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Maahanmuuttopolitiikka
järjestykseen

Tony Halme
kuollut
sivu 3

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala tiukkana
maahanmuuttopolitiikan suhteen:
- Selvästi tarvitaan kansan syvät rivit
laittamaan maahanmuuttopolitiikka
järjestykseen.

sivu 22

Elovaara edusti Perussuomalaisia Nepalissa
sivut 4-5

Kuva: Antti Kainulainen

Eteläsavolaisia
Pentti Oinosen vieraana
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Torstaina joulukuun 10. päivänä vieraili
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Kokoomuslaista yhteiskuntapolitiikkaa
vai Vanhasen jakovaraa?
Suomea sanotaan yhdistysten luvatuksi maaksi.
Järjestötoiminta on hyvää
kansalaistoimintaa ja osa
maamme palveluinfrastruktuuria. Tulevaisuus vain alkaa näyttää hyvin synkältä
järjestöjen kannalta. Tuntuu
siltä, että talouden kiristyessä
maassamme halutaan verottaa kaikkea mikä vähänkin
liikkuu ja toimii. Onko tämä
nyt sitä kokoomuslaista yhteiskuntapolitiikkaa vai Vanhasen jakovaraa?
Mikä on yleishyödyllistä
järjestötoimintaa varsinkin
sosiaali- ja terveyspuolella?
Rajanveto on hyvin vaikeaa
ja tapauskohtaista. Sosiaalipalveluista tuotetaan maassamme järjestöjen kautta 20
prosenttia ja terveyspalveluista viisi prosenttia, joten

mistään pikku näpertelystä
ei ole kysymys. Kansalaisten
toteuttama järjestötoiminta
nähdään helposti osana
julkista sektoria, mutta samanaikaisesti osana elinkeinoelämää. EU on luvannut
määritellä Suomen puolesta, mikä on yleishyödyllistä
toimintaa, mutta mitään ohjetta sieltä ei ole kuitenkaan
saatu. Monet muut unionin
maat olivat viisaita EU:n
liittymissopimuksia laatiessaan rajatessaan nämä asiat
oman maansa päätöksenteon piiriin kuuluviksi.
Yritystoiminta voi olla
myös osana yhdistystoimintaa, esimerkiksi siivoustoimintaa, jolloin avustuksia
saava yhdistys pystyy tuottamaan
siivouspalvelun
muutamalla eurolla tunnis-

■ PUOLUESIHTEERI

sa. Yritys joka on joutunut
investoimaan ja palkkaamaan työntekijän ei tietenkään pysty kilpailemaan
yhdistyksen kanssa samalla
viivalla. Yritys huomaa sijoittaneensa paljon rahaa
yritystoimintaan ja yhdistyksen polkeneen markkinahinnan naurettavan alas.
Yhdistystoimintaa vai
yritystoimintaa?
Markkinaneutraalisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan
siinä missä yritystoimintaankin. Monet yhdistykset
ovat eriyttäneet yritystoimintansa muusta toiminnastaan ja maksavat veronsa kuten kuuluukin. Nämä
yhdistykset eivät sekoita
yritystoiminnan periaatteita niin pahasti kuin jos pitäisivät kaiken toimintansa

yhdistystoimintana markkinoilla kilpaillessaan. Yhdistystoimintaa ei sido kilpailulainsäädäntö esimerkiksi
hankintojen suhteen.
Sisämarkkinasääntely
lähtee mielestäni siitä, ettei
järjestöillä ole eikä saa olla
erityisasemaa yrityksiin verrattuna. Järjestötoiminnan
tulisi olla voittoa tavoittelematonta yleishyödyllistä
toimintaa. Muuten alalla
toimivat pienet yritykset,
jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa, ajautuvat epäterveen kilpailun
johdosta helposti konkurssiin ja joutuvat lopettamaan
toimintansa.
Lainsäädännön terveiden yhdistysten normaalitoiminnasta ja yritystoiminnasta olisi saatava
mahdollisimman selkeäksi
ja nopeasti käytäntöön.

Kaiken tämän lisäksi RAY:n
antama tuki muuhun kuin
yleishyödylliseen järjestötoimintaan on herättänyt
huolestumista järjestöissä.
Pelkästään vaalirahaan liittyvästä skandaalista ei ole
kysymys, vaan myös niistä
periaatteista, joilla RAY:n
tukia myönnetään.
Verokarhukin häviää
joskus oikeudessa
Yhdistystoiminta on osa
kansalaisvapautta, jota on
kunnioitettava ja johon pitää kannustaa myös nuoria.
Verottaja on usein verottanut yhdistystoimintaa mielivaltaisesti, jonka seurauksena useat pienet kansalaisjärjestöt ja yhdistykset ovat
lopettaneet toimintansa.
Talkootyö on ollut yhtenä
kivenä kengässä määritel-

täessä mikä on verotettavaa
toimintaa ja mikä ei.
Suuremmilla kansalaisjärjestöillä on keskuudessaan juristeja, jotka ovat
nostaneet kanteita verottajaa vastaan ja voittaneet
riita-asioissa. Kannattaa siis
aina nostaa oikeusprosessi,
jos kokee kärsineensä vääryyttä vaikka verottajankin
taholta.
Yleishyödyllisten järjestöjen verotus on muuttunut
tiukemmaksi ja vähemmän
ennakoitavaksi. Selkeät pelisäännöt olisivat kaikkien
kannalta paras ratkaisu tähän kirjavaan ja sekavaan
tilanteeseen. Tällä hetkellä
on vaikea erottaa yleishyödyllistä toimintaa elinkeinotoiminnasta. Käräjöinti on aina hankala tapa
selvittää asioita, tarvitaan
lainsäädäntöä.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Hallittu rakennemuutos?
Kahdella päähallituspuolueella kepulla ja kokoomuksella on yksinkertainen
enemmistö eduskunnassa.
Yhteisellä päätöksellä ne
saavat kaikki hallituksen
esitykset läpi eduskunnassa.
Häikäilemätöntä on ollut
niiden omien intressiryhmien edunvalvonta, kansantalouden kustannuksella.
Rkp:lle sopii, kunhan ruotsin kielen asemaan ei kajota
ja vihreät taipuvat mihin
tahansa pysyäkseen hallituksen tilkkeenä. Nykyinen

hallitus ei todellakaan ole
jättänyt hyväosaisia laman
kurimukseen, vaan se jatkaa
SDP:n omalla valtakaudellaan viitoittamaa tietä ja
rakentaa Suomeen rikkaiden veroparatiisia. Siitä
huolimatta tehtaat sulkevat
ovensa Suomessa ja siirtävät
tuotannon ulkomaille.
Köyhiä ja pienituloisia
Suomessa on yli 700.000.
Heitä kurjistamalla ja näännyttämällä ei tätä maata
taantumasta jaloilleen nosteta, vaikka hallituksen toi-
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met sellaiseen strategiaan
viittaavatkin. Kun rikkaiden rahat eivät hallituksen
mielestä tule kyseeseen, niin
keskituloisten harteillehan
tämäkin taakka ja taantuman nujertaminen käytännössä tulee sälytetyksi.
Vähäisen köyhyyden
maa?
Viime vuosina köyhyyden
kasvu, samoin kuin vähimmäisturvan tason suhteellinen heikkeneminen

on ollut erityisen nopeaa
Suomessa.
Puutteellista perusturvaa, jota hallitus ei halua
korottaa edes siedettävälle
tasolle, pyrkivät hyväntekeväisyysjärjestöt kohentamaan, jakamalla leipäjonoissa päiväysvanhaa ruokaa huonompiosaisille.
Kahtiajako ökyrikkaisiin ja köyhälistöön on toteutunut nopeasti sinivihreän hallituksen toimenpiteiden johdosta. Rikkaita
ei hallituksen mielestä kan-
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nata kovin verottaa, koska
heitä on niin vähän verrattuna pieni- ja keskituloisiin.
Hallituksen veronkannon
perusteena on veroluokkaan kuuluvien lukumäärä.
Perussuomalaisten mielestä se on väärin, ainoa oikea kriteeri veronkannossa
on veronmaksukyky.
Toisenlaista menoa
kaivataan
Ensi vuoden huhtikuussa
pidettävät eduskuntavaalit

ovat tärkeimmät pitkään
aikaan. Kansalaiset tietoisina siitä, että heitä konkreettisesti koskevia asioita
ratkaistaan eduskuntavaaleissa, alkavat vähitellen
olla tosissaan. Jatkuvat tulonsiirrot rikkaille ovat jo
monille liikaa.
Perussuomalaiset tarjoavat nykymenolle itsenäisen
poliittisen vaihtoehdon, joka ei ole suuren rahan, järjestövallan tai monopolien
juoksupoika.

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus:
5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus:
50,- / tunti
Painopaikka:
SPOY, Kokemäki
Painopinta-ala:
260 x 375 mm
Palstojen määrä:
5-6 kpl
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman
aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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Tony Halme oli yksi meistä

Eduskunnassa sanottua
”En tiedä tekeekö joulun läheisyys minut liian helläksi ja hempeäksi. Eilen jouduin pikkasen kehumaan keskustaa valiokuntatyöskentelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnassa
ja nyt minä joudun tukeutumaan lähes samoilla sanoilla ed. Rantakankaaseen ympäristöministeriön lakkauttamisessa ja yhdistämisessä luonnonvaraministeriöön. Mutta
sanoisin luonnonsuojeluhömpötyksestä, että
se on kyllä mennyt jo ihan liiallisuuksiin.”
Pentti Oinonen 18.12.2009

”Käytännössä ympäristöviranomaisten tehtävät lisääntyvät samalla, kun organisaatiota heikennetään ja resursseja vähennetään.
Esimerkiksi vuonna 2014 voimaan tuleva
jätevesilain uudistus tuo mukanaan paljon
lisätyötä. Samanaikaisesti olemme tilanteessa, jossa ympäristörikokset ovat lisääntyneet
merkittävästi. Niiden aiheuttamat ympäristövahingot ovat aivan toista luokkaa kuin
mitä haja-asutusalueitten pienten kotitalouksien jätevesistä aiheutuu…”
Pirkko Ruohonen-Lerner 18.12.2009
Tony Halme on kuollut, muistot elävät.
Perussuomalaiset ottavat osaa omaisten suruun samalla
kun suremme itse kukin omalla tavallamme. Minulle Tony Halme oli edustajakollega ja ystävä. Olimme erilaisia,
saman aikakauden miehiä, joiden polut perussuomalainen vaihtoehto yhdisti.
Voitimme ja hävisimme yhdessä. Muodostimme kolmisin Raimo Vistbackan kanssa legendaarisen Perussuomalaisten eduskuntaryhmän, joka loi pohjan puolueemme kasvulle. Saimme yhdessä peruskentän kanssa
innostettua uusia ihmisiä mukaan ja kannatuksemme
nousuun.
En ole Tony Halmeen kohdalla ollut puolueeton. Olin
ja olen hänen puolellaan. Aina ei ollut helppoa. Kavereita
oltiin, vaikka sydän märkäni. En hyväksy kaikkia Tonyn
tekemisiä, mutta miehen hyväksyn.
Politiikassa Tony Halmeen asialistalla oli kaksi ylitse
muiden; sotiemme veteraanien sekä kovaosaisten lasten
asia. Nämä eivät jääneet häneltä puheiden tasolle. Raumanmeren juhannuksen nyrkkeilyottelun varat menivät
lyhentämättömänä veteraanityön tilille. Kovaosaisia lapsia Tony Halme kävi tapaamassa useissa eri yhteyksissä
omasta halustaan. Lasten hyväksikäyttöä Tony kammoksui. Hänen eduskunta-aloitteensa keskittyivät pääasiassa näiden ryhmien aseman ja tilanteen kohentamiseen.
Eduskunnassa Tony oli vierailijaryhmien suosikki; hän
lähti aina tervehtimään eri puolueen kansanedustajien
vieraita kun pyyntö tuli.
Tony Halme oli elämässään ehdolla kaksissa vaaleissa, eduskuntavaaleissa 2003 sekä kunnallisvaaleissa
2004, ja tuli molemmissa valituksi. Hän herätti Helsingin
lähiöt ja osoitti, että Perussuomalaiset voivat menestyä
kaupungeissa. Mies tiesi, mitä betonilähiöissä ajatellaan.
Hän ei kysynyt lupaa mielipiteilleen kaapinpäältä huutajilta tai vanhoilta puolueilta.
Raimo Vistbacka, Timo Soini ja Tony Halme oli yhtenäinen eduskuntaryhmä. Olemme kolme täysin erilaista
persoonaa, tulimme keskenämme hyvin toimeen, täydensimme toisiamme ja pidimme toistemme puolta - joka
tilanteessa. Vastatuulta oli ja tuli, ketju piti.
Perussuomalaisesta puolueväestä Tony piti sydämestään. Hän oli yksi meistä. Me perussuomalaiset emme ole
helppoja ihmisiä, usealle meistä elämäkään ei ole helppo.
Kritiikkiä annetaan, sitä kestetään, kuka enemmän, kuka vähemmän. Anteeksi annetaan, jos pyydetään, aina ei
osata pyytää.

Tony Halme oli suustaan lahjakas. Mieleeni on voimallisesti piirtynyt Tonyn ja noin viisivuotiaan pojan
kohtaaminen vuoden 2003 eduskuntavaalien alla, Espoon
lippulaivassa. Toni jakeli nimikirjoituksia ja Viikinkikortti
kädessään tuo poika pyysi nimmaria isolta mieheltä.
Tony kyykistyi pienen pojan eteen ja kysyy: ”Pelottaako koskaan mennä nukkumaan?” ”Joskus”, vastasi
pieni poika. ”Laita tämä kuva sänkysi päätyyn, niin ei
tule mörköjä”, sanoi Tony. Pikkumiehen ilme kirkastui
ja hän pinkoi äitinsä luokse korttiaan heiluttaen, Tony
hymyili perään. Myhäilin minäkin.
Tony Halme ei ollut itse tyytyväinen panokseensa
kansanedustajana ja kantoi huolta puolueen menestyksestä toilailujensa jäljiltä. Hänen helpotuksensa oli
suuri, kun pärjäsimme vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.
Uskon, että Tony haluaa teidän kaikkien tietävän, että
hänessä oli myös kannustava ja toiset syvästi huomioon
ottava ihminen.
Liitän oheen lopuksi muutaman Tonylta saamani
tekstiviestin, joissa hän puki tärkeitä asioita sanoiksi
seuraavasti:
*1.2.2007: Joo kyllä mä pärjään, kiitos vain tuhannesti
tuesta ja avusta...ja olen pahoillani että joudut oleen tän
mun asian keskipisteenä...mutta tuhannet kiitokset siitä
että olet jaksanut hoitaa näitä mun asioita...Halme.
* 19.2.2007 huolestuneena lähestyvistä vaaleista:
No hyvä. Onnea vaaleihin...terveisiä Ramille...Halme
*18.3.2007 eduskuntavaaliyönä: Onneksi olkoon vaalituloksesta... Hyvä, että tulos nousi mun mokailusta
huolimatta...Halme.
*11.5.2007, kun olin keuhkokuumeessa Jorvin sairaalassa:
Paranemista ja voimia...Ystäväni...Halme.
* 7.6.2009: Onneksi olkoon...ÄÄNIHARAVA...näytit
niille sitten kuka on Suomen Kuningas... Halme

*15.10.2005 erään tempauksen jälkeen:
Joo ei hätää munankuorilla kävellään...Halme

”Ed. Miedolle toteaisin – en ollut kuuntelemassa tätä keskustelua talousarvioaloitteista, mutta huomauttaisin uusille edustajille
sen – että hallituksen esitykseen ei voida tehdä muutoksia valtiovarainvaliokunnassa, jos
ei ole talousarvioaloitteita. Tämä nyt vaan
tiedoksi muun muassa toissailtaiselle vuodattajalle, ed. Lyly Rajalalle, joka arvosteli
hyvin voimakkaasti sitä, että tehdään talousarvioaloitteita: muuten ei voida tehdä muutoksia nykyisten säännösten mukaan, jos ei
ole talousarvioaloitteita.”
Raimo Vistbacka 18.12.2009

”Suomessa on paheneva kansantauti, lisääntyvä köyhyys. Vaikka täsmälääkkeet köyhyyden nujertamiseksi ovat olleet sekä Lipposen
että Vanhasen hallitusten tiedossa, ovat päättäjät tarjonneet vain lumelääkkeitä, lumepuheita ja lumekomiteoita. Hallitukset ovat
täysin tarkoituksella kasvattaneet tuloeroja
niin, että köyhyys moninaisine ongelmineen
on pahentunut. Köyhyysrajan alapuolelle jää
ensi vuonna lähes 800 000 suomalaista.”
Pietari Jääskeläinen 17.12.2009

”Verohan siis tulee nousemaan, mutta olemme juuri saaneet lukea tiedotusvälineistä
asiantilan lähes nurinkurisesta muutoksesta
pimittämisen jälkeen. Tänään luki lehdissä,
että syy pimitykselle oli ruotsinkielisen käännöksen venyminen. Ai ai, Suomessa tänä
vuonna. Mutta mikä tätä, ministeri, pitkitti
sitten? Onko täytynyt nyt uusi sovellutuskäytäntö selittää paremmin joillekin tahoille, että sitä voidaan sitten kiertää paremmin,
tätä uutta ohjeistusta?”
Pertti Virtanen 17.12.2009

Niin, ei enää hätää, tuskaa ja menestystä. Lepää rauhassa Tony Halme; uskomme mukaan tapaamme vielä.
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Raimo Vistbacka jättää pelikentän nuoremmille
Vuodesta 1987 alkaen kansanedustajana toiminut
Raimo Vistbacka ei lähde ehdokkaaksi kevään
2011 eduskuntavaaleissa. Hän kuitenkin jatkaa
maakunnallisissa luottamustehtävissä. Alajärveläinen Vistbacka on lähtenyt kuusi kertaa ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Kuusi kertaa pohjalai-

Vuodenvaihteen 2010
työeläkemuutokset

set ovat myös valinneet hänet edustajakseen. Vistbacka toimi myös liikenneministerinä lokakuusta
1989 elokuuhun 1990. Seuraavat vaalit järjestetään huhtikuussa 2011 eli puolentoista vuoden kuluttua. Vistbacka ei lähde kisaan enää seitsemättä
kertaa, kirjoittaa sanomalehti Ilkka 24.12.2009.

Namaste -Terveisiä

Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeisiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Kerroin pienentää alkavan työeläkkeen määrää ja sopeuttaa eläketurvaa
kohoavan eliniän aiheuttamiin kustannuksiin.
Elinaikakerroin ei vaikuta kansaneläkkeisiin eikä
tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaan maksettaviin eläkkeisiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut
ensi vuoden kertoimeksi 0,99170. Nyt vahvistettu
elinaikakerroin koskee vuonna 1948 syntyneiden
vanhuuseläkkeitä. Jos esimerkiksi vuonna 1948 syntyneen työeläke ilman elinaikakerrointa olisi 1600
euroa, elinaikakertoimella tarkistamisen jälkeen se
on noin 1587 euroa. Eläkkeen pienentymisen voi
välttää jatkamalla työssä yhdestä hieman pitempään.

Vuoden 2010 verokortit
Noin 4,5 miljoonaa asiakasta saa tiedon vuoden
2010 veroprosentistaan 15.1.2010 mennessä, kun
Verohallinnosta postitetaan 3,2 miljoonaa palkkaverokorttia ja 1,3 miljoonaa ilmoitusta eläkkeen
pidätysprosentista.
Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2010.
Tammikuussa 2010 toimitaan vielä vuoden 2009
verokortin mukaan.
Vuosittain 1,5 miljoonaa asiakasta hakee tulojen tai vähennysten muuttumisen takia muutosta
verokorttiinsa. Verokortin pidätysprosentin muutoksen voi laskea ja tilata kätevimmin verkossa
osoitteessa www.vero.ﬁ/verokortti.
Verohallinto muistuttaa puhelimitse tai toimistoissa asioiville asiakkailleen, että alkuvuodesta
palvelut ovat yleensä ruuhkaisia. Jos verokorttia on
tarvetta muuttaa, sen ehtii tehdä myöhemminkin.
Muutoksesta saa silti vuositasolla saman hyödyn.

Työntekijän oleskelulupajärjestelmään muutoksia
Hallitus esittää työntekijän oleskelulupajärjestelmän yksinkertaistamista ulkomaalaislakia ja ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muuttamalla,
sillä voimassa oleva työntekijän oleskelulupajärjestelmä ei ole toiminut tavoitellulla tavalla. Esityksen
mukaan hakemusmenettely muuttuisi yksivaiheiseksi, mikä tehostaisi valvontaa ja nopeuttaisi menettelyä. Jatkossa työntekijän oleskelulupahakemuksen voisi jättää vain työntekijä edustustoon tai
paikallispoliisille. Lupapäätöksen tekisi Maahanmuuttovirasto. Oleskelulupa voitaisiin myöntää
tarvittaessa nykyistä pidemmäksi ajaksi, enintään
viideksi vuodeksi. Maahanmuuttoviraston tulee jo
ennakkoon valvoa tehokkaasti työehtojen noudattamista sekä työnantajan edellytysten täyttymistä.
Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 aikana.

Kuvassa mukana: takarivissä All Nepal National Free Students Union (ANNFSU) edustajia, joiden välissä Paloma Hannonen
(Vihreät) sekä Mikko Vieltojärvi (Kokoomus), alarivissä Antti Kainulainen (Kristillisdemokraatit), Annika Perttula (Vasemmistonuoret) Anni Lahtinen ( SDP), Tiina Kukkamaa (Demo Finland), Tarja Anttonen ( Keskusta), Janina Mackiewicz (RKP) Ram
Kumari Jhakri (ANNFSU:n puheenjohtaja), Tiina Elovaara (Perussuomalaiset) sekä Basu Gautam (Demo Nepal).

Alkuhankaluuksia
Lauantaina 14.11. Tampereen Hakametsän hallissa
paikallisottelun toisen erän
ajassa 28.24 kellot pysähtyivät Ilveksen neljännen
maalin merkiksi. Tappara oli
häviöllä, ja parhaimmillaankin kahden maalin päässä
Ilveksestä, joka oli läpi ottelun viimeistellyt terävästi.
Tunnelma oli katossa, kun
isäni soitti ja ilmoitti että
huominen Nepalin matkani
on peruttu, Finnairin lentäjät ovat menneet lakkoon.
Sunnuntaiaamuna monien puhelinsoittojen ja
epätoivoisen tunnelman
päätteeksi saimme hyviä uutisia, Demon koordinaattori
Tiina Kukkamaa oli saanut
pitkän jonotuksen jälkeen
Finnairin toimistolta korvaavat lennot. Uusi lentoreittimme kulki Helsingistä
Müncheniin ja sieltä Persianlahdelle Dohaan, josta
viimein Nepalin pääkaupunkiin Kathmanduun.
Demon matkassa
Demo Finland on suomalaisten eduskuntapuoluei-

den yhteistyöjärjestö. Se
toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja
kehitysmaiden poliittisten
liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita. Demon keskeisenä toimintamuotona ovat
jäsenpuolueiden yhteiset ja
kahdenväliset vuoropuhelu- ja koulutushankkeet kehitysmaiden poliittisten liikkeiden kanssa. Koulutus- ja
dialogiohjelmien kautta
laajennetaan suomalaisten
poliittisten toimijoiden kosketuspintaa ja ymmärrystä
kehitysmaiden demokratiatilanteesta. Tällä hetkellä Demolla on käynnissä
naisohjelma Tansaniassa ja
nuoriso-ohjelma Nepalissa.
Perussuomalaisten nuorten Demon yhteyshenkilönä
olin saanut kunnian osallistua ulkoministeriön avustuksella järjestettävälle matkalle
Nepaliin, yhdessä muiden
eduskuntapuolueista valittujen nuorten kanssa. Matkaan lähti kahdeksan nuorta
sekä Demon koordinaattori.
Kathmandun kentällä
meitä vastassa oli Demon
paikallinen ohjelmakoordi-

naattori, Johanna Poutanen
sekä Demon nepalilainen
työntekijä Basu Gautam.
Matka lentokentältä hotellille jäi mieleen. En ollut koskaan nähnyt mitään tällaista. Katselin bussin ikkunasta
ohi vilisevää ihmispaljoutta.
Ensivaikutelma oli suloisen
kaoottinen, liikenteen sekamelska käsittämätöntä, pujottelimme lukuisten kulkuneuvojen välissä, ihmetellen
autojen ja mopojen seassa
vaeltavia lehmiä, heti alkuun
oli selvää että olimme tulleet
maahan jossa köyhyys on
aivan toista luokkaa kuin
länsimaissa. Tuntui kuin
olisi matkannut ajassa taaksepäin, poliisit rynnäkkökivääreineen loivat erikoisen
tunnelman.
Mielenkiintoisia
tapaamisia
Seuraavan yhdeksän päivän aikana noudatimme
hyvin tiukkaa ohjelmaa,
vierailimme lukuisissa eri
järjestöissä, puoluetoimistoissa ja tapasimme suunnattoman monta mielenkiintoista ihmistä.

Tapasimme professori
Sudhindra Sharman, joka
toimii johtavassa roolissa
Suomen ja Nepalin välisessä yhteistyössä. Suomi on
antanut asiantuntija-apua
Nepalille erityisesti metsätaloudessa, ympäristökysymyksissä, sekä koulutuksessa jo 1980-luvulta lähtien.
Lisätietoa suomalaisista
hankkeista Nepalissa saimme vierailtuamme Suomen
suurlähetystössä. Kahdenvälisiä hankkeita Nepalin
kanssa Suomella on vesi- ja
sanitaatiohankkeessa, ympäristöhallinnon sekä metsävarojen kehittämisessä.
Vierailimme myös haavoittuvien lasten koulutuskeskuksessa, johon veimme
pehmoleluja, pelejä, kyniä
ja vihkoja. Vierailumme
ilahdutti suuresti ja lauloimme lapsille suomalaisia
lastenlauluja.
Tapasimme myös Ram
Kumari Jhakrin, hyvin viehättävän naisen, joka on
tehnyt Nepalissa historiaa,
hänet on valittu ensimmäiseksi opiskelijajärjestön
naispuheenjohtajaksi. Ram
Kumari Jhakri oli hyvin
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Verotili otettu käyttöön liiankin innokkaasti
Verotili otettiin käyttöön vuoden alussa, ja Verohallinnolle on jo tullut uuden käytännön mukaisia maksuja ja ilmoituksia. Uusia maksuohjeita ja kausiveroilmoitusta on kuitenkin käytetty ennenaikaisesti. Jos
vuoden 2009 veroja ilmoittaa kausiveroilmoituksella
ja maksaa verotilin pankkitileille, tästä aiheutuu turhia selvityspyyntöjä ja aiheettomia arvioverotuksia.

Vuoden 2009 marras- ja joulukuun arvonlisävero ja työnantajasuoritukset on ilmoitettava vanhaan tapaan valvontailmoituksella ja maksettava
vuoden 2009 maksuohjeilla. Vasta tammikuun
2010 arvonlisäveron ja työnantajasuoritukset voi
ilmoittaa Verohallinnolle kausiveroilmoituksella ja
maksaa verotilille.

Nepalista!
lämmin ja diplomaattinen
nuori nainen, kävimme hyviä keskusteluja sukupuolten tasa-arvosta, siitä minkälaisia haasteita naisilla
politiikassa on. Totesimme
iloksemme Suomessa asian
olevan hyvin, suomalaisen
delegaatiomme kahdeksasta
edustajasta naisia oli kuusi.
Nepalissa naisen asema on
vielä hyvin heikko.
Lisäksi tapasimme lukuisia poliittisia nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjä, YK:n
alaisuudessa työskenteleviä
suomalaisia työntekijöitä.
Matkan loppusuoran
vietimme vuoristossa sekä
Nepalin maaseudulla. Maaseudulla tutustuimme ulkoministeriön alaisuudessa toimivaan rakennusinsinööri
Arto Suomiseen, joka kertoi
meille vesi- ja sanitaatiohankkeesta jota hän vetää.
Näimme kyliin rakennettuja WC-tiloja ja kuulimme
haasteista, joiden parissa
Suominen työskentelee.
Nepalin poliittinen
tilanne
Nepalissa yli kymmenen
vuotta jatkunut konﬂikti
päättyi rauhansopimuksen
allekirjoitukseen Kathmandussa 21. marraskuuta 2006.
Nepalilaiset opiskelijajärjestöt kertoivat meille
viime vuosien rauhanprosessista näyttäen meille dokumentin, jonka eräs heistä
oli tehnyt. Dokumentti oli
raskasta katsottavaa meille
suomalaisille, mutta erityisesti nepalilaisille.
Filmillä näimme poliisivoimien suunnatonta väkivaltaa joka kohdistui myös
naisiin ja lapsiin. Kyseessä
olivat mellakat vuodelta
2006, kun Kathamandun
kaduilla osoitti mieltään
parhaimmillaan 2 miljoonaa nepalilaista. Neljä päivää kestänyt yleislakko sai
silloisen kuninkaan Gyanendra Bir Bikram Shah Devin kutsumaan parlamentin
koolle, muttei suostunut
luopumaan vallastaan. Tämä ei kuitenkaan nepalilaisille riittänyt, vaan ihmiset

Alkuvuosi ratkaisee
vuokramarkkinoiden
suunnan
Asuntojen vuokrat tulivat syksyllä vedenjakajalle,
kun vuosia kestänyt vuokrien nousuputki katkesi.
Vuokrat kääntyivät laskuun jopa kasvukeskuksissa. Mikäli vuokrien lasku jatkuu myös alkavana
vuonna, kysymyksessä on historiallisestikin ajatellen huomionarvoinen käänne. Voidaan jopa sanoa,
että tämä olisi ensimmäinen kerta kun kasvukeskusten vuokrat laskevat, koska koko sotien jälkeisenä aikana näin ei ole kertaakaan merkittävässä
määrin tapahtunut.
Vuokrien lasku ei kuitenkaan nytkään ole varmaa, vaan uusi taloudellinen epävarmuus, korkojen nousu tai esimerkiksi viimeaikainen pula
myytävistä asunnoista voi kääntää vuokrat ensi
vuonna uudelleen nousuun. Vuoden ensimmäinen
neljännes tulee todennäköisesti näyttämään suuntaa koko vuodelle.

jatkoivat 15 päivää opposition johdolla Kathmandun
katujen valtaamista.
Kolme viikkoa kestäneiden väkivaltaisten mielenosoitusten jälkeen kuningas
Gyanendra myöntyi lopulta
demokratialiikkeen vaatimuksiin ja perustuslakia
säätävän kansalliskokouksen järjestämiseen.
Nepalin demokratia on
vielä hauras, on tärkeää antaa tukea Nepalille, jotteivat
eri ryhmien väliset väkivaltaisuudet jatkuisi. Nepalilaiset opiskelijat itkivät näyttäessään dokumenttia, asiat
olivat vielä tuoreessa muistissa, monella vammoja kyseisistä mellakoista. Tilanne
veti meidät hyvin hiljaisiksi.
Johtopäätöksiä
Matkan aikana kävimme
monia mielenkiintoisia keskusteluja, joista muutama
asia jäi erityisesti mieleen.
Kehitysapua tulee ja pitää
olla, mutta sen täytyy kohdistua oikein. Se ei saa olla
alkuperäisväestöä passivoivaa, eikä ainoastaan projektiluontoista. Apu tulisi
antaa erityisesti asiantuntija-apuna, kuitenkin niin että
se toimii vain katalysaattorina, niin että paikalliset
oppiessaan asioita jatkavat
tekemistä ja työskentelyä
itsenäisesti ja motivoituina.
Keinotekoinen auttaminen
saattaa aiheuttaa vain suurempaa tuhoa.

Kehitysapu tulisi kohdistaa poliittisille toimijoille niin
että se tukee tervettä paikallishallintoa, kuten kyläyhteisöä tai kunnallista aluetta,
kehittämään omaa aluettaan
ja sitä kautta luomaan laajemmin hyvinvointia. Sellaiset projektit jotka elävät
ikään kuin itseään varten,
tai jättävät paikalliset tyhjän
päälle projektin loppuessa,
eivät ole kenenkään etu.
Kehitysapuun kohdistuva kritiikki on tervetullutta,
määrärahoja ei kannata nostaa ellei apu ole oikeanlaista.
Kehitysyhteistyön kenttä on
monimutkainen ja byrokraattinen organisaatioiden
verkosto, jossa helposti käy
niin, että oikea käsi ei tiedä
mitä vasen tekee. Suomen
ja muiden vauraampien
maiden on kuitenkin oltava

mukana kansainvälisessä
yhteistyössä, meillä ei ole varaa jättää heikompia yksin.
Avun järjestämisessä tulisi
kuulla kehitysyhteistyön parissa toimivia ihmisiä, jotka
ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Ainakin tällä matkalla tapaamani henkilöt olivat hyvin realistisia, asiansa
osaavia ja tietotaidoiltaan
hyvin vahvoja tekijöitä. He
osasivat arvioida työtään ja
koko kehitysyhteistyön kokonaisuutta hyvin tarkkaan,
löytäen sekä vahvuuksia että
epäkohtia.
Matkani jälkeen käsitykseni siitä että Perussuomalaiset ovat noudattaneet
järkevää linjaa tässäkin asiassa, vahvistui entisestään.
Teksti: Tiina Elovaara
Kuvat: Antti Kainulainen

Nepal pähkinänkuoressa
tasavalta
27,1 miljoonaa
Nepalin rupia
Kathmandu
nepali, muita kieliä useita
kymmeniä
Uskonnot:
hindut 81%,
buddhalaiset 11%
muslimit 4%
BKT/asukas:
272 USD
Elinikäennuste: 61,3 vuotta
Aikuisten lukutaitoaste: 51,4%
Valtiomuoto:
Asukasluku:
Rahayksikkö:
Pääkaupunki:
Virallinen kieli:

Varojen arvostaminen
perintö- ja
lahjaverotuksessa
Verohallitus on 2.10.2009 antanut ohjeen varojen
arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa. Ohjetta sovelletaan vuoden 2010 alusta niihin tapauksiin,
joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2010 tai sen
jälkeen. Säännöksen mukaan omaisuus arvostetaan
siihen käypään arvoon, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa.
Nyt annetun ohjeen tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat
valtakunnallisesti yhtenäisiä. Verohallintolain mukaan Verohallituksen tehtävä on huolehtia yhdenmukaisuudesta verotuksessa. Uusi valtakunnallinen
ohje korvaa tällä hetkellä verovirastojen virka-alueilla voimassa olevat alueelliset arvostusohjeet.

Lainhuudot ja
kiinnitykset pian
Maanmittauslaitoksesta
Lainhuutoja, kiinnityksiä ja muita kiinteistöasioiden kirjaamisia haetaan vuoden 2010 alusta alkaen
Maanmittauslaitoksesta, kun ne vuoden 2009 loppuun asti on haettu käräjäoikeuksista.
Kansalaiselle uudistus näkyy lähinnä vain palvelevan viranomaisen nimen ja osoitteen muutoksena. Kirjaamisia haetaan ja kirjaamisasia ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.
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Asematunnelin putkirikko oli
pahin mahdollinen tilanne
Helsingin Metron Asematunnelissa sunnuntai-iltana
8.11.2009 sattunut suurvuoto oli pahin putkirikko,
jonka Helsingin Veden Verkkoyksikön johtaja Ari Melakari muistaa oman uransa
aikana sattuneen. Asematunneliin vuotaneet noin 10
000 kuutiometriä vettä vahingoittivat pahasti metron
laitteistoja ja vahingoittivat
hissejä, jotka ovat poissa
käytöstä pitkän aikaa.
Itse putkirikothan eivät
Helsingissä ole mitenkään
harvinaisia. Vesijohtoverkkoa on pääkaupungissa
noin 1 200 kilometriä, ja
Helsingin Vesi joutuu korjaamaan keskimäärin 160
putkirikkoa vuodessa.
- Yleensä niistä ei aiheudu erillisiä kustannuksia.
Putkirikkojen korjaaminen
on tavallisesti noin puolen
päivän homma ja kuuluu
Helsingin Veden rutiinitehtäviin. Vesivahingot voivat johtua monista eri syistä: liikenteen tärinä, routa ja maaperän painuminen voivat kaikki ajan myötä haurastuttaa
rakenteita ja rikkoa putkia.
Asematunnelin vesivahingon

syytä ei vielä tiedetä, mutta
routa sitä ei ainakaan ole aiheuttanut. Valurautaputkesta irtosi pala, jota kautta vesi
pääsi vuotamaan, Melakari
kertoo.
Epäonnisten sattumien
summa
Vuotokohta on nyt eristetty
ja korjaussuunnitelmaa tehdään parhaillaan. Putki korjataan todennäköisesti talven 2010 aikana. Korjauskustannukset eivät vielä ole
selvillä, mutta ne liikkunevat
siinä muutaman sadan tuhannen euron pinnassa.
- Siis vesijohdon korjaus.
Asematunnelin rikkoutuneiden laitteiden ja hissien korjauskustannuksista en osaa
sanoa, Melakari täsmentää.
Melakari pitää erittäin
epätodennäköisenä, että
vastaavaa
suuronnettomuutta pääsisi enää tapahtumaan, sillä tapaus oli monen epäonnisen sattuman
summa. Helsingin Vesi tekee parhaillaan riskikartoitusta kriittisissä kohdissa,
jotka sijaitsevat maanalaisten tilojen läheisyydessä.

Helsingin Metron Asematunnelin suurvuoto oli pahin putkirikko, jonka Helsingin Veden Verkkoyksikön päällikkö Ari
Melakari muistaa uransa aikana sattuneen.

Riskikartoitus on suoritettu tammikuun loppuun
mennessä, jonka jälkeen
päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Itse kartoituksen tekeminen ei aiheuta

vesijohtojen eikä liikenteen
sulkemisia tässä vaiheessa.
Kartoitus tehdään osana
Helsingin Veden normaalia
toimintaa, eikä aiheuta lisäkustannuksia kaupungille.

Asematunnelissa sattui
uusi vesivahinko tammikuun alussa kovien pakkasten rikottua lauhdutinputken. Vahinko ei ollut kovin
vakava eikä sillä ole yhteyttä

Rautatieaseman aiempiin vesivahinkoihin, sanottiin Helsingin Sanomissa 2.1.2010.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Kaavoitus kuntapolitiikan lyömäaseena

Valtuustojen päätösvaltaan kuuluvista välineistä selvästi painavimpia,
ehkä painavin, ase on
kaavoitus. Kuntien monopolina sillä ohjataan
niin asutusta kuin työpaikkojen kehitystäkin.
Enenevässä määrin sitä
kuitenkin käytetään myös
kielteisenä lyömäaseena.
Erityisesti tuo on ilmennyt Jyväskylän päätöksentekoprosesseissa.
Runsas vuosi sitten
laadittiin kuntaliitoksesta järjestämissopimus,
jossa painotettiin mm.
asukkaiden hyvinvoinnin
edistämistä mm. asumisen
vaihtoehdoilla eri elämäntilanteissa. Käytännössä

sitä on kuitenkin toteutettu
keskittämällä palveluja vanhan Jyväskylän keskustan
alueille ja epäämällä rakennuslupia haja-asutusalueilla.
Valtuuston kyselytunnilla akj. Timo Koivisto vakuutti, ettei lupia ole evätty
muualla kuin suunnittelutarvealueilla; kuntaliitoksen alla kiireessä voimaan runnatussa rakennusjärjestyksessä
suunnittelutarvealueeksi on
määritelty kaikki haja-asutusalueet. Akj:n vastaus suomentaen: rakennuslupia ei
ole evätty haja-asutusalueilla
muualla kuin haja-asutusalueilla. Voiko tuohon sanoa
enää muuta kuin ”Jep-jep.”
Niitiksi tuollaiselle kehitykselle kaupungin johto
luonnosteli kaupunkistrategian, jossa keskeiseksi
teemaksi on kirjattu ”Tiiviin yhdyskuntarakenteen
turvaaminen”. Järjestämissopimusta ja valtuutettujen
tahtoa sillä ei juurikaan
kunnioitettu, minkä vuoksi
strategia palautettiin valtuuston ja KH:n suurimman
ryhmän esityksestä uudel-

leen valmisteltavaksi. Hekään eivät kuulemma olleet
saaneet ääntään riittävästi
kuulluksi. Koko strategia
näyttäisi olevan valmistelevan virkamiehen ikioma ehkä kaupungin virkamiesjohdon ohjeistama - missio,
johon ei kaivata poliittisten
päättäjien peukalonjälkeä.
Rakennusjärjestyksestä
on vireillä tekemäni valitus, mutta sitä toteutetaan
jo niin kuin lainvoimaista
määräystä - virkamiesten
henkilökohtaisten mieltymyksien kautta tulkittuna.
Paikallisten asukkaiden
vastustusta ei
huomioitu
Viimeisin esimerkki kaavoitusmonopolin kielteisestä
käytöstä esitettiin vuoden
viimeisessä valtuuston kokouksessa 14.12.09 vanhan
Korpilahden alueella olevan
Tikkalan osayleiskaavan
käsittelyssä. Yleiskaavoissa
on normaalia esittää maankäytön suuret linjat, jotka
sitten asemakaavoituksessa

täsmentyvät rakennuspaikoiksi ja -oikeuksiksi. Nyt
tuossa yleiskaavassa rakennuspaikat ja -oikeudet
lueteltiin hyvinkin tarkasti.
Se oli siis ilman yleiskaavaa
laadittu asemakaava, jota
vain kutsuttiin yleiskaavaksi. Esittelystä hieman ihmetytti se, miksi paikallisten
asukkaitten laajaa vastustusta ei huomioitu kaavaa
laadittaessa.
Selitys löytynee esittelyssä täysin mainitsemattomasta ”yksityiskohdasta”,
että kyläkeskuksen keskeisimpien peltoalueitten lunastuksesta on vireillä valitus KHO:ssa. Siitä riippuu,
viljelläänkö noilla pelloilla
vastaisuudessa maantaloustuotteita vai omakotitaloja. Ja mitenköhän asianosaiskuuleminen oli järjestetty, kun ei edes tiedetä,
ketkä ovat asianosaisia
miltäkin osin.
Ei ole ainakaan poissuljettu ajatus, että tuolla
”yleis”kaavalla mitätöidään jo ennakkoon KHO:n
tuleva päätös. Siinä aseena

on marraskuussa päätetty
rakentamattomien kiinteistöjen 3%:n kiinteistöverotus. Raskaaksi määritellyn rakennusoikeuden
myötä verotus nousee niin
korkeaksi, että ei niillä
pelloilla ainakaan maataloustuotteita kannattaisi
viljellä.
Ei noilla rakennuspaikoilla kuitenkaan mitätöisi
tuon kyläyhteisön olemassaoloa tai tulevaisuutta;
jo olevia tontteja alueella
on 305 kpl, tässä kaavassa niitä syntyisi 216 lisää.
Vanhan Korpilahden alueen vapaista tonteista on
viimeisen vuoden aikana
myyty vain yksittäisiä.
Kun Korpilahden väestökin oli noin 5.000 asukasta, kasvaisi se 4-henkisiksi
perheiksi laskettuna noilla
Tikkalan tonteilla lähes
50%. Sellaista ryntäystä ei
kaikista kuntakeskuksista
erillään olevaan Tikkalaan
ole odotettavissa, joten selitykset kaavan perusteiksi ja
erityisesti sen tarkkuuteen
on oltava muualla, kaavan

esityksessä mainitsemattomissa seikoissa. Itse
uskon nykyisten tietojeni valossa pyrkimykseen
ratkaista petojen omistusriita KHO:n kannasta
riippumatta.
Valtuuston oikea laita ryhtyi kaavakirveen
heiluttajaksi kaatamalla
esityksemme sekä palauttamisesta että hylkäämisestä. Kokoomukselta sen
ymmärtäisin, mutta mikä
oli kepulaisten valtuutettujen intressi?
Valtuuston lakimiesjäsenet sentään kävivät puhujapöntössä viittaamassa valmistelun ilmeiseen
muotovirheeseen, mutta
sekään ei hetkauttanut
enemmistöasemassa pullistelleita, joten Hallintooikeus pääsee tuossakin
asiassa kertomaan oman
käsityksensä.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä
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Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
– ei pelkkä sanahirviö

JIK pakotti Kurikan, Ilmajoen ja Jalasjärven Perussuomalaiset kokoontumaan saman pöydän ääreen keskellä itsellisintä Etelä-Pohjanmaata.

Kurikan kaupunki ja Ilmajoen
sekä Jalasjärven kunnat päättivät
muodostaa yhteisen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän edellisellä
valtuustokaudella 2008. Yhtymä on
toiminut nyt vuoden eli asiassa ollaan
vuoden verran viisaampia.
Ministeriön
määräyksestä
Kuntayhtymä perustettiin
alun alkaen siksi, koska
alueelle ei näyttänyt syntyvän yli 20 000 hengen uutta
kaupunkia kuntaliitosten
avulla. Alueella käytiin
kuntaliitosneuvottelut Kurikan ja Jurvan sekä Ilmajoen
ja Jurvan kesken. Ne päättyivät molemmat tuloksettomina ja sen sijaan syntyi
JIK. Sittemmin Jurva liittyi
kyllä Kurikkaan, mutta
kuntaliitoksenkaan jälkeen
Kurikan väkiluku ei riitä
valtioneuvoston vaatimaan
20 000 asukkaan määrään
perusterveydenhuollossa.
Uuden Kurikan, Ilmajoen ja Jalasjärven asukasluku
on yhteensä noin 35 000.
Jännä juttu, ettei JIK-kuntien kesken aikoinaan lähdetty miettimään kuntaliitos-

ta, sillä vaadittava 20 000
asukkaan raja olisi ylittynyt
hulppeasti myös ennen Jurvan liittymistä Kurikkaan.
Sen sijaan päätettiin rakentaa hallintohirviö nimeltään
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Laillista harvainvaltaa
verovaroillamme
JIK:n palkkalistoilla on nyt
730 työntekijää. Alueella
toimii JIK-päätöksentekojärjestelmä, jossa kuntien
valtaa käyttää vain kuusihenkinen tilaajalautakunta,
muodostuen kahden puolueen edustajista, joista vain
neljä on ollut ehdokkaana
viime kunnallisvaaleissa.
JIK:n päätöksenteosta
vastaa käytännössä johtokunta, jossa on yhdeksän
jäsentä, kolme jokaisesta

jäsenkunnasta. Päättäjät tulevat kolmesta suurimmasta
puolueesta, Perussuomalaisilla on varajäsenen paikka.
Muutaman kerran vuodessa kokoontuu 12-jäseninen
JIK:n yhtymäkokous, joka
käytännössä hyväksyy JIKjohtokunnan päätökset.
Päättäjiä on Kurikasta viisi,
Ilmajoelta neljä ja Jalasjärveltä kolme. Yhtymäkokouksen edustajista päätetään
kokouksittain kuntien hallituksissa, mikä tarkoittaa,
että vain suuret puolueet
ovat olleet toistaiseksi edustettuina.
Yksimielistä menoa
Kaikki päätökset JIK:n toiminnan
käynnistymisen
jälkeen ovat olleet yhtymäkokouksessa yksimielisiä lukuun ottamatta ensimmäisen kokouksen henkilövalintoja. Samoin johtokunnassa
kaikki päätökset ovat olleet
yksimielisiä eikä niistä ole
äänestetty kertakaan. Niin
ikään kuntien 6-jäseninen
tilaajalautakunta on ollut
päätöksissään yksimielinen.
Muutosesityksiäkään eivät
luottamushenkilöt ole pöytäkirjojen mukaan tehneet.
Päätöksiä on tehty koko

terveyspuolen budjetista,
päivystysajoista, vanhustenhoidon tulevaisuudesta,
erilaisista tilauksista jne. Äänestäjän kannalta on ollut
siis käytännössä sama, mitä
JIK-päätöksentekoon osallistunutta puoluetta he ovat
kunnallisvaaleissa äänestäneet ja siten olleet vaikuttamassa JIK:n valtasuhteisiin.
JIK-päättäjiähän ei valita
kansanvaltaisilla vaaleilla,
joten mikään ei takaa oikeudenmukaista paikkajakoa.
Ehkä ja todennäköisesti
juuri se, että päättäjät eivät
JIK:ssä ole suoraan äänestäjien valtuuttamia, on johtanut edellä esiteltyyn yksimielisyyteen. On helppoa mennä virkamiesten esitysten
mukaan, kun juuri kukaan
ei ole kiinnostunut. Kansaa
kiinnostaa ensisijaisesti sellainen päätöksenteko, mihin
he voivat selvästi äänestämällä vaikuttaa. Kuitenkin
JIK-päätöksentekojärjestelmässä päätetään yli 30 %
kuntien menoista ja lisääkin
ollaan jo hamuamassa.
Rakenteilla ohjataan
äänestyskäyttäytymistä
Lopputuloksena voidaan
todeta, ettei JIK-päätök-

sentekojärjestelmä
ole
demokratian
kannalta
onnistunut. Demokratian
kannalta parempi vaihtoehto olisi, että JIK-kunnat
muodostaisivat
vähintäänkin yhteisen kunnan,
vaikka JIK-päätöksenteko
säilyisikin. Silloin kaikki
ne kuntalaiset, joita JIKpäätöksenteko koskettaa,
voisivat kolmen kunnan
alueella kontrolloida edes
välillisesti päättäjiä ja puolueita ja edustuksellinen
demokratia voisi toimia.
Ihanne tilanne olisi, että JIK-yhtymäkokous sekä
kuntien yhteinen tilaajalautakunta valittaisiin suoralla
kansanvaalilla, jossa äänioikeus olisi kaikkien kolmen kunnan asukkailla ja
ehdokasasettelussa ei olisi
kuntarajoja.
Lisäksi olisi toivottavaa, että päätöksentekoelinten jäsenmäärä olisi
sellainen, että myös muilla
kuin kolmella suurimmalla
puolueella olisi mahdollisuudet saada edustajansa päätöksentekoelimiin.
Suomessa toimii monipuoluejärjestelmä, vaikka vaalijärjestelmämme sorsiikin
pieniä puolueita valtakunnan tasolla.

Jos haluamme, että
monipuoluejärjestelmä
kukoistaa jatkossakin valtakunnallisesti, edellyttää
se paikallisilta päätöksentekorakenteilta vastaavaa.
Jos pienet ja keskisuuretkin puolueet sysätään paikallisella tasolla syrjään
keskeisestä päätöksenteosta ja päätökset viedään
muutenkin demokraattisen
kontrollin ulkopuolelle, on
seurauksena poliittinen sukupuutto. Se ei ole järkevää, sillä mitä vähemmän
on laillisia parlamentaarisia
kanavia mielipiteenilmaisuun, sitä varmemmin kohtaamme lieveilmiöitä, joita
kukaan ei kai oikeasti toivo
näkevänsä.
Kurikan, Ilmajoen ja
Jalasjärven Perussuomalaiset miettivät parhaillaan,
miten vastata paikallisesti
JIK-päätöksentekorakenteen muodostamaan haasteeseen. Ongelma ei liene
ainutlaatuinen. Alueella Perussuomalaisten kannatus
alueen kunnissa on keskimäärin 12 %.
Vesa-Matti Saarakkala
Kurikan
kaupunginvaltuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen
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Tony Halme
on poissa

Sitoutumattomana perussuomalaisten eduskuntaryhmässä vuodesta 2003 vuoteen 2007 istunut särmikäs persoona, nyrkkeilijä Tony Christian Halme
löydettiin kuolleena kotoaan Helsingin Herttoniemessä. Helsingissä 6. tammikuuta 1963 syntynyt
Halme oli kuollessaan 47-vuotias.
Isänmaallisena ja suorapuheisena ihmisenä
Halme herätti suomalaisissa monenlaisia tunteita, mutta kylmäksi hän ei jättänyt ketään. Koko
kansan tietoisuuteen hän nousi alkujaan television Gladiaattorit-ohjelman kautta Viikinkinä. Sittemmin hän ryhtyi ammattinyrkkeilijäksi ja voitti
raskaan sarjan suomenmestaruuden vuonna 1997.
Urheilu-uran lisäksi hän tuli tunnetuksi myös kirjailijana, näyttelijänä ja laulajana.
Vuonna 2003 Halme nousi eduskuntaan perussuomalaisten listoilta uskomattomalla 16 390
äänen vyöryllä, joka teki hänestä Paavo Lipposen
jälkeen toiseksi eniten ääniä saaneen ehdokkaan
Helsingissä. Poliittisesta urastaan Halme joutui
luopumaan vuonna 2006 vaikean sairauden ja
muiden ongelmien vuoksi.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, puoluetoimisto ja PerusSuomalainen-lehti esittävät vilpittömän osanottonsa kaatuneen soturin poismenon
johdosta.

■ LYHYESTI KOTIMAASTA
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Hämärää rahaa
Kun puoluetukilaki laadittiin vuonna 1966, oli lain
alkuperäisenä tarkoituksena tehdä puolueiden rahoituksesta julkista ja läpinäkyvää, niin ettei puolueiden
ja poliitikkojen tarvitsisi ottaa vastaan muualta hankittua enemmän tai vähemmän
hämärää rahaa. Vaan toisin
kävi. Nykyään käytännöksi
on muodostunut, että puolueet ottavat hämärän rahoituksen vastaan normaalin puoluetuen lisäksi.
- Puolueiden säännöissä
sanotaan, että puolueiden
poliittiset järjestöt ja yhdistykset voivat ottaa vastaan
lahjoituksia, testamentteja ja
niin edelleen. Esimerkiksi kun
minut valittiin kansanedustajaksi vuonna 1983, kun SMP
sai 17 kansanedustajapaikkaa, rahoitti kenttäväki puoluetta pienillä, muutaman
kympin lahjoituksilla. Suurin
lahjoitus, jonka muistan Kainuun piirin silloin saaneen,
oli tuhat markkaa. Tällaiset
tuet ovat aivan normaaleja,
mutta se mitä julkisuudessa
on nyt tullut esille suurten
puolueiden vaalirahoituskuvioissa, on jotain aivan muuta, kertoo Perussuomalaisten
Kainuun piirin puheenjohtaja
Pentti Kettunen.
- Tämä alkaa olla jo
puolueiden ja poliitikkojen
lahjontaa ja ostamista, josta Perussuomalaisten tulisi
pysyä erossa, vaikka tulisi
miten houkuttelevia tarjouksia. Niiden tarjousten ta-

www.peruseuro.fi

Kainuun piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen varoittaa
perussuomalaisvaltuutettuja ottamasta vastaan lahjuksia,
vaikka yrityksiltä ja yhteisöiltä satelisi miten houkuttelevia
tarjouksia tahansa.

kana on aina joku vastapalvelusta tarvitseva osapuoli.
Suurten puolueiden
ahneus kasvaa
syödessä
Puoluetukea maksetaan
puolueille yhteensä tällä

hetkellä noin 15 miljoonaa
euroa, josta 12 prosenttia on jaettava puolueiden
piirijärjestöille ja naisjärjestöille. Nyt hallituksen
piirissä on tehty päätös
puoluetuen nostamisesta kymmenellä prosentilla. Hallituksessa on myös

valmisteilla esitys puoluetuen sitomisesta elinkustannusindeksiin, jolloin
korotukset puoluetukeen
tapahtuisivat jatkossa automaattisesti.
- Sen enempää kommentoimatta tätä esitystä sanon
vain, että jos puoluetuki sidottaisiinkin elinkustannusindeksin sijasta eläkeläisten
taitettuun indeksiin, parantuisivat eläkeläisten asiat
Suomessa hyvin nopeasti,
sillä puolueille tulisi äkkiä
halu päästä eroon taitetusta
indeksistä.
Uutisissa on kuultu keskustelua myös mahdollisesta esityksestä kunnallisesta
puoluetuesta puolueiden
kunnallisjärjestöille. Tällaista suunnitelmaa Kettunen ei mitenkään voi hyväksyä, eikä usko että kansakaan sitä hyväksyisi.
- Kunnallisjärjestöjen
toiminta rahoitetaan tällä hetkellä sillä tavalla,
että
luottamushenkilöt
lahjoittavat osan saamistaan kokouspalkkioistaan
kunnallisille järjestöille tai
puolueosastoille, mikä on
normaali ja vakiintunut
käytäntö. Mihin tässä vielä
tarvitaan kunnallista puoluetukea? Näköjään suurilla puolueilla ruokahalu
ja ahneus kasvaa syödessä.
Erityisesti Perussuomalaisten pitää vastustaa tällaisia
esityksiä.
Teksti: Mika Männistö

Palkattomassa työharjoittelussa on
hyväksikäytön makua

Tarastilla ratkaisu
maaseudun jätevesiongelmiin
Selvitysmies Lauri Tarasti ehdottaa kiinteistökohtaista
neuvontaa sekä lykkäystä 70 vuotta täyttäville vanhuksille ratkaisuksi maaseudun jätevesiongelmiin. Lisäksi
hän ehdottaa, että niillä alueilla, joilla kunnallisen viemärin rakentaminen on lähivuosina suunnitteilla, sitä
voitaisiin jäädä odottamaan.
Kiinteistöille annettu kymmenen vuoden määräaika
päättyy neljän vuoden kuluttua, mutta vain viitisentoista prosenttia maaseudun kiinteistöistä on toistaiseksi
hoitanut asiansa kuntoon. Edessä on Tarastin arvion
mukaan joka tapauksessa noin miljardin investointi.
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Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

Viime vuosien aikana työttömien aktivointipolitiikka
on johtanut järjestelmään,
jossa työnantajat poimivat työvoimapoliittisilta
kursseilta itselleen sopivia
työharjoittelijoita useiden

kuukausien palkattomille
harjoittelujaksoille. Aiheesta kertoi marraskuussa Ylen
MOT-ohjelma.
Olen ottanut aiheen esille eduskunnan täysistunnossa budjettikeskusteluiden
yhteydessä ja jättänyt siitä
myös ministerille kirjallisen
kysymyksen.
Työharjoittelijat ovat
usein korkeasti koulutettuja, jo ennestään kokeneita
työntekijöitä, ja itse harjoittelu on täyttä työtä. Siitä
ei kuitenkaan työnantajan
puolelta makseta mitään,
vaan harjoittelijat elävät
työmarkkinatuella tai työttömyysturvaansa vastaavalla koulutustuella. Mahdollisuudet työllistyä harjoit-

telupaikan tarjonneeseen
yritykseen harjoittelujakson jälkeen ovat lähinnä
teoreettiset, sillä yritysten
kannalta edullisempaa on
ottaa aina uusi harjoittelija
tekemään ilmaista työtä.
Palkatonta työtä teetetään myös opiskelijoilla.
Ammatti- ja ammattikorkeakouluissa opintoihin kuuluu
yleisesti pakollinen työharjoittelujakso, ja vain harvat
onnistuvat löytämään harjoittelupaikan, josta maksetaan palkkaa. Tapauksissa,
joissa opiskelijan työhön
perehdyttämiseen
kuluu
työnantajalta merkittävästi
resursseja, on palkattomuus
perusteltua, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun

henkilö on asiansa oppinut
ja työskentelee täysipainoisesti ilman ohjausta, tulisi
työstä saada korvausta.
Opetusministeriö ei pidä
lukua siitä, kuinka monta
henkilötyövuotta opiskelijat sekä erilaisissa työllistämistoimenpiteissä olevat
ihmiset tekevät palkatonta
työharjoittelua, mutta syytä olisi. MOT-ohjelman
laskelmien mukaan määrä
oli vuonna 2008 yli 60 000
henkilötyövuotta. Tilanteeseen tulisi puuttua pikimmiten, sillä nykyjärjestelmä
mahdollistaa osaavien ja
työhaluisten ihmisten häikäilemättömän hyväksikäytön ja suorastaan kannustaa
työnantajia siihen.
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Pakolaiset ja
toimeentulotuki

Helsingin sosiaaliviraston maahanmuuttajapalvelujen päällikkö Sari Karisto kiistää, että
turvapaikanhakijoita ja pakolaisia kohdeltaisiin Suomessa eri tavalla kuin omia kansalaisia,
elleivät kansainväliset sopimukset toisin määrää.

Julkisuudessa ja internetissä on viime aikoina käyty
paljon keskusteluja siitä,
paljonko Suomeen otetut
pakolaiset ja turvapaikanhakijat saavat rahaa
kuntien sosiaalitoimelta.
Suomessa turvapaikanhakijoille maksettavat tuet ovat
huomattavasti suuremmat
kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa, mikä on
tehnyt maastamme erittäin
houkuttelevan kohteen turvapaikanhakijoille. Maahanmuuttajille maksettavaa
toimeentulotukea on nyt
päätetty leikata tuntuvasti
helmikuusta alkaen. Mutta
paljonko pakolaiset sitten
saavat tukea tällä hetkellä?
Maahanmuuttajapalvelujen päällikkö Sari Karisto
Helsingin sosiaalivirastosta
väittää, etteivät turvapaikanhakijoiden tuet ole sen
suurempia kuin suomalaisillekaan annetut:
- Pakolaiset ja turvapaikanhakijat saavat toimeentulotukea aivan samalla
lailla kuin kaikki muutkin
silloin kun ovat sen tarpeessa. Toimeentulotuen määrä
pienenee sitä mukaa kuin
hakija saa muita etuuksia,
kuten esimerkiksi peruspäivärahaa ja asumistukea,
ja se vaihtelee perhekoon
mukaan. Tällä hetkellä toimeentulotukea myönnetään
sillä tavalla, että esimerkiksi
yksinasuvalle on Helsingissä vuokranmaksun jälkeen
jäätävä 417 euroa muuhun
elämiseen, kertoo Karisto.
Kotouttamisen
haasteet
Tämä siis koskee niitä pakolaisia, joille oleskelulupa
Suomeen on jo myönnetty. Turvapaikanhakijoille
myönnettävän tuen suuruus

on hivenen pienempi, koska katsotaan heidän saavan
joitain etuuksia jo asuessaan
vastaanottokeskuksissa.
- Edellyttäen, ettei turvapaikanhakijalla ole omia
varoja eikä tuloja, hän saa
alennetun toimeentulotuen
ja hänelle turvataan asuminen vastaanottokeskuksessa.
Halutessaan turvapaikanhakija voi asua esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan luona,
mutta siinä tapauksessa asumiskustannuksia ei korvata.
Kaikille Suomeen otetuille pakolaisille tehdään
myös yksilöllinen kotoutumissuunnitelma, joka pitää
sisällään kielikoulutusta ja
muita yhteiskuntataitoja.
Kotoutumissuunnitelman
kesto on pääsääntöisesti
kolme vuotta, mutta sitä
voidaan joissain tapauksissa pidentää viiteen vuoteen.
Kotouttamiskoulutuksen
työikäisille järjestää työvoimahallinto.
- Työvoimahallinnon
mukaan kotouttamiskoulutuksen tulisi olla kokopäiväistä opiskelua, vähintään
neljä tuntia päivässä viitenä
päivänä viikossa. Tämän
tavoitteen toteuttaminen
on kuitenkin suuri haaste
Helsingissä, sillä koulutuspaikoista on pulaa.
Kiintiöpakolainen
pääsee asuntojonon
ohi
Monissa kunnissa närkästystä on myös herättänyt
se, että pakolaiset tietyissä
tilanteissa pääsevät suoraan
asuntojonon ohi.
- Kunnat tekevät valtionhallinnon kanssa sopimuksia kiintiöpakolaisten
ottamisesta, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Jos kunta on

Suomalainen
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sitoutunut järjestämään
asunnon vaikkapa kahdellekymmenelle pakolaiselle
vuodessa, sen on pystyttävä
tuo tavoite toteuttamaan,
vaikka ihmisiä tietysti on
asuntojonoissa aina. Mutta jos oleskeluluvan saanut
tai kiintiöpakolainen haluaa muuttaa tästä kunnasta
jonnekin muualle, silloin
häntä kohdellaan tasavertaisesti muiden asunnonhakijoiden kanssa, selittää
Karisto käytäntöä.
Uudelle
pakolaiselle
myönnetään kertaluonteisena alkuavustuksena kodin
perustamiseen toimeentulotuen perusosa kaksinkertaisena (2x417=834,90 euroa). Mahdollisille perheenjäsenille maksetaan 200
euroa kullekin.
- Alkuavustuksen myöntäminen pakolaiselle ei
poikkea toimeentulotuen
myöntämisen käytännöistä.
Muun muassa itsenäistyvien nuorten muuttoa omaan
asuntoon voidaan tarpeen
mukaan tukea toimeentulotuella.
Etniseen pukeutumiseen
tai kulttuuriin liittyviin asioihin ei maahanmuuttajille
Kariston mukaan myönnetä ylimääräistä toimeentulotukea, eikä pääsääntöisesti muuhunkaan pukeutumiseen.
- Toimeentulotuen perusosalla katetaan myös
pukeutuminen ja ensiasunnon kalustaminen. Joissain
tapauksissa erillistä tukea
on saatettu myöntää talvivaatetusta varten, mutta nämä ovat poikkeuksia
säännöstä ja näin saatetaan
toimia myös pitkäaikaisesti
toimeentulotukea saavien
ollessa kyseessä.
Teksti: Mika Männistö
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Yleisen asevelvollisuuden merkitys
Ruotsi on luopumassa
yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtymässä ammattiarmeijaan. Tämä on
nostattanut Suomessakin
keskustelua yleisen asevelvollisuuden merkityksestä. Esimerkiksi maanpuolustusta muutenkin
vieroksuvat punavihreät
piirit ovat saaneet Ruotsin mallista lisää tuulta
purjeisiinsa.
Puolustusministeriö
on hiljattain asettanut erityisen asevelvollisuuden
selvitysryhmän, jonka
tehtävänä on "yhteiskunnan näkökulmasta arvioida järjestelmän toimivuuden turvaamiseen vaikuttavia kehityskulkuja sekä
järjestelmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta
nyt ja tulevaisuudessa".
Selvitysryhmää johtaa Risto Siilasmaa. Allekirjoittanut edustaa Perussuomalaisia selvitysryhmän työtä tukemaan
asetetussa laajapohjaisessa neuvottelukunnassa.
Perustelut eivät riitä
On totta, että asetekniikka kallistuu kaiken aikaa,
ikäluokat pienenevät ja
suorituskykyisten joukkojen määrä vähenee. On
totta, että massamainen
puolustusvoimien kaluston vanheneminen alkaa
lähitulevaisuudessa. Nämä syyt eivät kuitenkaan
riitä perusteluiksi seurata
Ruotsin esimerkkiä.
Toisaalta väitetään,
että sodankuva on muuttunut radikaalisti ja että meidän pitäisi siksi
Ruotsin tavoin panostaa
voimakkaasti kansainväliseen kriisinhallintaan;
Suomea kun kuulemma
puolustetaan parhaiten
kehitysmaista käsin.
Näin väittävät eivät tiedä mitä puhuvat.
Suomen lähihistoria tai

viimeaikaisista maailmantapahtumista esimerkiksi
Georgian sota todistavat
toista. Maailma toimii edelleen vahvemman ehdoilla.
Pahimpaan pitää varautua.
Geopoliittisesti Suomi
on suurvallan kainalossa ja
Ruotsi selkämme takana.
Ruotsilla on Venäjään päin
puskurinaan Suomi. Jos
maantieteellinen asemamme
Ruotsin kanssa vaihtuisi, ei
Ruotsikaan olisi nyt luopumassa yleisestä asevelvollisuudesta.
Kaikki samalla viivalla
Yleinen asevelvollisuus on
Suomelle edelleen sotilaallisesti, taloudellisesti ja
yhteiskunnallisesti paras
ratkaisu. Se rakentaa kansakokonaisuutta.
Varusmiespalvelus on
viimeinen kerta, kun melkein koko miespuolinen
ikäluokka saa kosketuksen
toisiinsa yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
Kaikki lähtevät samalta viivalta. Tällä on yhteiskuntarauhaa edistävä merkitys.
Yhteiskunnallisen vaikutuksen vuoksi siviilipalvelusjärjestelmää ei pidä muuttaa
varusmiespalvelusta houkuttelevammaksi. Omantunnon
syistä asepalvelusta ongelmallisena pitäville on markkinoitava enemmän syyttä
unohdettua mahdollisuutta
– aseetonta palvelusta. Suomen kansan armeijalla on
käyttöä jokaiselle.
Jokainen on
asevelvollinen
Perussuomalaiset kannattavat periaatetta, jonka
mukaan kansalaisella on
sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Perustuslakimme
mukaan jokainen Suomen
kansalainen ”on velvollinen
osallistumaan isänmaan
puolustamiseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin

laissa säädetään”. Naisten
maanpuolustustyön mahdollisuuksia on täsmennettävä ajan vaatimuksia vastaaviksi.
Perussuomalaiset kannattavat myös koko maan
asuttuna pitämistä. Meillä
ei ole varaa luopua laajasta koulutetusta ja motivoituneesta reservistä, jos
tahdomme puolustaa koko
maata.
Uskottava puolustus
taattava
Uskottavan puolustuksen,
tehokkaan varusmieskoulutuksen ja reserviläisten riittävien kertausharjoitusten
takaamiseksi Suomen puolustusvoimat tarvitsee lisää
määrärahoja. Niitä on irrotettavissa liian laajaksi paisuneesta kansainvälisestä
kriisinhallintatoiminnasta.
Mitä muuta me esimerkiksi Afganistanissa saati
Tshadissa teemme kuin näytämme lippua ja poltamme
rahaa? Annetaan Ruotsin
puuhastella maailmalla,
meillä on suomalainen isänmaa puolustettavanamme.
Ruotsin tie ei ole meidän
tiemme. Meillä ei ole mikään pakko seurata huonoa
esimerkkiä, niin kuin valitettavasti taannoin teimme
jalkaväkimiinojen suhteen.
Jussi Niinistö
Kirjoittaja on Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
pääsihteeri

KUOPIO

Pohjois-Savon Perussuomalaisten
järjestäytymiskokous Kuopiossa
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n piiritoimikunnan järjestäytymiskokouksessa
perjantaina 11.12.2009
Kuopiossa valittiin piirin johtopaikoille seuraavat henkilöt: 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Heiskanen

Kuopiosta, 2. varapuheenjohtajaksi Anneli Suutarinen (uusi) Sonkajärveltä
ja 3. varapuheenjohtajaksi Mika Wallius (uusi)
Juankoskelta. Piirisihteerinä jatkaa Ari Kaunisaho
Maaningalta ja taloudenhoitajana Ate Savolainen
Vehmersalmelta.

Piirin puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti kansanedustaja Pentti Oinonen
jo aiemmin pidetyssä Iisalmen syyskokouksessa.

Ari Kaunisaho
piirisihteeri, Pohjois-Savon
Perussuomalaiset ry
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Kun näkee, uskoo

Suomi tuomiolla
EU-jäsenyytensä aikana Suomea vastaan on
nostettu yli tuhat virallista huomautusta,
joista kanteisiin asti on tähän mennessä
johtanut puolisen sataa. Tällä palstalla
käsittelemme joitain niistä rikoksista, joilla
Suomi-neito on Brysselin herroja vastaan
rikkonut.

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta, jota
tukevat Tanskan kuningaskunta,
Saksan liittotasavalta ja Alankomaiden
kuningaskunta väliintulijoina
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen
tasavalta ei ole noudattanut EY 28 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se on sallinut sen, että
Senaatti-kiinteistöt (aiemmin Valtion kiinteistölaitos), joka on Suomen valtionhallinnon kiinteistövarallisuuden hallinnasta huolehtiva liikelaitos,
on rikkonut suurkeittiölaitehankinnassaan EY:n
perustamissopimuksen perustavanlaatuisia oikeuskäytäntöjä ja erityisesti syrjintäkiellon periaatetta,
johon sisältyy velvollisuus avoimuuteen.
Tuomio:
Kanne jätetään tutkimatta. Euroopan yhteisöjen
komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäinen jakso EU:ta
on paketissa.
Istun Strasbourgin lieriössä ja mietin mennyttä
vuotta.
EU-vaali oli henkilökohtainen menestys. Se mahdollisti tämän kokemuksen.
Kun näkee, uskoo.
Tosin; missä EU, siellä
ongelma, oli jo selkäytimessä.
Tämä palju on aivan
mahdoton sekoitus, todellinen kansojen cocktail. Ei
tästä ihan heti liittovaltiota saada aikaiseksi, vaikka
eurokraatit sitä ajavatkin
takaa.
Demokratian kanssa
EU:lla ei ole paljoa tekemistä. EU-perustuslaki on
osoitus sanelupolitiikasta,
joka on eurooppalaisen demokratian rappion toteemi.
Kukaan ei tiedä, mitä siitä seuraa. Sopimus on epäselvä; juristit tulkitsevat ja
määräävät demokratiaa, se
ei hyvää lupaa.
Olen saanut luotua Perussuomalaisille kansainväliset yhteydet.
Minut valittiin Vapaa ja
Demokraattinen Euroopparyhmän työvaliokunnan puheenjohtajaksi. Se on näköalapaikka.
Täällä pärjää, kun tekee
töitä ja on avoin yhteistyölle.
Tieto lisää tuskaa.
Olemme luisumassa jälkidemokraattiseen yhteiskuntaan, asiantuntijavaltaan.
Siitä pahin ilmentymä on
ilmastovouhotus. Kansoilta ja kansalaisilta ei kysytä
mitään; rakenteilla on uusi

Kuva: Jukka Jusula

maailmanlaajuinen isovelivalvoo-järjestelmä. Siinä on
vastustaja, todellinen Goljat, mutta niin on linkokin
ladattuna.
EU on kallis samba. Sinä
maksat.
EU-perustuslaki tuli Neljäs valtakunta?
EU:n perustuslaki on voimassa ensimmäistä päivää.
Tämä on minulle suuren
surun päivä.
EU ei ole demokratia
vaan byrokratia.
Perustuslaki
siirtää
valtaa jäsenmailta EU:lle

68:lla toimialalla. Yhdelläkään toimialalla EU ei
palauta valtaa jäsenmaille. EU-lainsäädäntö menee
kansallisen lainsäädännön
edelle. EU:sta tulee oikeushenkilö. Se pystyy ratiﬁoimaan kansainvälisiä sopimuksia ilman kansallista
hyväksyntää.
EU:lla on sekä presidentti että ulkoministeri.
Tulemme näkemään Suomen tasavallan presidentin
valtaoikeuksien alasajon.
Kun Suomen perustuslaki muutettiin, tämä uusi
perustuslaki lähetettiin joka
kotiin. Nyt tätä EU-perus-

tuslakia, joka on siis kansallista lakiamme ylempi, ei
lähetetä joka kotiin.
Miksi? Koska siinä on
yli 3 000 sivua, eikä siitä
ole lukukelpoista versiota
Suomen kielellä!!!
EU-perustuslaki on pakotettu alas kansakuntien
kurkusta. Tähän se aikanaan tulee kaatumaan.
EU on neljäs valtakunta. Se on byrokraattinen
liittovaltio-kyhäelmä, jolla
ei ole kansalaisten hyväksyntää.
EU on savijalkajättiläinen, joka tulee kaatumaan.
Taistelu jatkuu.

Eläköityvän Riitta-Leena Paunion jouluajatuksia

Eduskunnan oikeusasiamiehen, kuten oikeuskanslerinkin tulisi olla
laillisuusvalvonnan perusta. Kuitenkin molempien toiminta osoittaa
niiden olevan huippupolitiikkojen ja virkakoneiston tukijoukkona.
Paunion huoli osoittaa
myötämielisyyttä hallinnolle, kun hän ottaa

kantaa lasten, työttömien,
vanhusten, pakolaislasten
ja maan hiljaisten ongelmiin
vasta lähtiessään eläkkeelle.
Vuosikymmeniä tiedostettujen ongelmien aiheuttaja
on holtittomasti paisutettu,
tehoton hallintokoneisto,
jonka ylläpito syö varat,
ettei tuottavuus riitä vähäosaisten tarpeisiin. Edellisen
laman aikana hallinto tuhosi ”laillisesti” ja tahallaan
työnantajia ja armahti mm.
Ulf Sundkvistin. – Paunio ei
edes yritä puuttua ongelmien todellisiin syihin.
Laillisuusvalvojista oikeuskansleri Kai Korte
erottuu muista yritettyään
kitkeä myös laillisuusvalvonnasta virkarikollisuutta
suojelevan käytännön. ”Oikeuskanslerin virassa Korte

piti korkeaa proﬁilia ja hänet tunnettiin tarmokkaana
ja värikkäänä; hän ei hyväksynyt ensinkään ns. hyväveli -käytäntöä vaan rikoksiin
syyllistyneet korkeatkin
virkamiehet tuomittiin tiukasti lain kirjaimen mukaan. Tästä syntyi sanonta:
”kurittaa kuin Kai Korte
rötösherroja”. Erityisen näkyväksi Kortteen rooli tuli
Helsingin metrojupakan ja
Noppa-jutun yhteydessä.”
(Wikipedia)
Professori Jyrki Virolaisen ajatuksia: ”Kai Korte
(1982-1986) oli värikäs
esiintyjä, joka piti oikeuskanslerin virassa korkeaa
proﬁilia. Korte muistetaan
rötösherrajahdista, jossa
häntä avusti oikeuskanslerinviraston kansliapäällik-

kö V.O. Hakulinen, hiihtäjäsuuruus Veikko Hakulisen
veli. Korte jahtasi rötösherroja niin innokkaasti, että
liike-elämän johtoportaan
ymmärtäjänä proﬁloinut
presidentti Mauno Koivisto
oli kertomansa mukaan vähällä erottaa Kortteen korkeasta virastaan.”
Johannes Virolainen arvostelee muistelmissaan ainakin kuudellatoista sivulla
Kai Kortetta. Kepu joutui
maksamaan valtiolle vuonna 1986 vaalirahoitustaan
yli 700 000 mk eli rikoksella
hankitun hyödyn. - Vastakkaisina esimerkkeinä ovat
kunnostautuneet Jorma S.
Aalto, ensin oikeusasiamiehen ja sittemmin oikeuskanslerin virassa. Hän yritti suojella mm. Kauko Juhantaloa,

mutta perustuslakivaliokunta ei taipunut ja Juhantalo
tuomittiin. Vihreiden Paavo
Nikula joutui selittelemään
tekojanaan oikeuskanslerina otettuaan kantaa Natura
2000-ohjelmaan käsittämättömän röyhkeällä ja moitittavalla tavalla.
Ruotsalainen virsirunoilija Hedvin Spegel lausuu
1600-luvulla: ”Nyt viekas
vilppi täällä, on noussut
kunniaan. On valhe vallan päällä ja vääryys voimassaan”. Vallanpitäjän
päästyä tiettyyn asemaan
todennäköisyys joutua virkarikoksesta vastuuseen on
olematon. Olaus Petrin kristillisiin arvoihin perustuvat
tuomarin ohjeet ovat unohtuneet. Spegel jatkaa: ”Kas
köyhän leivän syövät, nuo

Jumalattomat. He viatonta lyövät, ja häntä vainoovat. He kurjaa ahdistaapi,
kuin käärme kiukussaan.
Korvansa tukkeaapi, tuon
raukan huudoilta”.
Rauhoittiko Paunio
omaatuntoaan, kun hän
ei aiemmin huomioinut
näiden kansalaisryhmien
ongelmia. - Jotta varallisuus riittäisi tilanteen korjaamiseen, hallintoa pitää
karsia tai veroja korottaa
rajusti sekä edistää todellisen taloudellisen tuotantotoiminnan ja yrittäjyyden edellytyksiä. Puntaroiko kukaan vakavasti,
kuinka raskaan hallinnon
Suomen talous kestää?
Hyvää Uutta Vuotta!
Alpo Ylitalo, Kokkola
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Kotouttamisen ongelmat
mattavasti suomalaisen yhteiskunnan normeista.
Kunniaväkivalta
huolettaa

Reijo Hongisto
www.reijohongisto.fi

Suomen maahanmuuttopolitiikasta on viimeaikoina keskusteltu vilkkaasti.
Keskustelua on entisestään
lisännyt kauppakeskus Sellon ampumistapaus, jossa
neljä viatonta suomalaista
ammuttiin ja yksi puukotettiin kuoliaaksi.
Kun kuulin tapahtuneesta ajattelin, miten kotimaastaan vainoamisen ja väkivallan uhan vuoksi pakenemaan
joutunut henkilö ryhtyy itse
vainoamaan sen maan kansalaisia, jotka ovat hänelle
pakomatkan päätteeksi antaneet suojaa ja turvaa. En
voi ymmärtää ihmistä, joka
itse suojan saatuaan turvautuu väkivaltaan ja osoittaa
tällä tavalla ”kiitoksen” suomalaisille auttajilleen.
Maahanmuuttokeskusteluissa näyttää keskeiseksi kysymykseksi nousevan
maahanmuuttajien kotouttaminen. Lienemme kaikki
yhtä mieltä siitä, että kotouttaminen ei ole kaikkien
maahamme muuttaneiden
osalta onnistunut läheskään
täydellisesti. Osa on kotoutunut loistavasti ja he ovat
osaltaan rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Osa
ei edes halua kotoutua yhteiskuntaamme, vaan elää ja
käyttäytyy keskuudessamme kuten on tottunut kotimaassaan käyttäytymään,
vaikka nämä käyttäytymismallit poikkeavatkin huo-

Mielestäni ongelmia aiheuttavat juuri sellaiset maahanmuuttajat jotka eivät edes
halua noudattaa Suomen
lakeja ja asetuksia, vaan he
noudattavat mieluummin
omia - ehkä uskontoon perustuvia - lakejaan. Käyttäytymisellään ja toimillaan
he nostavat itse itsensä Suomen lakien yläpuolelle.
Tällaista Suomen laeista piittaamatonta käyttäytymistä on esimerkiksi
huolestuttavasti lisääntynyt
kunniaväkivalta.
Kunniaväkivallalla tarkoitetaan sitä perheen tai
suvun sisäistä väkivaltaa,
jolla kunniattomasti käyttäytynyttä perheen taikka
suvun jäsentä rangaistaan
vääränlaisesta käyttäytymisestä. Julkisuuteen on
tullut tapauksia, joissa
maahanmuuttajataustaisen
perheen tytär on seurustellut valtaväestöön kuuluvan
henkilön kanssa. Tämä on
perheen piirissä koettu vääränlaiseksi ja ehkä kunniattomaksikin käyttäytymiseksi ja siitä syystä tytärtä on
rangaistu käyttämällä väkivaltaa häntä kohtaan.
Tällainen toiminta asettaa kotouttamiselle valtavan haasteen. On syytä
kysyä; kuinka yhteiskuntaamme voidaan kotouttaa
sellaisia henkilöitä ja perheitä, jotka eivät edes halua
noudattaa yhteiskuntamme
lakeja ja käyttäytymissääntöjä ja jotka kokevat loukkaavana ja kunniattomana
jopa sen, että esimerkiksi
heidän sukunsa naispuolinen jäsen seurustelee ja
avioituu suomalaisen miehen kanssa.
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Näissä tapauksissa jo
alkuasetelma on erittäin
vaikea. Uskon että sen paremmin Suomen viranomaiset, kuin mikään muukaan
tuohon kulttuuriin kuulumaton ulkopuolinen taho ei
kykene poistamaan tällaista ajattelu- ja toimintatapaa. Se ei poistu myöskään
lainsäädäntöämme tiukentamalla. Kunniaväkivalta
poistuu vain ja ainoastaan
niin, että siihen turvautuvat
henkilöt ymmärtävät itse tekevänsä väärin ja toimillaan
rikkovansa Suomen lakeja.
Pakottaminen ei toimi
Mielestäni ratkaisun avain
löytyykin näistä Suomen lakeja kunnioittavista maahanmuuttajista. Näiden henkilöiden tulee omilla puheillaan ja
teoillaan osoittaa kunnioittavansa Suomen lakeja ja suomalaisten elintapoja. Heidän
tulee myös selkeästi osoittaa,
että he haluavat olla osaltaan
rakentamassa turvallisempaa
suomalaista yhteiskuntaa,
jossa ei hyväksytä minkäänlaista väkivaltaa.
Mikäli nämä henkilöt
kykenevät levittämään väkivaltakielteistä suhtautumistaan myös muihin kanssaihmisiinsä, vähenee kaikenlaisen väkivallan ohella myös
kunniaväkivalta.
Maahanmuuttajien todellinen kotoutuminen alkaakin vasta siinä vaiheessa,
kun he eivät enää koe kunniattomana maahanmuuttajan ja valtaväestöön kuuluvan seurustelua ja avioliittoa.
Onnistuneen kotoutumisen
edellytys on se, että maahanmuuttaja itse haluaa sulautua tähän yhteiskuntaan.
Väkisin ja pakolla ei
voida ketään kotouttaa, eikä se liene tarpeellistakaan.
Maassa maan tavalla
tai...

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Kanaloiden koon
rajoittaminen
Vuodesta 2012 lähtien
varustelemattomien kanaloiden eli vanhanmallisten häkkikanaloiden
käyttö on viimeistään
lopetettava ja vanhat kanalat korvattava uusilla
virike- tai lattiakanaloilla. Tämä tuo suuren lisälaskun jo muutenkin kannattavuuden rajamailla
taisteleville perhepohjaisille kanaloillemme.
Samaan aikaan tehdään
Laitilan ja Mynämäen
alueilla YVA-selvityksiä
kahden suurkanalan perustamiseksi. Mynämäelle suunnitellaan 100 000
kanan ja Laitilaan jopa
150 000 kanan ja 75 000
nuorikon kanalaa.

Kun otetaan huomioon,
että Suomessa kananmunatuotanto on noin 3,4 miljoonan kanan voimin peräti
17 % yli todellisen tarpeen,
voidaan todeta, että edellä
mainittujen suurkanaloiden
myötä kananmunan ylituotanto tulee räjähtämään käsiin. Edellä mainitut kanalat
tuottavat peräti kymmenen
perheviljelmän verran munia vuodessa. Tämä johtaa
veriseen hintasotaan, jossa
kärsijöinä ovat perhepohjalta toimivat kanalat.
Jotta alalle ei syntyisi
epätervettä kilpailua ja yhden tai kahden suuren tuottajan markkinoita kartelleineen ja muine epämääräisyyksineen, olisi syytä aset-

taa rajoituksia kanaloiden
koolle lupakaton avulla.
Näin varmistetaan osaltaan
kaikille munantuottajille
tasa-arvoinen kilpailuasetelma ja mahdollisuudet
selvitä talouden haasteista
erityisesti eteläisen Suomen
141-tukien loppumisesta ja
investointien lisääntymisestä huolimatta.
Onko maa- ja metsätalousministeriöllä tai muilla
ministeriöillä suunnitelmia
rajoittaa kanaloiden kokoa
esimerkiksi lupakaton avulla joko kilpailullisista, tuotannollisista tai ympäristöllisistä syistä?
Helsingissä 9.12.2009
Pentti Oinonen

Työttömien mahdollisuudet
lisäansioiden hankkimiseen
Saatujen tietojen mukaan hallitus aikoo esittää määräaikaista lakia,
jossa kokonaisiksi päiviksi lomautetuille maksettaisiin työttömyysturva täysimääräisenä (ns.
työaikamalli) nykyisen
sovitellun päivärahan
sijaan. Muutos laskisi
etenkin pienituloisten
lomautettujen tukia, kun
taas päiväksi viikossa
lomautetut hyötyisivät.
Sovitellun päivärahan
säädökset pysyisivät ennallaan. Tuolloin osa-aikatyössä toteutetaan tiu-

kempia ehtoja kuin osittain
lomautetuilla.
Kokonaan työttömältä,
joka saa peruspäivärahaa
tai työmarkkinatukea keskimäärin 550 euroa, vähennetään jokaista ansaittua euroa kohti 50 senttiä
työttömyyskorvauksesta.
Monet työttömät tekevät
tästä huolimatta lyhyitä
pätkätyöjaksoja ylläpitääkseen työkykyään. Tällä on
yleensä yksilön terveyttä
edistäviä ja kokonaiskustannuksia pidemmän päälle vähentäviä vaikutuksia.
Siksi onkin erikoista, että

valtiovalta haluaa mieluummin pitää työttömät
passiivisina ja käytännössä
rankaisee ihmisiä pienimuotoisesta laillisesta lisäansioiden hankinnasta.
Mihin toimenpiteisiin
hallitus ryhtyy antaakseen
työttömille oikeuden lisäansioiden hankkimiseen
toimeentulonsa turvaksi ilman, että siitä rangaistaan
toimeentuloon kohdistuvilla rangaistusluonteisilla vähennyksillä?
Helsingissä 18.12.2009
Pentti Oinonen

OULUN PIIRI

Piiritoimikunnan julkilausuma
TAMPERE

Liity uudelle postituslistalle
Tampereen Perussuomalaiset ry järjestäytyi 4.1.2010
piiritoimistolla.
Puheenjohtaja Markku
Talosen johdolla valittiin
yhdistyksen ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi Ari
Ahola, toiseksi varapuheenjohtajaksi Jouni Viitanen ja sihteeriksi Terhi
Kiemunki.
Kokouksessa puhuttiin lisäksi yhdistyksen
viestinnän aktivoimisesta.
Internet-sivujen ahkeran
päivityksen lisäksi sisäistä

tiedottamista kehitetään
niin, että osaston jäsenet
voivat jatkossa liittyä halutessaan sähköpostilistalle. Näin taataan jäsenille
ajantasaista tietoa yhdistyksen ja valtuustoryhmän
toiminnasta. Tamperelaiset ja muutkin halukkaat
perussuomalaiset voivat
ilmoittaa listalle liittymisestään osoitteeseen terhikiemunki@hotmail.com.
Muun muassa aktiivisen jäsenhankinnan vuoksi
myös ulkoinen tiedotta-

minen on tärkeää. Perussuomalaisista ollaan kiinnostuneita, meidän tulee
näkyä ja luoda positiivista
kuvaa toiminnastamme.
Toreilla ja markkinoilla
meitä tapaa siis jatkossa
entistä enemmän!
Tampere toivottaa kaikille oikein hyvää ja menestyksekästä alkanutta vuotta
2010!
Terhi Kiemunki
sihteeri, Tampereen
perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Oulun piiri ry:n piiritoimikunta kokoontui piiritoimistolle 9.1.2010
käsittelemään tulevan
toimintakauden ja lähestyvien eduskuntavaalien teemoja. Samassa
yhteydessä
käydyssä
ajankohtaisten asioiden
tarkastelussa kiinnitettiin erityistä huomiota
lisääntyneeseen väkivaltaan maassamme. Väkivaltarikollisuuden kasvu
ja sen raaistuminen ovat
seurausta kansalaisten
heikkenevästä itsetunnosta, työn- ja tulonjaon epäoikeudenmukaisuudesta, sekä omalta

osaltaan taitamattomasti
hoidetusta maahanmuuttopolitiikasta.
Maahamme pyrkivien
rikollisen taustan omaavien henkilöiden karkotus
lähtömaahansa tulisi olla
automaattista. Heille ei saa
myöntää oleskelulupaa edes
määräajaksi, sillä me emme
voi ottaa hoitaaksemme
jostakin maasta vastuitaan
pakoon lähteviä, sen enempää kuin työtä karkuun lähteviäkään ja Suomessa vastikkeettomasti elintasoaan
hyödyntäviä ulkomaalaisia
,koska ongelmien ratkaisut
omien kansalaistenkin parissa ovat olleet vähintäänkin rajallisia, ellei peräti

olemattomia. Tarvitsemme asennemuutosta, sillä
hyvinvointiyhteiskunnastamme on tulossa vastuuntunnoton, välinpitämätön
ja kaiken hyväksyvä monikulttuurinen yhteisö, joka
romuttaa kaiken sen minkä olemme perinnöksi ja
identiteetiksemme saaneet
vanhemmiltamme ja aikaisemmilta sukupolviltamme.
Perussuomalaiset jatkavatkin samaa määrätietoista ja perinteisiä arvoja
kunnioittavaa linjaansa ja
peräänkuuluttaa tiukempaa kuria ja järjestystä,
sekä ryhdistäytymistä kansakuntamme kaikille sektoreille.
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Perussuomalaiset rp:n
Perustettu 11.5.1995 Helsinki.
1. kerran yhdistysrekisteriin 16.6.1995.
Sääntömuutos hyväksytty yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 12.6.1997,
Iisalmen puoluekokouksessa 14.6.1997 ja
vahvistettu 2. kerran yhdistysrekisterissä
6.8.1997.

seksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä
suomalaisia arvoja kulttuuria puolustetaan, sekä
kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja
oikeus työhön.

3§ TOIMINNAN MUODOT

Seinäjoen 16.-17.5.2009 pidetyn puoluekokouksen hyväksymät säännöt ja puoluehallitukselle annettujen valtuuksien mukaiset 6.11.2009 pidetyn puoluehallituksen
yksimielisesti tekemät sääntöpykälien
tarkistukset, jotka PRH on hyväksynyt
18.11.2009.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue osallistuu
kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä
Euroopan parlamentin vaaleihin, jäsentensä valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajiksi Euroopan parlamenttiin. Lisäksi puolue järjestää kokouksia, puhetilaisuuksia ja juhlia sekä
muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä
edistämiseen. Toimintansa tukemiseksi puolue julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä
ääni- ja kuvamateriaalia, toimeenpanee arpajaisia,
varojen keräyksiä ja myyjäisiä.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Perussuomalaiset rp.
Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Sannﬁnländarna rp.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Puolueen päämääränä on kristillissosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden etujen
ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole
oikeudenmukaisesti huolehdittu. Näitä kansalaisryhmiä ovat:
1) lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvointimme rakentajia ja tärkeintä kansallisomaisuuttamme lapsia;
2) eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään
ja uhrauksillaan luoneet maamme nykyisen
hyvinvoinnin ja turvanneet vapautemme, sekä
maksaneet itse työllään etukäteen oikeutetut
eläkkeensä;
3) työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työvoimareservinä ilman omaa syytään
joutuvat tinkimään omasta elintasostaan;
4) pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipilareina pitävät pystyssä
kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa
kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä
rahoittavat samalla korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä sosiaaliturvaamme;
5) pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja
työntekijät, jotka ahkeralla työllään mm. yhteiskunnan palveluelinkeinon, hoitoalan ja
tuotantotoiminnan piirissä työskennellen pyörittävät yhteiskuntaamme;
6) opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yhteiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa
pienten opintososiaalisten tukien turvin;
7) maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat,
jotka toiminnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös kriisiaikana ja pääosaltaan huolehtivat puunjalostusteollisuutemme raaka-aineen riittävyydestä.
Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön ja vapaat taiteilijat.
Lisäksi puolueen päämääränä on edistää maamme
talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyi-

4§ HENKILÖJÄSENET

Puolueen henkilöjäsenen on oltava vähintään 18
vuotta täyttänyt hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka ei ole toisen Suomessa toimivan puolueen jäsen.
Puolueen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan
omakätisesti allekirjoittamalla puoluehallitukselle
osoitetulla hakemuksella. Puoluehallitus päättää
jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan.
Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti puoluehallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan
puoluekokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

5§ YHTEISÖJÄSENET

Puolueen yhteisöjäseniä ovat puolueen jäseneksi
puoluehallituksen hyväksymät rekisteröityinä yhdistyksinä olevat Perussuomalaisten piirijärjestöt.
Muita yhteisöjäseniä puolueessa ei ole.
Puolueen piirissä voi olla naisten, nuorten ja
eläkeläisten toimintaa sekä muuta erityistoimintaa
varten rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä, jotka eivät ole puolueen jäseniä.

- Jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan
puolueen tai vaalilain mukaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa.
- Jäsen on eronnut Perussuomalaisten kunnallisesta valtuustoryhmästä.
- Jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta.
- Jäsen ei ole täyttänyt puolueeseen liittyessään
tai ei enää täytä laissa tai puolueen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ PUOLUEKOKOUS

Ylintä päätösvaltaa puolueessa käyttää joka toinen
vuosi toukokuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän
välisenä aikana kokoontuva puoluekokous.
Puoluekokouksessa valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan seuraavaan varsinaiseen puoluekokoukseen asti kestäväksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:
- Puolueen puheenjohtaja.
- Kolme (3) puolueen varapuheenjohtajaa, joista
vähintään yhden on oltava nainen ja vähintään
yhden on oltava mies.
- Puoluesihteeri.
- Puoluevaltuuston muut jäsenet.
Lisäksi puoluekokouksessa kuullaan selostukset puolueen ja sen eduskuntaryhmän toiminnasta puoluekokousten väliseltä ajalta sekä käsitellään muut puoluevaltuuston, puoluehallituksen
ja puolueneuvoston puoluekokoukselle esittämät
asiat.
Puoluekokous päättää muista sellaisista asioista, jotka lain tai puolueen sääntöjen mukaan kuuluvat puoluekokouksen käsiteltäväksi.
Puoluekokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus jokaisella puolueen jäseneksi hyväksytyllä
henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä siten, että jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta
tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää
äänioikeuttaan puoluekokouksessa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu puolueelle
viimeistään puoluekokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.
Puolueen yhteisöjäsentä edustaa puoluekokouksessa piirijärjestön puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

6§ JÄSENMAKSU

Puolueen jäsenet maksavat vuosittain puoluevaltuuston vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun puoluevaltuuston määräämään eräpäivään mennessä.
Puolueeseen hyväksytty uusi jäsen maksaa edellä mainitun jäsenmaksun myös liittymisvuodelta
puoluetoimiston lähettämän laskun mukaiseen eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksu voi olla erilainen puolueen henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille.

7§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Puoluehallitus voi päätöksellään erottaa puolueen
jäsenen jollakin seuraavista erottamisperusteista:
- Jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään
mennessä maksamatta.
- Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on sitoutunut puolueeseen liittymällä.
- Jäsen on toisen Suomessa toimivan puolueen
jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen
organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen.

9§ PUOLUEVALTUUSTO

Puoluevaltuustoon kuuluvat jäseninä puolueen
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluesihteeri, vähintään kymmenen (10) ja enintään viisikymmentä (50) puolueen henkilöjäsenten valitsemaa
jäsentä sekä puolueen yhteisöjäseninä olevien piirijärjestöjen puheenjohtajat.
Puolueen eduskuntaryhmän puolueessa olevilla
jäsenillä on puoluevaltuuston kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.
Puoluevaltuuston jäsenet valitaan puoluekokouksessa enemmistövaalitapaa noudattaen yhdellä
kertaa toimitettavassa vaalissa, jossa puoluekokouksen äänioikeutettu henkilöjäsen voi antaa yhden äänen valitsemalleen ehdokkaalle, ja valituksi
tulee enintään niin monta jäsentä kuin puoluekokous on päättänyt puolueen henkilöjäsenten valitsemien puoluevaltuuston jäsenten enimmäislukumääräksi. Puoluevaltuuston vuosikokous pidetään
viimeistään toukokuussa vuosittain.
Puoluevaltuuston vuosikokouksessa käsiteltävät
asiat:
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säännöt
- Esitetään puolueen edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien
niistä antama lausunto.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- Valitaan puolueelle vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Vähintään yhden tilintarkastajan on
oltava KHT-tilintarkastaja.
- Päätetään puolueen jäsenmaksun suuruudesta
ja eräpäivästä.
- Valitaan seitsemän (7) puoluehallituksen jäsentä ja yksi (1) puoluehallituksen jäseneksi valittava puolueen eduskuntaryhmään kuuluva jäsen
seuraavaan puoluevaltuuston vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.
- Käsitellään muut puoluevaltuuston käsiteltäväksi puoluehallituksen esittämät asiat sekä lain
tai puolueen sääntöjen mukaan puoluevaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat.
Puolueen osallistumisesta hallitukseen päättää
puoluevaltuusto yhdessä puolueen eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kanssa.

10§ PUOLUEHALLITUS

Puoluehallitukseen kuuluu jäseninä puolueen puheenjohtaja, puolueen varapuheenjohtajat, puoluesihteeri, puoluevaltuuston valitsema puolueen
eduskuntaryhmään kuuluva jäsen sekä seitsemän
(7) puoluevaltuuston valitsemaa muuta jäsentä.
Puolueen Euroopan parlamenttiryhmän edustajilla, Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtajalla
ja Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtajalla
on puoluehallituksen kokouksessa läsnäolo-, puheja esitysoikeus.
Puoluehallituksen puheenjohtajana on puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajina puolueen
varapuheenjohtajat sekä asioiden esittelijänä puoluesihteeri.
Puoluehallitus on yhdistyslain mukainen puolueen hallitus.
Puoluehallitus päättää puolueen omaisuuden
ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä muista lain tai puolueen sääntöjen
mukaan puoluehallituksen päätettävistä asioista.
Puoluehallitus ottaa tarvittavat vakituiset puolueen toimihenkilöt.

11§ PUOLUENEUVOSTO

Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäksi puoluehallituksen puolueen jäseneksi
hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet,
puoluekokouksen hyväksymät vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvosto valitsee
kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Puolueneuvoston puoluekokousten välisenä
vuotena pidettävässä kokouksessa käsitellään ja
päätetään puolueen ohjelmien muuttaminen tai uusien ohjelmien hyväksyminen sekä kuullaan selostus puolueen eduskuntaryhmän ja erityisjärjestöjen
toiminnasta.

12§ KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Puoluekokouksen koollekutsumisesta sekä puoluekokouksen ajasta ja paikasta päättää puoluehallitus.
Puoluekokous ja puolueneuvoston kokous kutsutaan koolle viisitoista (15) päivää ennen, puoluevaltuuston kokous seitsemän (7) päivää ennen ja
puoluehallituksen kokous kolme (3) päivää ennen

kokousta puolueen julkaisussa tai sanomalehdessä
julkaistulla lehti-ilmoituksella tai jäsenille lähetetyillä kirjeillä.
13§ PUOLUEEN HALLINTOELINTEN
PÄÄTÖSVALTAISUUS JA NIIDEN JÄSENTEN
KELPOISUUS

Puolueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien,
puoluesihteerin, puoluevaltuuston jäsenten, puoluehallituksen jäsenten ja puolueneuvoston jäsenten on oltava puolueen jäseniä ja Suomen kansalaisia, jotka eivät saa olla vajaavaltaisia, konkurssissa
tai liiketoimintakiellossa.
Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä osallistuu päätöksentekoon ja mukana on puheenjohtaja tai joku
varapuheenjohtajista.
Puoluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä osallistuu
päätöksentekoon ja mukana on puheenjohtaja tai
joku varapuheenjohtajista.

14§ PUOLUEEN TILIT

Puolueen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne
on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme
viikkoa ennen puoluevaltuuston vuosikokousta.

15§ PUOLUEEN EDUSKUNTARYHMÄ

Puolueella on eduskunnassa yksi eduskuntaryhmä,
jonka hyväksymät säännöt tulee saattaa puoluehallituksen tietoon.

erimielisiä, päättää vaaliliitosta puoluehallitus.
Kunnallisvaalit hoitaa kuntakohtainen yhdistys
puolueen ja piiriyhdistyksen määräysten ja ohjeiden mukaan. Vaaliliitosta kunnallisvaaleissa päättää kyseisen kunnan kuntayhdistys.
Vaaliehdokkaat kunnallisvaaleissa hyväksyy lopullisesti kuntayhdistyksen hallitus. Puolueella voi
olla kunnassa vain yksi valtuustoryhmä.

17§ PUOLUEEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtajisto ja puoluesihteeri kuitenkin niin, että nimen
kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Puoluehallitus voi lisäksi antaa niemenkirjoitusoikeuden puolueen toimihenkilölle.

18§ PUOLUEEN PUOLESTA VASTAAMINEN

Puolueen puolesta kantaa ja vastaa puoluehallitus
joko itse tai valtuutettunsa kautta.

19§ PUOLUEEN PURKAUTUMINEN

Puolueen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi
lankeavat puolueen varat kansalaisten sosiaalista
oikeudenmukaisuutta edistävälle rekisteröidylle
järjestölle.

20§ YHDISTYS- JA PUOLUELAIN SÄÄNNÖKSET
16§ VAALEIHIN OSALLISTUMINEN

Ehdokkaat eduskuntavaaleissa valitaan kussakin
vaalipiirissä jäsenäänestyksen perusteella, jonka
toimittamisesta vastaa piiriyhdistys. Puoluehallituksen on valvottava, että jäsenäänestys suoritetaan säännösten ja päätösten mukaisesti. Jos rikkomista tapahtuu, on puoluehallituksen tehtävä
korjauspäätökset, joita kaikkien on noudatettava.

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistys- ja puoluelakia.

Piiriyhdistyksen kokous voi lakien puitteissa
puoluehallituksen suostumuksella poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta.
Jos vaalipiirin alueella on useampia piiriyhdistyksiä, eivätkä ne ole voineet ennakolta sopia
menettelystä ehdokkaita asetettaessa, päättää puoluehallitus miten kansanedustajaehdokkaiden asettamisesta piiriyhdistysten kesken on meneteltävä.

Perussuomalaiset rp:n uudet säännöt ovat myös
ladattavissa Perussuomalaisten internet-sivuilla,
www.perussuomalaiset.ﬁ/puolueensaannot.

Ehdokkaat Euroopan parlamentin edustajien
vaaleissa valitaan valtakunnallisen jäsenäänestyksen perusteella, jonka suorittamisesta huolehtii
puoluetoimisto. Puoluehallituksen on valvottava
jäsenäänestyksen suorittamista ja puututtava asiaan, mikäli rikkomista tapahtuu ja tehtävä korjauspäätökset.

Sääntötoimikunta jatkaa
työskentelyä

Puolueen oman presidenttiehdokkaan asettamisesta tai jonkun toisen asetetun ehdokkaan tukemisesta päättää puoluekokous tai puolueneuvosto
puoluehallituksen esityksestä.

Sääntötoimikunta on aloittanut työnsä puheenjohtajansa varatuomari Lasse Lehtisen
johdolla puolueen nais- ja piirijärjestöjen sekä
paikallisyhdistysten sääntöjen ajanmukaistamiseksi puolueen uusien sääntöjen hengessä.

Valtakunnallisesta vaaliliitosta eduskuntavaaleissa, tasavallan presidentin vaaleissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa päättää puoluehallitus.
Vaaliliitosta vaalipiirissä päättää piiriyhdistys,
jonka päätöstä on noudatettava, ellei puoluehallitus kiellä vaaliliittoa. Jos vaalipiirin alueella on
useampia piiriyhdistyksiä ja ne ovat vaaliliitosta

Sääntötoimikunnan jäsenenä toimiva kansanedustaja, varatuomari Raimo Vistbacka
ottaa vastaan sähköpostitse siihen liittyviä
muutosehdotuksia. Postia voi lähettää osoitteeseen raimo.vistbacka@eduskunta.ﬁ.
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Valtuustoaloite kaikkien
perussuomalaisten käyttöön!
Omaishoitajat
ansaitsevat oman
merkkipäivän

Ajankohtaista EU:ssa
EU-parlamentti hyväksyi
budjetin vuodelle 2010
Europarlamentti hyväksyi viime kuussa lopullisesti
vuoden 2010 EU-budjetin, joka on 141,4 miljardia
euroa maksusitoumuksina ja 122,9 miljardia euroa
maksumääräyksinä. Suurin haaste tämän vuoden
budjettimenettelyssä oli löytää rahoitus aikaisemmin sovitulle talouden elvytyssuunnitelmalle, johon
on varattu 2,4 miljardia euroa ensi vuonna.
Parlamentti hyväksyi torstain 17.12. äänestyksessä lopullisesti vuoden 2010 EU-budjetin. Maksumäärärahojen summa vastaa 1,04:ää prosenttia
EU:n bruttokansantulosta.

Komissaarikuulemiset
alkoivat parlamentissa
Parlamentin jäsenet tenttaavat komissaariehdokkaita 11. - 15. tammikuuta Brysselissä ja 18. - 19.
tammikuuta Strasbourgissa. Komissaari Olli Rehnin kuuleminen oli maanantaina 11.1. Parlamentilla on erityinen nettisivu, jonne on koottu tietoa
komissaariehdokkaista, kuulemisten etenemisestä
ja aikatauluista. Komissaarikuulemisia voi seurata
parlamentin suorana nettilähetyksenä.

”Mitä ihmettä EU!?”
- videokilpailu kouluille
ja oppilaitoksille
Euroopan parlamentin tiedotustoimisto ja Ylen
Summeri-ohjelma järjestävät videokilpailun nuorille. Tarkoituksena on tuoda esille nuorten näkemystä Suomen ja Euroopan unionin asioihin. Videon aiheen voi ottaa miltä tahansa elämän alueelta.
Kilpailu on valtakunnallinen ja siihen osallistuvien
nuorten ikäraja on 15 - 23 vuotta.

Nuorten eurooppalainen
Kaarle Suuri -palkinto
haussa
Nuorten eurooppalainen Kaarle Suuri -palkinto on
taas haussa. Kilpailu on suunnattu nuorille, jotka
ovat osallistuneet Euroopan eri maiden kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä edistäviin hankkeisiin. Kilpailuhakemusten jättämisen määräaika
on 22. tammikuuta 2010.

PerusSuomalainen 2/2010 ilmestyy

5.2.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 27.1.2010.

Juha Malmi

Uusi vuosi on hyvä
aloittaa aloitteella, johon yhtymistä lähes kaikkien puolueiden valtuutettujen
on vaikea vastustaa. Pienenä
puolueena meidän olisi hyvä tulevaisuudessakin tehdä
yleisesti tiettäväksi sellaiset
aloitteet, jotka olisivat kunnasta riippumatta kaikkien yhteisesti käytettävissä.
Näin meidän ei tarvitsisi
keksiä pyörää aina uudestaan eli miettiä aloitteita kukin omassa kunnassa, mikä
syö resursseja.
Aloitteita voitaisiin kerätä yhdessä sovittavaan
tiedostoon esimerkiksi puoluetoimistoon tai PS-lehden
toimitukseen. Mikäli toimisimme näin niin pystyisimme hyödyntämään tehokkaammin pienet, mutta
asiantuntevat resurssimme.
Samalla vahvistaisimme
puolueemme yhtenäisyyttä
ja laajempaa yhteistyötä
politiikan saralla. Seuraavassa
omaishoitajuutta
koskeva aloite vapaasti
eri kuntien valtuutettujen
käyttöön.

Omaishoitajien tekemä työmäärä vastaa koko sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan tekemää työtä.
Suomessa on yli miljoona
ihmistä, jotka hoitavat läheisiään ja säästävät yli 300
miljoonaa euroa kuntien
menoja. Omaishoidontukea saa ainoastaan 30 000
omaishoitajaa.
Sellaisesta omaishoidontyöstä, joka edellyttää ympärivuorokautista hoitoa,
voi saada omaishoidontukea 672,81 euroa kuukaudessa (Vantaalla), jolloin
tuntipalkaksi muodostuu 1
euro 87 senttiä tunnissa (12
h/vrk). Tämä on veronalaista tuloa ja tuensaanti edellyttää, että omaishoitaja ei
tee muuta työtä.
Poliittiset päättäjät eivät
ole pystyneet parantamaan
omaishoitajan
asemaa.
Päinvastoin, omaishoidontuen määrää on pienennetty
ja tuen saannin kriteereitä
on tiukennettu. Lakisääteisiä vapaapäiviä omaishoitavat eivät työn sitovuudesta
johtuen pysty pitämään.
Omaishoito on kriisitilassa.
Omaishoitajat kokevat ymmärrettävästi, että heidän
työtään ei arvosteta.
Tähän asiaan täytyy
puuttua. Omaishoitajille
tulee osoittaa käytännössä
kuinka arvokkaita he yhteiskunnallemme ovat. Se
on vähintä mitä voidaan
tehdä. Ja jos muut eivät ole
halukkaita näin toimimaan
niin olisi hyvä, jos perussuomalaiset näyttäisivät

muille esimerkkiä.
Omaishoitajat ansaitsevat oman merkkipäivän
jokaisessa Suomen kunnassa. Omaishoitajien päivänä
ansioituneille omaishoitajille myönnettäisiin kunnanjohtajan allekirjoittama
kunnia-diplomi ja omaishoidonmitali ansiokkaasta
työstä. Ansioituneimmat
omaishoitajat kutsuttaisiin
omaishoitajien päivänä kunnantalolle, jossa kunnanjohtaja luovuttaisi mitalit.
Palkintojen myöntämisen perusteena olisi työn
sitovuus ja vaativuus sekä
sen kesto. Omaishoitajien
päivä ei juuri aiheuttaisi
kustannuksia, mutta olisi
merkittävä viesti kunnan
taholta omaishoitajille heidän työnsä arvostuksesta
ja edistäisi omaishoitajuuteen ryhtymistä. Tämä on
yhteiskunnallemme erittäin tärkeää, koska ilman
omaishoitajien panosta emme tule selviytymään väestön ikääntymisen hoitoalalle tuomista haasteista.

Malliksi valtuustoaloite
Esityksen pääasiallinen sisältö:
Esitämme, että kaikille
omaishoitajille myönnetään
kunnassamme kaupunginjohtajan allekirjoituksella
varustettu kunnia-diplomi
kiitokseksi ja arvostuksen
osoittamiseksi siitä raskaasta ja arvokkaasta työstä,
jota he tekevät kuntien menojen säästämiseksi.
Kunnia-diplomi myönnettäisiin niille omaishoi-

tajille, jotka ovat tehneet
omaishoitotyötä yli vuoden.
Lisäksi kymmenen ansioitunutta omaishoitajaa palkittaisiin joka vuosi omaishoidonmitalilla, joiden myöntämisen perusteena olisi
työn sitovuus ja vaativuus
sekä sen kesto.
Perustelut
Omaishoitajien asemaa tutkittaessa on tullut voimakkaasti esiin se seikka, että
heidän työtään ei arvosteta.
Omaishoidontuen alhainen määrä ja vapaapäivien
vähyys ovat toki isompia
ongelmia, mutta työn arvostuksen puute heikentää
omalta osaltaan merkittävästi motivaatiota ja työssä
jaksamista. Kunnan myöntämä diplomi olisi konkreettinen osoitus omaishoitajien työn arvostamisesta.
Sen aiheuttamat kustannukset olisivat minimaaliset
ja muodostuisivat lähinnä
diplomin painattamisesta,
postituksesta ja mitalin toteuttamisesta.
Edellä olevan perusteella
ehdotamme, että kunnassa
otetaan käyttöön omaishoitajanpäivä, jolloin kaikille
yli vuoden omaishoidontyötä tehneille henkilöille
myönnetään kunnanjohtajan allekirjoittama kunniadiplomi ja lisäksi palkitaan
kymmenen eniten ansioitunutta omaishoitajaa kunnantalolla vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa
Perussuomalainen
valtuustoryhmä
Päivämäärä

Avoin PS - foorumi ja Timo Soini
tapaavat helsinkiläisiä
Helsingin paikallisyhdistykset ovat aloittaneet eduskuntavaalikampanjoinnin.
Joka kuukauden ensimmäinen torstai järjestetään koko
kansalle avoin Perussuomalaisten Foorumi. Paikalla on eri
yhdistysten johtoa ja vaikuttajia.
Ensimmäinen foorumi järjestettiin torstaina 7.1. Kokoontumispaikkana toimii Kontulan ostoskeskuksen asukastila Symppis, nk. Wanhassa Postissa (ent. KELA) osoitteessa Ostostie 4. Paikalle pääsee kätevästi metrolla.
Tilaisuuksissa on aina valtuustoryhmän jäseniä ja
teemme yhdessä mm. valtuustoaloitteita suoraan päättäville kaupungin elimille. Tämä on uutta suoraan yhdessä
vaikuttamista. Jos olet kiinnostunut eduskuntavaaliehdokkuudesta Helsingissä, olet tervetullut esittäytymään.
Vierailijoita muista Perussuomalaisten piireistä ja paikallisosastoista tulee. Tällä toiminnalla tähdätään kes-

tävään kehitykseen poliittisessa vaikuttamisessa. Nyt on
poliittinen uudenlainen väylä, jossa otetaan yksittäinen
ihminen huomioon.
Puoluejohtaja Timo Soini on perjantaina 22.1. klo
14.00 samassa asukastila Symppiksessä, joka on nk. Wanha Posti. Paljon kysytään, että vaihtuuko Timo Soinin
edustus Brysselissä Sampo Terhoon? Tähän kysymykseen
saatat saada vastauksen 22. päivä.
Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi näihin tilaisuuksiin.

Petri Haapanen / Kontulan Perussuomalaiset ry
Olli Sademies / Koillis-Helsingin Perussuomalaiset ry
Erik Johansson / Kallion Perussuomalaiset ry
Mertsi Lanki / Etelä- Helsingin Perussuomalaiset ry
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Vuodesta 2010 voisi tulla
läheisten auttamisen vuosi
Autettavien määrä
lisääntyy
Neuvottelukunnan jäsenenä sain kutsun joulukuussa
myös vapaaehtoistoimijoiden tapaamiseen Oulussa.
Verkottuminen auttamisen
yhteistyössä on tärkeää,

ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyössä toimivan
alueensa hyväksi mukavassa toimintaympäristössä. Malliin on tutustuttu
myös alueemme monikuntaliitoksen työryhmässä.
Tiedämme, että laman
syventyessä tarvitaan yhteistyötä auttamaan meitä
selviämään.

kun rahaa yhteiskunnalla
on vähemmän, mutta autettavien määrä ikääntymisen
ja julkisen avustustoiminnan vähenemisen vuoksi
lisääntyy. Onko oikein, että auttamistyötä siirretään
vapaaehtoistyöntekijöille
samaan aikaan, kun rahoitus vapaaehtoisjärjestöille
laskee? Minkälaisen vastuunkantajia voivat olla
vapaaehtoistyöntekijät, jos
Oulun kaupunkikin vähentää palveluja vanhuksille ja
muille avun tarvitsijoille?
Tätä tulee pohtia tarkasti,
etteivät auttajat joudu liian
suuren vastuuseen.
Omaishoitajat ovat tärkeitä vapaaehtoistyöntekijöitä ja tahdon todella, että heidän työtään tuetaan, ei siksi

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
2/2002

että se on yhteiskunnalle
edullista, mutta koska siihen
liittyy niin paljon läheisyyttä
ja arvokkuutta. Merkityksellisyyttä sekä auttajalle että
autettavalle. Mutta onko yhteiskuntamme mennyt liian
pitkälle yksityisyydessään,
kun vapaaehtoistoimijoil-

”Tehdään yhdessä seuraavasta
vuosikymmenestä välittämisen
ja johdonmukaisuuden vuosikymmen.”

Olen mukana osallisuuden
ja vaikuttamisen neuvottelukunnassa Oulun kaupungissa. Valmistelemme
hallinnolle strategiaa lähidemokratian toteuttamisen
raameiksi ja toimintamalleiksi Oulussa ja sen viidelletoista suuralueelle.
Yhteistyön mallissa toivotaan alueen kunnallisten
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le tarvitaan vapaaehtoisia
ystäviä? On perustettu vapaaehtoisten omaishoitajien
vapaaehtoisystäväyhdistys.
Yksinäisyys on yhteiskuntamme vaikeimpia ongelmia.
Ehkä lamasta on se hyöty tulevaisuutta silmällä
pitäen, että joudumme ottamaan askeleen takaisin päin
ja palaamaan henkilökohtaisen välittämiseen liittyen
läheistemme hoitoa. Lapset
auttavat vanhempiaan ja
talkoohenki kaivetaan esiin
yhteisön voimavaraksi.
Tehdään yhdessä seuraavasta vuosikymmenestä
välittämisen ja johdonmukaisuuden vuosikymmen.

Kansa tarvitsee presidenttinsä
Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mielestä suomalaiset tarvitsevat vastakin presidenttiä omaksi
puhemiehekseen.
- Kansa tarvitsee sellaisen populistisen hahmon, johon
kansa parhaimmillaan voi turvautua suoraan ja joka
parhaimmillaan haluaa saada kansan vaatimia perusasioita suoraan julkiseen käsittelyyn riippumatta senhetkisestä hallitus- ja eduskuntapoliittisesta valtarakennelmasta.

Oulu-Kainuun piiri ottaa kantaa:

Elintarvikkeiden arvonlisävero
Perussuomalaisten mielestä Suomessa tulee alentaa
elintervikkeiden arvonlisäveroa 5%:lla. On selvää,
että veronalennus koskettaa sekä suuri- että pienituloisia. Onko vallanpitäjillä halukkuutta tällaiseen veronalennukseen, koska sen seurauksena jouduttaisiin
luopumaan jostain hyvinvointipalvelusta? Tämähän
parhaiten koskettaa vähäosaista kansalaista.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

■ LEIVÄNJAKAJA

Voiko jokainen rukoilla ” Isä meidän...?”
Elämässä on paljon muuttuvia asioita. Lapset ovat yksi
niistä. Tietyssä kasvu- ja itsenäistymisvaiheessa lapsen
suhde isään voi olla jopa evvk-vaihe, eli ”ei vois vähempää kiinnostaa”. Se on isälle kovaa aikaa. Lapsi voi
osoittaa täyttä välinpitämättömyyttä vanhempiaan kohtaan. Juuri tuolloin, kun lapsen maailman tunnemittari
heittelee pakkaselta plussalle, lapsi itse asiassa tarvitsee
eniten rakkaudessaan ja välittämisessään muuttumatonta aikuista. Kaikki tämä kuuluu elämään.
Tuossa vaiheessa yleensä isä muistelee, missä on se minun pieni tyttöni, poikani, jolle paras paikka maailmassa
oli isän syli ja paras leikkikaveri oli oma isä. Tietyssä iässä
”minun isälle” ei mikään asia maailmassa ole mahdotonta. Isä on maailman viisain, komein, rohkein, vahvin ja mitä vain muuta. Usein kuulee lasten leikeissä sanat ”meidän
iskä sitä ja tätä”. Isä on oikeasti maailman tärkein henkilö.
Raamatun Isä
Raamatussa puhutaan paljon isästä. Vuorisaarnassa
(Matt 6:9-13), kun Jeesus opetti meitä rukoilemaan,
Hän aloittaa tuon mallirukouksen sanoilla ”Isä meidän”. Miljoonat ihmiset noin kahdentuhannen vuoden
aikana ovat rukoilleet Isä meidän -rukousta.
Jumalan sanassa ei mitään ole turhaan ja siksi noilla kahdella sanalla on aivan erityinen merkitys meille.
Ensinnäkin, ne tahtovat avata meille rukouksessa isän

sylin. Sen valtavan rakkauden, lämmön ja turvallisuuden,
mitä pieni lapsi kokee isän sylissä. ”Olen maailman turvallisimmassa paikassa” (Kol 3:3), eikä mikään voi saada
minua pois isän sylistä (Joh 10:29).
Toiseksi, nuo kaksi sanaa tahtovat muistuttaa meitä
Jumalan muuttumattomuudesta. Me ihmisinä muutumme.
Suhteessamme Jumalaan meillä tulee erilaisia aikoja. Mutta
vaikka me olemme muuttuneet, epäonnistuneet, kiukutelleet, polkeneet jalkaa maahan, niin kuin lapsi, joka ei marketissa saa haluamaansa karkkipussia tai muuten tahtoaan
läpi, niin Hän ei muutu. Jumala, Isämme, on rakkaudessaan
ja välittämisessään muuttumaton lapsiaan kohtaan.
Lapsiaan kohtaan
Niin, lapsiaan kohtaan. Ovatko kaikki Jumalan lapsia?
Kun pienet lapset leikeissään kehuvat isäänsä, he voivat
tehdä niin, koska ovat syntyneet isänsä lapsiksi. Lapsioikeuden perusteella he voivat kutsua isää isäksi.
Johanneksen evankeliumissa (Joh 3:3-5), Jeesus puhuu
Nikodeemukselle, juutalaisten hallitusmiehelle uudestisyntymisen välttämättömyydestä. Jeesus on ehdoton. Päästäkseen sisälle Jumalan Valtakunnan salaisuuksiin ja päästäkseen kerran taivaaseen, jotakin täytyy tapahtua - ”sinun
täytyy uudestisyntyä ylhäältä”.
Toisin sanoen: Jumalan perheeseen tullaan uudestisyntymisen kautta. Vasta silloin ihmisellä on oikeus lausua

Isä meidän -rukous, niin kuin Jeesus opetti. Jos uudestisyntymisen kokemus puuttuu, täytyy vielä rukoilla ”Isä
teidän” tai ”Isä heidän”.
Jumalan lapseksi
Rakkaassa Suomen maassamme on evankeliumin perustotuudet hämärtyneet. Ihmiset etsivät elämäänsä apua
sieltä ja täältä, löytämättä kuitenkaan lääkettä tuskaan.
Apu on lähempänä kuin luuletkaan. Se on nöyrän, syntisen rukouksen päässä.
”Isä, olen rikkonut sinua ja ihmisiä vastaan. Jos riitän, jos kelpaan Sinulle tällaisena kuin olen, niin muuta
minun elämäni. Jeesus, anna kaikki syntini anteeksi ja
tulee sydämeeni Herraksi ja Vapahtajaksi.”
Näin yksinkertainen rukous vuonna -94 muutti minun elämäni. Tuossa hetkessä sain Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta uudestisyntyä ylhäältä (Joh 3:5). Sain
huomata, että elämä muuttui. Sain kokea, että minullakin
on isä, joka on kiinnostunut minun asioista ja huolehtii
elämästäni. On syli, johon kiivetä kun on paha olo ja
vaikka joskus kiukuttaa. Kaikesta huolimatta, voi yhtyä
Jumalan lasten kanssa rukoukseen ”Isä meidän”. Uskaltaapa vielä sanoa: ” minun Isäni on maailman vahvin”.
Alavudella 5.1.2010, Suomen kansaa siunaten:
Tom Bollström
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Eteläsavolaiset Pentti Oinosen viera
eduskunnassa
Torstaina joulukuun 10.
päivänä vieraili eduskunnassa noin 30 hengen ryhmä eteläsavolaisia kansanedustaja Pentti Oinosen
vieraana.
Vieraat tutustuivat vierailun aluksi eduskuntataloon talon oppaan johdolla.
Opas kertoi eduskuntatalon
historiasta ja toiminnasta.
Kierros päättyi istuntosalin
lehterille, josta käsin seurattiin suullista kyselytuntia.
Kyselytunnin jälkeen vieraat
pääsivät kovasti odotettuun
tapaamiseen eduskuntaryhmämme edustajien kanssa
kahvin ja pikkupurtavan
merkeissä. Alussa vieraat
luovuttivat edustajille tuliaislahjana eteläsavolaista
leipää. Edustajat puolestaan
kertoivat lyhyesti omasta
työstään valiokunnissa ja
edustajina, vastaillen vieraiden kysymyksiin.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka kertoili kokemuk-

siaan pitkäaikaisena kansanedustajana, muistellen
myös aikoja jolloin hän
yksin edusti puoluettamme
peräti kahden vaalikauden
ajan. Pertti Virtanen ja Vistbacka hauskuttivat vieraita
muistellen aikaa, jolloin he
olivat samassa paneelissa
eri puolueiden edustajina
1990-luvulla. Kyseistä tilaisuutta oli mainostettu
humoristisesti sloganilla
”Tule kuulemaan velttoa ja
jäykkää”, viitaten tietysti
Pertti ”Veltto” Virtaseen ja
toisaalta jämäkkyydestään
tunnettuun Vistbackaan.
Vierailun isäntä edustaja
Pentti Oinonen kertoi huolistaan maaseudun alasajon
suhteen. Keskustan maaseudun tappolinja on laajentunut pienten viljelystilojen
hävittämisestä kyläkouluihin ja peruspalveluihin. Paras-hankkeen kaltaiset uudistukset ovat jo osoittaneet
tuhoisuuttaan myös monissa
etelä-savolaisissa kunnissa,

kuten keskustelun kuluessa
kävi hyvin selväksi.
Vanhustenhoito puhutti
myös paljon. Todettiin, että
tilanne on monin paikoin
kestämätön. Pentti Oinosen
mielestä susillakin on enemmän oikeuksia kuin vanhuksilla. Kärjistäen voidaan
kysyä, liekö Vanhasen Vihreillä vahvistetun hallituksen
tavoitteena ruokkia sudet
yksinjätetyillä vanhuksilla,
niin vastuutonta on hallituksen politiikka ollut.
Tähtäin tulevissa
vaaleissa
Reilun tunnin mittaisen tapaamisen aikana keskusteltiin myös tulevista vaaleista
ja keinoista vaikuttaa asioihin niin paikallisella kuin
valtakunnallisella tasolla
esimerkiksi
kysymysten
ja aloitteiden muodossa.
Puhuttavaa olisi varmasti
riittänyt useammaksikin
tunniksi, mutta kellon rien-

tämisen vuoksi oli vieraiden
ja edustajien yhteistapaaminen tällä kertaa päätettävä
reilun tunnin jälkeen, jonka
jälkeen vieraat poistuivat
Oinosen avustajan saattamina talosta. Tilaisuuden
kahvituksesta vastannut
puoluetoimiston väki jäi
vielä siivoamaan kokoustilaa muiden käyttöön.
Teksti ja kuvat:
Antti Valpas
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Oma paikka löytyi
Perussuomalaisten
joukoista

Kuva: Harri Lindell

Pieni turina siitä, miten
Rovaniemen ainoa paljasjalkainen stadilainen siirtyi
Vasemmistoliitosta Perussuomalaisiin.
Loikkaamisethan eivät
Suomen politiikassa sinänsä ole mitään harvinaista
puuhaa. Mutta kun 59 vuotias mies, joka ei ole elämänsä aikana äänestänyt
kertaakaan, eikä ole ollut
kiinnostunut politiikasta
pätkääkään, alkaa nyt toimimaan puoluepolitiikassa
herää varmasti kysymys.
Että miksi vasta nyt?
Asia on helppo perustella: stadisssa kaikki pelaa todella hyvin verrattuna Rovaniemeen. On teattereita,
virikkeitä, ulkoilualueita,
bussit kulkee kolmen minuutin välein ja ruoka- sekä
vaatekauppoja on vaikka
muille jakaa – miksi siis olisin valittanut? Vaikka Helsinki on eurooppalaisittain
katsottuna pikkuinen kaupunki, sen reiluun puolen
miljoonan asukaskuntaan
kuitenkin hukkuu yksi jos
toinenkin eri maata tai ajattelutavan omaavaa yksilöä.
Oli halu vaikuttaa
Siirryttyäni ensimmäisen
pohjoisen kaupungin, Lahden kautta tänne maamme
susirajalle vuonna 1989
marraskuussa, huomasin
paikan kuitenkin olevan
maantieteellisesti katsottuna
melkein Keski-Suomea, siis
näin stadilaisittain ajatellen.
Pidän rovaniemeläisestä menosta ja viihdyn täällä tosi hyvin. Seurattuani
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kaupungin toimintaa virkamiehen jakkaralta noin 18
vuotta, otin esille monesti
sellaisen kummallisuuden
kuin kuntaliitos. Siinä vaiheessa minut leimattiin
vähän pöpiksi, ettei ihan
hulluksi. Eihän sellainen
koskaan tule toteutumaan.
Toiseksi ihmettelin pakolaisvirtaa, joista suuri osa
notkuu tekemättä mitään
työtä asumansa yhteiskunnan hyväksi. Haiskahti sosiaalipummaukselta ihan
tosissaan. Tämän lisäksi on
ollut liiaksi nuorten tyttöjen
ahdistelua, niin, että jopa
paikallinen lehti on ottanut
asiaan vakavasti kantaa.
No, aikaa kului ja sitten
kerran asiasta keskustellessani erään vasemmistoliiton
edustajan kanssa hän heitti
haasteen; ”lähde mukaan,
jos kerran asiaan haluat vaikuttaa”. Meikäläistä ei tosiaan paljoa tartte yllyttää,
ja pian huomasin olevani
vasemmistoliiton ehdokaslistalla vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.
Ystäväni, kaikki vannoutuneita Suomen ystäviä, melkein pyörtyivät kun
kuulivat valintani. Mutta
kun leikkiin aloin niin leikin kestin.
Huomasin heti alkumetreillä kuinka rajallisia ihmiset ovatkaan taistellessaan
paikasta auringossa. Tunsin
olevani melkein koko ajan
täysin sivullinen, samaten
kuin muutamat muut uudet
aloittelijat – pelkkä ääntenkerääjä liitolle. Ikäväkseni
totesin myös torikeskusteluissa, että oma sanomani

vasemmiston aatteiden vaatteissa oli kun tyhjien tynnyreiden kolinaa. Olin todella
masentunut. En siksi, ettei
minua valittu, vaan siksi,
että ensikokemuksekseni
poliittisesta kilpailusta jäi
todella paha maku suuhun.
Vastaanotto oli hyvä
Rumban loputtua päätökseni oli valmis - ei enää politiikkaa tällä tavalla. Mitäpä
tehdä? Olen eläkkeellä ja
minulla on aikaa ja jopa
jonkin verran älyllistä kapasiteettia toimia. Kävin
monia keskusteluja ystävieni kanssa. Eräs ehdotti, että
menisin seuraamaan Perussuomalaisten kokousta.
Asiakaspalvelukouluttajana kiinnitän useasti
huomiota ensimmäisenä siihen, kuinka uusi tulija vastaanotetaan. Täällä minut
huomioitiin tavalla, josta
jäi hyvä maku suuhun. Keskusteluiden ja materiaalin
jälkeen totesin, että tämä
on sitä poliittista työtä niillä
arvoilla, mitä minä haluan
tehdä suomalaisten kanssaveljien ja -sisarten kanssa.
Kiitos vielä tämän hetken Lapin piirin puheenjohtajalle, joka piti sähköpostin avulla minut hyvin ajan
tasalla. Vaikka olenkin vielä
Perussuomalaisissa poliittinen noviisi, tiedän, että olen
nyt löytänyt paikkani ja sen
puolesta aion myös oikeasti
tehdä työtä.
Erik Raittinen
asiakaspalvelukouluttaja,
eläkeläinen

”Vuosi vaaleihin”
–risteilylle ehtii vielä
mukaan
Perussuomalaisten ”Vuosi
vaaleihin” –risteilylle ehtii
vielä ilmoittautua viimeistään 18.1.2010 mennessä.
Risteilyn ajankohta on 6.-8.
maaliskuuta 2010 lauantaista maanantaihin reitillä
Helsinki-Tukholma-Helsinki. Risteily alkaa lauantaina
klo 17.30, mutta paikalla on
- Kiinnostusta risteilylle
oltava tuntia ennen sitä. Laion ollut paljon, mutta
va on takaisin Helsingissä
vielä en osaa arvioida
maanantaiaamuna klo 9.50.
osanottajamäärää.
Risteilyn pääseminaari
Omasta puolestani toialkaa sunnuntaina klo 13.
votan kaikki tervetulleiksi
Pääseminaarin puhujia ovat
risteilylle, sanoo perusTimo Soini aiheesta Minun
suomalainen Espoon
Eurooppani, Kuntaliiton
kaupunginvaltuutettu,
uusi toimitusjohtaja Karitoimittaja Seppo Huhta.
Pekka Mäki-Lohiluoma
kuntien tulevaisuudesta, selvitysmies Lauri Tarasti uudesta vaalirahoituslaista, valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdanneyksikön päällikkö Mika
Kuismanen Suomen taloudesta nyt ja vuoden päästä
sekä Tiina Elovaara, joka kertoo millaista on olla nuori,
nainen, tamperelainen, perussuomalainen ja valtuutettu.
Koulutusseminaarit alkavat klo 17.15. Koulutusseminaarien vetäjät ovat Pirkko Ruohonen-Lerner, Pertti
”Veltto” Virtanen, Ossi Sandvik, Lauri Heikkilä ja Seppo Huhta. Osallistua voi kahteen koulutusseminaariin,
sillä jokainen vetäjä pitää oman sessionsa kahdesti. Risteilyn hintaan sisältyy kaksi illallista ruokajuomineen,
kaksi runsasta meriaamiaista ja hedelmät kokoustiloissa. Paluumatkalla Tukholmasta Helsinkiin laivalla on
myös yllätysnumero.

■ MERKKIPÄIVÄT
Jorma Ruippo
60 vuotta
Metsätalousteknikko Jorma
Ruippo vietti 60-vuotisjuhliaan 30.12.2009 Kuusankoskella.
Ruippo on syntynyt
Savitaipaleella, valmistui
1976 metsätyönjohtajaksi
Hämeen Metsätyönjohtajakoulusta. Metsäteknikoksi
1984 Evolta. Vuodesta 1976 toimi Metsäteollisuuden
keskusliitossa tutkimusosasto Metsätehossa. Vuonna
1980 hankinta- ja ostoesimieheksi Tehdaspuu Oy:n
Kouvolaan, jonka jälkeen ostoesimieheksi UPM Kymmenen metsäosastolle Kouvolaan.
Perheeseen kuuluu vaimo Marita ja poika Kari, joka
opiskelee Tampereella.
Ruipon harrastukset ovat maanläheisiä: metsätaitokilpailut ja metsänhoitotyöt omalla metsätilalla Savitaipaleella.
Ruippo kuuluu Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaisiin, jossa luottamustoimena hallituksen jäsenyys.
Onnittelut 60 vuotiaalle!

Oiva Kankaristo
97 vuotta
Jämijärveläinen sotaveteraani Oiva Kankaristo täytti
97 vuotta 5.12.2009.
Onnittelut 97 vuotiaalle!
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JÄRJESTÖTOIMINTA
JANAKKALA

KAINUU

Perussuomalaiset itsenäisessä Janakkalassa

Kainuun piiritoimikunta kokoontui

Janakkalan Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidettiin 25.11. kunnantalolla.
Kokoukseen toi terveiset
myös Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Antero Niemelä joka oli kutsuttuna paikalla.
Henkilövalinnoista
päätettiin yksimielisesti.
Puheenjohtajana
jatkaa
Marko Laakso, hallituksessa jatkavat Teuvo Sippala,
Mauri Sipponen ja Seppo
Hauta-aho. Uutena hallitukseen valittiin Salminen
Petri, varajäsenenä jatkaa
Sakari Lahti. Kokouksessa
päätettiin yhteistyöstä etenkin Kanta-Hämeen Perussuomalaisten kanssa. Myös
tietoisuutta ja näkyvyyttä
kunnassa päätettiin lisätä.
JPS perustettiin vuoden
2008 vaalien alla. Vaalimenestyksen myötä olemme
päässeet vaikuttamaan kunnan kehittämiseen. Keväällä
tehty aloite kunnan sijaispalvelun järjestämisestä tuo
perusturvan alalle vuonna
2010 kokeiluna henkilön, joka helpottaa sijaisten rekrytointia etenkin hoiva-alalla,

Seppeleen laskussa Marko Laakso ja Seppo Hauta-aho.
Kuva: Asko Huttunen.

jossa sijaisten hankkimisen
sijaan voimme panostaa vähäiset resurssit hoitotyöhön.
Meillä on yhteistyösuunnitelmia työttömien
työpajan kanssa, Seppo
Hauta-ahon yrityksen toimesta. Teuvo Sippala on
pyrkinyt selvittämään epäkohtia maaseutulautakunnassa, etenkin tieasioissa,
vankan kokemuksen ja tiedon omaavana.
Mauri Sipponen on tehnyt merkittävää työtä JPS:n
jäsenten hankkimisessa.
Osallistuimme myös 13.12.
pidettäville Janakkalan pe-

rinteisille joulumarkkinoille, ja keskustelimme ajankohtaisista asioista kuntalaisten kanssa.
Janakkalan Perussuomalaiset ry. halusivat myös
muistaa sankarivainajia
seppelein, Tuula Rajamäen
ehdotuksesta. Illan hämärtyessä itsenäisyyspäivänä
laskettiin seppeleet sankarihaudoille. Kiitämme myös
kaikkia niitä, joiden ansiosta Suomi on itsenäinen.
Marko Laakso
puheenjohtaja,
kunnanvaltuutettu

Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta kokoontui 3.1.
Shell Kontiomäellä. varapuheenjohtajiksi vuodelle 2010 valittiin Eija
Hakkarainen Kajaanista
ja Yrjö Puurunen Suomussalmelta.
Työvaliokunnan muodostavat piirin pj. Pentti
Kettunen, Paavo Arffman,
Paltamo, Yrjö Puurunen,
Suomussalmi, Jaakko Kettunen, Toivo Kyllönen,
Jaana Sankilampi, Kajaanista sekä Maarit Nurmi,
Suomussalmelta.
Piirisihteeri/taloudenhoitajana jatkaa Jaana
Sankilampi (piirin talous
ja kokousten valmistelu)
ja apulaispiirisihteeriksi
valittiin Maarit Nurmi
(pöytäkirjat ym.).
Piiritoimikunta
päätti perustaa piiritoimikunnan alaisuuteen
nuorisojaoston ja valitsi
sääntöjä valmistelemaan
työryhmän, jonka jäseniksi tulivat nuorisovaltuutetut Minna Partanen
ja Tommi Anttalainen se-

kä Niko Korhonen, kaikki
Kajaanista.
Piiritoimikunnan edustajina työryhmässä ovat Pentti
Kettunen, Janne Suutari ja
Eija Hakkarainen.
Piiritoimikunta päätti,
että jäsenyhdistysten tulee 31.1.2010 mennessä
tehdä ehdotuksensa tulevien eduskuntavaalien
ehdokkaiksi Kainuusta.
Jos ehdokkaita esitetään
enemmän kuin neljä, piiritoimikunta ryhtyy toimiin
jäsenäänestyksen toteuttamiseksi. Piiritoimikunta
kokoontuu päättämään asiasta sunnuntaina 7.2.2010.
Mahdollinen jäsenäänestys suoritetaan kevättalven
tai kevään aikana niin, että
ehdokkaat voitaisiin julkistaa Kajaanin Raatihuoneentorin vapputilaisuudessa.
Halukkuutensa kansanedustajaehdokkaiksi ovat
ilmaisseet perussuomalaiset
kajaanilaiset maakuntavaltuutetut Eija Hakkarainen,
Pentti Kettunen ja Jaana
Sankilampi sekä suomussalmelainen maakuntavaltuutettu Yrjö Puurunen.

Piiritoimikunta päätti
Perussuomalaisten Kainuun
piirin kannan Kainuun
maakuntahallintokokeiluun
vuoden 2012 jälkeen. Jos
valtioneuvosto ja eduskunta
päätyvät siihen, että kokeilua jatketaan tai se vakinaistetaan, on tärkeää, että
- maakunnalle ei anneta verotusoikeutta
- maakuntahallituksen puheenjohtajan on oltava
luottamusmies
- maakuntavaltuusto on valittava nykykäytännön mukaisesti vapailla ja salaisilla
vaaleilla ja piiri ei kannata
useamman kuntayhtymän
mallia
Perussuomalaisten Kainuun piiri vaatii, että terveyden- ja vanhustenhuoltoa
on edelleen parannettava ja
palvelut on säilytettävä hyvinä koko Kainuun alueella.
Piirin tiedottajaksi vuodelle 2010 piiritoimikunta
valitsi kunnanvaltuutettu
Lasse Oikarisen Paltamosta.
Perussuomalaisten
Kainuun piiri ry.,
Lasse Oikarinen

PALTAMO

Uusi yhdistys aktiivisena uuteen vuoteen
Perussuomalaiset
pääsivät Paltamon
valtuustoon

Paavo Arffman

Paltamo on pieni 4000
asukkaan kunta Kainuun
sydämessä. Kunnan rajat
yhtyvät Kajaaniin, Vaalaan,
Puolankaan, Ristijärveen ja
Sotkamoon.
Entinen suur`Paltamo
käsitti myös lähes nykyisen
Kajaanin. Paljon on keskusteltu Paltamon liittämisestä
Kajaaniin ja kirjoittajaakin
on tähän hommaan kysytty.
Olenkin ollut myönteinen
ajatukselle, mutta toisinpäin,
jos Kajaani pyytäisi liittymistä Paltamoon, niin voitaisiin
neuvotella. Pidettäisiin kansanäänestys ja saataisiin entinen mahtipitäjä jälleen entiseen kukoistukseen. Se on
vähän kuin Karjalaa pyytäisi
takaisin. Meillä on kunnanjohtajana parhaassa iässä
oleva Arto Laurikainen, niin
kyllä hänellä menisi isompikin kunta...
Ei niin pientä vitsiä, etteikö totta toinen puoli....

Viime kunnallisvaalit olivat
historialliset kahdessakin
mielessä. Ensimmäisen kerran Perussuomalaiset saivat Paltamon valtuustoon
edustajat, kaksi kappaletta,
pitkän linjan Perussuomalaisen, puolueen perustajajäsenen Paavo Arffmannin
kuudenneksi suurimmalla
äänimäärällä ja kumppaniksi tuli nuori Lasse Oikarinen. Molemmat Kontiomäeltä. Tämä merkitsi
myös sitä, että Keskustan
ehdoton enemmistö on historiaa. Perussuomalaisten
kannatus oli 8.3% ja vain
Kajaanissa, jossa olin pitkään osaston puheenjohtajana oli parempi, eli 8.7%.
Otin heti vaalien jälkeen
pienryhmät neuvotteluun
ja kovan väännön jälkeen
saatiin hallituspaikka, joka
lankesi Paavo Arffmannille.
Hankala paikka, koska ei
ole toista pienryhmän edustajaa, puheet menee kuuroille korville. Pyysin myös
vasemmistoa mukaan, niin
olisi voitu panna uusiksi
puheenjohtajienkin paikat.
Mutta minulle on selvinnyt,
että samaa konsensusjoukkuetta kaikki.

Kainuun maakuntahallintomalli -kokeilu vei kuntien tehtävistä 70%, joten
kunnalle jäi hallittavaksi
vain rippeitä. Nykyisen kuntien talousahdingon aikana
kuntapäättäjille jää vain
virkamiesten tekemän päätösten siunaaminen ja yksin
ei voi kuin yrittää neuvoa
ja keskustella asioista. Uusi
upea koulu toi ison velan,
jossa riittää maksamista vielä seuraavallekin sukupolvelle. Onhan hienoa kasvattaa hyviä työntekijöitä etelän
työmarkkinoille, sillä Paltamon lukio myös vielä toimii
ja opetus on huippuluokkaa
(kyllä valtion pitäisi maksaa
vielä suurempia osuuksia
homekoulujen uusimiseen).
Uusien investointien ajattelukin on "kielletty", joten
päteminen on lähes mahdotonta Mutta sanotaan, että
ennen koiralta loppuu kusi,
kuin pojilta konstit, joten
perästä kuuluu?
Paltamon
Perussuomalaiset
perustettiin 26.11.
Paltamossa on ollut Paltamon Perussuomalaiset rekisteröimätön yhdistys, ja
lähinnä yhden miehen voimin. Nyt Perussuomalaisten

nousun myötä oman rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi,
ja 26.11.2009 perustettiin
Paltamon Perussuomalaiset
yhdistys, mukaan jäseniksi
liittyi myös Ristijärven kaksi
puolueen jäsentä Pekka Pihlajaniemi ja Unto Hyyryläinen, joista Unto oli ainoana
Perussuomalaisten ehdokkaana Ristijärvellä kunnallisvaaleissa ja meni läpi. Varajäsentä ei ole. Kajaanista
tuli myös kaksi jäsentä. Hyvin rikas jäsenmäärä lupaa
yhdistykselle hyvää ja erittäin aktiivista tulevaisuutta.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Arffman. Varapuheenjohtajaksi
Unto Hyyryläinen. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi
Ilkka Jokelainen. Hallitukseen tuli edellä mainittujen
lisäksi Matti Puuronen.
Varalle Lauri Makkonen ja
Pekka Pihlajaniemi. Piirin
kokoukseen valittiin Paavo
Arffman, Unto Hyyryläinen, Matti Puuronen ja varalle Pekka Pihlajaniemi.
Vanhusten kohtelua
arvosteltiin
Kokouksessa virisi vilkas
keskustelu päivänpolttavista asioista. Muun muassa

vanhusten kohtelu sai kovaa
arvostelua kokousväeltä.
Todettiin, että vanhuksilta
vietiin nuoruus sodassa ja
nyt heidät jätetään heitteille sekä viedään kunniakas
vanhuuskin. Tätä eivät Paltamon Perussuomalaiset voi
millään hyväksyä! Nämä
tämän valtion kunniakansalaiset taistelivat Suomelle
itsenäisyyden ja tekivät valtavan työn, että Suomesta
kehittyi hyvinvointivaltio.
Mikä on nykyisten valtaherrojen palkinto tästä urotyöstä? Vanhukset ahdetaan
laitoksiin, jossa heidät lääkkeillä huumataan, etteivät
pysty vaatimaan alkeellisintakaan hoitoa. Työntekijöitä ja rahaa puuttuu?
Eläimilläkin on laki, että
niitä pitää ulkoiluttaa, mutta vanhukset makuutetaan
huonoon kuntoon laitoksissa. Kokous vaatii niin valtiota kuin Kainuun kuntaakin irroittamaan rahaa vanhustenhoitoon riittävä määrä. Vanhuksille on taattava
hyvä hoito, joka perustuu
kunnon ja mielenvirkeyden
säilyttämiseen elämän kunniakkaaseen loppuun asti.
Kokouksessa
myös
arvosteltiin voimakkaasti kuntayhtymää valtion
harvaanasuttujen kuntien

lisäosuuden siirtämisestä
maakunnan pohjattomaan
säkkiin. Pitkät matkat olisivat tarvinnut palvelujen säilyttämiseksi nämä lisärahat.
Samoin
arvosteltiin
kuntayhtymän kurjistavaa
toimintaa heikompiosaisia
kohtaan. Palveluja ajetaan
alas ja kehutaan etelän herroille miten Kainuun malli
toimii ja säästää kustannuksia esimerkillisesti. Kuntayhtymä on ajautunut kuntien
keskinäiseen kotiinpäin vetoon ja riitaiseksi. Paltamon
yhdistys neuvoo kuntayhtymää viemään hallintomallikokeilun kunnialla loppuun
ja aloittamaan hallitun alasajon valmistelut heti.
Kokous myös totesi, että vaaditaan suomalaisten
syrjinnän lopettamista ja
samansuuruisia avustuksia
ja palveluja kuin elintasopakolaisille. Tai pakolaisten avustusten laskemista
Euroopan keskitasolle. Perustuslakiin tulee saada pykälä, jonka johtoajatuksena
on vanha sanonta: maassa
maan tavalla, tai maasta
pois. Tämän tulee koskea
niin valtion kuin valtion
kirkonkin toimintaa.
Kainuun piirin puheenjohtaja vieraili kokouksen
lopuksi paikalla.

No: 1 • Tammikuu 2010

Suomalainen 19

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Laki, oikeus, oikeusturva
ja oikeudenmukaisuus
Otsikossa on lueteltu meille
kaikille tärkeitä asioita. Minulle ne ovat henkilökohtaisestikin erityisen merkittäviä, koska olen yli 40 vuotta
lakimiehenä ja oikeustieteen
tutkijana työskennellyt oikeusasioiden parissa.
Otsikossa mainitut asiat ja arvot ovat oikeastaan
hyvin perisuomalaisia ja
perussuomalaisia arvoja.
Meille perussuomalaisille lankeaakin tärkeä osa
noiden arvojen puolustamisessa, kun maahan säädetään lakeja eduskunnan
toimesta. Vanhat puolueet
eivät nimittäin ole enää aikoihin olleet kiinnostuneita tavallisten ihmisten oikeusturvan parantamisesta
tai edes sen säilymisestä
aikaisemmalla tasollaan.
Oikeusasioihin ei näköjään
vanhojen puolueiden mielestä liity riittävän suurta
vallankäyttöä, jotta mielenkiintoa riittäisi. Ahkerin
kansanedustaja kansalaisten oikeusturva-asioissa
onkin pitkään ollut Raimo
Vistbacka.
Talousrikosten
torjuntaan tarvitaan
voimavaroja
Yksi oikeusasioiden pahimmista vinoutumista meillä
on rikollisten paapominen
liian vähäpätöisten rangaistusten muodossa. Vain huumerikoksista saattaa saada
tuntuvan rangaistuksen.
Talousrikolliset ja harmaan
talouden huijarit pääsevät
helpolla, osittain jo siksikin,
ettei poliisille ole annettu
kunnollisia voimavaroja
talousrikosten tutkintaan.
Ja kuitenkin juuri talousrikosten paljastaminen toisi
valtiolle miljoonamääräisiä
eurosaaliita, jos poliisi pääsee ajoissa tekemään takavarikkoja.
Hallituspuolueilta ei
kuitenkaan riitä poliittista
tahtoa antaa kunnollisia
lisäsummia talousrikostorjuntaan, vaikka juuri täällä
uudet poliisivirat nopeasti
maksaisivat itse itsensä ja
alkaisivat tuottaa selvää
”voittoa”. Hallitus myös
on vuositolkulla suosinut
rakennusalan talous- ja
verorikoksia, kun etenkin
kokoomus on kieltäytynyt
hyväksymästä ns. käännetyn arvonlisäveron järjestelmää. Nyt vihdoin näyttäisi
edes tässä olevan jotakin
ryhdistäytymistä hallituk-

sen taholta luvassa, ainakin
sunnuntaipuheissa.
Toinen rikollisryhmä,
joka on tyytyväinen lempeisiin nimellisrangaistuksiin,
ovat raiskaajat ja pedoﬁilit.
Jos pedoﬁili tai raiskaaja
ensikertalainen tai kyseessä
on ns. pikaraiskaus, tuomio
on hävyttömän usein vain
ns. ehdollinen: rikollinen
ei istu päivääkään rangaistusvankina, kunhan vain
ei kärähdä koeaikanaan.
Tällaiset
olemattomat
muka-rangaistukset ovat
loukkaus rikoksen uhreja ja
heidän omaisiaan kohtaan
ja loukkaavat myös muiden
tavallisten suomalaisten oikeudentuntoa.

■ PUOLUETOIMISTO

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

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

Rikollisten oikeusturva
on hyvin hoidettu
Rangaistuslepsuilu on jatkossa menossa yhä huonompaan suuntaan, jos vihreän oikeusministerin vastikään käynnistämä selvitys
johtaa siihen, että rangaistus on entistäkin pienempi,
mikäli tekijä tunnustaa rikoksensa. Siten esim. raiskaaja, havaitessaan poliisin
päässeen jäljille, tekee näppärän viisaasti tunnustaessaan, koska sittenhän tuo
mainitsemani ehdollinen
muka-rangaistus on vielä
varmempi lopputulos kuin
mitä se ikävä kyllä on jo
nykykäytännössä.
Sen sijaan hallituksella
ei näytä riittävän mielenkiintoa organisoidun rikollisuuden pysäyttämiseen
jo rikoksen valmisteluvaiheessa. Kopla saa rauhassa
harjoitella esim. aseellista
pankkiryöstöä, ilman että
asiasta vihiä saanut poliisi
voisi puuttua peliin ennen
kuin ryöstövalmistelu on
edennyt ryöstöyrityksen
lopulliseen
alkamiseen.
Asia korjautuisi yhdellä yksinkertaisella pykälämuutoksella rikoslaissa, mutta
oikeusministeri ei vaan
saa aikaiseksi lakiesitystä
rikoksen valmistelun estämisestä. Minä kirjoittaisin
tuon yhden pykälämuutoksen yhdessä päivässä.
Ainoa ”rikollisten” ryhmä, joka tässä maassa joutuu herkästi käräjille ja saa
tuomion, ovat ne kunnon
kansalaiset, jotka ovat puolustaneet omaisuuttaan tai
menneet väliin pahoinpitelytilanteissa yms.. Kun kunnon kansalaisen pysäyttämä
rikollinen itkee kovaa koh-

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

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

taloaan oikeuslaitokselle,
niin pahoinpitely- tms. syytteitä ja tuomioita rapsahtaa
noille rikoksia keskeyttäneille kansalaisille. Jotenkin
tuntuu, että Suomessa oikeiden rikollisten oikeusturva
on poikkeuksellisen hyvin
hoidettu …
Kansalaisten
oikeusturvassa on
parannettavaa
Rikosasioiden ulkopuolelta
todettakoon, että eduskunnassa on vireillä huolestuttava lakiehdotus, joka
suosisi perimistoimistoja ja
pankkeja ym. velkojia tavallisten velallisten kustannuksella. Hallitus näet esittää,
että velkojien velkomushaasteet saataisiin vastedes
antaa velallisille tiedoksi
puhelinsoitolla, kunnollisen
paperimuotoisen haastami-

sen sijasta. Tällainen lainmuutos on varmaan mieleen
perimistoimistoille yms.
ja oikeuden virkamiehille,
mutta huonontaa velallisten
oikeusturvaa.
Tavallisen kansalaisen
on syytä huolestua myös
siitä eduskunnassa olevasta
lakihankkeesta, joka sulkisi
häneltä pääsyn hovioikeuteen monissa tapauksissa, joissa käräjäoikeuden
tuomio ei tyydytä. Hallitus
ajaa parhaillaan läpi lainmuutosta, jonka mukaan
monesti tarvittaisiin erityinen hovioikeudelta pyydettävä jatkokäsittelylupa,
jotta juttu pääsisi ”hoviin”.
Lupa tarvittaisiin, jos käräjäoikeuden tuomitsema riita-asia olisi häviöarvoltaan
alle 10 000 euroa tai rikosasia vähäinen. Kuitenkin se,
mikä tasavallan hallituksen
mittapuulla on vähäpätöi-

nen juttu, voi olla asianomaiselle taloudellisesti
tai sosiaalisesti hyvinkin
merkittävä. Lupajärjestelmällä pyritään ratkaisemaan hovioikeuksien
eräitä toimintaongelmia,
mutta se on ihmisten
oikeusturvan kannalta
huono keino.
Kaiken kaikkiaan:
Perussuomalaisten politiikassa on täysi syy
pitää rehellisten kansalaisten oikeusturvan parantamista yhtenä painopistealueena. Kovin
suurta tungosta ei tällä
alueella tunnu olevan
muiden puolueiden taholta. Maalaisliittokin
lopetti jo ajat sitten nojaamisensa raamattuun
ja lakikirjaan.
Erkki Havansi
Keravan PerusS

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

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
PERTUNMAA

VARSINAIS-SUOMEN PS-NUORET

Markku Pöyry siirtyi varapuheenjohtajaksi
– Jari Partanen tilalle puheenjohtajaksi
Pertunmaan Perussuomalaiset pitivät 10.12. syyskokouksensa. Pitkän linjan puheenjohtaja ja veteraanivaltuutettu Markku Pöyry teki tilaa nuoremmilleen ja uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti valtuutettu Jarmo
Parkkinen.
Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi: Jarmo
Tonteri, Markku Pöyry, Aila Ruuth, Pasi Salmikunnas, Outi Virtanen, Markku Laine ja Erkki Elovirta. Varalle Raija
Komppa, Heikki Kousa ja Jarkko Lunkka.

Pertunmaalla Perussuomalaisilla on viisi valtuutettua
kahdestakymmenestäyhdestä.

KOKKOLA

OULUN PIIRI

Alpo Ylitalo jatkaa
puheenjohtajana

Kiinnostaako
ehdokkuus?

Kokkolanseudun Perussuomalaiset ovat syyskokouksessa 11.11.2009 valinneet Alpo Ylitalon jatkamaan
puheenjohtajana.
Hallitukseen tulivat valituiksi Alpo Ylitalon lisäksi
Ville Hautala, Irma Kemppainen ja Leena Oikarinen.
Varajäseniksi valittiin Annika Hohenthal, Marika Hautala ja Helena Ylitalo. Sihteeriksi valittiin Irma Kemppainen ja rahastonhoitajana jatkaa Helena Ylitalo.

Mikäli olet kiinnostunut eduskuntavaaliehdokuudesta,
ota yhteyttä 29.1.2010 mennessä puheenjohtaja Ahti
Moilaseen, puh. 040-413 49 41 tai
sähköpostitse ahti.moilanen@elisanet.ﬁ

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan Piiri ry:n syyskokouksessa 15.11.2009 piiritoimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Alpo Ylitalo. Piiritoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Kokkolasta tuli valituiksi lisäksi Pekka
Puolimatka ja Leena Oikarinen ja varalle Ville Hautala
ja Irma Kemppainen.
Perussuomalaisten kannatus on nousujohteinen ja
puolueeseen on liittynyt runsaasti uusia jäseniä.
Puolueessa ollaan aktiivisia ja siellä on tekemisen
meininki. Katseet ovat jo tulevissa eduskuntavaaleissa.

KERAVA

Henkilövaihdoksia
Keravan Perussuomalaiset ry:n syyskokouksessa
25.11.2009 suoritettiin henkilövaihdoksia yhdistyksen
johdossa. Puheenjohtaja Kaj Mannerheimo vetäytyi puheenjohtajan tehtävistä ja tilalle Keravan perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Koskelainen.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Havansi ja sihteerinä jatkaa Juha Laavola. Rahastonhoitajan tehtävistä vetäytyi Jouni Tirkkonen ja uudeksi rahastonhoitajaksi nimitettiin Erkki Havansi. Pertti Sirvio
ja Jouni Tirkkonen jatkavat Keravan perussuomalaiset
ry:n hallituksessa. Kokouksen kulku sujui hyvässä ja
rakentavassa hengessä.
Keravan Perussuomalaisten tavoitteeksi asetettiin
vuodelle 2010 mm. yhteistyön lisääminen lähikuntien
paikallisosastojen kanssa, näkyvyyden ja jäsenmäärän
kasvattaminen.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Pj. Kalevi Koskelainen, vpj. Erkki Havansi, sihteeri
Juha Laavola, Pertti Sirvio, Jouni Tirkkonen

KYMI
Kymen piirijärjestö on järjestäytynyt. Ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi valittiin Juho Eerola, toisena varapuheenjohtajana Raul Lehto. Kolmas puheenjohtaja
on Jani Mäkelä. Piirin puheenjohtaja on Jari Lindström.
Taloudenhoitajana jatkaa Auli Kangasmäki ja piirisihteerinä Marja-Leena Leppänen.

Oulun piirin piiritoimikunta

SALO

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten Nuorten syyskokouksessa tehtiin valintoja.
Puheenjohtaja: Heikki Tamminen, Salo
1. VaraPJ: Tommi Vainiotalo, Laitila
Sihteeri: Kirill Kaupponen, Turku
Hallituksen muut jäsenet: Teemu Seikkula, Turku sekä Joonas Lilja, Mietoinen

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.

Salon Seudun valinnat
Salon seudun Perussuomalaiset ry:n syyskokous käytiin
Salon kaupungintalolla perjantaina 11.12.2009. Kokous
oli kaikissa valinnoissaan yksimielinen ja henki porukan
kesken oli rakentava. Kaikki haluavat rakentaa Salon
seudun Perussuomalaisia yhteisen päämäärän hyväksi,
puolueen linjan mukaisesti. Toimintasuunnitelma ensi
vuodeksi korosti jäsenien aktivoinnin tärkeyttä sekä yhteistyötä tulevassa eduskuntavaalityössä. Lisäksi toimintasuunnitelma sisälsi monia tapahtumia.
Syyskokouksen henkilövalinnat:
Heikki Tamminen (puheenjohtaja), Anneli Suominen
(1. varapj.), Sanna Leivonen (2.varapj.), Klaus Hemanus (sihteeri). Muut hallituksen jäsenet: Joni Sundholm,
Jorma Tamminen, Noora Jokela. Varalla: Mika Rahikka, Marko Haavisto

LOHJA

Syyskokouksen satoa
Lohjan Perussuomalaisten syyskokous pidettiin marraskuussa Lohjan kaupungintalolla runsaan jäsenjoukon
läsnäollessa. Toiminnan todettiin päässeen hyvin vauhtiin ja sitä päätettiin tehostaa jakamalla työtehtäviä entistä tehokkaammin paikallisyhdistyksen sisällä. Myös
hyväksi koettu kuukausittainen kokoontuminen epävirallisesti kuntalaisten kanssa pidettiin yhä kehittämisen
arvoisena asiana.
Hallitukseen valittiin Raimo Friberg, Sami Sohlberg,
Kim Berghäll ja Timo Lahdelma. Hallituksen varajäseniksi valittiin Juha Paananen ja Heikki Viljanen. Kovin
miesvoittoista joukkoa vetää puheenjohtajaksi yksimielisesti valittu Riikka Slunga-Poutsalo. Piiritoimikuntaan
valittiin varsinaiseksi jäseneksi Riikka Slunga-Poutsalo
ja hänen varamiehekseen Sami Sohlberg.

HELSINGIN PS-NUORET

Syyskokousvalinnat
Torstaina 26.11. pidetty Perussuomalaisten Nuorten Helsingin piirin syyskokous valitsi nuorisopiirille hallituksen
vuodelle 2010. Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa
heti syyskokouksen jälkeen ja vahvisti kokouksen valinnat.
Niina Puustinen (puheenjohtaja), Terhi Luukas (varapuheenjohtaja), Toni Stenström (piirisihteeri), Nea Orlow
(hallituksen jäsen), Antti Valpas (hallituksen jäsen).

SIPOO

Tiedottamista lisätään
entisestään
Sipoon Perussuomalaiset ry. tulee saamaan kaksi uutta
varajäsentä hallitukseensa 7.12.2009 pidetyn paikalliskokouksen päätöksellä ja siten vahvistaa entisestään kuntalaisiin suuntautuvaa tiedottamista, niin median kuin jo
päivitettyjen kotisivujenkin kautta.
Kuntalan tiloissa pidetyssä paikalliskokouksessa päädyttiin seuraaviin henkilövalintoihin:
Hallituksen ensimmäinen vara Sinikka Aittasalo ja toisena hallitusvarana tulee toimimaan Jukka Sorsa. Muutoin
hallituskokoonpano pysyy entisellään. Näillä henkilövalinnoilla uskomme tulevaisuuteemme yhä voimallisemmin,
koska henkilöresurssit vahvistavat kansalaisille annettavaa
Ps-Uusimaa tietämystä. Huomioiden lisäksi aina kotikuntansa Sipoon asukkaineen!
Kaikkea hyvää vuoteen 2010,
Sipoon Perussuomalaiset ry:n hallitus jäsenistöineen
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TAIVALKOSKI

■ PUOLUEHALLITUS

Taivalkoskella ei vaivuta
synkkyyteen
Taivalkosken Perussuomalaisten syyskokous 8.11.
sujui leppoisissa merkeissä
puheenjohtaja Antero Pitkäsen johdolla. Taivalkosken
valtuustossa istuu aiemman
yhden hengen sijasta nyt
kahden hengen perussuomalainen valtuustoryhmä;
Ahti Nevanperä ja Keijo
Tauriainen, joista edellinen
valtuustoryhmän puheenjohtajana. Kunnallisvaalit
toivat myös muita luottamuspaikkoja; kunnanhallituksessa istuu Silja Beliak
varajäsenenään Raimo Puolakanaho. Tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen on
Urho Poussu (varalla Antero
Pitkänen), rakennus- ja ympäristölautakunnassa perussuomalaisia edustaa Raimo
Puolakanaho
varanaan
Leila Kyngäs-Teeriniemi.
Sivistyslautakuntaan luottamuspaikan sai Tuija Vinkka
(Keijo Tauriainen varalla) ja

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

Timo Soini
puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu

Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 040-8200 465

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

HELSINKI
Pj Arto Välikangas
Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja, Kuopio
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

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

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

keskusvaalilautakunnassa
istuu aina ikinuori Antero
Pitkänen varahenkilönään
Eine Poussu.
Taivalkoskella painitaan
pitkälti samojen asioitten
kanssa kuin useissa muissakin valtuustoissa; erikoissairaanhoito vie rahat eikä
työllisyyskään ole mennyt
parempaan suuntaan. Kuntaliitokset eivät pitkien etäisyyksien kunnassa ole juuri

ajankohtaisia, mutta yhteistyösuuntiahan tulee
etsiä ainakin terveydenhuollon järjestämisessä. Hymyssä kuitenkin
näyttävät olevan Taivalkosken miesten suut –
Anteron ja Nevanperän
Ahtin! Taivalkoskella ei
siis vaivuta synkkyyteen.

he sitten syntyperäisiä suomalaisia tai ulkomaalaisia.
Kansalaisuutta ei Suomessa
myönnetä heti, ja yksi taustalla vaikuttava syy on se,
että on haluttu varmistaa tulijan yhteiskuntakelpoisuus.
Lainkuuliaisilla maahanmuuttajilla ja pakolaisilla ei
lakejamme noudattaessaan
ole mitään hätää.
Mikä sitten on hallituksen ja ennen kaikkea sisäministerin, maahanmuuttoministerin ja oikeusministerin
vastuu tällaisissa vakavissa
tapauksissa? Esimerkiksi sisäministeri Anne Holmlund
(kok) aisaparinaan ministeriön kansliapäällikkö Ritva
Viljanen haluavat puuttua
seurauksiin, ei syihin. Tässä tapauksessa he haluavat
laittomat käsiaseet pois kadulta, mikä on mielestäni
aivan oikein. Mahdollinen
aselainsäädännön kiristäminen ei saa kuitenkaan
tarkoittaa sitä, että met-

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

Teksti ja kuva:
Pirkko Mattila
Vesa-Matti Saarakkala

Maahanmuuttopolitiikka tuuliajolla

Espoolaisen kauppakeskus
Sellon Prismassa vuodenvaihteessa tapahtunut traaginen ampumavälikohtaus
on puhuttanut kansalaisia
koko alkuvuoden. Tapaus
nostatti esille useita kysymyksiä, joihin on haettu
vastauksia. Kaikkein kuumin kysymys on ollut, miten on mahdollista, että
useista rikoksista tuomittu
ja niiden takia ilman kansalaisuutta jäänyt ulkomaalaislähtöinen henkilö saa
oleilla Suomessa, eikä häntä
ole karkotettu takaisin kotimaahansa? Maahan, jossa
ei edes käydä sotaa.
Perussuomalaisten mielestä vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset tulisi
aina karkottaa Suomesta.
Tämä on ollut linjamme
jo vuosia, eikä asia ole siitä miksikään muuttunut.
Mielestämme suomalaisilla
on oikeus vaatia lainkuuliaisuutta kaikilta, olivat
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sästysharrastusta ja metsästysaseen hankkimismahdollisuutta samalla
kavennetaan.
Suomessa asuu tälläkin hetkellä paljon
maahanmuuttajia, joilla on lähtömaassaan
tai Suomessa hankittu
rikosrekisteri, ja joille
poliisiviranomaiset esittävät palauttamista kotimaahansa. Oikeudessa
pääsääntöisesti kuitenkin
nämä esitykset hylätään
ja entinen meno saa jatkua. Tältä osin lainsäädäntöä on ehdottomasti
kiristettävä.
Hallituksen ministerit ovat julistaneet, että
karkottaminen olisi miltei mahdotonta ja vaatisi
lainsäädännöllisiä toimia. Minun vastaukseni
on, että jos karkotus on
laeista kiinni, muutetaan
lakeja. On muistettava,
että asumme Suomessa
ja meillä suomalaisilla
on oikeus päättää siitä,
millä ehdoin otamme
vastaan ihmisiä ulkomailta. Jos tulija ei halua
tai pysty elämään meidän
ehdoilla, hänet on välittömästi palautettava lähtömaahansa.
Pentti Oinonen
kansanedustaja,
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja

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

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

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

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

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

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

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

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
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

22 Suomalainen
KOTKA

Timo Soini presidentiksi
Kotkan Perussuomalaiset pitivät vuosikokouksensa
15.12. Yllättävän runsaslukuinen osallistujajoukko iloitsi
SDP:n sisältä kuuluneista järjen äänistä. Freddy van Wonterghem luovutti puheenjohtajan nuijan Juho Eerolalle.
Kotkan Perussuomalaiset suhtautuivat vuosikokouksessaan erittäin myönteisesti ja mielenkiinnolla SDP:n
perinteistä kannattajakuntaa edustavan ammattiyhdistysjohtajan Matti Putkosen ehdotukseen, että SDP
asettuisi Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin taakse tulevissa presidentinvaaleissa. Myös SDP:n
varapuheenjohtaja Maria Gutzenina-Richardsonin tuki
ajatukselle nähtiin ilahduttavana. Onhan nimittäin niin,
kuten Matti Putkonen ehdotuksessaan totesi, että Perussuomalaiset ovat parhaiten ajaneet tehdastyöläisten
ja muiden SDP:tä perinteisesti kannattaneiden ihmisten
asiaa. Samalla Kotkan Perussuomalaiset toivoivat, ja aikovat tehdä parhaansa, että myös SDP:n paikallistasolla
Kotkassa tapahtuisi samanlaista järjen valoon perustuvaa siirtymää perussuomalaisten ajatusten taakse.
Uusi hallitus muodostui seuraavaksi:
Puheenjohtaja: Juho Eerola
Varapuheenjohtaja: Roni Mänttäri
Sihteeri: Maritta Tinkanen
Rahastonhoitajat: Freddy van Wonterghem, Arto Hirvonen
Jasenet: Jorma Kalevi Merivirta, Pertti Myllyoja
Varajäsenet: Soile Suursoho, Kimmo Viitanen, Markku
Stenholm, Reijo Punkari, Risto Kolehmainen.

KOTKA
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Kansa yllätti eliitin housut kintuissa
maahanmuuttopolitiikassa
Maahanmuuttopolitiikka
on noussut Suomessakin
normaalin poliittisen keskustelun piiriin. On siirrytty poliittisen eliitin ja
tieteentekijöiden juhlapuheista arkiseen kansalaiskeskusteluun. Sen seurauksena myös kaikki puolueet
joutuvat ottamaan kantaa
maahanmuuttopolitiikkaan ja sen käytännön toteutukseen. Lisäksi keskustelua käydään ideologisella
tasolla. Sekin on tärkeää,
sillä käytäntö ja teoriat eivät ole toisista irrallaan.
Maahanmuuttopolitiikassa aukkoja
Suomen maahanmuuttopolitiikassa paljastuu lähes
kuukausittain uusia aukkoja. Ensin huomattiin, että
Suomi on verrattain houkutteleva maa alaikäisille
turvapaikanhakijoille. Perheenyhdistämiskäytäntömme houkutteli ”heittämään”
lapsen ankkuriksi Suomeen.
Seuraavaksi tajuttiin, että aika moni alaikäiseksi tekeytynyt turvapaikanhakija olikin

täysi-ikäinen. Tämän jälkeen
nousi äläkkä siitä, onko ihmisoikeuksien vastaista tutkia turvapaikkaa hakevan
luustosta hänen ikäänsä.
On käynyt myös ilmi, että turvapaikanhakijan vuotuinen ylöspito
vastaanottokeskuksessa
maksaa n. 20 000 – 57
000 euroa, riippuen siitä,
onko kyse täysi-ikäisestä
vai alaikäisestä. Hiljattain
saimme tietää, että Suomen
turvapaikanhakijoille tarjoama rahallinen tukitaso
on Euroopan huippua.
Eräästä oikeuden pöytäkirjasta kävi ilmi, miten
oleskeluluvalla maassamme oleva etiopialainen
nainen keräsi perheelleen
vuodessa yhteiskunnalta
nettona yli 30 000 euron
tukipotin. Tästä puuttuu
vielä mahdollinen asumistuki. Nainen tuomittiin
oikeudessa törkeästä petoksesta, mutta korkein
hallinto-oikeus vapautti
naisen syytteistä.
Järjestelmämme räikein
hyväksikäyttö
onnistuu
EU:n ansiosta: EU-kansalai-

nen voi tulla Suomeen useamman kerran hakemaan
turvapaikkaa ja odottamaan kuukausiksi vastaanottokeskukseen hakemuksen käsittelyä, kohtuullisella tuella tietenkin.
Näin ei voi jatkua
Monin paikoin organisoidun rikollisuuden pyörittämä kerjäläisbisnes ja erityisesti rakennusalaa vaivaava
harmaan työvoiman käyttö
eivät nekään ole mitään
pikkujuttuja. Kun tähän
lisätään vaatimukset siitä,
miten suomalaistenkin tulisi muuttaa tapojaan tänne tulevien kotoutumisen
nimissä, on yhtälö suhteellisen haastava. Lisäksi tarvitaan valtava määrä tulkkeja, paperinpyörittäjiä,
sijoituspaikkoja jne. Rahaa
tähän tuntuu riittävän lama-aikanakin jopa valtion
tuputtamana, vaikka muualta kyllä karsitaan. Tällä
tavallako lähdemme pelastamaan ikääntyvää Suomea
ja ratkomaan maailman
ongelmia?

Nyt puhuttaa, miten
helpolla ulkomaalaiset rikolliset saavat oleskella
Suomessa. Selvästi tarvitaan kansan syvät rivit laittamaan maahanmuuttopolitiikka järjestykseen, sillä
poliittinen eliitti ei näytä
tekevän mitään ennen kuin
oma kansa yllättää eliitin
housut kintuissa milloin
mistäkin tai tapahtuu traagisia asioita kuten Espoossa uuden vuoden aattona.
Näin ei voi jatkua.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja
Kurikka

Piiritoimikunnan
järjestäytymiskokous
Perussuomalaiset Nuoret:

Rikokseen Suomessa syyllistyneet
ulkomaalaiset karkotettava
Kymen piirin piiritoimikunta kokoontui järjestäytymiskokoukseensa Somerharjun matkailukeskuksen tiloissa
sunnuntaina 3.1 2010.
Kokous teki seuraavat henkilövalinnat: 1. varapuheenjohtaja Juho Eerola, 2.varapuheenjohtaja Raul
Lehto, 3. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä. Piirisihteerinä jatkaa Marja-Leena Leppänen, taloudenhoitajan
tehtävässä jatkaa Auli Kangasmäki.
2. varapuheenjohtajan paikasta jouduttiin äänestämään Raul Lehdon ja Jani Mäkelän kesken. Ääniä annettiin 15 josta Raul sai 9 ja Jani 6. Onnittelut kaikille
valituille!
Kokous oli todella hyvä ja aktiivinen. Keskustelua
käytiin ainakin oman toiminnan kehittämisestä, jäsenhankinnasta, tiedottamisesta ja yhteistyöstä eri alueiden kesken.
Hyvä ajatuksia oman toiminnan kehittämiseksi saatiin ja ne on todellakin tarkoitus ottaa myös käyttöön.
Kokous oli rakentava, asiallinen ja keskusteleva.
Sanoisinko hyvähenkinen. Siitä kiitos kaikille paikalle
saapuneille, joita olikin kiitettävästi.
Tästä on hyvä jatkaa kohti kovia haasteita.
Jari Lindström
puheenjohtaja

Perussuomalaiset Nuoret
ovat huolestuneita Suomen
maahanmuuttopolitiikan
epäkohdista, joita tuntuu
paljastuvan lähes kuukausittain uusia. Ulkomaalaisten kerjääminen maassamme on todettu monilta osin
rikollisten järjestämäksi
organisoiduksi
toiminnaksi. Aikuiset turvapaikanhakijat ovat pyrkineet
maahamme esittäen lasta
ja turvapaikanhakijoiden
saama rahallinen tuki on
kohtuuttoman korkea.
Maahanmuuttoviranomaisten resurssit eivät riitä siihen, että edes toisesta
EU-maasta kuten Bulgariasta kotoisin oleva turvapaikanhakija saataisiin
käännytettyä välittömästi.
Sen sijaan resursseja riittää
näissäkin tapauksissa tukien maksamiseen vastaanottokeskuksissa.
Lepsu maahanmuuttopolitiikka oli yhtenä syynä
myös viime viikon traagi-

siin tapahtumiin Espoossa.
Perussuomalaisten Nuorten
mielestä tekijän turvapaikanhakijan status, toistuvat
rikokset ja se, ettei hän ollut
Suomen kansalainen, tekee
asiasta poliittisen kysymyksen, johon on asiallisesti
tartuttava. Perussuomalaiset Nuoret eivät hyväksy,
että ulkomaalainen voi aiheuttaa maassamme turvattomuutta vain siksi, että
ulkomaalaisen kotimaassa
turvallisuustilanne ei ole ollut aikanaan kunnossa.
Mielestämme rikoksen
maassamme tehneet ulkomaalaiset tulisi pääsääntöisesti karkottaa Suomesta.
Todennäköisesti maassamme oleskelee tälläkin hetkellä ulkomaalaisia, joiden
oikea paikka olisi heidän
kotimaassaan. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron
mukaan ”on katsottava
tarkemmin, keitä turvapaikanhakijoista jää Suomeen”
(IL 31.12.2009).

Perussuomalaiset nosti
epäkohdan esille jo eduskuntavaalien 2007 yhteydessä sekä vaaliohjelmassaan että puheenjohtaja
Timo Soinin toimesta.

(www.perussuomalaiset.ﬁ/
ohjelmat/eduskuntavaaliohjelma2007)
(www.youtube.com/
watch?v=D1PPRU7dZHs)

PERUSSUOMALAISET NUORET

Toiminnanjohtaja vaihtui
Vuodenvaihteesta lähtien Perussuomalaiset Nuoret
ry:n toiminnanjohtaja on Heikki Tamminen. Edellinen toiminnanjohtaja Antti Valpas siirtyi omasta halustaan, erinomaisen työn tehneenä, pois nuorten toiminnasta ja jatkaa puolueen aktiivisena työntekijänä.
Perussuomalaisia Nuoria koskevat tapahtumakyselyt ym. järjestöasiat voi jatkossa lähettää osoitteeseen toiminnanjohtaja@ps-nuoret.net tai Heikki Tammisen henkilökohtaiseen postiin heikki.tamminen@
ps-nuoret.net.
Puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala vastaa
myös kysymyksiin, kuten aikaisemminkin, sekä
sihteeri Simo Grönroos vastailee mm. jäsenasioihin
osoitteessa sihteeri@ps-nuoret.net.
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VAPAA SANA

Työvoimapulan arkinen todellisuus

Kuva: Mika Männistö

Osa-aikatyön tekeminen kannattavaksi, esittää kirjoittaja.

Onko asiantuntijoilla ja
politiikoilla mitään vastuuta? Onko ennustaminen ja
arvioiminen ihan puhtaasti vastaanottajan varassa?
Itse olen aika pitkälle sitä
mieltä, että vastuu todellakin on kuulijalla.
Itse olen kuunnellut jo
monenlaisia työvoimapulaan ja työelämästä poistujien määrään liittyviä lausuntoja. Yhteistä niille on ollut,
että paikkansa pitävyys on
ollut todella heikkoa.
Olen kiertänyt Suomen
maata ristiin rastiin ja erityisesti Pohjoisen Suomen
alueella. Aivan yleisesti on

tiedossa ja puheena, että ei
ole oikein töitä tarjolla. Eli
on työnantajapula. Ja osaaikatyö ei ole monenkaan
aikuisen ratkaisu, koska
talous menee aivan sekaisin. Viranomaiset näyttävät
mielivaltansa ja pyytävät
kuittia kuitin perään. Rahantulo menee hankalaksi.
Uudet eduskuntavaalit
lähestyvät ja kansaa kosiskellaan monipuolisesti.
Helppo ja järkevä tapa olisi lisätä työllisyyttä siten,
että osa-aikatyö tehtäisiin
kannattavaksi. Esim. minimihyöty + 100 euroa kuukaudessa kaikkien tukien

jälkeenkin. Byrokratia minimiin ja virkamiehen kyykytysoikeus pois. Eli hävitä
ei voi työtä tekemällä.
Puhutaan asioista
niiden oikeilla nimillä
Mielestäni työttömyyden
hoitoon pitäisi pureutua
tosissaan. Ja se ei muuten
onnistu, ellei siihen suhtauduta vakavasti ja rehellisesti. Ja nykyisten työttömien
pitäminen työkuntoisina on
myös yhteiskunnan kannalta
tärkeää. Siksi maksaminen
"makaamisesta" ei ole omiaan pitämään työkykyä yllä.

Jos oikeasti haluamme
kehittää yhteiskuntaamme, olkaamme rehellisiä.
Puhutaan asioista niiden
oikeilla nimillä eikä keksitä synonyymeja selittämisen kulttuurille. Järkyttävä
termi esim. köyhyydelle
on hyvinvointivaje. Tällä
systeemillä on selvää, että
pahoinvointi lisääntyy yhteiskunnassamme ja sitä on
jo tarpeeksi.
Työllistävin terveisin,

Marko Hoikkaniemi
kirjailija
Kiviniemi

Onko Suomessa valta ja päätöksenteko
uskottu väärille henkilöille?
Itsensä, omaisuutensa ja lähimmäisen puolustaminen
näyttää olevan lähes rikos oikeustuomioistuimissa. Auton
varastaminen on vain luvaton
käyttöönotto. Entäs sitten
lievä raiskaus? Opettajilta
on kouluissa viety järjestyksenpito-oikeudet. Rikollisten
hyysääminen on mennyt liian pitkälle, heille on ilmaiset
oikeudenkäynnit ja ilmaiset
oikeusavustajat. Tämän taas
kustantavat veronmaksajat.
Protestiliikkeet ja päihdeaalto käynnistivät nykyisen turmion tien, perinteisten arvojen alasajo on
suoraa seurausta vääristä
valinnoista. Kumoukselliset
mätäkuun liikkeet ja niin
kutsutut edistykselliset piirit
soluttautuivat kaikkiin mahdollisiin organisaatioihin
tarkoituksenaan romuttaa
yhteiskunnan peruspilarit:
kodin, koulun, kirkon, armeijan, kontrollikoneiston

sekä hallinto- ja valtioelimet.
Osa näistä liikkeistä ja
piireistä naamioitui luonnonsuojelujärjestöihin tehdäkseen siellä myyräntyötä
toimivan demokratian vastaisesti. Vapaan kasvatuksen
korostaminen sopi hyvin
heidän aikeisiinsa. Oikea
kasvatus tähtää aina vastuuseen itsestä ja muista. Äänten kalastus tapahtui kaikin
lupauksin ja keinoin. Muotiteemojen vastustajat leimattiin yhteiskunnan vihollisiksi, rasisteiksi tai syrjintää
harjoittaviksi henkilöiksi.
”Jos et ole meidän puolellamme olet meitä vastaan”.
Tälle ajalle ominaiset
muotiarvot ja urapaitsion
pelko voittivat terveen järjen.
Vallanhalun nimessä
Vanhemmilta ja opettajilta
on poistettu kurinpito-oikeus. Rikollisia ja ääriryh-

miä opetettiin vaatimaan
oikeuksiaan. Näin syntyi
marraskuun liike, taistolaiset, viherpiipertäjät,
vankiliitto Krim, kettutyttöideologia ym. painostusryhmiä. Pyrittiin ymmärtämään kaikkea poikkeavaa
käyttäytymistä. Ja tietenkin
vallanhalun nimeen.
Siitä kaikesta on seurannut yhteiskunnan arvojen polkeminen sekä viattoman ja moraalisen kansan
kurittaminen. Siitä johtuivat rikollisuutta suosivat
normistot ja oikeuskäytäntö. Siitä johtuu, että yhteiskunta voi nyt pahoin. Yhä
harvenevat poliisipiirit ovat
niin suuria, että rikolliset
ehtivät paeta rikospaikalta ennen poliisien paikalle
tuloa. Kontrollikoneiston
toimintaa vaikeutettiin.
Kukaan ei tahdo puolustaa rikoksen uhria? Miksi? Se
ei taida olla poliittisesti me-

diaseksikästä? Siksi yleinen
apatia ja välinpitämättömyys
taannuttavat maatamme.
Toimiakseen uskottavasti
demokratia edellyttää korkeampia moraalisia arvoja
ja jämerämpiä valvojia. Uskoa oikeudenmukaisuuteen.
Kansan oikeustajua on koeteltu äärimmilleen, kun monissa oikeuden päätöksissä
ja toimenpiteissä on rikottu
kansalaisten todellisia perustuslaillisia oikeuksia. Nyt jos
koskaan olisi rehellisen arvokeskustelun paikka ja moraalisen pyykinpesun aika.
Pyritäänkö
Suomessa vetämään kansalaisten
huomio näillä ”kahden lautasen” ja ”lautakasan” ongelmilla pois paljon päivänpolttavammista asioista?

Veijo Eskelinen
kaupunginvaltuutettu
Porvoon
Perussuomalaiset

Oppilaille
pätevää opetusta
OAJ on tähän asti korostanut sitä, että oppilailla on oikeus jokaisena koulupäivänä saada opetussuunnitelman
mukaista opetusta. Olen tähän asti tyhmänä luullut, että OAJ on todella huolestunut oppilaiden asioista. Nyt
OAJ uhkailee lakolla. Jos lakko toteutuu, saavatko oppilaat silloin heille kuuluvaa opetusta.
Mistä opettajat? Hätävarana käytettäisiin varmaan
mm. kouluavustajia, jotka jo tällä hetkellä monissa kunnissa lomautetaan kesän ajaksi. Lisäksi kouluavustajat
saavat työstään vain minimipalkkaa, joten lakon aikana
kunnissa säästöjä pukkaisi, mutta oppilaiden oikeusturvasta voidaan olla monta mieltä.
OAJ on myös todennut, että opettajia ei voida lomauttaa kesälomien aikana. Kesäloman (2.5 kuukautta)
palkka on kuulemma ansaittu talven aikana. Ongelmana
on vain se, että koululaitoksessa on runsaasti opettajia,
jotka on palkattu vain koulun työpäivien ajaksi.
Minusta kesältä ja talvelta kaikille opettajille kuuluu
sama palkka. Myös kouluavustajien kesälomautukset ja
jatkuvat pätkätyöt on lopetettava sekä taattava jokaisena päivänä oppilaille pätevää opetusta. Vai mitä mieltä
on OAJ ja muut ammattijärjestöt?

Asko Salo
kyläpoliitikko/PS
Seinäjoki

Kirjaston henkilökunta
pakkolomalle
Kaupunkien ja kuntien taloudet ovat huonossa kunnossa. Rahat eivät riitä edes perusopetukseen. Ensimmäisenä säästökohteena ovat olleet koulut. Eikö muualtakin
voisi säästää? Olen tätä asiaa pohtinut ja tullut siihen
tulokseen, että säästöjä löytyy ihan kohtuudella muualtakin tarvitsematta vaarantaa koululaisten opiskelua.
Suomessahan on oppivelvollisuuslaki, joka pitää sisällään perusopetuksen kouluissa. Olen itse kirjaston vakioasiakas, joka kuukausi tulee käytyä. Ajatukseni perusteella kirjaston henkilökunta voisi ihan hyvin olla kuukauden
pätkissä pakkolomalla. Tästähän tulisi säästöjä kunnille,
eikä lasten tarvitsisi kärsiä opetuksen puutteesta. Kyllä
kirjat voi palauttaa vaikka vähän myöhässäkin.
Puhun Oulun puolesta ja olen nähnyt kuinka paljon
kirjaston työntekijöitä onkaan. Säästöjä tulee, kun kirjastojen työntekijät laitetaan pakkolomalle.
Olen kuullut, että oppilaat menevät kouluun vaikka
opettajia ei siellä olisikaan. Senhän arvaa, mikä meininki
koulussa on ilman opettajaa.
Sitten kun opettajat tulevat kouluihin opettamaan
ja pitämään kuria, vie paljon aikaa ennen kuin saadaan
koulurauha.
Kirjaston väellä ei tällaista ongelmaa tule olemaan,
sillä kirjat eivät metelöi ja pysyvät siististi hyllyssä.

Kake

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.
Seminaari alkaa laivalla 6.3. klo 13.00. Ms Gabriella purjehtii Tukholmaan 6.3., laiva lähtee klo 17.30. Laivassa on oltava tuntia ennen
laiva lähtöä. Laiva saapuu Helsinkiin 8.3. klo 9.55.
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

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

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

Huom! Hintoihin sisältyy kaksi illallista ruokajuomineen ja kahdet
aamiaiset sekä hedelmät kokoustiloissa.
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

Pertti Virtanen

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

Taloudenhoitaja: Tiina Sivonen

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
Afganistanin sodasta jenkit haluaa eroon tappion
häämöttäessä ja omien uhrien lisääntyessä. Suomalaisten ei pidä osallistua sotimiseen, joka ei ole rauhanturvaamista sanan varsinaisessa merkityksessä.
Tapani

Vangeilla ja eläimillä on paremmat olot Suomessa kuin oman maan kansalaisilla, vanhuksilla. He
ovat toisten armoilla ilman hyvää hoitoa. Ihmisarvo on arvo, jolla mitataan valtion moraalin tila.
Aasillakin on häntä

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

POSTIMAKSU
MAKSETTU

