosolli ja silli
kuuluvat yhä joulupöytään useimmissa suomalaisissa kodeissa. Myös
lipeäkalaa syödään tänäkin jouluna noin puoli
miljoonaa kiloa.
- Sikainﬂuenssa ei ole
iskenyt possuun, sen mitä minä olen lehtiä lukenut. 6-7 miljoonaa kiloa
kinkkua ostetaan joulupöytiin tänäkin vuonna,
eli kyllä se aika lailla
pintansa pitää, kertoo
38 vuotta hellan takana
häärinyt kajaanilainen
eräopas ja kokki Matti
Puuronen Paltamon Perussuomalaisista.
Uusiakin jouluherkkuja on mittava määrä,
sillä sillistä ja graavilohestakin on olemassa
20-30 erilaista versiota
kustakin. Myös savusiika
on löytänyt tiensä joulupöytiin, samoin karjalanpiirakat ja joululimput.

Helppoja ja nopeita
Venäläinen rosolli:
4 keskikokoista etikka-sokeripunajuurta
4 suolakurkkua
4 makeaa omenaa
4 isoa porkkanaa
2 dl kevytmajoneesia

Erilaisia sienikastikkeita on tullut
aika paljon ja keitetyt perunat ovat monissa kodeissa
muuttuneet lohkoperunoiksi, valkosipuliperunoiksi
tai niin sanotuiksi Hassepackanperunoiksi.
Jouluruokien historiaa
Joulukinkkua alettiin Suomessa syödä 1930-luvulla.
Rosollia alettiin käyttää
Lounais-Suomessa 1700-luvulla, josta se levisi muualle Suomeen 1900-luvulla.
Piparkakut tulivat aikoinaan ristiretkien mukana Saksaan 1300-luvulla,
josta ne levisivät Ruotsiin
1600-luvulla ja sen jälkeen
Suomeen
1700-luvulla.
Suomessa pipareita alettiin

valmistaa myös kotikeittiössä 1900-luvulla
Jotkut vanhat jouluherkut ovat ajan kanssa
hävinneet lähes kokonaan.
Esimerkiksi vielä 60-luvulla joulupuuro ja sekametelisoppa olivat ehdottomia
joulupöydässä, mutta tänä
päivänä niihin enää harvoin
törmää. Riisipuuron edeltäjä
joulupuurona oli ohrapuuro, joka korvautui riisillä
1800-luvun puolivälissä.
- Omaan joulupöytääni
kuuluvat ehdottomasti laatikot ja tietysti kinkku sekä
rosolli, erityisesti venäläinen
rosolli. Joulujuoma on kotikalja. Tietysti myös piparit
ja pikkuleivät kuuluvat joulupöytään, Puuronen sanoo.

Joulu Halmevaarassa
J

oulunaluspäivät Taivalkosken Halmevaarassa ovat säiden
puolesta olleet ikävän
harmaita. Talvi on toki tullut Taivalkoskellekin jo
joulukuun alkupäivinä, mutta viime päivien lämpöaalto
on muuttanut maiseman loskaiseksi ja harmaaksi.
Halmevaaran perukoilla asuvalle 89-vuotiaalle
Maija-mummolle ilmojen
harmaudella ei paljon ole
merkitystä. Maijan valmistautuminen jouluun on ollut kovin harmaata ja ikävää useita vuosia.
Jo kaksi vuosikymmentä joulut ovat olleet lähes
kaikki samanlaisia.
Siitä on tosiaan niin pitkä aika, kun pitkäaikainen
elämänkumppani Jussi menehtyi lyhyen aikaa sairastettuaan.
Muistot saavat edelleen
kyyneleet Maijan silmiin.
Erityisen vaikeata on juuri

joulun aikaan. Ainoastaan
yhden joulun aviopari joutui
olemaan erossa koko avioliiton aikana. Talvisodan vuosi
-39 piti aviomiehen myöskin
joulun ajan sotatoimissa,
jossain Raatteen seuduilla.
Maijan ja Jussin avioliitto oli ollut tasapainoinen ja
hyvin lämmin. Jos Jussi huomasi ylimääräistä sähköä ilmassa, hän laittoi sarkatakin
päälleen sekä lakin päähänsä ja lähti ulkotöihin.
Kun Jussi muina miehinä
palaili tunnin, parin päästä
pirttiin, oli paineet purettu ja
ilma kovasti seesteinen.

M

aijan ja Jussin
ainoa poika lähti töihin Ruotsiin
60-luvun alkupuolella. Oli Veikko käynyt äiti Maijaa katsomassa
lähes joka kesä ja myöskin
parina jouluna, kun lastenlapset oli pieniä. Muuten
yhteydenpito oli ollut vä-

häistä. Halmevaarassa ei
ollut puhelinta, eikä Maijamummo halunnut opetella
kännykän käyttöä. ”Millä
minä näillä reumaisilla sormillani sitä näpyttelisin”,
oli Maija sanonut, kun kännykkää oli ehdoteltu.
Veikkokin alkaa olla
eläkeiässä. Hän on kyllä luvannut muuttaa vaimoineen
takaisin Suomeen, kun lapsetkin on jo omillaan.
”Liekö minä sitä aikaa
näen”, Maija tuumaili.
Kun Veikon lapset olivat
pieniä ja perhe vietti joulun
mummolassa, Maija lauloi yhdessä lasten kanssa.
”Tuikkikaa oi Joulun tähtöset, kilpaa lasten kirkassilmäin kanssa...”
Myöhemmin yksin joulua viettäessään Maija hyräili loppusäkeitä: ”Kerran
loppuun satu Joulun saa,
suru sydäntäni sumentaapi.
Kerran silmän täyttää kyyneleet, virtaa vuolahina tus-

Matti
Puuronen on myös
1. varavaltuutettu Kajaanin kaupunginvaltuustossa. Tänä päivänä Kainuussa eletäänkin mielenkiintoisia aikoja, kun rahaa
ei tahdo löytyä mistään.
Myös Kainuun maakuntayhtymä on ollut tapetilla, sillä vaikuttaa siltä että
pienimmät kunnat joutuvat maksamaan jäsenyydestään eniten.
- Kainuussakin perussuomalaisten kannatus on
kovasti noussut Timo Soinin ansiosta. Nyt kun eduskuntavaalit tekevät tuloaan,
odotamme mielenkiinnolla,
tuleeko hän takaisin sieltä
Brysselistä.

Keitä porkkanat, anna jäähtyä ja pilko ne pieniksi n. 8mm
kuutioiksi. Kuutioi myös punajuuret, suolakurkut ja omenat. Sekoita ne keskenään ja laita viileään, lisää majoneesi
noin 2-3 tuntia ennen ruokailua.

Konjakkigraavilohi:
1 n. 1,5 kg kirjolohi
1 dl konjakkia
3 rkl karkeaa suolaa
1 tl sokeria
2 kpl sitruunoita
murskattua mustapippuria ja tuoretta tilliä
Fileoi lohi ja nypi ruodot tarkasti esim. pinseteillä. Laita ﬁleet voipaperille nahkapuoli alaspäin, sirottele sokerit
ﬁleille, pirskottele konjakki, pese sitruunat hyvin, raasta
sitruunan kuoret ﬁleille (vain keltainen osa sitruunasta),
lisää mustapippuri ja tillin varret ﬁleiden päälle.
Kääri ﬁleet kelmuun ja laita jääkaappiin vuorokaudeksi.
Pyyhi ﬁleet, leikkaa niistä ohuita siivuja ja koristele sitruuna siivuilla ja tillillä.

Teksti: Mika Männistö

kan veet, siks oi tähtisilmät
loistakaatte”.
Maija samaisti tämän
hetken elonsa tuon laulun
viime säkeisiin. Yksinäisissä
jouluissa oli ollut ikävää ja
kyyneleitä. Viime aikoina
Maijan kuntokin oli jo alkanut renkata. Mielellään
hän muuttaisi lähemmäksi
palveluita, mutta ei pelkän
kansaneläkkeen varassa
elävällä ole paljon mahdollisuuksia. Vanhainkotiin
hän ei halunnut mennä. ”Ei
niin kauan kuin pää ja jalat
vähänkin pelaa” oli Maijan
vankka mielipide. Palvelutalopaikkoja ei kunnassa ollut
riittävästi tarjolla.

M

aijalla oli jonkinlainen aavistus,
että Veikko saattaisi tulla tänä
jouluna käymään kotona.
Kotipalvelu käy Maijan luona kerran viikossa. Hän oli
tuottanut tarvikkeita jouluruokiin ja leivonnaisiin.
Maija oli kätevä käsistään ja
taitava ruuanlaittaja. Olihan
hän toiminut pitkään kylällä
pitokokkina, joten laatikot
ja leivonnaiset syntyivät ru-

tiinilla, vaikka välillä joutui
istahtamaan ja lepuuttamaan jalkojaan.
Välillä hän mietti mihin
hän ruuat laittaisi, jos ei vieraita tulisikaan.
Aaton aattona Maija
laittoi heti aamulla leivinuunin lämpiämään ja valmisti vehnästaikinan. Jo
ennen puoltapäivää lämpimän pullan tuoksu täyttää
tuon Halmevaaran syrjäisen
mummonmökin.
Maija on juuri laittamassa kahvipannua hellalle,
kun mökin pihalta kuuluu
auton ääni. Maija kurkistaa
ikkunasta ja silloin jouluisen
lämmin läikähdys käy hänen
sydämessään. Hän tunnistaa
oitis tulijan Veikoksi, joka
kopistelee vaimonsa Kaisan
kanssa mökkiin sisälle. Tämä joulu ei olisi yksinäinen,
ehtii Maija huokaista.
Tapaaminen on liikuttava ja lämmin. Kyyneleet pyrkivät jokaisen silmänurkkiin.
”Täällähän on herkullinen pullan tuoksu, saisikohan talossa kahvia”, yrittää
Veikko keventää herkkää
tunnelmaa.

Kun kahvit on juotu,
Veikko pyytää Maijaa istumaan keinutuoliin, hänellä
olisi uutisia.
Veikko kertoo, että he
ovat Kaisan kanssa päättäneet muuttaa takaisin
Taivalkoskelle. Olemme
ostaneet talon keskustasta
ja siellä on varattu yksiö
myöskin Maija-mummolle.
Maija ei tiennyt itkeä vai
nauraa. Hän pääsisi keskustan palveluiden ääreen, nykyaikaiseen asuntoon. Mutta
toisaalta, osaisiko hän luopua
rakkaasta kotimökistään?
Veikko lohdutti, että toki
kotimökki säilytetään ja sinne mentäisiin aina kesän aikana niin usein, kuin Maija
haluaisi. Maijan elämässä ei
olisi enää yksinäisiä jouluja.

T

änä Jouluna Maijan mökissä kaikui
laulu: Ja niin joulu
joutui jo taas pohjolaan,
joulu joutui jo rintoihinkin
ja kuuset ne kirkkaina luo
loistoaan jo pirtteihin pienoisihin...
Reijo Ojennus
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Eduskuntaryhmä, puolue ja
erityisryhmät toivottavat
Rauhallista Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
1/2002

reseptejä:
Punajuuriomenasalaatti:
n. 0,5 kg omenoita
n. 0,5 kg etikka-sokeripunajuuria
2 dl kevytmajoneesia
Raasta punajuuret ja omenat, sekoita keskenään ja lisää
majoneesi.
Sienisalaatti:
0,5 kg suolarouskuja
1 keskikokoinen punasipuli
2 suolakurkkua
1-2 dl smetanaa
Huuhdo sienet, pilko sipulit ja suolakurkut, sekoita keskenään ja lisää smetana.
Smetanan tilalla voit käyttää myös kermaviiliä tai kevytmajoneesia.
Smetanasilli:
2 kpl kevytsilliﬁleitä
2 dl smetanaa
3 keitettyä kananmunaa
tilliä
Huuhdo ﬁleet, leikkaa ne 1,5 cm siivuiksi, laita siivut tarjoiluvadille sievään pinoon ja levitä smetana tasaisesti siivujen päälle. Leikkaa kananmunat pituussuunnassa, aseta
ne kiertämään pinon ympäri ja koristele tillillä.

Ihmisen mahti meidän linjamme
Mikä on perussuomalaisuuden idea? Jokaisessa asiassa
pitää olla voimakas perusta ja päämäärä, johon uskoo.
Jos tämä usko omaan asiaan on aitoa ja syvää, se säteilee ja luo uskottavuutta ja silloin puhe on vaikuttavaa.
Tämä tuo kannatusta ja innostusta. Mikäli uskoa ja ideaa ei ole, on puhe teoreettista ja teknokraattista höpötystä, jolla ei ole mitään suurempaa merkitystä.
Timo Soini

Huumeet kuriin turvallisuus kuntoon
Perussuomalaiset kannattavat kovia otteita ja nollatoleranssia huumeasioissa. Myös huumeiden käytön ja
hallussapidon on kaikissa tapauksissa johdettava riittävän ankariin ja tehokkaisiin seurauksiin. Perussuomalaiset edellyttävät, että korkeiden julkisten virkojen
haltijat sitoutuvat näihin periaatteisiin.
Ote Perussuomalaisten tavoiteohjelmasta 2001

■ LEIVÄNJAKAJA

Jouluevankeliumista rauhan sanoma
Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa RAUHA ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!
Näin jouluyössä kaikuu enkelten laulu.
Me täällä rakkaassa Suomenmaassamme tiedämme
liiankin hyvin, mitä rauha merkitsee. Tulihan marraskuun viimeisenä päivänä kuluneeksi tasan 70 vuotta
talvisodan syttymisestä. Ja juuri rauhaahan pyritään
rakentamaan meidänkin aikanamme kaikin mahdollisin keinoin. Koko YK:kin on perustettu rauhan rakentamista varten. Vaikein este rauhan toteutumiselle on
kuitenkin se, että ollaan eri mieltä siitä, mitä rauha on
ja miten siihen päästään. Emmekä nytkään maapallollamme elä täyttä rauhan aikaa. Järkyttäviä esimerkkejä
riittää omana aikanammekin: Afganistan, Somalia, Irak,
Iran, Pakistan… Jeesuksen syntymän aikaan hallinneen
keisari Augustuksen vuosia pidettiin rauhan aikana,
mutta huonosti on vuosisatojen ja -tuhanten kuluessa
onnistuttu rauhan säilyttämisessä.
Enkelien ilmoittamassa jouluevankeliumin rauhassa
on kysymys toisenlaisesta rauhasta, sillä sen toteuttaja ja
aikaansaaja on Jumala. On kyse Jumalan rauhasta, jonka hän toteuttaa maan päällä. Enkelien ilmoitus: maassa
RAUHA ilmaisee toteutuneen tosiasian. Aivan kuten Jumalan kunnia on totta korkeuksissa, niin on myös hänen rauhansa maan päällä. Vapahtajan syntyminen toi
jo Jumalan rauhan maailmaan. Onhan Vapahtajamme

nimeltään myös Rauhanruhtinas. Mutta myös meidän
toimintamme tulisi edistää rauhaa, Jumalan rauhaa.
Mutta enkelien julistus rauhasta tarkoittaa myös tulevaisuutta, josta jo prof. Jesaja ennen Jeesusta ennusti
jouluajan profetiassa: Kansa joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valkeuden…
Näin Jumalan rauha alkaa hänen hyvästä tahdostaan.
Poliittinen rauha toteutuu kansojen välillä, jos löytyy riittävää poliittista tahtoa. Jumalan hyvä tahto luo meihin
ihmisiin hyvää tahtoa. Vapahtajamme Joulun Lapsen
meille lahjoittama syntiemme anteeksiantamuksen armo
ei olekaan joutilas eikä toimeton, vaan vaikuttava armo.
Ihmissilmille salatulla tavalla joulun rauha on yhtä
aikaa rauhaa maan päällä ja rauhaa meidän ihmisten
sydämissä, joita kohtaan Jumala osoittaa hyvää tahtoaan. Tämän Jumalan rauhan rajojen näkeminen ei ole
helppoa, yhtäältä se on uskon asia, toisaalta käytännön
elämän tehtävä.
Rauhan puolesta saamme rukoilla ja tehdä työtä.
Ja saamme luottaa siihen, että kerran rauha laajenee
sydänten kätketystä rauhasta kaikkialla vallitsevaksi
rauhaksi kuten Jesaja ennusti: Kaikki taistelun pauhussa
tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan
ja tulella kulutetaan.
Anssi Joutsenlahti
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Pelastetaan
metsäpeura

Etelä- ja Keskipohjanmaan rajaseuduilla laumoissa elävä
metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) alkaa olla jopa maailman mittakaavassakin harvinaisuus. Suomessa
luonnonvaraista metsäpeuraa tavataan Suomenselän lisäksi enää Kainuussa ja Lieksan alueella. Venäjän länsiosissa on myös ollut vahva metsäpeurakanta, joka on kuitenkin viime vuosien voimakkaan metsästyksen ja runsaan petoeläinpopulaation vuoksi hiipunut olemattomiin.
Venäjän puolelta tulleet sudet ja karhut ovat teurastaneet metsäpeuroja myös Kainuussa ja Lieksassa ja näin
osaltaan vähentäneet jo muutenkin vähäistä metsäpeurakantaamme. Suuri osa luonnonvaraisista metsäpeuroistamme laiduntaakin venäläisiltä suurpedoilta turvassa
täällä Suomenselällä. Vaikka täällä ei peuroja uhkaakaan
vainolainen rajan takaa, alkaa omissakin pedoissa olemaan jo kylliksi. On havaittu selviä merkkejä susikannan
voimistumisesta, ja samaan aikaan peurakannan vähenemisestä. Nyt viimeistään pitää hälytyskellojen soida!
Jotkut luonnonsuojelijoina esiintyneet henkilöt ovat
väittäneet, että myös Suomen metsäpeurakannan vähenemisen syynä on metsästys. Väite on osittain totta, mutta ei kuitenkaan siinä mielessä, johon nämä
väitteiden esittäjät harhaanjohtavasti viittaavat, sillä
metsäpeurakantaamme harventavat metsästäjät eivät
suinkaan kulje kahdella jalalla, eikä niillä ole punaisia
pipoja. Metsäpeurojemme tehokkaimmat saalistajat
liikkuvat neljällä jalalla ja niiden metsästyskausi kestää
läpi vuoden. Ei ole rauhoitusaikoja eikä saaliskiintiöitä,
eikä kukaan laske vaalenevia luita jäkäläkankailla.
Perhossa pidettiin Metsäpeura Suomenselällä
30-vuotisjuhlaseminaari. Seminaarin puhujana olleen
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Risto
Sulkavan mukaan metsäpeuran selviäminen on Suomen
vastuulla, sillä Suomi on käytännössä kokonaisvastuussa metsäpeuran maailmankannan säilyttämisestä.
Erinomainen kannanotto Sulkavalta ja yhdyn täysin
hänen mielipiteeseensä tässä asiassa.
Aivan perustellusti voikin nyt kysyä: kumpi on harvinaisempi, susi vai metsäpeura? Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n luokituksen mukaan susi ei ole
lajina lainkaan uhanalainen vaan elinvoimainen. Susi
ei ole katoamassa lajina toisin kuin metsäpeura, jonka
olemassaolo ylipäätään alkaa olla Suomenselän alueelle
sijoittuneen kannan varassa.
Suomenselän alueesta pitää muodostaa metsäpeurojen turva-alue, jossa metsäpeuroja ei metsästä kukaan.
Ei ihminen, eikä susi. Käytännössä tämä hoituisi siten,
että punapipoisille metsästäjille ei myönnetä peuran
kaatolupia ja ne pipottomat metsästäjät poistetaan alueelta kokonaan.
Luotan siihen, että me pipolliset metsästäjät sitoudumme tähän ja heitämme haasteen Risto Sulkavan johtamalle luonnonsuojeluliitolle ja edelleen eduskunnalle,
jonka tehtävänä on laatia tarvittavat laki- ja asetusmuutokset, sekä määrittää maanviljelijöille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaukset.
On surullista jos poliittiset päättäjämme ovat valmiita luopumaan ainutlaatuisesta metsäpeurastamme jo
kansainvälisestikin suojellun suden hyväksi, etenkin kun
tuolla luonnonsuojelun keulakuvalla ei ole maailmanmittakaavassa mitään hätää. Mielestäni metsäpeura on
liian arvokas uhrattavaksi kansainvälisen luonnonsuojelun alttarille.
Vimpelissä 23. marraskuuta 2009
Reijo Hongisto - se punapipoinen metsästäjä
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■ MUISTAMISET

Tapio Pihlajalle valtakunnallinen
kunniamitali
Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piirin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle
Tapio Pihlajalle on myönnetty arvostettu Suomen
Valkoisen Ruusun 1. luokan
mitali kultaristein tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta työstään yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä.
Pihlaja on toiminut
yhteiskunnallisena vaikuttajana kolmisenkymmentä
vuotta ja on tällä hetkellä
muun muassa Kauhajoen
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston
ja Suomen kuntaliiton valtuuston jäsen sekä Kauhajoen Perussuomalaisten
paikallisosaston puheenjohtaja.
Pihlaja oli myös mukana
perustamassa Perussuomalaiset-puoluetta Kokkolassa
1996 ja on istunut yhtäjaksoisesti Kauhajoen kaupunginvaltuustossa perussuomalaisena siitä lähtien. Ennen

Perussuomalaisia hän ehti istua yhden kauden myös puolueemme edeltäjän SMP:n
edustajana, joten kaikkiaan
hän on ehtinyt olla kaupunginvaltuustossa viisi kautta.
Kaupunginhallituksessakin

Kike Elomaalle
ansiomerkki

Sotainvalidien veljesliiton Raisio-Maskun osaston
joulujuhlassa 15.12.2009 Ritva ”Kike” Elomaalle on
luovutettu Sotainvalidien Veljesliiton hopeinen ansiomerkki kiitoksena arvokkaasta avusta ja tuesta sotainvalideja kohtaan.
Kuvassa ansiomerkin jakanut Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja JariMatti Autere ja ansiomerkin saaja Kike Elomaa.

hän on jo toista kertaa.
60-vuotiaalla
Tapio
Pihlajalla on ollut oma rakennusalan yritys nyt kymmenen vuotta. Ennen oman
yrityksen perustamista hän
oli kaupungilla rakennus-

hommissa 23 vuotta, sitä
ennen yksityisillä.
- Yhdet eduskuntavaalit
olisi vielä tarkoitus vetää, sitten aion antaa nuoremmille
tilaa, kertoo Pihlaja tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Waili Jämsä täytti
85 vuotta

Waili Jämsä vietti 85-vuotissyntymäpäiviään 27.11.2009
Kiimingissä.
- Haluan kiittää Perussuomalaisten puoluejohtoa,
Oulun piiriä ja Kiimingin Perussuomalaisia sekä Perussuomalaisia Naisia muistamisesta. Ystäviltäni sain myös
mieluisan lahjan, Meri Vennomon kirjan isästään: Veikko
Vennamo.
- Samalla kiitän Perussuomalaisten kansanedustajaryhmää meille sotaveteraaneille lähettämistään jouluruokapaketeista. Joulupuurolle ja sekametelisopalle on päässyt
koko perhe. - Lämmin kiitos ja sydämelliset Hyvän Joulun
ja Uuden Vuoden 2010 toivotukset.

No: 15 • Joulukuu 2009

Sami Yli-Rahnasto
pettyi Keskustaan
Puolueemme kasvoi jälleen
uudella jäsenellä, kun selkärangattomaan kepulaispolitiikkaan pettynyt kauhajokelainen maanviljelijä ja
pitkäaikainen entinen keskustavaikuttaja Sami YliRahnasto vaihtoi puoluetta
ja liittyi Perussuomalaisiin.
Syynä puolen vaihtoon oli jo
pitkään jatkunut keskustaaatteen alasajo sekä kyvyttömyys ja haluttomuus puolustaa maaseudun asioita.
- Kyllästyin ja petyin
Keskustaan monestakin
syystä. Keskusta-aate on
käytännössä täysin kuollut,
ja maatalouden kehittämispolitiikka on ollut huonolla tolalla jo vuodesta 1983
saakka. Suomalaisten etujen
ajaminen EU:ssa on myös
täysin unohtunut.
Bioenergian tuottamisessa olisi valtavia tulevaisuuden mahdollisuuksia
maaseudulle, johon panostamalla saataisiin myös
ihmisille työtä ja toimeentuloa, mutta Vanhasen hallitus puuhaa vain ydinvoimaloiden parissa. Laman
kustannukset
halutaan
kaataa taloudellisesti jo
ennestään tiukoilla olevien
kuntien niskoille. Tehtyjen
maatalousratkaisujen seurauksena esimerkiksi eteläinen 141-tuki ja pohjoinen
142-tuki on lähes tuhottu ja
suomalaiset viljelijät joutuvat maksamaan kallista hintaa maaseudun alasajosta.
Perussuomalaiset
pienen ihmisen asialla
Puolueen vaihtaminen on
aina vaikea henkilökohtainen ratkaisu. Siinä sulkee
takanaan monia ovia samalla kun uusia avautuu. YliRahnasto kuitenkin koki,
ettei Keskustalla ollut hänelle enää mitään uutta annettavaa. Nyt hän haluaa tarjota
eri järjestöjen ja Keskustan
tehtävissä kahdenkymmenen
vuoden aikana kertyneen
kokemuksensa auttaakseen
rakentamaan kasvavaa ja

elinvoimaista puoluetta merkittäväksi
yhteiskunnalliseksi
vaikuttajaksi.
- Mielestäni Perussuomalaisissa
on hyvä meininki
ja
oikeanlainen
asenne. Puolue on
pienen ihmisen asialla, puolustaa heikompia ja aidosti
ajaa niitä asioita
joita sanoo edustavansa. Itse ajattelen
monista asioista
samalla lailla kuin
Perussuomalaiset.
Kokenut
ja vahva
vaikuttaja
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Kauhajokelainen maanviljelijä ja
pitkäaikainen keskustalaisvaikuttaja
Sami Yli-Rahnasto kypsyi lopullisesti
Keskustan aatteettomuuteen ja
maaseutua syrjivään epäonnistuneeseen politiikkaan ja liittyi kasvavaan, elinvoimaiseen ja lahjomattomaan puolueeseemme.

Sami Yli-Rahnasto
siirtyi puolueeseen
ja samalla Perussuomalaisten valtuustoryhmään
Kauhajoen kaupunginvaltuustossa virallisesti 9.11.,
jossa hän on istunut vuodesta 1997 saakka Keskustan edustajana. Tällä
hetkellä Yli-Rahnasto on
muun muassa Kauhajoen
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja, Suupohjan elinkeinoyhtymän
hallituksen puheenjohtaja,
MTK-Kauhajoen johtokunnan puheenjohtaja, MTKEtelä-Pohjanmaan liiton
johtokunnan jäsen, Faba
Sika Oy:n hallituksen jäsen,
Suomen Sianjalostus Oy:n
hallituksen puheenjohtaja,
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin hallintoneuvoston
jäsen sekä Kauhajoen Ruokamessujen messutoimikunnan varapuheenjohtaja, eli
aivan vähäisestä poliittisesta vaikuttajasta ei ole kyse.
Poliittisen uransa YliRahnasto aloitti Nuoren
Keskustan Liitossa vuonna
1989 ensin Kauhajoen osaston puheenjohtajana, EteläPohjanmaan piirin puheenjohtajana 1993-95 ja Liiton
varapuheenjohtajana 199597. Vuonna 1995 hän oli
kansanedustajaehdokkaana

Keskustan listoilla keräten
tuolloin 1850 ääntä. Vuodesta 1997 hän on istunut
Kauhajoen kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa,
nyt siis valtuuston 2. varapuheenjohtajana.
Koulutukseltaan YliRahnasto on agrologi. Hän
toimi Ilmajoen kunnan maaseutuasiamiehenä vuosina
1991-94 jonka jälkeen toimi EU:n maaseutuyritysten
yhteistyön kehittämishankkeessa vetäjänä vuoteen
–98, jolloin jäi päätoimiseksi
maanviljelijäksi sikatilalleen.
Yli-Rahnasto on naimisissa
ja hänellä on kolme lasta väliltä 5-13 vuotta.
Puoluetoimisto ja PerusSuomalainen-lehti toivottavat uuden jäsenen tervetulleeksi puolueeseen ja onnittelevat viisaasta ratkaisusta.
Muidenkin keskustalaisten,
jotka vielä uskovat Santeri
Alkion arvoihin, kannattaisi
muistaa ettei alkiolainen aate maaseudun ja sorrettujen
puolustamisesta ole Suomessa kuollut vaan elää edelleen
vahvana kasvavan ja voimistuvan Perussuomalaisetpuolueen ideologiassa.

RKP harrastaa
uhkailupolitiikkaa

Viime päivinä ovat suomenruotsalaiset ärhennelleet oikein urakalla.
Meno on kuin tuttipulloikäisten hiekkalaatikkoleikeissä.
Kansanedustaja
Anna-Maja Henriksson
uhkaili Ahvenanmaan
irtautuvan Suomesta, jos
Suomi ja sen viranomaiset eivät puhu ruotsia ahvenanmaalaisten kanssa.
Oma vastaukseni on: jos
se näin vähästä on kiinni niin hej på dej. Tiedän monta kotimaista
kohdetta, jonne voimme
ohjata Ahvenanmaalle
nyt valuvat kymmenien
miljoonien eurojen tukirahat. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten
saarivaltio pärjäisi omillaan. Eiköhän se olisi
unioninlaajuisen kehitysavun kohde muutaman
pakkastalven jälkeen.
Maahanmuutto- ja
eurooppaministeri Astrid
Thors on viime aikoina
soutanut kovassa vastatuulessa ja aivan aiheesta. Omat hallituskumppanitkin ovat alkaneet
karsastaa häntä, kun sisäministeriön tutkimuksessa on paljastunut Suomen olevan varsinainen

onnela maahanmuuttajille,
vaikka muuta on Thors
antanut ymmärtää. Meiltä
saatava ”diskoraha” ja ilmaiset asunnot ovat herättäneet huomiota ulkomaita
myöten, kun egyptiläinen
suurilevikkinen lehtikin
ylisti Suomea islaminuskoisten maahanmuuttajien
paratiisiksi.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin puolestaan puhuu mielellään
rasismia vastaan. Hyvä.
Rasismi on minunkin mielestäni kauheaa. Mutta eikö
ministerin puheilta mene
pohja pois, jos hän uhkaa hallituksessa ollessaan
nyrkkiä pöytään paukuttamalla vaatia pienelle, syntyperäänsä vetoavalle ihmisryhmälle erityiskohtelua?
Sopii kysyä, kohdellaanko
suomenkielisiä eriarvoisesti, kun julkisuudessa olleiden tietojen mukaan muutamilla paikkakunnilla ovat
ruotsinkieliset koulut ohittaneet sikainﬂuenssarokotusjonoissa suomenkieliset
oppilaitokset?
Ruotsalaisen Kansanpuolueen puheet suvaitsevaisuudesta ovat muutenkin melko toispuoleisia,
kun muistetaan RKP:n jakavan perustajajäsenensä

Axel Olof Freudenthalin
(1836-1911) nimissä mitalia ruotsin kielen edistämisestä Suomessa. Kyseisen
mitalin ovat saaneet muun
muassa Paavo Lipponen ja
Elisabeth Rehn.
Kyseinen herra Freudenthalin svekomaanis-rasistiset
ajatukset voidaan kiteyttää
L. A. Puntilan 1944 tekemässä väitöskirjassa esitettyihin teeseihin freudenthalilaisten maailmasta, jossa
”ruotsia puhuva sivistynyt
luokka kuuluu ruotsalaiseen
kansallisuuteen, joka näin
ollen oli ollut ja on edelleenkin valtiaskansa” tai jossa
”ruotsalaisen talonpojan
mielestä suomalainen ammattitoveri on alempi olento, erämaiden pölkkypää,
joka kaikissa suhteissa on
hänestä jäljessä.”
Mielestäni suomalaiset
ovat tasaveroinen kansa
muiden kansojen joukossa.
Ei kenenkään yläpuolella,
eikä kenenkään alapuolella.
Milloin tämän päivän RKP
irtisanoutuu myös käytännön teoin Freudenthalin
ajatuksista ja heittää ensi
alkuun rasistin nimissä jaettavan mitalin historian
romukoppaan?
Pentti Oinonen

Teksti: Mika Männistö

PerusSuomalainen 1/2010 ilmestyy
Työttömille luottohelpotusta yritysten käynnistämiseen
Euroopan parlamentti tuki tiistaina 15. joulukuuta
lainsäädäntötoimia, joilla
helpotetaan luottojen saantimahdollisuutta pienyritysten käynnistämiseen. Tuki
on tarkoitettu niille, jotka
ovat menettäneet tai vaarassa menettää työpaikkansa.

Uuden niin kutsutun eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tarkoituksena on lisätä mikroluottojen saanti- ja käyttömahdollisuuksia ihmisille, jotka
haluavat perustaa hyvin pieniä yrityksiä (korkeintaan
10 henkilöä ja liikevaihto

enintään 2 miljoonaa euroa)
ja joilla on vaikeuksia saada luottoa tavanomaisilta
luottomarkkinoilta. Luoton
määrä voi olla korkeintaan
25 000 euroa.
Uuden järjestelyn on
tarkoitus olla voimassa
vuoden 2010 alkupuolella.

15.1.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 6.1.2010.
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Perussuomalaiset Nuoret
menestyksekkäästi mukana Studia-messuilla
Perussuomalaiset Nuoret oli
jo kolmatta kertaa mukana
valtakunnallisilla Studiamessuilla Helsingin messukeskuksessa 2.-3.12. Messuilla oli yli 8000 kävijää.
Pääosa messuvierailijoista
on alle 20-vuotiaita nuoria
opiskelijoita.
Studia-messuille lähdetään pääosin etsimään
informaatiota
tulevista
opiskelupaikoista, ja moni
löytääkin kattavasta messutarjonnasta mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia,
joita lähteä opiskelemaan.
Myös opiskelijakaupungit
mainostavat itseään.
Vaikka toisin väitetään,
nuoria kiinnostavat myös yhteiskunnalliset asiat. Niinpä
puolueiden nuorisojärjestöt
ovat vahvasti edustettuina
messuilla. Kaikilla on omat
osastonsa ja kilpailu siitä,
kenen osastolla vierailee eniten nuoria, on kova. Tässä
kilpailussa Perussuomalaiset
Nuoret olivat todennäköisesti kärkisijoilla, sillä kojullamme vieraili kahden päivän aikana yli 1500 messuvierasta.

Päähoukuttimena olivat
varmaankin ilmaiset arvat
pienine palkintoineen ja
PerusS –karkit, mutta osansa messumenestyksessä oli
myös perussuomalaisella
politiikalla, josta nuoret
tuntuivat olevan aika tavalla hyvin perillä. Selkeästi tiedostettiin puolueen
maahanmuuttokriittisyys,
EU:n vastustaminen sekä
halu kieliopintojen muuttamisesta nykyistä vapaavalintaisempaan suuntaan.
Niin ikään oli tiedossa, että
puolueemme kannattaa ns.
perinteisiä arvoja.
Nämä kantamme herättivät messuvierailijoissa sekä voimakasta kannatusta
että voimakasta vastustusta
enemmistön suhtautuessa
puolueeseen ja sen nuorisojärjestöön positiivisesti.
Päähuomio oli, että verrattuna muiden puolueiden nuorisojärjestöihin, meitä selvästi
keskimääräistä enemmän
kannatetaan vahvasti tai vastustetaan vahvasti ja meistä
keskustellaan keskimääräistä enemmän. Herätämme

Mikael Lith ja Hannu Niemi Vaasasta olivat PerusS Nuorten osastolla päivystäjinä yhdessä Vesa-Matti Saarakkalan ja
Heikki Tammisen kanssa.

Terhi Luukas ja Nea Orlow ovat Helsingin PerusS Nuorista.

siis tunteita. Ensimmäistä
kertaa osastollamme kävi
useiden nuorien ”lähetystöjä” tenttaamassa poliittisia
kantojamme ja kilpakumppaneille kelpasivat karkkien
lisäksi ensimmäistä kertaa
myös esitteemme ja periaateohjelmamme. Jotakin on siis
tapahtunut ja tapahtumassa
poliittisella kentällä: Politiikka on liikkeessä.

Perussuomalaisten
Nuorten osasto mustavalkoisessa ulkoasussaan oli
huomiota herättävä ja siten
toimiva. Joku kysäisikin,
miksi moisiin väreihin olette päätyneet? Syy on juuri se, että mustavalkoinen
väriyhdistelmänä kiinnittää
helposti huomion, herättää
jo itsessään yllättävän paljon tunteita ja toisaalta se

kuvastaa myös hyvin sitä,
että me tarjoamme selkeitä
vastauksia kokonaisvaltaisiin poliittisiin kysymyksiin. Myös Timo Soinin presidentinvaalijuliste ”Oikea
mies presidentiksi” herätti
osaston seinällä huomiota.
Vasta valmistuneet nuorisojärjestön esitteet vuodelle 2010 saivat messuilla
ensimmäiset omistajansa ja

vuoden 2008 lopulta oleva
periaateohjelma oli sekin
kiinnostavampi kuin koskaan. Kaiken kaikkiaan panostus messuihin oli tälläkin
kertaa kannattava ja kokemusta kertyi myös messuporukalle: V-M Saarakkala,
Simo Grönroos, Simon Elo,
Mikael Lith, Hannu Niemi,
Nea Orlow, Heikki Tamminen ja Terhi Luukas.

PerusS Nuorten hallitus:

Minareettien kieltoa harkittava myös Suomessa
Perussuomalaisten Nuorten mielestä minareettien
kieltäminen ei ole uskonnonvapauskysymys, sillä
niiden käyttö ei ole edellytys islamilaisen uskon harjoittamiselle. Koraanissa
tai muissa islamin pyhissä
kirjoituksissa minareetteja ei mainita. Tätä asiaa
Suomessa ei ole riittävästi
huomioitu.
ETNO:n puheenjohtaja
Ritva Viljanen sanoo järjestön kannanotossa (Etnisten
suhteiden neuvottelukunta
4.12.2009), että Sveitsissä
olisi moskeijoita vain neljä,
vaikka maassa on 150 moskeijaa ja neljä minareettia.

Maltillisten arvioiden
mukaan Euroopan väestöstä yli 20 prosenttia on muslimeita vuoteen 2050 mennessä (Telegraph 8.8.2009),
mutta tämä suhde on jo
tosiasia useissa Euroopan
kaupungeissa.
Poliittisen korrektiuden
liekaan itsensä kietonut
poliittinen eliitti ei uskalla
nostaa tätä demograﬁsta
tosiasiaa esille, vaikka sillä
on demokraattisessa järjestelmässä väistämättömät
seuraukset myös valtasuhteille. Poliittisen islamilaisen liikkeen vaatimukset
tuskin vähentyvät tulevaisuudessa.

Nuorten hallitus kokoontui 5.12. Tampereella.

Pidämme minareettikysymystä tärkeämpänä kuin
sisäministeri Anne Holm-

lund (kok.), jonka mielestä
minareetit ovat kaupunkisuunnittelukysymys (Aa-

mulehti 2.12.2009). Uskonnollisen merkityksen
puuttuessa minareeteista on
tullut osoitus islamilaisen
lain vallasta alueella. Minareettien laaja rakentaminen
olisi yksi askel kohti Euroopan islamisaatiota.
Iltalehden teettämässä kyselyssä 31 prosenttia suomalaisista kannatti
minareettien kieltoa (Yle
5.12.2009). Sveitsissä 37
prosenttia kannatti kieltoa
viikkoa ennen äänestystä,
mutta lopulta 57 prosenttia
äänesti sen puolesta. Perussuomalaiset Nuoret uskovat,
että neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä enemmis-

tö suomalaisista olisi kiellon
kannalla. Helsingin Sanomien nettikyselyssä 62 % vastaajista oli sitä mieltä, että
minareettien kieltäminen on
järkevää (HS 30.11.2009).
Vastanneita oli yli 12 000.
Perussuomalaiset Nuoret kannattavat Suomessa
uskonnonvapautta, mutta
uusien minareettien rakentamisen kieltämistä olisi näillä
perusteilla harkittava. Minareettikysymys tulee ratkaista
demokraattisesti ennen kuin
ensimmäistäkään minareettia rakennetaan Suomeen.
Suomi on osa Eurooppaa eikä siten immuuni maanosan
ilmiöille.
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Inarin ja Ylä-Lapin perussuomalaiset
järjestäytyivät
Viime
kunnallisvaalien
kannatuksen innostamina
päättivät perussuomalaista
ajattelutapaa ja oikeudenmukaisuutta peräävät inarilaiset 6.12.2009 perustaa
oman yhdistyksen. Perustajat kokoontuivatkin Saariselän metsässä Husky &
Co:n tiloissa. Yhdistyksen
nimeä harkitessaan 12-henkinen perustava kokous
päätti valita sellaisen nimen,
johon muidenkin ylälappilaisten kuin inarilaisten olisi
mahdollista liittyä. Nimeksi
valittiin Inarin ja Ylä-Lapin
perussuomalaiset ry.
Muutosta tarvitaan
Kokous sujui mutkattomasti perussuomalaisessa
hengessä itsenäisyyspäiväPerustamiskokouksen osanottajia. Molemmat kuvat otti Marja Vaaralahti.

Perustajapuheenjohtaja ja kokoon kutsuja Esa Lindholm.

kynttilöiden loimussa, olipa joku Marskinkin kuvan
nostanut seinälle tapausta
tarkkailemaan. Nyt perustettu paikallisosasto toimii
Perussuomalaisten Lapin
piirin alaisuudessa, joka
puolestaan toimii suoraan
Helsingissä toimivan puoluehallituksen alaisuudessa.
Inarin ja muun Ylä-Lapin
asioista voi ottaa jatkossakin yhteyttä kokouksen
valitsemaan
hallituksen
puheenjohtajaan Esa Lindholmiin osoitteeseen esa.
lindholm@gmail.com tai
puhelimella 0400 693 071.

Nyt tarvitaan
näkyvyyttä
Esa Lindholm toteaa, että
nyt kun yhdistys on perustettu, luulisi myös muiden
puolueryhmittymien jo viimeistään ottavan yhteyttä
myös perussuomalaisiin.
Esa Lindholmin mielestä
oli poliittisesti typerää tai
ainakin ajattelematonta
olla millään tavalla huomioimatta lähes sadan
äänestäneen kuntalaisen
mielipidettä, kun vaaliliitot
jakoivat mm. lautakuntapaikkojaan jopa sellaisille,

jotka eivät olleet edes ehdokkaina kuntavaaleissa!
Esa Lindholm jatkaa,
että nykyinen valtuusto
toimii ehkä oikein, ehkä ei.
Kun perussuomalaisilla ei
ole päätöksentekoon osallistumis- eikä puheoikeutta,
niin asioiden reaaliaikainen
seuranta on ollut kovin vaikeaa. Mutta ainakin muutamien valtuutettujen kohdalla ilmassa on räikeän läpinäkyvää omaneduntavoittelua ja joidenkin kohdalla
on ikävä huomata, että ne
asiat, joista he ennen omaa
valintaansa hurjina raak-

kuivat, ovatkin nyt heidän
omia syntejään. Muutosta
siis tarvitaan vakavasti yhä
edelleen.
Lähitulevaisuudessa
uuden yhdistyksen hallitus
kokoontuu ja järjestäytyy.
Teemme myös perussuomalaisen toimintastrategian
kuntalaisten jokapäiväistä
elämää varten: miten voimme omalla toiminnallamme
puuttua nyt olemassa oleviin epäkohtiin, auttaa apua
tarvitsevia ja organisoida
mm. vapaaehtoistyötämme
niin, että se konkreettisesti
toimii ja myös näkyy.

Jari Lindström Kymen piirin johtoon
Kymen Perussuomalaisten
syyskokous pidettiin tällä
kertaa Haminassa, Varuskuntakerhon tiloissa. Väkeä oli saapunut paikalle
todella ennätyksellisen paljon. Jäsenmäärän kasvaessa kasvaa myös aktiivisten
joukko. Hienoa!
Syyskokouksen päätettävänä olivat pitkälti henkilövalinnat. Näiden lisäksi
käsiteltiin asioita laidasta laitaan. Suurimman huomion
tuntui kuitenkin vievän piirin puheenjohtajan valinta.
Kahta nimeä esitettiin
ja kannatettiin. Se tarkoitti sitä, että asia ratkaistiin
vaaleilla. Äänioikeutettuja
jäseniä oli paikalla 41. He
valitsivat uuden puheenjohtajan. Ehdolle oli esitetty
Juho Eerolaa ja allekirjoittanutta, Jari Lindströmiä.

Suljetun lippuäänestyksen ja tarkan valvonnan alla käyty vaali oli jännittävä.
Ääniä annettiin 41, yhtään
tyhjää ei jätetty ja yhtään ei
hylätty.
Tulos oli Jari Lindström
21 ääntä ja Juho Eerola 20
ääntä. Näin yhden äänen
erolla sain puheenjohtajan
nuijan käteeni seuraavaksi
toimikaudeksi. Eipä se tuon
tiukemmalle olisi voinut
mennä.
Tässä kohtaa haluan
kiittää luottamuksesta ja
muistuttaa, että oli vaalin
tulos mikä tahansa, niin
sitä tulosta pitää kunnioittaa. Sanoin tämän ennen
vaalia ja sanon saman nyt.
Ja aivan samoin teki Juho
Eerola. Hän toimi mielestäni todella ryhdikkäästi ja
seisoi välittömästi sanojensa

takana. Onnitteli ja kertoi
antavansa tukensa uudelle
puheenjohtajalle. Suuri kiitos Juholle!
Meillä on piirissä kova
työ edessä ja siihen työhön
tarvitsemme paitsi kaikkia
nyt mukana olevia, niin
myös uusia toimijoita. Se
onkin suurin haasteemme
jatkossa. Kasvattaa tekevien määrää. Saada PS sel-

laiseksi puolueeksi piirissä,
että meillä on jatkossa yhä
isompi rooli päätöksien tekoon.
Kannatuksemme on ollut nousussa koko 2000-luvun lopun ja siihen ei saa
tuudittautua, että se olisi
niin jatkossakin. Kannatus
ei tule automaattisesti ilman, että sen eteen ei tehtäisi työtä. Yhdessä!

Kokous valitsi myös
piiritoimikunnan:
Varsinaiset jäsenet(15): Juho
Eerola, Janne Nyholm, Raul
Lehto, Freddy van Wonterghem, Maritta Tinkanen,
Eliisa Timonen, Kari Hänninen, Juha-Pekka Koponen,
Ukko Matti Bamberg, Jari
Lindström(pj.), Erkki Saarimäki, Carita Ylönen, Unto Sottinen, Jani Mäkelä ja
Marja-Leena Leppänen
Yleisvarajäsenet(9): Auli
Kangasmäki, Satu Virtala,
Liisa Lajunen, Roope Mänttäri, Martti Tamminen, Kimmo Viitanen, Mika Takala,
Petri Luumi, Anssi Tähtinen
Hyväksyimme lisäksi
toimintasuunnitelman, annoimme evästyksiä eri toimielimissä toimiville ja kävimme hyvän yleiskeskustelun.
Kaiken kaikkiaan lähes

neljätuntinen kokous oli todella hyvä siksi, että asioista puhuttiin. Niinhän pitää
ollakin. Juuri nämä päättävät kokoukset ovat oikea
foorumi tuoda asioita esille. Juuri näissä pitää ottaa
kantaa. Ja jos siltä tuntuu
niin vaikka äänestää. Se on
käsittääkseni demokratiaa.
Yhdessä tekemällä me
saamme parhaan tuloksen
ja vinkistä vaari, en laittanut yhdenkään valitun henkilön kohdalle kotipaikkakuntaa. Myö ollaa kaikki
Kymen piiristä.
Kiitän lopuksi kaikkia
paikalle saapuneita erittäin
suuresta aktiivisuudesta. Ja
Kiitos eritoten kokouspaikan valinneelle ja varanneelle Hannu Järviselle.
Jari Lindström
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Kainuu haluaa paikan eduskuntaan
Perussuomalaisten Kainuun
piiri piti syyskokouksensa
Kajaanissa hotelli Kainuun
Portissa 28.11. Puhetta kokouksessa johti Yrjö Puurunen Suomussalmelta ja
sihteerinä toimi Jaana Sankilampi Kajaanista.
Piirin puheenjohtajana
jatkaa äänestyksen jälkeen
Pentti Kettunen Kajaanista. Hän voitti vastaehdokkaansa Paavo Arffmanin
Paltamosta äänin 11-4. Äänioikeutettuja kokouksessa

olivat sääntöjen mukaan
paikallisosastojen nimeämät puolueen jäsenet.
Piiritoimikuntaan valittiin yksimielisesti: Pertti
Ahlqvist, Jaakko Kettunen,
Toivo Kyllönen, Matti Pehkonen, Janne Suutari ja Ari
Tihinen Kajaanista, Paavo
Arffman ja Lasse Oikarinen
Paltamosta, Unto Hyyryläinen Ristijärveltä ja Yrjö
Puurunen Suomussalmelta.
Varajäseniksi yksimielisesti: Eija Hakkarainen, Elvi

Kielteinen kanta kunnalliseen
puoluetukeen
Kainuun piirikokouksessa keskusteltiin mm. hallituksen kaavailemasta uudesta kunnallisesta puoluetuesta.
Perussuomalaisten Kainuun piirin syyskokous suhtautuu kielteisesti kaavailtuun kunnalliseen puoluetukeen.
Puolueet saavat jo nyt veronmaksajien varoista liikaakin tukea ja ennen kaikkea kuntatasolla on tultava toimeen talkootyöllä ja omaehtoisella varojen keräyksellä
esim. talkoilla ja järjestöväen lahjoitusten turvin.
Piirikokous ihmettelee sitä, että aina kun on kyse
rikkaiden ja hyväosaisten asioista tai puolueiden rahoituksesta, suuret puolueet löytävät toisensa ja ovat
yksimielisiä. Hyvä esimerkki on juuri alkanut keskustelu eläkekatoista. Jos on kyse vähäosaisten, esimerkiksi
pienten eläkkeiden heikennyksistä, yhteinen näkemys
löytyy kokoomuksesta vasemmistoliittoon mutta rökäle-eläkkeisiin ja muihin suuriin tuloihin ei haluta kajota.
Piirikokous ei luota pääministeri Matti Vanhasen
ehdotuksen toteutumiseen, että suurituloisille hallitus
ehdottaisi erityisen lisäveron viideksi vuodeksi, jolla
myös suurituloiset ja rikkaat pantaisiin osallistumaan
lamatalkoisiin. Piirikokous katsoo, että tällaiset Vanhasen puheet on tarkoitettu vain kepun oman kentän
rauhoitteluun ja kepun ensi kesän puoluekokouksen
puheenjohtajavaalin täkyksi. Keskusta on ajautunut
hallituksessa kokoomuksen talutusnuoraan ja näillekin
hyväosaisten ja rikkaiden verotuksen kiristämispuheille
on Vanhanen varmaankin joutunut pyytämään kokoomuksen ja sen puheenjohtaja Jyrki Kataisen luvan.

Pentti Kettunen johtaa Perussuomalaisten Kainuun piiriä jatkossakin.

Jaanus-Nykänen ja Jaana
Sankilampi Kajaanista, Jouko Miettinen Kuhmosta ja
Kalle Moilanen Vaalasta.
Puheenjohtaja Kettunen
piti mahdollisena Perussuomalaisille saada jopa
2-3 edustajapaikkaa Oulun
vaalipiiristä. Yhden läpimenijöistä tulee olla hänen
mukaansa Kainuusta.
Uusi hallintomalli
pienten kuntien
riesana
Kokouksessa puhuttivat
erityisen paljon kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen

yhteydessä lanseerattu Kainuun maakunnallinen hallintomalli, joka ei ole tuottanut säästöjä ja on toisaalta rapauttanut kuntademokratiaa. Pienet kunnat ovat
olleet helisemässä Kajaanin
kokouksissa. Kainuun mallia ei kuitenkaan voida pitää
täysin epädemokraattisena,
koska kainuulaiset ovat
saaneet äänestää suoralla
kansanvaalilla edustajansa
maakuntavaltuustoon, jolle
kunnat ovat siirtäneet valtaansa. Pienille kunnille uusi hallintomalli on kuitenkin
merkinnyt sitä, että ne eivät
enää samalla tavalla pysty

itse päättämään asioistaan
kuin ennen.
Perussuomalaiset
mukaan hallitukseen
2011?
Paikalla kokouksessa vieraili myös puolueen 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala. Hän piti tärkeänä,
että puolue ajaa vaaleihin
yhtenäisenä. Silloin on suurempi todennäköisyys myös
tulla vaaleista yhtenäisenä
ja siten onnistua. Puolueen
veri punnitaan vasta vaalien
jälkeen: Siten on toimittava,
että eri vaihtoehdot ovat
realistisia.

Hallitukseen Perussuomalaisten ei pidä ehdoin
tahdoin mennä. Asian ratkaisee hallitusohjelma ja se,
paljonko ministeripaikkoja
olisi tarjolla. Myös eduskuntaryhmän yhtenäisyys
on merkittävä tekijä. Jos
ohjelmasta tulisi mieluisa ja
Perussuomalaiset pääsisivät
mukaan hallitukseen sitä tekemään, olisi senkin jälkeen
oltava tarkkana, että ohjelmaa myös noudatetaan.
- Käydään nyt kuitenkin vaalit ensin, Saarakkala
lopuksi totesi maakuntalehden paikalla vierailleelle
toimittajalle.

Tasapuoliset palvelut myös maaseudulle
Pohjois-Savon Perussuomalaiset kokoontuivat sunnuntaina 21.11. Iisalmeen toritapahtuman ja syyskokouksen merkeissä. Aamupäivän
toritapahtuman kahvitarjoilu, musiikkiesitykset torilavalla ja piirin puheenjohtajan, kansanedustaja Pentti
Oinosen puhe keräsivät kahvikuppimenetelmällä laskettuna 150 hengen yleisön.
Syyskokouspaikalla Luma-keskuksen Iisalmi-salissa valittiin piirin puheenjohtaja ja piiritoimikunnan
jäsenet vuodelle 2010. Kokoukseen osallistui 26 perussuomalaista. Piirin puheenjohtajana jatkaa Pentti
Oinonen. Piiritoimikuntaa
lavennettiin muutamalla
jäsenellä kattavan maakunnallisen edustuksen turvaa-

miseksi. Puheenjohtajisto
sekä muut toimihenkilöt
täydentyvät ensi vuonna
järjestäytymiskokouksessa.
Piiritoimikuntaan
tulivat valituiksi:

Kuosmanen (Maaninka), Liisa Salmi (Pielavesi), Kauko
Hiltunen (Lapinlahti), Risto
Simonen (Vesanto), Jouko
K. Kyyrö (Vieremä), Jukka
Rekola (Siilinjärvi), Harri
Väänänen (Varpaisjärvi).

Jäseneksi: Eino Miettinen
(Kaavi), Pekka Keto (Varkaus), Heli Komulainen
(Kuopio), Hannu Heiskanen
(Kuopio), Antti Rantakokko (Kuopio), Kaija Räsänen (Kuopio), Sirpa Kulin
(Kuopio), Mika Wallius
(Juankoski), Jukka Kotimäki (Siilinjärvi), Anneli Suutarinen (Sonkajärvi), Ritva
Ålander (Sonkajärvi), Mauri
Knuutinen (Kiuruvesi), Eero
Väisänen (Iisalmi), Markku
Pesonen (Leppävirta), Martti
Pohjolainen (Juankoski), Jari

Varajäseneksi: Veikko Herranen (Kuopio), Pauli Ruotsalainen (Kuopio), Esa Mähönen (Sonkajärvi), Pekka
Ahonen (Kiuruvesi), Timo
Lappalainen (Iisalmi), Eija
Husu
(Kiuruvesi), Mikko Kähäri (Varkaus), Jani
Alanen (Sonkajärvi), Arto O. Ikäheimo (Pielavesi),
Erkki Korhonen (Nilsiä),
Toivo Rissanen (Rautavaara), Pentti Tolvanen (Juankoski), Jaakko Lappeteläinen (Lapinlahti), Tellervo
Ahonen (Varpaisjärvi).

Pohjois-Savon
Perussuomalaisten
julkilausuma:
- Perussuomalaiset eivät
hyväksy eriarvoisuutta pienituloisten ja suurituloisten
välillä
- Perussuomalaisten mielestä ei ole oikein, että maahanmuuttajille maksettavat
toimeentulotuet voivat olla
suurempia kuin kantaväestön vähäosaisille, kuten
työttömille tai yksinhuoltajille, maksettavat toimeentulotuet
- Perussuomalaisia huolestuttaa, ettei maaseudun
autioitumiseen kiinnitetä
riittävästi huomiota. Valtiovallan täytyy turvata tasapuoliset palvelut ja mahdollisuudet myös pienemmille
paikkakunnille.
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Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa 14.12.2009, puhujana Raimo Vistbacka:

■ PUOLUETOIMISTO

Synkkä vuosi edessä
Suomen talous on kärsinyt
taantumasta viime talvesta lähtien. Viime viikolla
tulleet tiedot kertovat, että
taantuma olisi vihdoin taittumassa ja talous kääntymässä heiveröiseen kasvuun.
Talouden syöksykierre näyttäisi siis pysähtyneen, mutta
epävarmuustekijöitä on niin
Suomen kuin muunkin maailman talouskehityksessä
edelleen runsaasti.
Kuluva talvi tullee muodostumaan etenkin työllisyyden kannalta synkäksi.
Rekisteröityjen työttömien
määrä olisi arvioiden mukaan kasvamassa jopa 300
000 henkeen. Taantuma
tulee siten vaikuttamaan
yhä useampaan kotitalouteen. Osin sen seurauksena
valtion reaalitalous näyttää valitettavasti vielä ensi
vuonnakin heikkenevän.
Erityisen huolestuttavia ovat ne tiedot, joiden
mukaan 15-24-vuotiaiden
kohdalla työttömyysaste
olisi nousemassa jopa yli
20 prosentin. On suuri vaara, että nämä nuoret työttömät syrjäytyvät, jolloin
heitä on vaikea palauttaa
yhteiskunnan aktiiviseksi
työvoimaksi. Koulutuksen
ja työelämän ulkopuolella
on sitä paitsi jo nyt aivan
liian suuri joukko nuoria,
etenkin nuoria miehiä.
Mikäli emme pysty tarjoamaan nuorille koulutusta
ja työtä, maamme veropohja tulee pettämään tulevaisuudessa.
Elvytystä jatkettava
Tässä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää pitää rattaat
pyörimässä. Perussuomalaisten mielestä järkeviä elvytystoimia pitää edelleen jatkaa
eikä hallituksen tule tiukasti
pidättäytyä asettamissaan
menokehyksissä. Toimien
pitää olla työllistäviä eli sen
kaltaisia, että lyhentäessään
nyt otettavaa valtionvelkaa
tuleva sukupolvi näkee, että
olemme käyttäneet sen järkevällä tavalla.
Etenkin pienituloisten
ostovoimaa olisi mielekästä kohentaa kotimaisen
kulutuskysynnän kasvattamiseksi ja palvelutuotannon tukemiseksi. Joissain
maissa on kokeiltu esimerkiksi 500 euron suuruisen
"kerta-annoksen" antamista jokaiselle pienituloiselle.
Perussuomalaisten mielestä tätä voisi hyvin harkita
Suomessakin, sillä eläähän
meillä virallisen köyhyysra-

jan alapuolella arviolta 700
000 ihmistä, joista noin 200
000 on eläkeläisiä.
Meillä on kymmeniätuhansia eläkeläisiä, joiden
on tultava toimeen pelkällä
kansaneläkkeellä. Jokainen
voi arvioida, minkälaista
elintasoa tuollaisella eläkkeellä voi ylläpitää suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti vielä, kun erilaisten
palvelujen omavastuita ja
hintoja koko ajan korotetaan. Eläkkeiden jälkeenjääneisyys johtuu monelta
osin epäoikeudenmukaisesta taitetusta indeksistä.
Valtiovallan lisäksi jokainen kansalainen voi kantaa kortensa kekoon laman
nujertamiseksi. Jos jokainen
suomalainen käyttäisi yhden
euron enemmän kuukaudessa kotimaisiin tuotteisiin ja
palveluihin, syntyisi tuhat
uutta työpaikkaa vuodessa.
Näin vähentäisimme kansantaloutemme riippuvuutta
viennistä.
”Tuottavuus”ohjelma
Viime viikolla käsitellystä tarkastusvaliokunnan
mietinnöstä kävi ilmi, että
valtion tuottavuusohjelmassa on käytetty sanaa
"tuottavuus" mielestämme
harhaanjohtavasti. Tuottavuusohjelmassa henkilömäärän vähentäminen on
ollut itsetarkoitus. Tämä on
johtanut monilla valtionhallinnon sektoreilla kohtuuttomiin tilanteisiin niin henkilöstön kuin toiminnankin
osalta esimerkiksi Tullissa,
poliisissa, Rajavartiostossa,
syyttäjälaitoksessa ja oikeusistuimissa.
Veteraanit
unohdettu jälleen
Talvisodasta on 70 vuotta.
Hallituksen budjettiehdotus
on jälleen kerran mielestämme tyly veteraaneja ja
kotirintamanaisia kohtaan.
Määrärahoja supistetaan kuluvasta vuodesta yli 30 miljoonaa euroa. Lisäystä ei tullut valtiovarainvaliokunnassakaan. Perussuomalaisten
mielestä veteraanikuntoutuksen resurssit ovat aivan liian
vähäiset. Entä minne hallitus
ja valiokunta ovat unohtaneet sotaorpojen kuntoutustoiminnan aloittamisen?
Omaishoitajat puolestaan tekevät arvokasta työtään ympäri vuorokauden
olemattomalla korvauksella. Sitä ei kuitenkaan tehdä
tasa-arvoiselta pohjalta.

Kunnat päättävät omaishoidosta ja sen suuruudesta. Kun kuntien talous on
tiukoilla, eriarvoisuus korostuu. Perussuomalaiset
edellyttävät, että omaishoidon tuki siirretään Kelan
kontolle ja siitä tehdään
subjektiivinen
oikeus.
Myös vanhustenhoidolle
on saatava selkeä ja velvoittava laki.
Huonokuntoiset tiet
Valiokunta ei esitä perustienpitoon lainkaan lisärahoitusta. Ensi vuodelle esitetty
summa ei kata lähellekään
niitä suuria parannustarpeita, joita tiestöllämme
on. Esitetyillä määrärahoilla tieverkon rapistuminen
jatkuu. Mikäli perustienpitoon ei saada huomattavaa
lisäpanostusta, mitä ilmeisimmin ainoaksi vaihtoehdoksi jää tulevaisuudessa
se, että isoja investointeja
on yksinkertaisesti tehtävä
vähemmän ja näitä varoja
on siirrettävä perustienpitoon ja teiden ylläpidon rahoitukseen.
Julkisestikin on jo esitetty arveluja siitä, kuinka monia ihmisiä on vammautunut tai menettänyt henkensä
heikossa kunnossa olevien
urautuneiden teiden johdosta. Perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien ja
harvan asutuksen maassa
hyväkuntoinen tieverkosto
on edellytys kansalaisten
tasa-arvoiselle kohtelulle.
Sillä luodaan pohja, että yritykset pystyvät toimimaan
myös reuna-alueilla. Tähän
liittyy myös huolehtiminen
perusradanpidosta siten,
että tavarat siirtyvät ilman
nopeus- ja painorajoituksia.

Talousrikollisuus
vakava ongelma
Budjetilla ei harmaan talouden ongelmia juuri lievennetä eikä sisäistä turvallisuutta ja rikollisuuden ennaltaehkäisemistä edistetä. Kun
puhutaan talousrikoksista
ja rikoshyödyn perimisestä,
tulisi koko ketjun poliisista
aina verottajaan, Tulliin,
ulosottoon ja syyttäjän
kautta oikeusistuimiin olla
iskukykyisessä kunnossa.
Tällä hetkellä ongelmana
on, etteivät viranomaiset
riittävässä määrin kykene
puuttumaan reaaliaikaisesti
vakaviinkaan talousrikoksiin. Perussuomalaiset edellyttävät myös, poliisihallinnon organisaatiouudistuksesta huolimatta, että poliisi
näkyisi myös reuna-alueilla.
Maahanmuuttopolitiikka
epäonnistunut
Hallituksen vapaamielinen
maahanmuuttopolitiikka
on epäonnistunut. Siitä kertoo turvapaikanhakijoiden
ja ankkurilasten räjähdysmäinen kasvu, turvapaikkahakemusten pitkät käsittelyajat ja hakijoille annetut
kohtuuttomat taloudelliset
etuudet. Perussuomalaisten
mielestä turvapaikkaturismi on tehtävä ripein ottein
kannattamattomaksi.
Kansalaisten enemmistön maahanmuuttokriittisyyden seurauksena hallitus
onkin tuonut eduskuntaan
ulkomaalaislain muutosesityksen. Perussuomalaiset
edellyttävät, että laki saadaan nopeasti voimaan ja
että turvapaikanhakijoiden
käsittelyyn saadaan riittävät resurssit. Muuten koko

tilanne uhkaa karata hallitsemattomaksi kriisiksi.

Puoluesihteeri: Ossi Sandvik
Puh. 0207 430 806, 0400 926 908
ossi.sandvik@
perussuomalaiset.fi

Maatalous
ahdingossa
Suomen maatalous elää
kriittisiä vaiheita. EU:n
edellyttämä suurtilalinja
ei ole tuonut autuutta talonpojille. Jos Suomessa
halutaan syödä terveellistä ja ympäristöystävällistä lähiruokaa ja pitää maa
kauttaaltaan asuttuna,
on maatilojen ahdinkoon
saatava pikaisesti apua.
Sitä ei ainakaan edistä
uhka maidontuotannon
kiintiöjärjestelmästä luopumisesta. Lisäksi maaseudun elinkelpoisena pitämisen tukemiseksi tulisi
myös haja-asutusalueiden
jätevesijärjestelmien uusimiseen osoittaa riittävästi
valtion tukea.
Viime vuosien ongelmat metsien hoidossa ja
puun hyödyntämisessä
sekä ainainen vaje Kemera-rahoituksessa sekä
energiapuun että energiarangan talteensaannissa tulevat jatkumaan
valiokunnan tekemästä
pienestä lisäyksestä huolimatta. Kemera-rahat olisi
saatava pikaisesti Kansallisen metsäohjelman edellyttämälle 85 miljoonan
euron tasolle.
Perussuomalaiset
ovat tehneet talousarvioon liittyen useita muutosesityksiä, joilla pyrimme omalta osaltamme
korjaamaan pahimpia
mietinnön ja hallituksen
esityksen epäkohtia. Toivomme, että niille löytyy
kannatusta myös muista
eduskuntaryhmistä.

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

Jäsen- ja järjestöasiat:
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

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

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

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60100 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353, (06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

Erikoistoimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
perussuomalainen.toimitus@
saunalahti.fi

Kuva: Harri Lindell
Veteraanikansanedustajat kokoontuivat eduskuntaan 23. päivä marraskuuta.
Kuvassa J. Juhani Kortesalmi, Anssi Joutsenlahti ja Mikko Vainio.

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

Yhteistyötä Läntisellä Uudellamaalla
Läntisen Uudenmaan paikallisyhdistykset ovat keskittäneet voimansa. Olemme kokoontuneet saman
pöydän ääreen jo useamman kerran ja todenneet,
että pienet kunnat voivat
yhdessä tuumin olla isoja.
Yhteisessä kokoontumisessa Lohjalla marraskuun
lopulla keskustelimme mm.
meille ajankohtaisista kuntaliitoksista, eduskuntavaalien ehdokasasettelusta ja
Uudenmaan piirin asioista.
Samalla loimme myös yhteistyö- ja avunantoverkoston, jonka turvin pystymme
auttamaan toinen toisiamme
niin poliittisesti haastavissa
hetkissä kuin toritapahtumien yms. järjestämisessä.
Tulemme mm. ensi vuoden
aikana vierailemaan vuoron
perään toistemme suurimmissa toritapahtumissa.
Yhteiset toritapahtumat
aloitettiin Nummi-Pusulasta, jossa Läntisen Uu-

miltei jokainen pieni markkinavieras kantoikin meidän
palloamme. Vaikka markkinoiden teema oli hyvin jouluinen, perussuomalainen
aate liikkui niin reippaasti
että kaikki lehdet menivät
kuin kuumille kiville.
Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen ilahdutti
koko markkinaväkeä läsnäolollaan ja perussuomalaisten aktiiviväkeä Nummi-Pusulan markkinoille
oli kokoontunut Lohjalta,
Kirkkonummelta, Vihdistä,
Nummi-Pusulasta ja Karkkilasta. Yhteistyöllä saamme näkyvyyttä ja voimaa
toisistamme.
Oikein hyvää joulun
aikaa, toivotellen Läntisen
Uudenmaan paikallisyhdistykset!
Riikka Slunga-Poutsalo
Uudenmaan piiri
2. varapuheenjohtaja

Pietari Jääskeläinen pääsi kertomaan lahjatoiveensa.

denmaan PerusSuomalaiset
yhdistivät voimansa ja kokoontuivat joukolla perinteisille joulumarkkinoille
Töllin Myllylle. Vaikka keli
ei ollut mitenkään jouluinen, pääsimme joukolla
mukavaan tunnelmaan.
Jouluisten ostosten lomassa pystyi nauttimaan
joulupuurosta ja kanttiinin
kuumista juotavista pipareineen ja leivoksineen. Laiskassa vesisateessa PerusSilmapallot piristivät kummasti harmaata ilmaa ja

Eteläsavolaiset eduskunnassa

Etelä-Savon piirin aktiiveja vieraili eduskunnassa
torstaina 10.12. Tästä aiheesta laajemmin tammikuun
lehdessämme.

KOKOUKSET

Euran Perussuomalaiset
Euran Perussuomalaiset ry:n syyskokous sunnuntaina
27.12.2009 klo 18, osoitteessa Euran pääkirjaston kokoushuone, Satakunnankatu 33, Eura. Tervetuloa nykyiset jäsenet ja jäseneksi aikovat.

Kuvassa Lohjalla tavanneet Läntisen Uudenmaan perussuomalaiset.

Jalasjärvi juhli

Pikkujoulu Siikajoella

Jalasjärven Perussuomalaiset viettivät pikkujoulua 29.11.
Taivalmaan entisellä koululla, nykyisellä Taivaltuvalla. Pikkujoululle upeat tilat järjestivät Taivalmaan aktiiviset PS:n
luottamushenkilöt Juhani Pihlaja ja Pauli Antila. Paikalla
oli lähes 60 henkilöä ja ilta sujui iloisesti joulupuurosta,
tortuista, pipareista ja kakuista nauttien.
Ohjelmassa oli tietenkin joulupukin vierailu ja joululaulujen laulamista sekä leikkimielistä kilpailua nuorille. Myös
arpajaiset on aina suosittu ohjelmanumero. Tilaisuudessa
kukitettiin kylän uusi linja-autoliikenneyrittäjä Pauli Antila.
Jalasjärven Perussuomalaiset lähettävät hyvän joulun
toivotukset kaikille lehden lukijoille ja toivottavat menestyksellistä uutta vuotta 2010!

Raahen seutukuntain perussuomalaiset pitivät lämminhenkisen pikkujoulun 13.12. Siikajoella Heikinhovissa.
Ohjelmassa oli perinteisiä joululauluja ja jouluherkuista
nauttimista.
Paikalla olivat myös Oulun piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen sekä varapuheenjohtaja Esko Sikkilä.
Vieraita oli saapunut paikalle usealta paikkakunnalta, pitkien matkojen päästäkin. Pikkujoulun arpajaiset
olivat jännittävä tapahtuma, koska arpajaisvoittoja oli
kertynyt runsaasti.

Teksti: Keijo Haanpää, kuva: Martti Alkula

Teksti ja kuva: Päivi Martikkala
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KESKI-SUOMI

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Keski-Suomi aloitti vaalivalmistelut
Keski-Suomen piiritoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajikseen Marko
Mannisen Laukaasta ja
Kauko Tuupaisen Jyväskylästä. Piirisihteerinä jatkaa
Jorma Uski Jyväskylästä ja
rahastonhoitajana Pentti
Tuomi Saarijärveltä.
Vaalien 2011 ehdokasasettelua ja alueellisia vaaliteemoja valmistelemaan
valittiin työryhmä, johon
piirin puheenjohtajiston
lisäksi kuuluvat Pekka Kataja Jämsästä, Pekka Ahonen Laukaasta, Harri Oksanen Keuruulta ja Pentti
Tuomi Saarijärveltä sekä
asiantuntijana Jorma Uski.
Työryhmä laatii yhteistyössä paikallisten yhdistysten
kanssa piirikokoukselle
esitettäväksi ehdotuksen
nimettävistä ehdokkaista.
Listan tulee olla noin puo-
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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
Kuvassa piiritoimikunnan aktiiviset naiset: vasemmalla
Eila Sahala (Jämsä), Marke Tuominen, Minna Mäkinen
(Jyväskylä) ja Hannele Jaatinen (Muurame).
Taustalla piiritoimikunnan vahvat miehet.
Kuva: Kauko Tuupainen

liksi valmis piirin kevätkokoukseen ja kokonaan
valmis syyskokoukseen
mennessä.
Lähtökohtana valmistelulle on osallistuminen
vaaliin omalla täydellä lis-

talla, jolla voidaan vakavasti tavoitella oman
ehdokkaan
saamista
eduskuntaan. Kunnallisja EU-vaalien perusteella
mahdollisuutta pidetään
hyvänä.

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 Seppo Venesjärvi
Puh: 040-507 3305
seppo.venesjarvi@pp1.inet.fi

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

Pj Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kajaani.net

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen

OULU

Perussuomalaisten Oulun piiri 12.12.2009:

Haluammeko uusia taantuvia
reuna-alueita?
Perussuomalaiset Oulun
piiritoimikunta
toivoo
uutta alueellista ajattelua
Pohjois-Suomeen.
Oulu sijaitsee maantieteellisesti Suomen puolivälissä, johon ollaan hakemassa metropolia monikuntaliitoksen avulla,
jolloin uusi Oulun kunta
olisi osa metropolia ja tul-

liportti Lappiin.
Metropoliajattelun
myötä tarvitaan paremmat
liikenneyhteydet eli nopea
junayhteys maan pääkaupunkiin.
Monikuntaliitokset
voivat pahimmillaan tuottaa uusia taantuvia reunaalueita.

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Välitie 16 A 3, 61300 Kurikka
Puh. 0400 917 353, (06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten Naisten
toimintaa Pohjois-Savon
alueelle järjestämään perustettiin Pohjois-Savon PerusNaiset, joka toimii puolueen
alaisena Perussuomalaisten
Naisten kansalaisjärjestönä.
Perussuomalaisen naisjärjestön valtakunnallisena tehtävänä on perussuomalaiselta
pohjalta ponnistaen kerätä
naisia vastuulliseen, laajaalaiseen ja tasa-arvoiseen
yhteiskunnalliseen uudistustyöhön ottaen päätöksiä
tehtäessä huomioon myös
tulevat sukupolvet.
Pohjois-Savon PerusNaisten ensimmäisessä järjestäytymis- ja syyskokouksessa Kuopiossa valittiin
yhdistykselle hallitus ja sen

puheenjohtajaksi Heli Komulainen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin
Sirpa Kulin, Maija Räsänen,
Kaija Räsänen ja Marjaana
Pehkonen sekä varajäseniksi
Marianne Koponen, Vilma
Tirronen, Pia Punkki ja Tuula Kuosmanen. Perussuomalaiset Naiset ry:n edustajana
kokoukseen osallistui Marjo Pihlman.
Yhdistyksen
sihteeri
Sirpa Kulin iloitsi Helin valinnasta puheenjohtajaksi
pitäen arvokkaana sitä, että
nuoret naiset uusine ideoineen tulevat mukaan naisten
toimintaan. Päämäärä on
yhteinen, työtä on paljon ja
sitä pitää jakaa. Heli puolestaan totesi, että tärkeää on

kaikkien naisten yhdessä
tekeminen. Hänen mielestään on turvallista aloittaa nuorena ja uutena puheenjohtajana, kun tietää,
että voi hyödyntää Sirpan
ja muiden jo mukana olleiden kokemuksista. Heli on myös Pohjois-Savon
Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja.
Toivotan onnea ja
aktiivista aikaa PohjoisSavon
PerusNaisille!
Kannustukset myös puheenjohtajaltamme Marja-Leena Leppäseltä!

Perussuomalaiset Naiset ry

Myllysillantie 77, 45940 Oravainen
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi

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

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

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

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

Raimo Vistbacka
Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja

Pj Jari Lindström

Harri Tauriainen

Reijo Hongisto

Pohjois-Savon PerusNaiset
järjestäytyivät

KYMI

LAPPI

Onko lähiruokaa
tulevaisuudessa?
Epäinhimilliseen kotieläintuotantoon on puututtava. Perussuomalaiset
katsovat, että lähiruuan
maineen säilyttämiseksi
tuotantoeläinten hoitoon
ja tuotannon valvontaan
on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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”Mediamaksu on raukkamaisen
tasaveron kulminaatio!”

Kuvat: Harri Lindell

Torstaina 10.12.2009 järjestettiin Eduskuntatalon
ulkopuolella mediamaksua
vastustava mielenosoitus,
johon osallistui myös kansanedustaja, taiteilija Pertti
”Veltto” Virtanen. Virtanen
kertoi pitävänsä vesimaksujen ja sähkömaksujen kaltaisia siirtomaksuja kaikkein
raukkamaisimpana verotusmuotona, jota Suomen hallitus harjoittaa.
Tasavero on sama kaikille, maksukyvystä riippumatta. Jos mediamaksu
otettaisiin valtion budjetista, se menisi verotuskyvyn
mukaan. Toki rikkaimmat
luistaisivat siitäkin pääomaveropetoksensa vuoksi,
mutta ainakin vähävaraisemmille se olisi oikeudenmukaisempaa.
- Pönttö mediamaksu rokottaa väärin niin vähempiosaisia, työttömiä, opiskelijoita kuin pienieläkkeisiä eläkeläisiäkin samalla tasaverosummalla. Mediamaksu on
hanurista! Epäoikeudenmukainen veroperversio! Virtanen pauhasi. Samassa mielenosoituksessa hän esitti myös
sanoittamansa ja säveltämänsä laulun ”Mediamaksu”.

POHJOIS-SAVON PS-NUORET

Valta kansalle myös EU-Suomessa
Pohjois-Savon Perussuomalaiset nuoret ovat ottaneet
tyytyväisenä vastaan uutiset Sveitsin kansan päätöksestä kieltää uusien minareettien rakentaminen maassa.
Minareettikielto ei merkitse uskonnonharjoituksen kieltämistä eikä vihaa toisuskoisia kohtaan, vaan kannanottoa oman kulttuurin puolesta.
Pohjois-Savon Perussuomalaisten Nuorten mielestä
kansalla tulee olla mahdollisuus kansanäänestyksin ottaa kantaa itselleen tärkeistä asioista. Euroopan Unioniin kuulumattoman Sveitsin kansanäänestyskäytäntö
on mielestämme hyvä malli Suomeenkin, vaikka se olisikin Lissabonin sopimuksen vastainen. Päättäjiä sitovat
kansanäänestykset suitsivat edustajien liiallisia omaan
etuun painottuvia linjauksia ja tuovat kansanedustajille
aitoa vastuuta päätöksistään.
Valinnat:
Pohjois-Savon Perussuomalaisten Nuoret ry. valitsi puheenjohtajakseen yksimielisesti Heli Komulaisen Kuopiosta sekä hallituksen jäseniksi Arttu Ojanperän, Markus
Purdyn ja Antti Rantakokon Kuopiosta.

Suomalaisia joulukuusia
Lauttasaarentien ja Särkiniementien risteys.
Ostamalla tuet Perussuomalaisten Uudenmaan ja Helsingin piirejä.
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Lapsissa on tulevaisuus
Onko vanhemmuus hukassa? Kuka kasvattaa lapsia tämän päivän yhteiskunnassa?
Lapset ja nuoret oirehtivat hälyttävästi. Pelkästään Lappeenrannassa on
noin 17 prosenttia nuorista kouluikäisistä lapsista
käytöshäiriöisiä. Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida
aikuisten päässä.
Ovatko tietokoneet ja
TV osasyyllisiä lasten levottomaan käytökseen? Pienestä saakka on televisio lähes
aina lasten katseltavissa, tuleepa sieltä sitten uutisia tai
mitä tahansa. Monet lasten
omatkin ohjelmat ovat hyvin väkivaltaista katseltavaa
ja aiheuttavat varmasti pienen ihmisen mielessä pelkoa
ja ahdistusta, kun ei vielä
oikein ymmärrä.
Opiskelevilla nuorilla
kuluu myös valtavasti aikaa netissä, siellä pelataan
pelejä ja surffaillaan kai-

killa mahdollisilla alueilla.
Vaikutteita tulee, eikä aina
varmasti kovin turvallisia.
Miesopettajista on
pulaa
Koulutyössä opettajat ovat
vaikeassa tilanteessa yrittäessään suorittaa perustehtäväänsä – opettaa. Kun
samalla on huolehdittava
levottomista käytöshäiriöisistä oppilaista. Tämä ei
liene tarkoitus.
Opettajakunta on naisistunut ja miesopettajista
on pulaa. Olisiko yksi tärkeä tekijä varsinkin poikien levottomuuteen miehen
mallin puute? Oppilaat tarvitsevat turvallisuutensa lisäämiseksi vahvoja, tiukkojakin aikuisia, myös miehiä
opettajiksi. Myönnän että
monet naisopettajat ovat
vahvoja ja tiukkoja tarvittaessa. Mutta monelta on

jo kotona puuttunut miehen malli, onhan avioerojen
määrä jo puolet solmituista
avioliitoista. Kodista saatu
kasvatus ja malli on tietenkin se lähtökohta, josta lapsen kasvu aikuiseksi alkaa.
Olemmeko me aikuiset sitten riittävästi antaneet lapsillemme rakkautta ja rajoja? Kuinka paljon taloudelliset huolet, syrjäytyminen,
alkoholi, työttömyys ja sairaudet vaikuttavat lapsiemme kasvuun ja kehitykseen?
Yhteiskunnassamme on
todella nyt peiliin katsomisen paikka lasten tulevaisuutta ajatellen. Jokaisen on
mentävä itseensä. Olemmeko toimineet oikein ja ajatelleet aina lastemme parasta?
Perhe on yhteiskunnan
perusta ja jos lapset voivat
hyvin, voi perhekin hyvin.
Näissä lapsissa on kansakuntamme tulevaisuus,
tehdään siis kaikki mahdol-

Marja-Leena Leppänen
kaupunginvaltuutettu PS,
Lappeenranta

linen että lapsemme voivat
hyvin ja nämä luvut häiriökäyttäytymisestä saadaan
huomattavasti alenemaan.
Joulu on tulossa ja perheet yhdessä, toivottavasti
kaikilla on mahdollisuus
rauhalliseen, onnelliseen ja
raittiiseen jouluun. Isäkin ottaa vain pienen glöginaukun.
Hyvää Joulua ja Onnea
Uudelle Vuodelle 2010!

Irti Huumeista ry – 25 vuotta
läheis- ja päihdetyötä
Valtakunnallinen kansalaisja vapaaehtoisjärjestö Irti
Huumeista ry vietti toimintansa 25-vuotisjuhlaa Helsingissä vapaaehtoistoiminnan viikolla, kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan
päivänä 5.12.
Tasavallan presidentti ja
tohtori Arajärvi ovat juhlavuoden suojelijoita.
Vapaaehtoistyön
merkitys kasvaa
Irti Huumeista ry:n toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien
tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten
tukeminen, vaikuttaminen
ehkäisevän ja korjaavan
huumetyön kehittämiseksi
maassamme sekä työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi.
Irti Huumeista ry:n
perustivat nuortensa huumeiden käytön ahdistamat
vanhemmat vuonna 1984.
Tuolloin ei vielä uskottu,
että huumeongelma voisi
kohdata maatamme, joten
siihen ei oltu varauduttu.
Tarvittiin tietoa huumeista
ja huumeriippuvuudesta,
hoitopaikkoja sekä tukea
huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Valistavan
työn merkitys oli toiminnan
alkuaikoina suuri ja vapaa-

Kuva 25-vuotisjuhlassa 5.12.2009 Helsingissä ansiomerkein palkituista vapaaehtoisista. Kaikkiaan hopeisella
ansiomerkillä ja hopeisella ansiomerkillä kultaisin tunnuksin palkittiin 42 vapaaehtoista yhdistyksen piirissä suoritetusta uutterasta vapaaehtoistyöstä.

ehtoiset pitivät satoja huumetietotilaisuuksia kasvattajille ja muille ammattilaisille.
– Näihin vuosiin sisältyy
uskomaton määrä sitoutunutta vapaaehtoistyötä:
tuhansia vapaaehtoisia ja
monia legendaarisia johtohahmoja, kuten järjestön
perustaja Eila Grönroos ja
lähes alusta lähtien toiminnassa vaikuttanut rikosylikomisario Torsti Koskinen.
Meillä on todella syytä juhlia
tehtyä työtä, Irti Huumeista
ry:n hallituksen puheenjohtaja, FM Anita Kinanen toteaa.
Jatkuvasti kiristyvän
kuntatalouden aikana vapaaehtoistyön
merkitys
kasvaa. Irti Huumeista ry:n
koulutetut vapaaehtoiset
toimivat nykyään 17 paik-

kakunnalla mm. ehkäisevässä päihdetyössä välittämällä tietoa huumeista,
riippuvuussairaudesta ja
erityisesti huumeriippuvuudesta, asiakastapaamisissa,
tukihenkilöinä sekä ohjaten
vertaistukiryhmiä ja päivystäen valtakunnallisessa Palvelevassa puhelimessa.
Myös läheisiä pitää
tukea
Irti Huumeista ry on toiminnassaan käyttänyt ja kehittänyt kokonaisvaltaista perhekeskeistä työtapaa. Kun
perheessä on huumeiden
käyttäjä, koko perhe tarvitsee tukea. Kun vanhemmat
saavat apua huumeiden käytön aiheuttamaan kriisiin, he

voivat terveellä tavalla tukea
huumeiden käyttäjää ja perheen muita nuoria.
– Ohjatut vertaistukiryhmät läheisille ja valtakunnallinen Palveleva puhelin ovat
keskeistä toimintaamme.
Huumeiden käyttäjille on
kehitetty 25 vuoden kuluessa monenlaisia hoitoja,
mutta huumeiden käyttäjien
läheisten tukemiseen ei ole
riittänyt resursseja juurikaan
enempää kuin 25 vuotta sitten, puheenjohtaja Anita Kinanen kertoo.
Irti Huumeista ry:ssä
ammatillinen osaaminen ja
vapaaehtoistyö toimivat käsi kädessä. Valtakunnallisen
Läheis- ja perhetyön keskuksen ammattilaiset kouluttavat ja tukevat yhdistyksen
vapaaehtoisia. Suomen Perheterapiayhdistys ry myönsi
vuoden 2008 Innovaatiopalkinnon Irti Huumeista ry:n
Perhetyönkeskukselle perheterapeuttisten menetelmien
soveltamisesta päihdeongelmaisten perheiden hoidossa.
– Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja muita
lahjoittajia, joiden tuella
Irti Huumeista ry on voinut
toteuttaa omaa tehtäväänsä
yhteiskunnassa. Suuri kiitos
myös vapaaehtoisillemme,
joista monet ovat jatkaneet
tehtävissään vuosia, kiittää
hallituksen puheenjohtaja
Anita Kinanen.
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VAPAA SANA

Eläkeuudistukset heikentävät
nuorten ja vanhojen eläkkeet
Vuosien 1999-2003 hallitus
ja eduskunta ryhtyivät uusimaan vuoden 1996 eläkelakejamme. Professori Teivo
Pentikäinen oli aikanaan
luonut mainion ja maallemme sopivan eläkejärjestelmän, jonka hän vakuutti
kestävän kaikki tulevaisuuden myrskyt.
Ensimmäinen myrsky
tulikin, kun vuonna 1995
valittu eduskunta sääti
lain eläkkeiden taitetusta
indeksistä alkamaan vuonna 1996.Teivo Pentikäinen
piti siihen asti voimassa
ollutta puoliväli-indeksiä
riittävänä kestämään suomalaisten vanhenemisen
tulevaisuudessa aiheuttamat eläkejärjestelmän rasitteet, mutta eduskunta oli
toista mieltä silloin.
Indeksiä ei saatu
muutettua
Kun odotettavissa oli nyttemmin toteutunut eläkkeiden merkittävä ostoarvon
väheneminen, ryhdyin syksyllä 1996 varapaikalta kansanedustajaksi tultuani keräämään Teivo Pentikäisen
suosituksesta kansanedustajien nimiä lain palauttamiseksi puoliväli-indeksiksi,
jossa eläketulokertymään
vaikuttaisi yleinen palkkojen nousu 50 %:lla ja elin-

kustannusindeksi toisella
50%:lla.
Vaikka silloin 155 kansanedustajaa
allekirjoitti lakialoitteeni, vesittivät
hallituksen edustajat sen
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa panttaamalla esitystä vaalikauden
loppuun, jolloin se raukeni.
Vuonna 1996 voimaan astunutta taitettua indeksiä ei
saatu muutetuksi. Tässä indeksissä eläkkeet kohoavat
20% osuudella palkkojen
nousun perusteella ja loput
80% elinkustannusindeksin
perusteella. Kuitenkin nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneen ymmärrettiin ajautuvan taloudelliseen
ahdinkoon, jos hän elää
kauan. Siksi heidän kohdallaan painokertoimet muutettin päinvastaisiksi siten, että
heidän eläkkeensä seuraavat
80%:lla palkkojen kehitystä.
Muut eläkeläiset ovat sensijaan hävinneet eläkkeissään
tähän mennessä keskimäärin
2,5 % vuosittain kahta poikkeuksellista vuotta lukuunottamatta. Toinen niistä on
vuosi 2009 ja toinen oli kahdeksan vuotta sitten.
Näin 60% eläkkeen
ostoarvo on mainitusta
lain voimaantulovuodesta
lähtien heikentänyt 60%
eläkkeen 45%:iin siitä mitä
palkansaajat saavat nyt ver-

rattuna vastaavan ammatin
vuoden 1996 palkkoihin.
Nämä menetykset lisääntyvät vuosittain ja ovat pysyviä tukia valtionvarainministeriölle ja kasvattavat
vakuutusyhtiöiden osakesalkkuja. Tämän taitetun
indeksin aikana eläkevarat
ovat kasvaneet noin kymmenkertaiseksi rahamassaksi eläkevakuutusyhtiöiden
raha- ja osakesalkkuihin.
Näiden varojen osittainen
purkaminen olisi elvytystä.
Nuorten tilanne
heikkenee
Helsingin Sanomat käsitteli 24.11.2009 nuorten eläkeuudistusta todeten sen
vievän satoja euroja kolmekymppisten eläkkeistä
elinaikakertoimen perusteella. Huomiota vaille jäi
kuitenkin se tosiseikka, että
taitettu indeksi on edelleen
voimassa ja alkaa myös heti
nakertaa elinaikakertoimen
pienentämää eläkettä mahdollisesti juuri tällä nykyisellä 2,5% :lla vuosittain.
Näin syntyykin kauhuskenaario nykynuorille.
Valitettavana piirteenä
olen huomannut sen, että
ne tahot, jotka ovat osallistuneet tämän järjestelmän
luomiseen ovat tämän vuosikymmenen aikana korot-

Seppo Kanerva
kansanedustaja
vuosina 1996-2003
taneet reilusti omia vuositulojaan, ja siten omalta
osalta torjuneet luomansa
järjestelmän tulevaisuuden
ongelmat. Viime eduskuntavaaleissa monet nykyisten
hallituspuolueidenkin ehdokkaatkin peräänkuuluttivat taitetun indeksin poistamista, mutta unohtivat asian
tultuaan kansanedustajiksi.
Taitetun indeksin käyttö on vakava asia, jolla ei
enää taata eläkejärjestelmän alkuperäistä tavoitetta
olla palkan jatke, jolla 60%
voimalla pysytään muun
yhteiskunnan elintasossa.
Nuorten osalta elinaikakerroin ei enää mahdollista
edes tätä tavoitetta ja mikäli
taitettu indeksi pysyy voimassa, tulee nuorten tilanne
tästäkin heikkenemään.

Monikulttuurisuutta kansalta kysymättä
Iso-Britannian Työväenpuolue avasi maan rajat valtavalle maahanmuutolle hieroakseen oikeiston kasvoille
monimuotoisuutta. Valittua
politiikkaa perusteltiin taloudellisilla syillä. Todellisuudessa Iso-Britanniasta
haluttiin tehdä oikeasti monikulttuurinen maa.
Maahanmuuttopolitiikkaa hallitsivat ideologiset
syyt. Taloudelliset syyt keksittiin, jotta asia voitaisiin
perustella äänestäjille. Mitä
enemmän Suomen maahanmuuttopolitiikkaa seuraa,
sitä selvemmäksi käy että
olemme Iso-Britannian tiellä.
Neuvostoliiton utopia
kaatui omaan mahdottomuuteensa.
Vasemmisto
kautta Euroopan on ottanut
uudeksi kiintotähdekseen
monikulttuurisuuden, ajatuksen eri kulttuurien toisiaan rikastavasta yhteiselosta

valtion sisällä. Euroopassa
vallalla oleva kulttuurirelativismi on antanut pikkusormen kulttuureille, joiden arvot eivät vastaa länsimaista
oikeustajua sekä eurooppalaisia kristillisestä etiikasta
ja antiikin ﬁlosoﬁasta kumpuavia arvoja.
Gore-Tex -rajojen aika
on ohi
Ajatushautomo Demon tulevaisuudenkuvassa ”Samoilla
lauteilla 2030” väitetään,
että monikulttuurisuus on
Suomen ja muiden väistämätön tie. Vain yhteen suuntaan
päästävien Gore-Tex -rajojen
aika on ohi. Sen kanssa voi
joko opetella elämään tai
kiukutella ja ottaa turpiinsa.
Harvat haluavat rajoja sulkea, mutta useat kannattavat hallittua ja työperusteista
maahanmuuttoa. Suvereenin

valtion kansalaisilla on parlamentaaristen edustajiensa
kautta päätäntävalta.
Demon mielestä monimuotoisiin eli maahanmuuttajavaltaisiin kouluihin tulisi
panostaa palkkaamalla muita kouluja enemmän työntekijöitä, vaikka muutoin
koululaitos säästää kaikesta
mahdollisesta. Maahanmuuttajien eriytyminen voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Missään ei lue, että
kuinka pitkälle eriytyminen
saa mennä, ennen kuin se
muuttuu mahdollisuudesta
esteeksi. Onko kaikki oikeutettavissa väittämällä, että
tämä kuuluu kulttuuriini?
Kirjoituksessa myönnetään, että maahanmuuttajista ei ole tilkkeiksi niille alueille ja niihin ammatteihin,
joille kantaväestöä ei riitä tai
saada. Oikea syy maahanmuuton lisäämisen on Iso-

Britannian tapaan ideologinen. Poliittisen eliitin mielestä monikulttuurisuus on
myös Suomen tie, vaikka siitä uhkaa tulla tuntemamme
ja arvostamamme eurooppalaisen kulttuurin tuho. Kuten
professori Timo Vihavainen
on kirjoittanut, kyseessä on
hulluuden riemumarssi.
Suomeen muuttaa konservatiivistenkin arvioiden
mukaan seuraavan 20 vuoden aikana noin 200-300
000 uutta ihmistä, Demo
kirjoittaa. Kommunismin
tapaan eliitti laittaa tavallisen kansan oman yhteiskunnallisen kokeensa maksumieheksi ja vaikenee täysin
sen epäkohdista.

Simon Elo
valtiotieteiden yo,
Espoon
perussuomalaisten
hallituksen jäsen

Kahden lautasen
ongelma
Suomessa on syntynyt erikoinen ongelma. Syömämiehiä
on enemmän kuin on lautasia.
Lissabonin sopimuksen ratiﬁoiminen Suomessa ja
kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa synnytti eurooppalaisen liittovaltion. Unioni sai oman presidenttinsä. Presidentiksi ei tullutkaan demari Paavo Lipponen
ja näin suomalaiset demarit pelattiin ulos EU-nimisen
liittovaltion korkeilta paikoilta.
Demarit kokevat tämän piinalliseksi – olivathan he
kokoomuksen ohella kiihkeimmin viemässä Suomea Euroopan Unionin jäseneksi.
Kun presidentiltä on leikattu siivet eikä demari olekaan Suomen pääministeri on tilanne todella hankala
– demarileiristä katseltuna.
En voi edes kuvitella, että demarit eivät olisi tajunneet, mihin kehitys johtaa.
En usko sitäkään etteivätkö presidentinkanslian neuvonantajat olisi olleet tietoisia asiasta. Vai olivatko taas
asialla kansliassa työskentelevät kepulaiset virkamiehet.
Demarien toimesta kepun Anneli Jäätteenmäki ajettiin
aikoinaan pois pääministerin paikalta. Maksoivatko kepulaiset nyt demareille potut pottuina?
Mielestäni ei presidentti Tarja Halosen kannattaisi
ottaa tilannetta niin hirvittävän vakavasti – ei yhdessä
liittovaltiossa voi olla monta täysivaltaista presidenttiä.
Ei presidenttiämme lautasen puutteesta huolimatta pääse
nälkä yllättämään. Kyllä Tamminiemessä ruokaa riittää
ainakin viranhoidon loppuajaksi. Ja veinhän minä hänelle
heinäkuussa tavatessamme Kultarannassa kajaanilaisen
Pekka Heikkisen leipomon ison tuliaisleivän tuomisiksi.
Enemmän kannan huolta siitä miten tässä jatkossa käy
suomalaisten ja kainuulaisten ihmisten. Tilanne huononee
koko ajan. Työttömien armeija kasvaa, yrityksen vähentävät väkeä ja kansalla menee aina vain huonommin.
Maamme korkein johto tappelee vain lautasista.

Pentti Kettunen
ent. kansanedustaja
Perussuomalaisten Kainuun piirin pj.

Tännekö veroeurot
menevätkin?
Suomi myöntää 6,1 miljoonaa euroa Pietarin jätevedenpuhdistamoon lisää rahaa. Rahaa menee mm. Nevan
tunneliviemärin pumppaamon laitetoimituksiin ja Pietarin keskisen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen.
Yhteensä Suomi on tukenut Pietarin jätevesien kehittämistä lähes 40 miljoonalla eurolla. Rahojen loppusijoituspaikka herättää pahoja epäilyksiä. Olen varma, että
suomalaisten veroeuroille olisi parempikin paikka kotimaassa kuin venäläisten likavesien puhdistaminen ja
öljypohattojen tukeminen.

Pertti Myllyoja
Perussuomalaiset
Kotka

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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Vuosi vaaleihin -risteily
Tervetuloa Perussuomalaisten ”Vuosi vaaleihin” -risteilylle!
Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010,
reitillä Helsinki - Tukholma - Helsinki.
RISTEILYN PÄÄSEMINAARISSA:

KOULUTUSSEMINAAREISSA:

Taloustieteen tohtori
Mika Kuismanen
Valtiovarainministeriön Kansantalousosaston suhdanneyksikön päällikkö

Pirkko Ruohonen-Lerner:
- Minulla on oikeus!

Timo Soini:
- Minun Eurooppani
Lauri Tarasti:
- Vaalirahoituslaki nyt
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma:
- Onko kunnilla tulevaisuutta?
Tiina Elovaara:
- Nuori, nainen, tamperelainen,
perussuomalainen, valtuutettu

Pertti ”Veltto” Virtanen:
- Vaalitaistelu, enemmän kuin luulet
Ossi Sandvik:
- Perussuomalaiset, ketä ne on?
Lauri Heikkilä:
- ”Herra puheenjohtaja, esitän,
että asia, siis ei ku tuota .... ”
Seppo Huhta:
- Median kohtaaminen,
miksi joku kuuntelisi Sinua?
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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Eduskuntaryhmä:

Pääsihteeri: Jussi Niinistö

Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi

Raimo Vistbacka (pj.)

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko

Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
Avustaja:
Toni Kokko, (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Maksun jälkeen ilmoittautuminen toimistopäällikkö Tiina Sivoselle,
tiina.sivonen@perussuomalaiset.ﬁ.
Ilmoittautumiset VAIN sähköpostilla, viimeistään 18.1.2010.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvittavat tiedot:
matkustajan etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, kansalaisuus ja
paikkakunta.
Hinnat:
A/BL/B hyttiluokassa
1 hlö hytissä, 182 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
2 hlöä hytissä, 141 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
3 hlöä hytissä, 130 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
4 hlöä hytissä, 120 euroa/hlö

Lisätietoja: Seppo Huhta, puh. 040 -516 43 54.

Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Fax 0207 430 801
tiina.sivonen@eduskunta.fi

Pietari Jääskeläinen
Puh. 09-432 3027, 050-5829 444
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi
Avustaja:
Juha Malmi, 0400-529 460
juha.malmi@eduskunta.fi

Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Puh. 0400 917 351
marjo.pihlman@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen

Pentti Oinonen
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja:
Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi

Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 040-775 1757

Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja:
Kirsi Seivo, (09) 432 4165
kirsi.seivo@eduskunta.fi

Pertti Virtanen

Näin ilmoittaudun:
Matka maksetaan ensin tilille 142630-124519.
Matkan maksaminen on samalla sitova ilmoittautuminen.

Taloudenhoitaja: Tiina Sivonen

Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi
Avustaja:
Petteri Oja, (09) 432 4111
petteri.oja@eduskunta.fi

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

Perussuomalaiset Nuoret:
Pj: Vesa-Matti Saarakkala
1. varapj: Maria Lohela
2. varapj: Tommi Otamo
Sihteeri: Simo Grönroos
sihteeri@ps-nuoret.net

■ 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

Avustajat Brysselissä:
Hanne Ristevirta, hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Manuel Berlogea, manuel.berlogea@europarl.europa.eu
tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
Fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757
Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

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

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

■ LYHYET
Muistakaamme vähävaraisia naapureitamme näin
jouluna. Tämä on todellista välittämistä josta saa
itse joulumielen omaan sydämeensä.
Nim. Aasillakin on häntä

Kansalaiset eivät luota enää kansanedustajiin. He
rahastavat verorahoja häikäilemättömästi. Nyt
ﬁrmat eivät saa optioita, mitä työntekijät ovat
saaneet aikaan. Kansaedustajat eivät luovu näistä etuuksista, joten pöljä kansa antaa rahastuksen
jatkua. Köyhä kansa ja siksi jää. Järkeä kansalle ja
korruptio kuriin.
EO

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

POSTIMAKSU
MAKSETTU

