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Valtiopäivät avasi
istuntokauden

Soini kannusti
Pohjois-Pirkanmaan yrittäjiä

Kansanedustaja Pentti Oinosen avustaja Antti
Valpas osallistui valtiopäivien avajaisiin nyt
kolmatta kertaa.
Eduskunnan säästökampanja ei näkynyt
avajaistilaisuudessa.

- Maailman ja EU:n markkinat ovat niin isoja,
että kyllä sinne mahtuu viisimiljoonaisen Suomen
tuotantoa, kun vain yhdessä niin halutaan,
rohkaisi Timo Soini Hämeenkyrön Yrittäjien
seminaarin osanottajia.
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Raimo Vistbacka on jättänyt eriävän mielipiteen
perustuslain tarkastamiskomitean esitykseen
perustuslain muutoksista.
- En katso aiheelliseksi, että perustuslain 1 pykälän
3 momenttiin lisätään toteamus ”Suomi on Euroopan
unionin jäsen.”
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■ PÄÄTOIMITTAJA
Harri Lindell • perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi • puh. 020 7920 362 / 040 749 9362

Päätoimittajan arkea
Saan paljon mielenkiintoista sähköpostia, joissa annetaan vinkkejä puolueemme
lehden sisältöön. Nämä vinkit ovat jonkun epäkohdan
esiintuomista tai tiedottamista asiasta.
Journalismissa kirjoitukset jaetaan karkeasti
kahteen eri alueeseen, tiedottavat tekstit ja kantaa
ottavat tekstit. Ehdotukset
ovat usein hyviä, ja pyrin
saamaan lehteen mielenkiintoisia artikkeleita kautta Suomen. Nytkin tulossa
on urheilu- ja humanitäärispainotteisia juttuja puolueemme jäsenistä.
Kantaa ottavista teksteistä tavallisimpia lehdes-

sämme ovat mielipidekirjoitukset, joita tuleekin kiitettävän runsaasti. Lehtikirjoituksesi tai mielipiteesi voi
olla hyvä, mutta silti sitä ei
ole julkaistu. Syynä voi olla tilanahtaus lehdessä, tai
sitten samasta aiheesta joku
toinen kirjoittaja on jo ehtinyt kirjoittaa puolueemme
lehteen.
Poliittisessa lehdessä
voi olla huumoriakin
Purevansävyisiä tai humoristisia kannanottoja ovat
kolumni ja pakina. Meillä
on kolme vakituista kolumnistia lehdessämme.
Kolumni on sanoma- tai

■ PUOLUESIHTEERI

aikakauslehden kirjoitus,
jonka kirjoittaja – kolumnisti – käsittelee asioita
säännöllisesti omalla vakiopalstallaan.
Kolumnisti tarkastelee
yleensä ajankohtaisia uutisasioita hyvinkin kriittisesti. Aiheena on tavallisesti jokin ajankohtainen
epäkohta
maassamme.
Kolumni voi pitää myös
sisällään huumorilla höystettyjä pistäviä puukkoja
ja ironiaa. Kolumnisti on
asettanut itsensä asioiden
yläpuolelle tarkkailevasti.
Kolumnisti voi olla veijari:
hänellä on päätoimittajan
antama valtuutus nälviä
ja jonkin verran piikitellä

varsinkin muiden puolueiden tekemisiä tai tekemättä jättämisiä, tämä on
lehdissä usein vakiintunut
tapa.
Kirjoitetussa tekstissä
on voimaa
Toivoisin lukijoilta ns.
lehtiartikkeleita poliittisista aiheista. Lehtijuttu
on kertaluonteiseen lehtijulkaisuun tehty lukijalle yleistajuinen kirjoitus.
Suppea-alaisemmalle asiantuntijajoukolle, esimerkiksi puolueemme jäsenille, suunnatusta kirjoituksesta käytetään nimitystä
lehtiartikkeli.

Lehtijuttu tai artikkeli ei
ole mielipidekirjoitus, joka
monelta kirjoittajalta jää
huomioimatta, ja ihmettelevät miksi kirjoitus ei ole
mahtunut lehteen.
Lehtijuttu pitää mielellään sopia etukäteen kanssani, jolloin varmistat sen
julkaisun. Teknisesti hyvät
ja laadukkaat kuvat ovat
lehtijutussa ja artikkelissa
tärkeitä tuomaan kirjoitettua asiaa enemmän esille
lukijalle. Kuvien julkaisu
edellyttää veloituksetonta
julkaisuoikeutta kuvaajalta. Kirjoittaessa pitää myös
huomioida asioiden paikkansapitävyys, ja väittämät
varsinkin nimillä ovat ar-

veluttavia asioita välttääksemme turhia törmäyksiä
asianomaisten kanssa.
Näin eduskuntavaalien
lähestyessä kannattaa tarjota omaa artikkelia, lehtijuttua, kolumnia, pakinaa tai
mielipidettä oman alueen
muihinkin medioihin. Tulemalla julkisuuteen omalla nimellä tuomme samalla
omaa ja puolueen arvomaailmaa esille äänestäjille.
Kun lähetätte jotakin
julkaistavaksi tarkoitettua,
mukana pitää aina olla kirjoittajan ja valokuvaajan
tiedot.
Hyvää vuoden jatkoa
kaikille, niin kirjoittajille
kuin lehden lukijoillekin.

soutaa parhaansa mukaan
auttaakseen. Se on sitten
eri asia, jos joku alkaa
tahallaan keikuttamaan
venettä ja äyskäröimään
vettä sisälle veneeseen. Kokemukset tällaisesta ovat
huonoja, eikä sitä voida
hyväksyä. Raja tulee vastaan aina ja puolueessa se
kulkee oman puolueen vahingoittamisessa.
Me Perussuomalaiset
voimme olla ylpeitä omasta
puolueestamme ja sen tarjoamasta itsenäisestä poliittisesta vaihtoehdosta, joka ei

ole suuren rahan, järjestövallan tai monopolien juoksupoika. Voimme nähdä
vapautemme ja riippumattomuutemme kunnia-asiana
ja suurena voimana. Perusta
on kunnossa. Yhteishenki
ja erilaisuuden sietäminen
ovat ratkaisevan tärkeässä
asemassa. Yhteiskuntaan
vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa työn
lopulta arvioivat äänestäjät.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Yhteistyöllä tuloksiin
Ihmisten toimintoja ohjaavat monet erilaiset motiivit
ja pyrkimykset. Yksilönä
ihminen on parhaimmillaankin melko heikko, eikä
selviä kovin hyvin ilman
kykyä toimia yhdessä. Elinkaarensa aikana jokainen
tarvitsee jatkuvasti muita
ihmisiä, vaikka hänen roolinsa yhteisön jäsenenä on
jatkuvasti muuttuva eri olosuhteissa.
Suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttamisen
välineeksi on hyväksytty
demokratia, joka ei tarjoa

ehdotonta valtaa yksilölle, vaan käytännössä asian
eteneminen edellyttää yhteistyötä ja ainakin siinä
asiassa yhteistä näkemystä.
Yleensä vain yhteistyöllä
voidaan saada riittävä kannatus ja päästään sanoista
tekoihin.
Jokainen
poliittinen
toimija on kokenut äänestystilanteissa myös tappioita. Kyky selvitä tilanteesta
eteenpäin ja ajatella pitkäjänteisesti on yhteinen piirre
kaikille politiikassa menestystä saavuttaneille. Yhteis-
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Eduskunnassa sanottua
”Itse arvioisin, että tulevaisuudessa maailmalla monilla alueilla tulee olemaan puutetta puhtaasta vedestä ja siitä tullaan taistelemaan vuosien saatossa jopa niin sanotusti
verissä päin. Sen johdosta lainsäädäntöteitse ei tule sallia sitä, että mahdollistettaisiin
suurimittaisia vesikauppahankkeita, joiden
seurauksena mahdollisesti vaarannettaisiin
oman maan tarpeisiin tarvittava puhtaan
pohjaveden saanti. Jos tällaisissa hankkeissa
annamme niin sanotusti pikkusormen suurille kansainvälisille vedenhyödyntämisyrityksille, voivat seuraukset olla arvaamattomia.”
Raimo Vistbacka 16.2.2010

”Televisio-ohjelma MOTin mukaan Suomessa turvapaikan saaneet maahanmuuttajat
nauttivat Euroopan korkeimmasta sosiaaliturvasta. Viisihenkinen perhe saa noin 2 300
euroa puhtaana käteen. Sana on kiertänyt ja
turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Perheenyhdistämishakemusten
määrä on viisinkertaistunut lyhyessä ajassa.
Käsittelyssä on 5 000 hakemusta. Perheet
ovat keskimäärin suurperheitä, joihin kuuluu myös sisar- ja velipuolia. Perheet ovat
suurimmillaan tosiaan jopa 20-henkisiä.”
Pietari Jääskeläinen 11.2.2010

Soini sisäministeriksi
Perussuomalaiset on vanhojen puolueiden ykköshaastaja; todellinen oppositio. Perussuomalaisten
vaikutusvalta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
päätöksenteossa on puolueemme kokoa suurempi.
Politiikassa ratkaisevat sekä sanat että teot. Sanoilla tehdään linja selväksi ja
teoilla viedään omat asiat
ja vaihtoehdot päätöksentekoon ja äänestyksiin.
Perussuomalaisten todellinen läpimurto tapahtui
kunnallisvaaleissa 2008.
Nyt meillä on yli 400 kunnanvaltuutettua ja satoja
lauta- ja johtokuntien jäseniä kautta maan. Puolueemme on valtakunnallinen
puolue, jonka jäsenmäärä
kasvaa tasaisesti.
Politiikassa ei ole saavutettuja etuja; siksi puolueen linjaa ja ohjelmaa pitää
jatkuvasti kehittää. Murtumaton peruslinjamme ei ole
kaupan.
Suomen itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus on asia,
josta en tingi.
Perussuomalaisten kannatuksen kasvu on säikäyttänyt vanhat puolueet ja nii-

den myötäjuoksijat. Haaste
on saapunut. Puolueiden
todelliset voimasuhteet mitataan tulevissa eduskuntavaaleissa. Suuret muutokset
kannatuksissa ovat mahdollisia. Perussuomalaisten
tehtävä on esittää uskottava
ohjelmallinen vaihtoehto ja
sen toteuttajat. Ohjelman lisäksi ratkaisevaa ovat ihmiset, jotka ohjelmaa ja vaihtoehtoa vievät päätöksiksi.
Perussuomalaiset ovat
valmiita vastuuseen, toteuttamaan linjaansa. Se
merkitsee sitä, että hallitusasema on tavoite. Ensin on
saatava kunnon vaalivoitto
ja kansan kannatus. Se saadaan omalla politiikalla ja
uskottavilla ehdokkailla.
Suomessa muhii poliittinen
mullistus. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka
onnistuessaan saa padot
murtumaan. Helpolla ei
vaalivoittoa saada, sillä politiikan ja poliitikkojen uskottavuus on alamaissa. Perussuomalaisten on oltava
erilaisia. Tämä todistetaan
käyttäytymällä, puheet eivät riitä. Aito pärjää, epäonnistuakin saa, kun pitää
ajatukset rehellisinä.
Perussuomalaiset täyttävät tänä vuonna 15 vuot-

ta. Olen ollut puolueen
puheenjohtajana vuodesta
1997. Olemme tehneet yhdessä paljon työtä ja nostaneet tämän puolueen Suomen poliittiselle kartalle. Se
on jo saavutus sinänsä, sillä
ei eduskuntapuolueita tuosta vaan pystyyn polkaista ja
pidetä pystyssä. Nyt meiltä
odotetaan enemmän ja haluamme itse enemmän.
Kansaa voi palvella
myös oppositiosta käsin.
Siitä meillä on kokemusta.
Onko Perussuomalaisista hallituspuolueeksi? On.
Henkilökohtaisesti olen
valmis ministeriksi. Soini sisäministeriksi sopii minulle.
Perussuomalaisten vaalivoiton pitää kuitenkin olla niin
tuntuva, että saamme hallitukseen vähintään kaksi ministeriä. Näiden takana ja
tukena täytyy olla toimintakykyinen eduskuntaryhmä.
Tätä tavoitetta varten pyrin
takaisin Suomen eduskuntaan seuraavissa eduskuntavaaleissa ja johdan puheenjohtajana eduskuntavaalikampanjamme.
Aika Euroopan parlamentissa on hyödyllistä.
Täällä todella näkee Suomen ainutlaatuisuuden ja itsenäisyyden arvon. Suomea

ja suomalaisia johdetaan
edestä ja rinnalta; esimerkillä ja yhteistyöllä. Maailma
ja Eurooppa on sekaisempi
kuin pitkään aikaan. Ajat
ja olot Suomessa ovat myös
vaikeat. Winston Churchill
lupasi aikoinaan omilleen
verta, hikeä ja kyyneleitä.
Tälle polvitielle joudumme
Suomessa. Tarvitaan vankka ideologinen arvopohja,
jonka murtumattomalle perustalle rakennetaan. Elämän opetus suomalaisissa
olosuhteissa on sitä käytännön ja arjen viisautta, jolla
mennään eteenpäin. Oma
työt ja teot ratkaisevat. Me
voitamme vaikeudet.
Vanhat puolueet käyvät
pääministeripeliä. Me lähdemme liikkeelle käytännön
asioista ja epäkohdista. Perussuomalaisten on uskallettava voittaa eduskuntavaalit. Se merkitsee sitä, että
meistä jokaisen on uskallettava laittaa itsemme alttiiksi.
Puolueen puheenjohtajalle, minulle, se merkitsee
sitä, että puoluetta johdetaan esimerkillä ja edestä,
valmiina vastuuseen. Soini
sisäministeriksi! Suomen
kansa ratkaisee onko se
mahdollista. Minä uskon,
että on.

”Lehtitietojen mukaan Karjaan apteekin
työntekijät puuttuivat toistuvasti valelääkärin kirjoittamiin virheellisiin resepteihin,
mutta niitä ei pidetty poikkeavina verrattuna muihin alueen terveyskeskuksesta tuleviin
kokemattomien lääkärisijaisen resepteihin.
Lääkärikunnan suuren vaihtuvuuden johdosta sekavat reseptit olivat apteekissa arkipäivää. Esimerkiksi viime kesänä terveyskeskuksessa oli ollut kuusi ruotsalaista lääketieteen kandidaattia, joista kukaan ei osannut
sanakaan suomea ja reseptitkin olivat sen
mukaisia. Kielitaidottomat kandidaatit olivat muun muassa määränneet lääkesalvaa
annosteltavaksi tabletteina. Kysynkin arvoisalta valtioneuvoston jäseneltä:
Kuinka on mahdollista, että apteekin henkilökunta joutuu viime kädessä korjaamaan
lääkäreiden virheitä resepteissä?
Pirkko Ruohonen-Lerner 4.2.2010

”Kaivoslain muutosesitys on mielestäni hyvä.
Kielteisenä puolena pidän kuitenkin koneelliseen kaivuun tulevia rajoituksia Lemmenjoella. Alueen kullankaivajat kokevat tulevansa väärin kohdelluiksi, jos koneellinen kaivu
osittainkin kielletään heiltä ympäristöseikkoihin vedoten, kun kaivu muualla päin Lappia kuitenkin sallitaan. Tämäkö on hallituksen rehellisten yrittäjien oikeudet takaavaa
elinkeinotoiminnan edellytysten turvaamista
ja kehittämistä?”
Pentti Oinonen 4.2.2010

PerusSuomalainen 4/2010 ilmestyy

19.3.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 10.3.2010.
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Lasten mielipidettä pitäisi kysyä useammin
Suomalaisten mielestä lasten ja nuorten mielipidettä pitäisi kysyä nykyistä useammin. Parempia
päätöksiä uskotaan saatavan, jos lasten ja nuorten
näkemykset huomioidaan.
Peräti 95 prosenttia suomalaisista uskoo aikuisten voivan tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat
lasten mielipiteet huomioon. Tieto ilmenee lasten,

Suomi ja USA torjuvat
vakavaa rikollisuutta

nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.
Kahdeksan kymmenestä kyselyn vastaajista on
kuitenkin sitä mieltä, että lasten ja nuorten mielipidettä kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa. Yli 50 % oli sitä mieltä, etteivät lapset ja nuoret
voi koulussa vaikuttaa riittävästi omiin asioihinsa.

Piirien johtohenkilö

Valtioneuvosto on asettanut valtuuskunnan neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa sopimusta vakavan rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi.
Sopimusneuvottelujen taustalla on Yhdysvaltojen syksyllä 2009 Suomelle tekemä ehdotus kahdenväliseksi sopimukseksi vakavan rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. Rikostorjuntasopimuksella
pyrittäisiin luomaan puitteet, jotka tulevaisuudessa
mahdollistaisivat konkreettisten kahdenvälisten järjestelyiden tekemisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi
DNA- ja sormenjälkitietojen vaihtamiseksi. DNAja sormenjälkitietojen vaihtaminen ehdotetaan toteutettavaksi siten, että kummatkin valtiot voivat
viitetietojen avulla vertailla tietokantoja. Mikäli vertailtavat jäljet vastaavat toisiaan, osapuolet voivat,
tavanomaisia oikeusapumenettelyjä noudattaen,
pyytää tarkempia tietoja.

Pikavippiyritysten toimet
tarkempaan syyniin
Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu toteuttavat kevään aikana yhteisen valvontakampanjan,
jossa seurataan, kuinka hyvin pikavippiyritykset
noudattavat helmikuun alussa voimaan tulleita uusia säännöksiä.
Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu ovat olleet jo vuosia huolissaan tekstiviestillä luottoja tarjoavien yhtiöiden toiminnasta. 1.2.2010 voimaan
tulleet uudet säännökset korjaavat ongelmia osittain.
Tärkeä muutos on esimerkiksi se, että pikavippiﬁrmat joutuvat jatkossa ilmoittamaan markkinoinnissaan tarjoamansa luoton todellisen vuosikoron. Kuluttajilla on nyt aikaisempaa paremmat
mahdollisuudet vertailla eri luottomuotoja ja niiden kustannuksia.
Pikaluottoa voi edelleen hakea ympäri vuorokauden, mutta rahaa ei saa enää tilille yöaikaan.
Jos asiakas hakee luottoa kello 23 jälkeen, yritys
saa maksaa sen asiakkaan tilille vasta aamulla kello seitsemän jälkeen.

Piirien johtohenkilöt kokoontuivat Saarijärvelle Oikeutta Eläkeläisille ry:n ylläpitämään lomakeskus Rauhalaan lauantaina 6. helmikuuta. Kokousväkeä puhuttivat tulevat eduskuntavaalit
ja niiden ehdokasasettelu.
Piirikohtaisesti kuultiin ter-

veisiä ja ajatuksia, kaikki
piirit olivat edustettuina.
Puoluehallitus oli myös
kokoontunut paikalle käsittelemään puolueen uusia
sääntöjä, jotka esiteltiin
varatuomari Lasse Lehtisen
johdolla kokousväelle. Tarkentavia kysymyksiä sään-

töjen eri kohdista esitettiin,
ja niihin saatiin tyydyttävät
vastaukset.
”Rökälevoitto tulossa”
Näin totesi puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen Kuopi-

Europarlamentille
lisää valtaa
Parlamentti hyväksyi joukon keskeisiä periaatteita,
jotka sisällytetään parlamentin ja komission väliseen yhteistyösopimukseen. Komission puheenjohtaja Barroso hyväksyi parlamentin vaatimukset,
mikä heijastaa parlamentin uutta asemaa Lissabonin sopimuksen myötä.
Parlamentti ja komissio uudistavat parhaillaan
puitesopimusta, joka määrittelee näiden toimielinten
suhteita. Siinä käsitellään muun muassa niiden poliittista vastuuta, tiedonkulkua ja lainsäädännön koordinointia. Neuvotteluissa sovittiin tammikuun lopulla sopimuksen keskeisistä periaatteista. Parlamentti
hyväksyi nämä periaatteet nyt käsiäänestyksellä.

Jaakko Kontinen Juvalta ojensi Raimo Vistbackalle Marskin siivellä -kirjan
henkilökohtaisena kunnianosoituksena pitkästä urasta.

osta. Piirit ovat vahvistaneet
kenttää perustamalla useita
paikallisosastoja, joissa toimii innostunutta puolueväkeä. Monet piirit ovat perustaneet myös työ-, nais-,
nuoriso-, vaali- ja koulutusvaliokuntia sekä muita
erikoisjärjestöjä alueelleen.
Ehdokasasettelu on meneillään, ja ehdokkaita on
monessa piirissä enemmän
kuin voidaan asettaa. Muutama paikka on hyvä jättää
vielä vapaaksi aina loppumetreille asti, vastaavasti
muutama ehdokas kannattaa nimetä jo ensi kevään
piirikokouksissa, Oinonen
evästi kuulijoita.
Kokousväki piti tärkeänä myös alueellista, ammatillista ja sukupuolista
tasapuolisuutta ehdokasasettelussa. Kaikkien perussuomalaisten ehdokkaiden
pitää olla hyvämaineisia, sitoutuneita puolueen arvoihin ja äänestäjien tuntemia.
Näin saavutetaan paras
mahdollinen tulos tulevissa
eduskuntavaaleissa.
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Sähkönmyyjää vaihdetaan yhä useammin
Viime vuoden aikana 8,1 prosenttia Suomen noin
kolmesta miljoonasta sähkönkäyttäjästä vaihtoi
sähkönmyyjää. Myyjää vaihdettiin huomattavasti
aiempia vuosia vilkkaammin, vuonna 2008 uuteen
sähköntoimittajaan vaihtoi 4,4 prosenttia.
Uuteen sähköntoimittajaan viime vuonna vaihtoi
kaikkiaan noin 250 000 sähköasiakasta. Asiakkai-

den lisääntynyt aktiivisuus merkitsi yli 80 prosentin
kasvua edellisvuoden vaihtomäärään nähden.
Asiakkaiden lisääntyneeseen aktiivisuuteen
vaihtaa sähkönmyyjää vaikuttivat viime vuonna
alentuneet sähkön markkinahinnat. Edelleenkin
sähkönmyyjää vaihtamalla kuluttajilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä.

öt kokoontuivat

Perussuomalaiset
hallitukseen?
Hallitusvastuu siintää Uudenmaan kansanedustajan
Pietari Jääskeläisen toiveissa, kuten monen muunkin
puolueen jäsenen. Jääskeläinen arvioi, että Uudeltamaalta tullaan saamaan

neljä kansanedustajaa läpi
nykyisen kolmen sijaan. Viime kunnallisvaalit olivat läpimurto niin Uudellamaalla
kuin koko maassakin.
- Kenttä on kunnossa ja
lähtötilanne on hyvä. Ja hyvältä arvoperustalta ponnistetaan eteenpäin: rehellisyys,
oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys, Jääskeläinen totesi.
Kansanedustaja Raimo
Vistbackalla on kuusien
eduskuntavaalien ja kuuden kauden kokemuksella
hyvä näppituntuma vaalikuvioista. Tällä kertaa konkarikansanedustaja seuraa
vaaleja sivusta.
- Kannattaako piirin
tehdä vaaliliitto, on vaikeaa sanoa totaalisen oikeaa
vaihtoehtoa tähän. Mikäli
mennään omalla listalla, se
kantaa hedelmää pitkälle
eteenpäin. Ehdokkaat tulevat saamaan osakseen lokakampanjan kilpailijoiden
taholta. Silloin vain pitää
ottaa hyökkäykset vastaan,
eikä saa menettää hermojaan, Vistbacka tähdensi.
Vistbacka kertoi luottavansa piirien kykyyn tehdä
parhaat ratkaisut vaaliliittojen ja ehdokasasettelun
suhteen. Piirit tuntevat alueensa, ja ovat siinä parhaita
asiantuntijoita. Mielenkiintoiset eduskuntavaalit ovat
nyt tulossa.

Olemme hallituspuolue vuonna 2011, arvioi Pietari
Jääskeläinen Vantaalta.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Auli Kangasmäki Kotimäeltä kiitteli kokousväkeä hyvästä
kokouksesta.

Naisjärjestö osallistuu naisehdokkaiden eduskuntavaalikuluihin, vakuutti naisjärjestön puheenjohtaja Marja-Leena
Leppänen

Valtionyhtiöiden ja
liikelaitosten
vaalirahoitus vähäistä
Valtion määräysvallassa olevien kotimaisten yhtiöiden ja valtion liikelaitosten 1.1.2006 - 30.6.2009
yhteensä antama vaali- ja puoluerahoitus oli alle
110.000 euroa. Noin puolet valtionyhtiökonserneista ei ollut antanut ollenkaan vaali- eikä puoluerahoitusta.
Yhtiöiden antama yhteenlaskettu vastikkeellinen vaali- ja puoluerahoitus, eli ostot, oli noin
100.000 euroa ja liikelaitosten noin 7.000 euroa.
Yksittäisten valtionyhtiökonsernien antaman rahoituksen vaihteluväli oli noin 400 - 28.000 euroa ja yksittäisten liikelaitosten noin 500 - 4.000
euroa. Yhtiöiden ja liikelaitosten antama yhteenlaskettu vastikkeeton vaali- ja puoluerahoitus, eli
lahjoitukset, oli alle 2.000 euroa ja sitä oli antanut
vain kaksi yhtiötä ja yksi liikelaitos.
Mikäli eduskunta hyväksyy puolueita ja ehdokkaita koskevan täyskiellon tai osittaisen kiellon vaali- ja puoluerahoituksen vastaanottamisesta
valtion määräysvallassa olevilta yrityksiltä, olisi
perusteltua osoittaa lainsäätäjän tahdon huomioiminen myös omistajaohjauksessa siten, että
vaali- ja puoluerahoitusta koskeva linjaus näkyisi
yhtiöiden yhtiökokouskäytännöissä ja päätöksissä.
Siten muun muassa yrityksen tilintarkastajalla olisi
konkreettinen normi, joko yhtiökokouksen päätös
tai yhtiöjärjestyksen kohta, jonka noudattamista tilintarkastuksessa voisi tarvittaessa tarkastaa. Tämä
olisi hyvä tapa osaltaan varmistaa yhtiökokouskäytäntöjen ja yhtiöoikeudellisten valvontamenetelmien hyödyntäminen omistajaohjauksen välineenä.

Yhdellä katiskalla
kalastaminen ilmaiseksi?

Pirita Nenonen Lapin piiristä kantoi huolta vanhusten
hoidon tasosta.

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan
jäsen Pentti Oinonen on tehnyt lakialoitteen, jossa
ehdotetaan yhdellä katiskalla tapahtuvan kalastamisen vapauttamista yleiskalastusoikeudeksi. Ehdotus
on edennyt lähetekeskusteluun, aloitteen allekirjoitti
40 kansanedustajaa lähes kaikista puolueista.
Oinonen perusteli ehdotustaan seuraavasti:
Katiskasaalis koostuu pelkästään luontaisesti
uudistuvista ja vajaasti hyödynnetyistä kalalajeista.
Valtaosa katiskasaaliista on särkiä, sorvia ja pieniä
ahvenia, joiden mukana saadaan poistettua vesistöstä fosforia ja typpeä. Katiskapyyntiä lisäämällä
voitaisiin korjata myös kalastorakennetta, vähentämällä tiheinä esiintyviä särki- ja ahvenkantoja.
Yhdellä katiskalla tapahtuvan kalastuksen
muuttaminen pilkinnän ja onginnan tapaan maksuttomaksi yleiskalastusoikeudeksi antaisi kansalaisille mahdollisuuden myös käytännössä osallistua koti- tai vapaa-ajanviettopaikkansa kalakantojen hoitoon. Samalla se osaltaan nostaisi suomalaisten ympäristötietoisuutta ja vastuuta omasta
elinympäristöstään.
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Sääntöuudistus yhtenäistää
puolueorganisaatiota
Perussuomalaisten piiri- ja
kuntayhdistysten mallisääntöuudistus jatkaa puolueen
sääntöuudistusta, jonka
ensimmäisenä vaiheena oli
Seinäjoen puoluekokouksen
vuonna 2009 hyväksymät
puolueen sääntömuutokset.
Uusien mallisääntöjen
päätavoitteina on toimiva ja
yhtenäinen puolueen piiri- ja
kuntayhdistysorganisaatio
kaikkialla Suomessa sekä
jäsenten sitoutuneisuus perussuomalaiseen puoluetoimintaan. Puolueen kasvaessa piiri- ja kuntayhdistykset
ovat entistä suuremmassa
vastuussa puolueen poliittisesta toiminnasta alueillaan.
Kaikkien piiri- ja kuntayhdistysten säännöt on tarkoitus muuttaa uusien mallisääntöjen mukaisiksi lukuun
ottamatta Helsinkiä.
Puoluehallitus määrää
piirien tai kuntayhdistysten
toimialueet. Puoluehallitus
päättää hyväksytyistä perussuomalaisista kuntayhdistyksistä ja niiden toimialueista.

Sääntöuudistuksen eräs
keskeinen tavoite on vähentää ja rajoittaa ns. sitoutumattomien henkilöiden
toimintaa puolueen järjestöissä. Toisinaan ns. sitoutumattomilla ei ole ollut aina
halukkuutta riittävään puoluesidonnaisuuteen, mikä on
johtanut ongelmatilanteisiin.
Nämä vältetään tulevaisuudessa edellyttämällä piiri- ja
kuntayhdistystoiminnassa
puolueen jäsenyyttä.
Uusien sääntöjen mukaan kuntayhdistyksessä
voi olla varsinaisena jäsenenä vain sellainen henkilö, joka on myös puolueen
jäsen. Kuntayhdistysten ja
piirien hallintoelimiin voidaan uusien sääntöjen mukaan valita vain puolueen
jäseniä. Sitoutumattomilla
ei ole enää perussuomalaisorganisaatiossa äänivaltaa, eikä heitä voida valita
kuntayhdistysten tai piirin
hallituksen. Sitoutumattomat voivat kuitenkin olla
kuntayhdistyksissä kannattavina jäseninä.

Lasse Lehtinen esitteli puolueen sääntöuudistusta
Saarijärvellä 6. päivä helmikuuta.

Piirien tuleva hallintoelin on piirihallitus. Sekä
piireissä että kuntayhdis-

tyksissä puheenjohtaja ja
muut hallituksen jäsenet
valitaan kalenterivuodek-

si kerrallaan. Varajäsenet
ovat tulevaisuudessa varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.
Hallitusten jäsenmäärä piireissä on 6-40 ja kuntayhdistyksissä 2-10 jäsentä puheenjohtajan lisäksi.
Tulevaisuudessa kuntayhdistyksellä on oikeus
lähettää yksi edustaja jokaista viittä varsinaista jäsentään kohden kuitenkin
siten, että kuntayhdistys
voi lähettää enintään 10
edustajaa. Jokaisella edustajalla on henkilökohtainen
varajäsen. Jotta pienemmilläkin kuntayhdistyksillä
olisi mahdollisuus asettaa
ehdokkaita piirihallitukseen, jokainen edustaja voi
äänestää enintään kolmea
ehdokasta piirihallitukseen.
Uusien sääntöjen mukaisesti piiri huolehtii
eduskuntavaaleista ja kuntayhdistys kuntavaaleista
toimialueellaan. Piiriyhdistyksen sääntöihin tulee yksityiskohtaiset määräykset

eduskuntavaalien asettamismenettelystä siten, että
ehdokkaita voivat esittää
kuntayhdistys tai 10 piirien alueella olevaa puolueen
jäsentä.
Kuntayhdistysten säännöissä selvennetään valtuustoryhmän ja kuntayhdistyksen suhdetta. Kuntayhdistyksen jäsenen on kuuluttava Perussuomalaisten
valtuustoryhmään kunnassa. Kuntayhdistys huolehtii
valtuustoryhmän tuloista ja
menoista sekä vastaanottaa
luottamushenkilömaksut.
Valtuustoryhmällä ei täten
ole omaa tilinpitoa ja varainkäyttöä.
Sääntötoimikunnan
käsityksen mukaan uudet
mallisäännöt mahdollistavat tehokkaan puolueorganisaation puolueen kannatuksen lisäämiseksi ja Perussuomalaisten isänmaallisen
politiikan toteuttamiseksi
kaikkialla Suomessa.
Teksti:Lasse Lehtinen
Kuva: Harri Lindell

Eduskuntavaaliohjelmatyöryhmän 2011
työ käynnistynyt
Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmatyöryhmän työ on käynnistynyt.
Työryhmä kokoontui puolueen lomakeskus Rauhalassa Saarijärven Kalmarin
kylässä 30.-31.1.
Työryhmään kuuluvat
puheenjohtajana Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta,
Pentti Oinonen Kuopiosta,
Auli Kangasmäki Lemiltä, Marja-Leena Leppänen
Lappeenrannasta, Lauri
Heikkilä Marttilasta, Maria Lohela Turusta, Pietari
Jääskeläinen Vantaalta, Jussi Niinistö Nurmijärveltä,
Reijo Ojennus Parkanosta,
Jorma Uski Jyväskylästä,
Ari Kaunisaho Maaningalta, Kauko Tuupainen Jyväskylästä ja Veli-Pekka Kortelainen Oulusta.
Ensimmäinen kokous
oli keskustelukokous, jossa
käytiin läpi puolueen edellisiä vaaliohjelmia ja käytiin
niistä laaja keskustelu. Yhteenvetona todettiin, että
vajaassa neljässä vuodessa
tapahtuu paljon asioita ja

Ohjelmatyöryhmän kokouspöydässä Lauri Heikkilä, Pietari Jääskeläinen, Kauko Tuupainen, Jorma Uski, Vesa-Matti Saarakkala, Ari Kaunisaho ja Reijo Ojennus.

siksi tarvitaan uusi ohjelma. Aiempien ohjelmien
perusperiaatteet todettiin
kuitenkin hyviksi, joskin
Paras-hankkeesta saadut
karvaat kokemukset tulevat todennäköisesti muuttamaan puolueen kantaa
kuntien välisen yhteistyön
luonteen osalta.

Vanhat puolueet tarjoavat perussuomalaisille kosolti sellaisia aiheita, joissa
Perussuomalaisten poliittinen linja tulee erottumaan
etenkin suurten puolueiden
linjasta. Tällaisia seikkoja
Paras-hankkeen lisäksi lienevät mm. vanhustenhuollon toimintatavat, maahan-

muuttopolitiikka, EU-politiikka ja käynnissä oleva
perustuslakiuudistus.
Edessä haastava työ
Työryhmässä tiedostetaan
se, että toisin kuin viimeksi,
tällä kertaa Perussuomalaisten ideat otetaan van-

hoissa puolueissa vakavasti
ainakin vaalien alla. Edessä
onkin haastava työ, sillä
puolueen on pystyttävä
viestittämään äänestäjille, miten Perussuomalaiset
kuitenkin todellisuudessa
on ainoa eduskuntapuolue,
jonka saama kannatus kansalta voi pakottaa vanhat
puolueet käytännön rehellisyyteen. Tosi asia on, että
Perussuomalaiset on ravistellut Suomen poliittista
kenttää vasta kunta- ja EUvaaleissa, mutta ei eduskuntavaaleissa, joten vasta tulevat vaalit näyttävät, lyökö
puolue itsensä lopullisesti
läpi. Kansalaisten myönteinen suhtautuminen Perussuomalaisiin, on saatava
kanavoitua myös ääniksi
ratkaisevalla hetkellä.
Vaaliohjelma ei tule
ratkaisemaan kaikkia haasteita, joita Perussuomalaisilla tulevissa eduskuntavaaleissa 2011 on, mutta
ilman hyvää vaaliohjelmaa
haasteiden voittaminen on
paljon hankalampaa kuin

hyvän ohjelman kanssa.
Eduskuntavaaliohjelma käsitellään lopulta puolueen
virallisissa päätöksentekoelimissä, kuten aiemminkin,
mutta käsittelyajankohta ei
ole vielä varma. Joka tapauksessa ohjelma valmistuu
hyvissä ajoin ennen vaaleja.
Kevät ja kesä tulevat olemaan työryhmän kiireisintä työskentelyaikaa. Kuten
monessa muussakin asiassa,
myös ohjelman luomisessa
alku on aina haastavin osa
prosessia.
Ohjelmatyöryhmän jäsenille voi lähettää ideoita ohjelmaa varten. Ideat
otetaan vastaan mielellään
kirjallisina eli paperisina
tai sähköisinä. Myös erilaisia lähteitä, joista löytyisi
ideaa ohjelmaan, halutaan
tietää. Monien ohjelmatyöryhmään kuuluvien yhteystiedot löytyvät puolueen eri
julkaisuista, kuten tästä lehdestä tai puolueen internetsivujen kautta. Työryhmä
kokoontuu seuraavan kerran jo helmikuun lopussa.

No: 3 • Helmikuu 2010

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

7

Soini kannusti
Pohjois-Pirkanmaan yrittäjiä
Europarlamentaarikko Timo Soinin
edellinen viikonvaihde kului osaksi
Tampereella mm. kirjamessujen
yleisötilaisuuden mediakilpailussa
ja jatkui taas tiistaina manselaisten
näkövinkkelistä katsottuna 30
kilometriä pohjoisempana sijaitsevassa
Hämeenkyrön kunnassa.
Kulttuurimaisemista, ”taatasta” (F.E.Sillanpää), pelimanni Veli-Matti Järvenpäästä, Panu Rajalasta, Kyröskosken tehdas/lähiökylästä, Vepan baarista eikä vähiten tuoreesta kunnanjohtaja,
dekkarikirjailija Kari Häkämiehestä ja muista asiayhteyksistä tunnetun Hämeenkyrön Yrittäjät ry oli kutsunut
alustajiksi Soinin, Häkämiehen ja Pirkanmaan Yrittäjien
aluejärjestön toimitusjohtaja
Jari Jokilampin seminaariin,
jossa toisena järjestävänä
tahona oli Kauppapaikaksi
Hämeenkyrö -hanke.
Nousun eväät -seminaarin avauksessa Häkämies
toi esiin ajankohtaisen Suomen kuntakenttien muutosvaiheen, jossa joko Parashankkeen ohjeiden ja hengen mukaan kuntien välisillä
sopimuksilla tai jopa kuntia
yhdistämällä varmistetaan
alle 20.000 asukkaan kuntien kuntalaisten terveydenhuollon saanti ja valmius. Se
lisää isäntäkuntien valtaa,
mutta myös vastuuta.
- Nyt, kun Paras-hanke
henkisiin sopimuksiin voidaan mennä myös sosiaali- ja ympäristösektoreilla,
tullaan puhumaan yhä suuremmista siirtosummista.
Niin liikelaitoskuntayhtymämuodoissa kuin liittymisissä isäntäkuntien todellinen rahavirtaohjaus nousee
aika korkeisiin lukuihin. Jos
esimerkiksi Hämeenkyrö ja
Nokia yhdistetään, siirtyy
meidän budjetista yli 60
prosenttia Nokian päätösvallan alle, kunnanjohtaja
muistutti muun muassa.
- Toisaalta Hämeenkyrö
on kunta, joka on lähtenyt
paremmalle uralle, ja haluttu morsian suurin piirtein
velattomana kuntana. Siksi
kaavoitus, elinkeinopuoli ja
tiedottaminen ovat alueita,
joihin satsaamme jatkossa
vielä enemmän, mutta terveellä harkinnalla. Jatkossa on kevään kynnyksellä

tehtävä ratkaisuja, mihin
suuntaan paikkakunnan
kehityksessä lähdetään tulevaisuudessa, hän lisää.
- Hämeenkyrö ja koko
Pirkanmaan alue on nyt
Suomessa tekemisen aluetta, ei voivottelun Suomea,
oli Häkämiehen avauspuheen yksi terävä ranskalainen viiva.
Jari Jokilampi kehaisi
alueensa järjestötoimintaa
yhdeksi maan parhaimmista millä mittarilla tahansa.
Tehdyt tuoreet tutkimukset
viime vuodelta vahvistivat
myös kuuntelijoille, että oikeassa kurssissa mennään.
Yhtenä
positiivisena
asiana hän piti yrittäjien
lisääntynyttä kiinnostusta koulutustilaisuuksiin ja
vastaavanlaisiin seminaareihin, minkä kodinkonekauppias Päivö Uusi-Erkkilän
puheenjohtama Hämeenkyrön Yrittäjät ry järjesti
Ammatti-instituutti Iisakin
auditoriossa. Tilaisuuteen
voitiin ottaa tilakokojen takia vain sata ensimmäiseksi
ilmoittautunutta/lippunsa
lunastanutta, ja hyvin lähelle tavoitteessa päästiinkin.
- Hyvä esimerkki aktiivisuudesta on juuri todistettu,
avasi Jokilampi esitelmänsä.
- Vaikka seminaarin
”päätähdet” ovat jo osuutensa suorittaneet, kaikki
osanottajat ovat palanneet
paikoilleen tarjoilutauon
jälkeenkin, jatkoi tilaisuudessa viimeiseksi puhunut.
Soini: EU-raha on
jäsenmaksupalautusta
Timo Soini palautti seminaariväen mieliin, että
Euroopan Unionissa eri
maiden satsaukset palautetaan maksajille tiettyjen
kaavojen mukaan, mutta
siinä pitää jäsenvaltioiden
olla ajan tasalla.
Toisaalta yksi mätä muna voi pilata koko kakun, ja
Suomikin joutunee yhdeksi

Kari Häkämies luovutti äskettäin painosta tulleen esikoiskirjansa Soinille. Mainittakoon,
että Karin veli Jyri Häkämies opiskeli aikoinaan samalla kurssilla yliopistossa. Tämänkin
kaksikon tuttavuus juontuu jo noilta ajoilta.

maksumieheksi Kreikan
talouden nostamisessa edes
jollakin lailla normaalille
tasolle.
- Parlamentaarikon toiminta EU:n todella byrokraattisessa järjestelmässä
on vaikeaselkoista alkaen
jo ”sisäänkirjoittautumisessa”, joka oli minun kohdallakin aikamoinen farssi. Jos
yrittäjätoimintaa harjoitettaisiin yhtä vaikeaselkoisesti, mistään ei tulisi mitään,
hän jyrisi.
- Eri äänestysten vaiheissa on taustat aina varmistettava, ja yritettävä hoitaa,
että oman ryhmän näkökulmat tulevat esiin varsin
leveällä rintamalla. Ja jos
EU-edustajalla on joitakin
asioita epäselvinä, siihenkin
pitää varautua jo ennakolta
uskaltamalla valita kylmästi
”itseänsä ﬁksumpi avustaja”, tietää Soini omastakin
kokemuksesta.
Lobbaamista harjoitetaan niin kuin pitääkin. Eli

omia suunnitelmia pitää
tuoda julki, vaikka sitten
matkustamalla Brysseliin
asti. Mutta totuudessa pitää pysyä, sillä uskottavuus

on puheenjohtajan mielestä asia, jota ei missään
vaiheessa saa myydä. EU:n
käytännön toiminta ei saa
Soinilta puhtaita papereita,

sillä esimerkiksi suomalaisessa valtion ja kunnan
politiikassa niin itsestään
selvä asia kuin aloiteoikeus
on parlamentissa vain komission virkamiehillä!
- EU on byrokratia, ei
demokratia, hän päättää
esitelmänsä eurooppalaisen
osuuden.
Suomalainen kuntasektori ja yksityisyrittäjyys monine eri vivahteineen ovat
aina olleet Soinin virikkeitä
pienen ihmisen ongelmien
lisäksi.
- Kuntasektorilla on
muistettava se totuus, että
kunnan pitää olla luotettava kumppani myös yhteistyössä yrittäjien kanssa
esimerkiksi kaavoituslohkolla. Päätöksenteossa ja
sen vastuunkäytössä ei ole
lainkaan pahitteeksi, että
kunnanjohtaja tulee hallitukseen ja valtuuston kanssa toimeen ja päinvastoin.
Samalla lailla kuin pienyrittäjä on aina itse vastuussa
tekemisistään, pitää kuntasektorinkin olla vastuussa
omistaan.
Yrittäjille markkinat
niin kotimaassa kuin viennissä, joka jälkimainittu on
viime vuonna tullut kyllä
alaspäin, ovat Soinin mielestä tärkeitä.
- Maailman ja EU:n
markkinat ovat niin isoja,
että kyllä sinne mahtuu viisimiljoonaisen Suomen tuotantoa, kun vain yhdessä
niin halutaan, hän rohkaisi
seminaarin osanottajia.
Teksti: Karisamuli Korpela
Kuvat: ksk & Minna Rikala

Palaveri kuuluisassa Vepan Baarissa ennen seminaaria. Rauno Mäki ja Antero Kuivanen
kertomassa Hämeenkyrön tilanteesta ennen lähestyviä eduskuntavaaleja. Timo Soinilta
kaksikko sai puoluejohdon evästyksiä jatkoa ajatellen.
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Vanhusten asiaa Amerikan
Kävin Floridassa ja päätin piipahtaa
suomalaisten Lake Worthiin
perustamassa Lepokodissa...Asuminen
on edullista eikä sinne tarvitse
jonottaa!

Suomalaisella sisulla
ja kovalla työllä
Lepokoti, Rest Home, RH,
miten kukakin haluaa, perustettiin vuonna 1970. Lake Worth-Lantana -alueella
oli tuolloin paljon suomalaisia, joista osa ikääntyneitä. Heille oli käynyt niin
kuin meillä nyt on käymässä osalle maahanmuuttajia:
valtaväestön kieli oli vieras
ja etenkin kotiäitien oli vaikea omaksua sitä. Onneksi
joku kysyi: ”Kuka ja missä

meistä huolehditaan sitten,
kun ei pystytä enää kotona
asumaan?” Siitä käynnistyi Lepokodin perustamishanke. Rahaa kerättiin eri
tavoilla ja moni lahjoitti
itsekin isoja summia yhteiseen kassaan. Lepokoti on
suomalaisten sisun näyte,
josta alueen suomalaiset
ovat edelleen ylpeitä.
Vanhuus ja sairastaminen ovat tavallinen yhdistelmä, ja puutteellisella
kielitaidolla sairaalaan joutuminen on tilanteena niin

Floridan suomalaisten ylpeys: oma lepokoti suomalaisille. Se on toiminut jo 40 vuotta ja toimii yhä.

stressaava, että paraneminenkin voi pitkittyä. Niinpä
vuonna 1979 perustettiin
Lepokodin yhteyteen myös
hoitokoti, johon pääsee,
kun kunto on niin huono,
ettei palveluasunnossa enää
tule juttuun. Sinne voi mennä myös esimerkiksi toipumaan leikkauksesta.
Pula vanhuksista!

Pirkko Venetjoki-Karttunen johtaa Lepokodin Ystävien toimintaa ja on myös Floridan
Pohjalaisten puheenjohtaja.

Tapasin koko taloa johtavan Hanna MacCologhin
hiukan ennen joulua hänen
työpaikallaan. Työhuone oli
kotoisen sekainen...siis sen
näköinen, että sen haltijalla
on paljon tekemistä ja asioiden tärkeysjärjestyksessä
asukkaat ovat numero yksi
ja muut asiat tulevat sitten
aikanaan. Mielikuva, jonka Hannasta sain, oli erittäin positiivinen ja hän sai
minut vakuuttuneeksi, että
täällä on vanhuksen hyvä
elämänsä iltaa viettää.
Lehdessä olin nähnyt ilmoituksen, jossa kalasteltiin
ikäihmisiä tulemaan Lepokotiin täysihoitoon talveksi.
Ihmettelin asiaa Hannalle

ja selvisi, että heillä on pula
vanhuksista! - Suomesta ei
kuitenkaan ole ihan helppoa siirtyä sinne talveksi,
sillä lainsäädäntö hidastaa
prosessia hyvin paljon.
- Liian paljon on huoneita vapaana ja kun ei
tule rahaa, tulee ongelmia.
Hoitokodin tilatkin pitäisi
päivittää nykyvaatimusten
mukaisiksi. Monet käyvät
katsomassa, mutta kun toteavat, ettei hoitokodissa
ole yhden hengen huoneita,
eikä omia kylpyhuoneita,
niin lapset alkavat miettiä vanhemmilleen jotain
muuta hoitomuotoa. Suuntaus onkin, että moni ottaa
ikääntyneen vanhempansa
kotiinsa ja jää työstä pois
häntä hoitamaan tai sitten
kotiin palkataan hoitaja,
kertoi Hanna.
Toinen iso ongelma on
se, että dementiaa ja Alzheimeria sairastavien määrä
lisääntyy vauhdilla ja tarvittaisiin oma osastonsa näille
potilaille, mutta rahapula
estää sen.
- Vielä ei ole ollut mahdollista tulla hoitoon esim.

omaishoitajan loman ajaksi, mutta sitäkin ehkä pitää
jatkossa harkita, ellei huoneita saada muuten tehokkaampaan käyttöön, sanoi
Hanna.
Paljon työtä ja tekijöitä
Lepokodin (Assisted Living
Facility, ALF) lupa oikeuttaa 150 hoitopaikkaan,
mutta huoneita on vain 86
ja osa on tyhjänä. Hoitokodissa (Skilled Nursing Facility, SNF) on 60 paikkaa
mutta huoneita on vain 25.
- Talossa on 129 työntekijää, joista suomenkielisiä
31%, kertoi Hanna, kun
kyselin tietoja henkilöstöstä.
Asia kiinnosti minua
kun tiesin, miten tärkeä
asia suomenkielisen hoidon ja palvelun saanti oli
ollut laitoksen perustajille.
– Useinhan käy niin, että
kun ihmiselle tulee ikää,
alkaa muistikin tehdä kepposia ja asiaan kuuluu, että mitä myöhemmin olet
jonkun asian oppinut, sitä
aikaisemmin se asia putoaa muistista pois. Näin
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Suomalainen

malliin
Vapaaehtoistyö on
mittavaa

käy myös kielille... kun olet
oppinut sen toisena tai kolmantena kielenä, iän karttuessa se häipyy muistista
ja jäljelle jää äidiltä opittu,
äidinkieli. Tämän Lepokodin perustajat tiesivät ja se
oli tärkeä syy paikan perustamisessa. Arvokkaan
vanhenemisen keskeinen
asia on, että tulee edes ymmärretyksi!
Päästä ja kropasta
huolehditaan
Hanna kertoi, että talossa
on paljon erilaista viriketoimintaa, joihin asukkaat
voivat itse vaikuttaa.
- Lepokodilla aktiviteetit ovat itsenäisten asukkaiden toimintaa. Käydään esimerkiksi ruokakaupassa ja
tavarataloissa, pankissa ja
monilla retkillä. Hoitokodilla askarrellaan enemmän
ja kerran kuussa käydään
ulkona lounaalla. Bingo on
hyvin suosittu, elävää ohjelmaa on noin kuusi kertaa
kuukaudessa. Juhlimme
syntymäpäiviä, voimistelemme, teemme palapele-

jä, ristisanatehtäviä ja niin
edelleen, luetteli Hanna.
Tyytyväinen asukas
Piipahdin pikaisesti katsomassa kuudetta vuottaan
Lepokodissa asuvaa Impi
Heimania. Hän on syntyjään amerikkalainen, mutta
suomalainen äiti on taustalla. Impi Heiman viihtyy
hyvin Lepokodissa.
- Missä muualla voit
asua näin edullisesti? Täällä
pääset valmiiseen ruokapöytään ja sinulla on halutessasi
seuraa ja tekemistä. Ikävää
on vaan se, että kun oppii
tuntemaan näitä ihmisiä ja
juttelee heidän kanssaan,
niin heistä tulee ikään kuin
perheesi ja sitten kun joku
sairastuu ja nukkuu pois,
tulee niin ikävä olo, rouva
Heiman tilitti tuntojaan lepokodissa asumisesta.
Lepokodin asukkaiden
keski-ikä on 89 vuotta,
joten näitä nukkumisia tapahtuu varmaan aika usein.
Rouva on itse 92-vuotias ja
melko hyväkuntoinen.

Lepokodin Ystävät -nimisen
yhdistyksen voidaan katsoa
olevan kaiken takana. Se
syntyi perustamisvaiheessa
ja toimii edelleen.
Tapasin
Lepokodin
Ystävien puheenjohtajan,
Pirkko Venetjoki-Karttusen
hänen kotonaan. Keskustelimme niistä monista vapaaehtoistyön muodoista,
joita näillä alueen eri yhdistyksillä on. Sivusta katsoen
näyttää siltä, että kaikki
tapahtumat liittyvät jotenkin joko Lepokotiin ja sen
toimintaan, Suomi-Taloon,
Kerhotaloon tai St. Andrewin Luterilaiseen kirkkoon.
Rahan hankkimiseksi
järjestetään erilaisia tapahtumia: myyjäisiä, illallisia,
lounaita, lettuaamiaisia
(”lettuaisia”, kuten jotkut hauskasti asian ilmaisevat). Lepokodin osalta
toimintaan kuuluu vapaaehtoistyötä kampaajilta,
jalkojenhoitajilta, viihteen
tekijöiltä jne, mutta uloskin
päin näkyväksi toiminnaksi nousee Annan Majalla
(Lepokodin pihassa oleva
erillinen rakennus) järjestettävät myyjäiset kuukauden toisena lauantaina.
Tarjolla on kirpputoritavaraa huonekaluista astioihin
ja kirjoihin. Siellä on myös
suomalaiseen tapaan leivottua pullaa ja/tai karjalanpiirakoita. Niitä kävijät
voivat ostaa myös kotiin
vietäväksi.
Yhdistyksen väki tekee
kaiken työn: leipoo, järjestelee myyntipöydät, keittää
kahvit... Tavarat myyjäisiin
saadaan lahjoituksina. Annan Majan myyjäiset keräävät väkeä jonoiksi saakka ja jonoista löytyy niin
alueen ”lumilintuja”, kuin
paikallista väkeä, kaikilta sosiaalisilta sektoreilta.
Sieltä etsitään ”aarteita” tai
hankitaan kotiin tarpeellisia
tavaroita, koruja ja käsitöitä. Hinnat ovat erittäin asiakasystävällisiä ja monelle
näissä myyjäisissä käynti on
elämäntapa. Myyjäiset toimivat myös kohtaamispaikkana, siellä voi päivittää tietojaan ja kuulla uutisia, joita ei mistään muualta kuule.
Myyjäisten tuotto Lepokodille pyörii 2500 dollarin
tietämissä per kerta.
Kun kysyin, miten nämä aktiivi-ihmiset vuodesta toiseen jaksavat touhuta
näiden asioiden kanssa,
Pirkko katsoi minuun viisaan, kokeneen naisen silmin ja totesi:

- Kaikki ihmiset, jotka
ovat toiminnassa mukana,
tekevät työtä sydämestään.
Ei siinä silloin kysytä, paljonko työtunteja tuli. Tällä
hetkellä meillä on yksi ainoa työntekijäongelma: varastonhoitaja (noin 90-vuotias) luopui tehtävästään ja
pitäisi löytää uusi!
Kesällä vapaaehtoistoiminta on minimaalista.
Floridassa on silloin yleensä todella kuuma ja kaikki
kynnelle kykenevät menevät
pohjoiseen. Pirkkokin viettää kesät yleensä mökillään
Parkanossa.
Kristina Ljungqvist
Helsingin Itärannikon
Perussuomalaiset ry:n
puheenjohtaja,
Helsingin PS valtuustoryhmän sihteeri

Hanna MacCologh on ollut ensin Lepokodin johtajana
kolme ja puoli vuotta, ja sitten koko laitoksen johtajana
nyt jo yli viisi vuotta.

Impi Heiman on hyvin tyytyväinen Lepokotiin, ja pitää 1850 USD:n kuukausimaksua
hyvin edullisena.
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
EU-komissaarit
hallitsevat meitä

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 komissio vs. Suomen tasavalta, jota tukevat Tanskan kuningaskunta, Saksan
liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Italian tasavalta, Portugalin tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta.
Suomen tasavalta ei ole noudattanut EY 26 artiklan,
yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklan ja
näin ollen yhteisön tullitarifﬁn mukaisia velvoitteitaan, koska se on vapauttanut puolustustarvikkeiden tuonnin tullista vuosina 1998-2002, eikä se ole
myöskään noudattanut yhteisöjen omista varoista
tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta 29.5.1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY,
Euratom) N:o 1552/89, sellaisena kuin se on muutettuna 8.7.1996 annetulla neuvoston asetuksella
(Euratom, EY) N:o 1355/96, 2 ja 9-11 artiklan ja
yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/
EY, Euratom soveltamisesta 22.5.2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000
samojen artiklojen mukaisia velvoitteitaan, koska
se on kieltäytynyt laskemasta, toteamasta ja asettamasta komission käyttöön tuontiin liittyviä omia
varoja ja koska se on kieltäytynyt maksamasta viivästyskorkoa siitä, että mainittuja omia varoja ei ole
asetettu Euroopan yhteisöjen komission käyttöön.
Tuomio: Syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Tanskan
kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Helleenien
tasavalta, Italian tasavalta, Portugalin tasavalta ja
Ruotsin kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

EU-parlamentti antoi Barroson EU-komissaareille
valtakirjan äänin 488-137,
72 äänesti tyhjää. Äänestin
vastaan. Pidin ainoana suomalaisena puheenvuoron
asiasta tämän päivän istunnossa.
En hyväksy EU-valtaa
Suomen eduskunnan ylitse.
Katson, että jokaisella kansalla on oikeus päättää itsenäisesti omista asioistaan.
Tässä on syytä kerrata
kansansuvereniteetin periaate, joka on toimivan
demokratian kulmakivi.
Kansansuvereniteetti merkitsee ja tarkoittaa sitä, että
vain ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman
muista kansoista erillisen
kansakunnan on ikuinen ja
rajoittamaton oikeus päättää aina ja vapaasti kaikista
omista asioistaan.
Kansalaiset eri puolilla
Eurooppaa, myös Suomessa, eivät tiedä, kuinka paljon EU on syönyt itsenäistä
päätösvaltaamme. EU-perustuslain myötä tämä EUvalta vain kasvaa.
Tämä vallankeskittämisen tie on väärä ja vie turmioon. Sain EU-vaaleissa runsaat 130 000 ääntä. Nämä
äänet olivat äänessä tänään.
Olemme EU-anturan alla.
Se on sietämätöntä.
Yhteistyötä tarvitaan,
Eurooppaa tarvitaan, mutta
nykymuotoista ja epädemokraattista EU:ta ei tarvita.
Tämä Daniel on nyt
ollut leijonan luolassa ja
tulee sieltä ulos eduskuntavaaleihin 2011 ja haastaa
vanhojen puolueiden virhepolitiikan. Suomalainen,
kiinnostu politiikasta, sillä

Kuva: Jukka Jusula

nyt sinulta ollaan viemässä
jalkoja alta!

Kreikka
Kerro minulle Zorbas Dirlandaan salaisuus. Väärensitte itsenne euroon. Kukaan ei muka huomannut
mitään.
Amerikkalainen investointipankki on autellut
teitä lottotuottoja vastaan.
Tuollaisia ideoita syntyy,
kun varjossakin on 35 astetta lämmintä.
EU-parlamentti myönsi
teille tukea tupakan viljelyyn 300 miljoonaa euroa
(äänestin vastaan), vaikka
tupakkanne laatu on niin

heikkoa, etteivät eurooppalaiset sitä polta.
Nyt EU:n valtiovarainministerit luottavat teihin.
Saatte
budjettivajeenne
suitsittua ilman EU:n apua.
Joulupukki on olemassa.
Olette lähettäneet kaikki
tietonne EU:hun niin kuin
muutkin. Te tiesitte huijaavanne. Mitä se kertoo EU:n
taloudenpidosta, jos EU ei
tiennyt?
Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Sääntöjen mukaan EU
ei saa auttaa teitä rahallisesti. Koska EU:ssa on
sääntöjä alettu noudattaa?
Eihän EU itse pääsisi EU:n
jäseneksi jos sääntöjä noudatettaisiin.

Kuukauden armonaika
on sitä varten, jotta EU:n
talousavulle saadaan keksittyä selitys, joka ei ole talousapua.
EU:n puikoissa on tällä
erää Espanja ja Zapatero.
Tuntuuko turvalliselta?
Kyllä ongelmat ratkeavat kun sekä Kreikan että
Espanjan sosialistit ovat
asialla. Have mercy on me!
Suomessa kreikkalaisten
ja espanjalaisten vallanpitäjien veljespuolueen vt. puheenjohtajana häärii Eero
Heinäluoma. Jutta Urpilainen pystytti pihaansa sellaisen juhannussalon, että hän
hävisi sen taakse tyystin. Ei
ole ihme, että ouzo yskittää.
Sinä maksat!

seen asemaan ja suojelisiko
toisia samoin konstein, kuin
toisia syytetään ja jopa tuomitaan?
Tavallisen tallaajan puolesta puhuvien vallanpuute
vie mahdollisuudet saada
oikeutta Alpo Rusin käyttämin keinoin. Puolensa valinnut media ei tule avuksi.
Tulevatko sen edustajat ajatelleeksi, että vääryyden uhrina leimattu ihminen kärsii
koko elämänsä – yksin?
Alpo Rusin dokumentin ohjaaja kertoi ykkösen
aamutelevisiossa, että ainakin parikymmentä henkilöä, jotka liittyivät tavalla
tai toisella Rusin juttuun,
kieltäytyi esiintymästä dokumentissa. Niinpä Rusi

arvioikin Pressiklubissa,
että Holkerin hallitus olisi
kaatunut, jos Tiitisen listan nimet olisi julkaistu. Kieltäytyminen osoittaa,
miten puhdas on vallankäyttäjien omatunto.
STT
uutisoi
5.12.2008, että ennen
eläkkeelle siirtymistään
hyllytettynä ollut Supon
entinen johtaja Seppo Nevala on kuollut 61-vuotiaana. Vuoden sisällä kuoli oman käden kautta ainakin kolme poliisijohtajaa. Nevalan kuolinsyystä
liikkuu monia huhuja.

Totuuden kahdet kasvot

Supon ja harmaaksi jäänevän valtiovallan rusikoima Alpo Rusi ei käpertynyt kuoreensa, vaan
teki dokumentin kohtalostaan kansan kauhisteltavaksi. Uhrin asemallaan
hän todistaa, miksi poliisiinkaan ei voi sokeasti
luottaa. Hänen työural-

laan keräämänsä vaikutusvalta ja voima riittänevät
maineen puhdistamiseen.
Dokumentti nimeää salattuja politiikan johtonimiä, joita mieluummin suojellaan kuin syytetään, jottei
Suomen oikeusvaltioimago
romutu. Siitä huolimatta
poliisin, tuomioistuimen
tai jonkin muun ”virkavaltaa” käyttävän instituution
uhriksi joutuneen korvissa
oikeusvaltio kuulostaa naurettavalta. Vaalirahoituksesta rikosepäilyn kohteeksi
joutunut lainsäätäjä syyttää
epäselvää ja huonoa lakia. Miten uhriksi joutunut ”tavis” puhdistaa maineensa?
Vaikka uhri, ”hallintoalamainen” saavuttai-

si uuvuttavien taistelujen
kautta oikeutensa, hänen
maineensa puhdistaminen
on mahdotonta ilman median myötävaikutusta. Uhri
joutuu toteamaan, ettei media ole yhtä innokas puhdistamaan kuin sotkemaan
mainetta. – Muutamin
poikkeuksin vallanpitäjät
nauttivat vahtikoiran suojelua. Esimerkiksi jättäessään
”taviksen” vastineen julkaisematta media toimii tuomarina ja valitsee voimaan
jäävän totuuden. Samalla se
voi lyödä lyötyä ja nauttia
”arvostetun taustavaikuttajan kiitollista arvostusta”.
Vallankäytön seurauksena
syntynyt totuus saa toiset
kasvot. Se herättääkin ky-

symyksen: antaako virkavääryyden puolustus mediavaltaa käyttävälle tyydytyksen tunnetta?
Ns. Tiitisen listojen salaamispäätös suojeli korkeassa poliittisessa - tai
virka-asemassa
olleita
DDR:ssä toimineen Stasin yhteistyökumppaneita
Suomessa. Luottamuspulan
välttämiseksi kansalle ei
kerrottu valtiomiesten henkilöllisyyttä. Vähäteltyään
salauksen merkitystä eduskunnan pääsihteeri Supon
ex-päällikkö Seppo Tiitinen
sai nimikkolistansa. Korkein hallinto-oikeus päättänee keväällä julkistetaanko listat vai ei. Asettaisiko
KHO kansalaiset eriarvoi-

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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Pirkko Mattila
Punaisen Ristin
delegaattina Haitissa
Pitkäaikainen haave

Perussuomalainen Pirkko Mattila Muhokselta lähti Punaisen Ristin delegaattina Haitin Port-au-Princeen auttamaan
maanjäristyksen uhreja. Kuukauden mittainen komennus
päättyy noin kahden viikon kuluttua.

Perussuomalainen
filosoﬁan maisteri ja anestesiahoitaja Pirkko Mattila
Muhokselta lähti Punaisen
Ristin delegaattina Haitin pääkaupunkiin Portau-Princeen kuukauden
mittaiselle komennukselle
maanjäristyksen uhreja
auttamaan. Komennuksellaan hän toimii anestesiahoitajana pääkaupunkiin perustetussa saksalaisessa kenttäsairaalassa.
Mattila lähti neljän viikon
komennukselleen lauantaina 13.2. ja palaa noin kahden viikon kuluttua lehden
ilmestymisestä.
- En lähtenyt sankaria
leikkimään, vaan Punaisen Ristin pitkäaikaisena
aktiivina ja koulutettuna
delegaattina täyttämään

velvollisuuttani. Punaisen
Ristin kriisiajan tehtävät
ovat täysin verrattavissa rauhanturhatehtäviin,
Mattila sanoo.
Kun Haitin maanjäristys
sattui, Mattila tiesi heti ettei
pääse mukaan ensimmäiseen rotaatioon, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon
alalla opettajana toimivan
Mattilan oli sovittava asiasta työnantajansa kanssa.
- Tämä on siis samalla
kädenojennus myös työnantajaltani Punaiselle Ristille
ja Haitin maanjäristyksen
uhreille. Punaisella Ristillä on myös pidempiä, jopa
vuoden mittaisia komennuksia, mutta kuukauden
jakso sopii paremmin minulle ja on työnantajallekin
kohtuullisempaa.

Pirkko Mattila lähti kouluttautumaan Punaisen Ristin
delegaattitehtäviin kolmisen
vuotta sitten. Asia oli pyörinyt hänen mielessään jo
lukioajoista lähtien, mutta
kuten usein käy, olivat muut
asiat kuten työ, perhe ja lapset menneet edelle.
- Olen kuitenkin Punaisen Ristin puoliaktiivina
toiminut koko ikäni. Ja
näin hieman varttuneempana
kriisiaputehtäviin
lähtemisessä on se etu, että
tietää pärjäävänsä jo karttuneen työkokemuksensakin puolesta.
Punaisen Ristin koulutusohjelma pitää sisällään
reilun viikon mittaisen hyvin tiiviin aamusta iltaan
kestävän peruskurssin. Lisäkoulutuksia on tarjolla
monenlaisia, on henkisen
avun kurssia, turvakurssia
ja niin edelleen. Mattila itse
on käynyt peruskurssin lisäksi kriisiavun kurssin.
- Koulutus annetaan
englannin kielellä, joten
kielitaidon on oltava kohtalainen jos mielii pärjätä. Peruskurssilta koulutetaan ihmisiä hyvin laajalti erityyppisiin tehtäviin – teknisiin
tehtäviin, keittiöhenkilökuntaan, tietoliikenneyhteyksiä varten ja paljon muuta, monenlaista osaamista
tarvitaan.
Teksti: Mika Männistö

Tervettä järkeä perheenyhdistämisiin
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä järjestäytyi
2.2.2010. Puheenjohtajana
jatkaa kansanedustaja Raimo Vistbacka ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner. Ryhmä päätti kokouksessaan julkilausumasta liittyen perheenyhdistämisiin.
Pääministeri
Matti
Vanhasen nykyhallituksen
aikana turvapaikanhakijoiden lukumäärä on kasvanut vauhdilla. Syynä on
Suomen avokätinen ja vapaamielinen maahanmuuttopolitiikka, joka houkuttelee turvapaikkaturismiin
ja kannustaa kansainvälisiä
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rikollisjärjestöjä ihmissalakuljetukseen. Maahanmuuttoasioita sinisilmäisesti hoitava ministeri Astrid
Thors on useaan otteeseen
osoittanut, ettei hän ole tehtäviensä tasalla.
Kun turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut,
on perheenyhdistämisen perusteella tehtyjen oleskelulupahakemusten määrä suorastaan räjähtänyt. Eniten
hakemuksia tekevät Somaliasta ja Irakista saapuneet.
Maahanmuuttovirastossa
on parhaillaan vireillä yli 6
000 perheenyhdistämishakemusta.
Suomi maksaa useammin lähiomaisten matka-

kustannukset kuin muut
EU-maat. Julkisuudessa on
kerrottu ankkurilapsista,
jotka hakevat oleskelulupaa jopa yli 20 perheenjäsenelleen: muun muassa
sisar- ja velipuolilleen sekä
kasvattilapsille. Huijaushakemukset ruuhkauttavat
Maahanmuuttoviraston.
Suomalaisia veronmaksajia
sahataan linssiin.
Perussuomalaiset edellyttävät, että hallitus järkevöittää Suomen maahanmuuttopoliittista linjaa pikaisesti. Maahanmuuttoon
liittyvistä ongelmista on
puhuttava ja niihin on puututtava – ennen kuin tilanne
räjähtää käsiin.

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Kemera-tuen määrän
nostaminen
Julkisuudessa olleiden
tietojen mukaan valtion metsätöihin varaama Kemera-tuki loppui
vuonna 2009 kesken.
Viime vuonna tehtyjen
Kemera-töiden rahoituksia siirtyi 18 miljoonaa euroa tämän
vuoden määrärahoista
maksettaviksi. Metsänomistajille maksetaan
siis tukea metsänhoidosta takautuvasti tämän vuoden Kemeravaroista.
Tämä kehitys, joka
on toteutunut nyt jo
useana vuonna, aiheuttaa sen, että jatkuvasti
joudutaan maksatuksia
siirtämään seuraavalle
vuodelle, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että

tuon vuoden rahat loppuvat jälleen kesken.
Kun metsien inventoinneissa on selvinnyt, että
metsissä on paljon rästissä
olevaa hoitamistarvetta ja
metsänhoitotyöt tulisi kaksinkertaistaa, niin tukirahojen loppuminen sattuu
erityisen huonoon aikaan.
Kemera-tuen avulla teetettävien töiden työllistävä vaikutus on myös hyvä. Hallituksen sitoumukset energiapuun korjuun kasvattamisesta jäävät tukirahojen
loppuessa toteutumatta.
Hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen puuhuollon
turvaamisen, mutta pitkäjänteisyyttä puuttuu. Tästä
yhtenä osoituksena on Kemera-tukien syöminen etukäteen siten, että tukirahat

loppuvat ensi vuonna vielä
aikaisemmin.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä Kemera-tukien määrän nostamiseksi,
että metsänhoitotyöt jatkuvat kuluvana vuonna
täysipainoisesti ja Kansallisen metsäohjelman tavoitteiden mukaisesti eivätkä
tukiin kulloisellekin vuodelle osoitetut varat pääse
ennenaikaisesti loppumaan,
jolloin tukia joudutaan
maksamaan takautuvasti
seuraavan vuoden Kemeravaroista ja aikooko hallitus
kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossaan
lisätä näiden Kemera-rahojen määrää riittävästi?

Helsingissä 4.2.2010
Raimo Vistbacka

Perussuomalaisten puoluehallitus:

Eroa Thors
Perussuomalaisten puoluehallitus kokoontui
6.2.2010 Saarijärvellä
ja antoi julkilausuman,
jossa vaaditaan maahanmuuttoasioista vastaavan ministeri Astrid
Thorsin eroa:
Pääministeri Matti
Vanhasen nykyhallituksen aikana Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden lukumäärä
on kasvanut vauhdilla.
Perussuomalaisten mielestä syynä on avokätinen ja vapaamielinen
maahanmuuttopolitiikka, joka houkuttelee
turvapaikkaturismiin ja
kannustaa kansainvälisiä
rikollisjärjestöjä ihmissalakuljetukseen.
Lisäksi perheenyhdistämisten perusteella tehtyjen oleskelulupahake-

musten määrä on räjähtänyt
käsiin. Maahanmuuttovirastoa ruuhkauttaa parhaillaan
yli 6 000 perheenyhdistämishakemusta; Suomi kun maksaa useammin lähiomaisten
matkakustannukset kuin
muut EU-maat. Ankkurilapset saattavat hakea oleskelulupaa jopa yli 20 "perheenjäsenelleen": muun muassa
sisar- ja velipuolilleen sekä
kasvattilapsille.
Jos perheenyhdistämisen
perusteella tulijoita on keskimäärin kuusi per hakemus,
tarkoittaa se jopa 36 000
uutta maahanmuuttajaa lähinnä Somaliasta ja Irakista
– tämä kaikki samaan aikaan kun entistenkin maahanmuuttajien kotouttamisessa on suuria ongelmia.
Maahanmuuttoasioita
sinisilmäisesti hoitava ministeri Astrid Thors on useaan

otteeseen osoittanut, ettei
hän ole tehtäviensä tasalla.
Perussuomalaisten mielestä
Thorsin on vedettävä johtopäätöksensä ja erottava.
Thorsin eron lisäksi Perussuomalaiset edellyttävät,
että hallitus järkevöittää
Suomen maahanmuuttopoliittista linjaa pikaisesti.
Eduskuntaan on saatava
välittömästi käsiteltäväksi laki, jolla esimerkiksi
turvapaikkaa hakevat EUkansalaiset saadaan pikakäännytettyä heti kielteisen
päätöksen jälkeen.
Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista on puhuttava ja niihin on puututtava
ennen kuin tilanne karkaa
käsistä. Ei voi olla kenenkään etu, että kansalaisten
suhtautuminen maahanmuuttajiin muuttuu vieläkin kielteisemmäksi.

Perussuomalaiset rp:n nettisivuilla kävijöiden
enemmistö on Thorsin eroamisen kannalla:
Pitäisikö ministeri Thorsin erota tehtävästään?

EI

36,7 %

(417 ääntä)

KYLLÄ

63,3 %

(719 ääntä)
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Eriävä mielipide
perustuslain muutosesityksii
Perustuslain tarkistamiskomitea on saamansa kahden
jatkoajan jälkeen tehnyt
esityksensä muutoksista
perusteluineen 1. päivänä
maaliskuuta 2000 voimaan
tulleeseen Suomen perustuslakiin.
Komitea on kuullut
suuren joukon asiantuntijoita ja komitean työhön
on osallistunut myös suuri
valtiosääntöasiantuntijaryhmä. Komitea on tehnyt
lukuisia muutosehdotuksia
voimassa olevaan Suomen
perustuslakiin.
Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94
ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean
muutosehdotuksiin.
Suomi on itsenäinen
kansakunta
En katso aiheelliseksi, että
perustuslain 1 pykälän 3
momenttiin lisätään toteamus ”Suomi on Euroopan
unionin jäsen.”
Komitean ehdotus perustuslain 1 pykälän 3
momentin täydentämisestä
rajoittaisi mielestäni Suomen perustuslaillista toimintavapautta, mikäli Suomen eduskuntaan saataisiin
sellainen enemmistö, joka
haluaisi luopua EU-jäsenyydestä.
Tällöin voitaisiin väittää
EU-jäsenyyden nauttivan
perustuslaillista suojaa. Sen
seurauksena voitaisiin edel-

lyttää, että EU:sta irtaantuminen ja EU:lle luovutetun
päätösvallan palauttaminen Suomen eduskunnalle
vaatisi ensin perustuslain
muuttamista siten, että EUjäsenyydellä ei enää olisi
väitettyä perustuslain suojaa. Näin ollen ehdotetulla
lisäyksellä voitaisiin irtautumista EU:n jäsenyydestä
kohtuuttomasti pitkittää.
On muistettava, että
Suomi on itsenäinen kansakunta. Saamme itse päättää
asioistamme. Kansansuvereniteettiajatuksen mukaan
vain ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman,
muista kansoista erillisen
kansakunnan, on ikuinen
ja rajoittamaton oikeus
päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista omista
asioistaan.
Arveluttava
muutosehdotus
Suhtaudun varauksellisesti
komitean ehdottamaan perustuslain 58 pykälän 2 momentin muutosehdotukseen.
Periaatteessa siinä vahvistetaan eduskunnan asemaa
ylimpänä
valtioelimenä.
Hallitus saattaa kuitenkin
pyrkiä tällaisessakin tilanteessa sitomaan hallituspuolueiden kansanedustajien
vapaata kannanmuodostusta perustuslain 29 pykälässä
olevasta kansanedustajien
riippumattomuussäännöksestä huolimatta.

tiikkaa käsittelevään kokoukseen olisi todettu suoraan
ao. pykälässä.
Suomalainen parlamentarismi on mielestäni toiminut hyvin eikä sitä tulisi
romuttaa. Näkisin, että tasavallan presidentin valtaa
tulisi mieluummin lisätä
kuin vähentää niin sisäkuin ulkopolitiikassa.
Kansanvallan
perusteet vaarassa

Säännös saattaa viedä
esitetyillä perusteilla tasavallan presidentiltä entisestään ulkopoliittista valtaa
kansainvälisissä asioissa,
kun asia palauttamisen jälkeen päätettäisiin valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti, jos
ehdotus vastaa eduskunnan
enemmistön ilmaisemaa
kantaa asiassa.
Ehdotettu säännös perusteluineen saattaa aiheuttaa poliittisia kriisejä.
Presidentin valtaa ei
pidä kaventaa
Suomessa on ollut toimiva
presidentti-instituutio, jota
myös kansa on arvostanut.
Sitä osoittaa myös kansalaisten aktiivinen osallistuminen tasavallan presidentin vaaleihin.

Komitean enemmistö on
lisännyt perustuslain 66 pykälään uuden 2 momentin,
jonka mukaan ”Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion
ylimmän johdon edustusta
vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa.”
Komitean ehdottama
muotoilu ei mahdollistaisi
käsitykseni mukaan sitä, että tasavallan presidentti voisi osallistua Suomen edustajana Eurooppa-neuvoston
kokouksiin tai esimerkiksi
Euroopan unionin ns. kolmas maa -kokouksiin vaikka niissä käsiteltäisiin Suomelle erityisen merkittäviä
ja tärkeitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä
asioita – huolimatta siitä,
että tasavallan presidentti
johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa

valtioneuvoston kanssa.
Tasavallan presidentin valtaoikeudet liittyvät tosiasiassa muun muassa Suomen
kannalta tärkeään ulko- ja
turvallisuuspolitiikan johtamiseen.
Komitean enemmistö
on yrittänyt perusteluissa
keksiä sanamuodon, jolla
valtioneuvosto voisi vastaisuudessa poikkeuksellisesti
päättää, että pääministerin
lisäksi tasavallan presidentti voisi osallistua Euroopan
unionin toimintaan kuuluvaan kokoukseen, jos Euroopan unionin järjestelmä
sen sallii.
Mielestäni oikea tapa
asian ilmaisemiseksi olisi
ollut, että tasavallan presidentin
osallistuminen
Suomen kannalta erityisen
merkittävään ja tärkeään
ulko- ja turvallisuuspoli-

Komitea on hyvin voimakkaasti korostanut eduskunnan asemaa ylimpänä valtion elimenä.
Mietinnössään komitea
ehdottaa sisällytettäväksi
perustuslakiin toimivallan
siirtoa koskevan nimenomaisen säännöksen ja toimivallan siirtoa koskevan
menettelyn.
Ehdotettu muutos lisäisi
Suomen täysivaltaisuuden
kannalta tehtävien toimivallan siirtojen päättämistä
enenevässä määrin eduskunnan yksinkertaisella
enemmistöllä.
Kyseinen
ehdotus mahdollistaisi vastaavasti myös eduskunnan
päätösvallan siirtämisen yksinkertaisella enemmistöllä
joissakin asioissa. Tällainen
muutos toimivallan siirtojen
päätöksen tekoon on arveluttava. Jos toimivallan siirrossa on kyse eduskunnan
toimivaltaan puuttumisesta,
sitä ei tule tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Yltiövihreää maailmanparantamista
Kauhajoen koulusurmien
jälkeen perustetun ns. Kauhajokityöryhmän loppuraportti julkistettiin 17.2.
Raportin
julkistamisen
yhteydessä työryhmän puheenjohtaja Pekka Sauri
vaati kovin sanakääntein
kaikkien puoliautomaattisten pistoolien keräämistä
valtion haltuun.
Vaatimusta esittäessään
Sauri ei erotellut sen enempää aseita väärinkäyttäviä
rikollisia, kuin maamme
edustusurheilijoitakaan.
Unholaan jäivät myös aktiivista maanpuolustustyötä
tekevät kymmenet tuhannet
reserviläiset.

Reserviläisten unohtaminen ei liene ”vihreälle”
Saurille mikään sattuma,
sillä tiettävästi Sauri hoiti
nuoren miehen velvollisuutensa tyylikkäästi siviilipalveluksen kautta. Myöskään
se ei liene sattumaa, että
traagisia koulusurmia selvittelevän työryhmän puheenjohtajaksi valikoituu
siviilipalvelusmies, jolla
luonnollisesti on jo ennakolta erittäin kielteinen
suhtautuminen aseiden hallussapitoon.
Saurin ennakkoasennetta voidaan verrata vaikkapa siihen, että perustetaan
työryhmä pohtimaan huu-

mausaineiden käytön laillistamista ja tuon työryhmän
puheenjohtajaksi nimitetään
Reijo Hongisto. Hongiston
ennakkoasenne huumausaineisiin on vähintäänkin yhtä
torjuva kuin Saurin asenne
ampuma-aseisiin. Siis sitä
saa mitä tilaa!
Kalliiksi tulee
Vaikka Sauri esitti pontevasti kaikkien puoliautomaattisten pistoolien keräämistä valtion varastoihin,
hän ei sanallakaan maininnut kuinka kalliiksi tällainen toimenpide tulisi meille
veronmaksajille.

Länsimaiseen oikeusjärjestelmään kuuluu olennaisesti se, että yksityisen ihmisen irtainta omaisuutta ei
voida noin vain ottaa (takavarikoida) valtion haltuun,
vaan valtion on korvattava
omaisuuden käyvä arvo.
Yleensä omaisuuden arvon
määrittelee sen luovuttaja,
eikä omaisuuden ottaja.
Pelkästään kerättäviä
aseita on noin 200 000
kappaletta. Yksinomaan
aseiden kerääminen ei kuitenkaan hyödyttäisi, sillä
samassa yhteydessä tulisi kerätä kaikki kyseiseen
aseeseen liittyvä materiaali
kuten patruunat ja niiden

jälleenlatauskomponentit luodit, ruudit, nallit ja jopa
hylsyt- ja aseen puhdistusvälineet ja suojakotelot.
Myös ase-elinkeinonharjoittajilta tulisi lunastaa
käyvään hintaan kerättävien aseiden varaosat, jotka he ovat varastoihinsa
rahalla ostaneet ja joista
keräyksen myötä tulisikin
arvottomia. Näilläkin varaosilla on rahallinen arvo,
eikä niitä voida nykyisen oikeuskäytäntömme mukaan
pelkästään arvottomina takavarikoida.
Sisäministeriön hyvin
alustavan arvion mukaan
pelkkä aseiden lunastushin-

ta olisi noin 40 miljoonaa
euroa. Kun tähän summaan
lisätään aseen mukana
valtion haltuun otettavan
oheismateriaalin ja poliisille
aseiden keräämisestä aiheutuneen lisätyön kustannukset, nousee Pekka Saurin
työryhmän esittämän toimenpiteen hintalappu moninkertaiseksi. Operaation
loppulasku keventäisikin
veronmaksajien kukkaroa
arviolta vähintään noin 150
miljoonalla eurolla.
Englannin malli
1990 -luvun puolivälissä
myös Englannissa asetettiin

No: 3 • Helmikuu 2010

Suomalainen 13

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Pentti Oinonen:

Afganistan on sotilasoperaatio

n
Lisäksi komitea ehdottaa, että perustuslakiin otettaisiin säännökset Suomen
täysivaltaisuuden kannalta
merkittävää toimivaltaa koskevista siirroista Euroopan
unionille, kansainväliselle
järjestölle tai toimielimelle.
Ehdotuksen mukaan
merkittävä
toimivallan
siirto voitaisiin tehdä eduskunnassa vähintään kahden
kolmasosan enemmistöllä
annetuista äänistä.
Merkittävä toimivallan
siirto saattaa vaarantaa
kansainvälisen velvoitteen
muodossa valtiosäännönkin
tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita. Siksi tällaiset
toimivallan merkittävät siirrot tulisi säätää varsinaisessa perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73
pykälän muodossa, jolloin
lopullinen päätös tehtäisiin
eduskuntavaalien jälkeisillä
ensimmäisillä valtiopäivillä. Tällöin todellinen merkittävä toimivallan siirto
tulisi käsiteltyä kahden eri
eduskunnan toimesta ja
kansalaisilla olisi todellinen
mahdollisuus ottaa asiaan
kantaa eduskuntavaaleissa
ennen lopullista päätöstä.
Helsingissä 9.2.2010.
Raimo Vistbacka
tarkistamiskomitean jäsen,
kansanedustaja
Kirjoitusta lyhennetty ja
muokattu lehden toimituksessa.

si Afganistaniin takki auki
kuten Neuvostoliitto aikoinaan ja se tulee sen sodan
häviämään. Afganistania ei
voiteta sotimalla.

Eduskunnassa käsiteltiin
18.2.2010 valtioneuvoston
selontekoa Afganistanin tilanteesta
ja Suomen osallistumisesta
ISAF-operaatioon. Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron piti
kansanedustaja Pentti Oinonen.
Siellä missä suomalainen sinibaretti aikoinaan oli, hän oli tiukasti puolueeton. Näin oli
esimerkiksi Balkanilla,
Lähi-idässä ja Kyproksella jopa vuosikymmeniä kestäneissä rauhanturvaoperaatioissa.
Afganistania ei tällä
listalla ole, koska Suomi
ei ole Afganistanissa turvaamassa rauhaa, vaan
tukemassa vieraan vallan
asettamaa afgaanihallitusta. Hallitusta, jota
syytettiin karkeasta vaalivilpistä presidentinvaalien yhteydessä. En malta olla tässä yhteydessä
muistuttamatta, että Suomen kansa sai näytteen
kotimaisesta vaalivilungista eräiden poliitikkojemme vaalirahoitussotkuja seuratessaan.
Naton suurhyökkäys
Paraikaa käynnissä oleva
Naton suurhyökkäys 15
tuhannen miehen voimin
eteläisessä Afganistanissa viimeistään karistaa
rähmät kansamme silmiltä ja osoittaa, että

Oman maan puolustus
Afganistanissa sotiminen
ei ole halpaa lystiä. Se tulee kalliiksi suomalaiselle
veronmaksajalle aikana,
jolloin rahasta on muutenkin tiukkaa. Sotilaallisen
kriisinhallinnan nimissä
Afganistaniin käytettävät
33 miljoonaa euroa sekä
muut sinne suuntautuvat
kymmenet miljoonat eurot
olisivat tarpeen omien puolustusvoimiemme menojen
kattamiseksi.

Afganistanissa ei ole käynnissä rauhanturvaamisoperaatio, missä tarkoituksessa
joukkomme sinne alun perin lähetettiin.
Arvoisa puolustusministeri Häkämies ja ulkoministeri Stubb: koska lakkaatte salaamasta totuutta
ja kerrotte Suomen kansalle
rehellisesti sen, että olemme Afganistanissa mukana
sotilasoperaatiossa Naton
rinnalla?

Miten joukot pois?

5o miestä lisää
Afganistan-selonteon mukaan hallitus haluaa lähettää viisikymmentä lisäsotilasta sotilaallisen kriisinhallinnan nimissä maan
pohjoisosiin. Se on Suomen
vastaus Yhdysvaltain johtaman Nato-liittouman lähettämään pyyntöön saada
lisää joukkoja surkeasti sujuvaan sotaansa.
Kokoomuksen liituraitaministerit puolestaan haluavat ylläpitää lämpimiä
suhteita Natoon ja Yhdysvaltoihin, joten Suomen
istuvan hallituksen vastaus
Naton kosintaan on innokas kyllä.

Nyt vasta eduskunnalle
Ihmettelemme hallituksen
menettelytapoja ja ulostuloa lisäjoukkojen lähettämisessä. Presidentti ja hallitus ovat jo hyväksyneet
50 hengen lisäyksen, mutta
vasta nyt asia tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi.
Ministeri Stubb oli jo
3.–4. joulukuuta 2009 pidetyssä ISAF-kokouksessa
luvannut Suomelta lisää

joukkoja Afganistaniin. Eli
tämänpäiväisillä edustajien
kannanotoilla selontekoon
ei ole mitään merkitystä.
Voidaan vain todeta, että
näin on Stubb päättänyt ja
lasku tulee perässä.
Perussuomalaiset eivät
kannata
Afganistanissa
olevien sotilaiden määrän
kasvattamista. Me emme
näe syytä, miksi Suomen
pitäisi sotia muiden maiden
sotia. Yhdysvallat hyökkä-

Perussuomalaisten mielestä
Afganistanin operaatiossa
alkaa olla enemmänkin kyse siitä, miten saamme omat
joukkomme kunnialla pois.
On valitettavasti vain ajan
kysymys koska yhä levottomammaksi muuttuneesta
Afganistanin pohjoisosasta,
jossa suomalaisten asemat
sijaitsevat, alkaa tulla suruviestejä kotimaahan ja
suomalaisia tuodaan kotiin
sinkkiarkuissa.
Arvoisat ministerit, ette
ole tekemässä Nato-joukkojen kanssa uutta Rambosotaelokuvaa, vaan pelaatte
poliittista peliä jossa pelinappuloina ovat suomalaiset sotilaat. Perussuomalaiset eivät halua pelata ihmishengillä miellyttääkseen
Naton kenraaleja.

■ KUVAKULMA

työryhmä pohtimaan ja arvioimaan yksityisillä kansalaisilla olevien käsiaseiden
vaarallisuutta. Työryhmä
päätyi samaan kuin Pekka
Saurin ryhmä Suomessa
runsaat kymmenen vuotta
myöhemmin, eli käsiaseet
pois kansalaisilta. Ryhmän
ajatusten pohjalta säädettiinkin laki, jolla kiellettiin
yksityisiltä kansalaisilta käsiaseen hallussapito.
Tämän lain nojalla kerättiin kansalaisilta kaikki
luvalliset käsiaseet pois.
Aseet otettiin kruunun
haltuun ja aseiden arvon
määritti ottaja eikä luovuttaja. Tämä ei kuitenkaan

sikäläisiä aseiden omistajia
tyydyttänyt, vaan he valittivat asiasta EU-tuomioistuimeen. Tuomioistuin päätti
länsimaisen oikeuskäytännön mukaisesti, että aseen
hinnan määrittelee sen luovuttaja eikä vastaanottaja.
Asekeräyksen kokonaiskustannukset nousivat niin
korkeaksi, että keräyksen
asiapaperit julistettiin salaisiksi.
Surkuhupaisaa englantilaisten toiminnassa on se,
että vaikka kansalaisilta
kerättiin pois kaikki luvalliset käsiaseet ja niiden
oheismateriaali, ei turvallisuus parantunut. Tilastois-

ta käy ilmi, että keräyksen
jälkeen aseilla tehtyjen
rikosten määrä lisääntyi
merkittävästi, sillä samaan
aikaan aseiden keräämisen
kanssa avautuivat valtavat
markkinat aseiden salakuljettajille ja muille hämärämiehille. Keräyksen jälkeen
Englannin alamaailman
käsissä oli automaattiaseita enemmän kuin oli kertaautomaatteja ollut ennen
keräystä.
Kysymys kuuluu – kannattiko?
Reijo Hongisto
Vimpeli
www.reijohongisto.fi

Eduskunnan edessä näkee tyytymättömyyden nykyisen hallituksen toimintaan.
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Vanhassa vara parempi
– koulussakin?
Suomen koulujärjestelmän tulokset ovat herättäneet myönteistä huomiota maailmalla.
Pisa-tutkimuksen
mukaan
koululla menee hyvin: opetus
on tasokasta.
Samaan aikaan kuitenkin
erityisopetusta tarvitsee yhä
useampi, eikä lasten ja nuorten
psykiatristen palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Mieleen
muistuu Jokela. On kuvaavaa yksilöllisyyttä korostavalle, turhankin globaalille ajallemme, että murhaaja oli
löytänyt sekopäisen tukiyhteisönsä internetistä. Miten
tällaiset murhenäytelmät voidaan jatkossa estää?
Syrjäytymisen hinta
Onko perinteisten koululuokkien poistaminen osaltaan
ollut vaikuttamassa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
määrän kasvuun?
Kyseessä on tietenkin vain yksi tekijä mutta selvittämisen arvoinen, sillä yksikin syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle noin 700 000 euroa – inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.
Luokaton lukio
Lukioissa siirryttiin luokattomaan opetukseen asteittain
vuoden 1994 jälkeen. Uudistuksella haettiin joustavuutta ja tehokkuutta. Onnistuttiinko siinä?
Luokattomuus mahdollistaa lukiolaiselle joustavasti
yksilölliset opintovalinnat, ainakin suuremmissa lukioissa. Toisaalta luokattomuus on pidentänyt opiskeluaikoja, joten tehokkuus ei ainakaan tässä mielessä ole
kasvanut. Sitä paitsi suoritustaso ei ole parantunut ylioppilastutkintoa hajauttamalla.
Sosiaalista turvallisuutta
Peruskouluissakin on pääosin siirrytty kurssimuotoiseen
opetukseen mutta ei vielä sentään lukioiden tapaan luokattomaan järjestelmään. Toivottavasti niin ei koskaan
tehdäkään. Koko kouluajan yhdessä pysyvällä luokalla
on nimittäin kiistattomia etuja, jos kohta haittojakin.
Oppilaat oppivat tuntemaan toisensa. On tärkeää, että
nuorella on ryhmä, johon kuulua. Luokkahenki synnyttää sosiaalista turvallisuutta.
On ihmisluonnolle ominaista, että perinteisten koululuokkien kaltaisissa ryhmissä nuoret oppivat sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä, josta rakentuu yhteiskuntarauha. Juuri yhteisöllisyys luo todellista joustavuutta
ja tehokkuutta.
Vahvat yksilöt kyllä porskuttavat elontiellä. Heille
sopii nykykoulujärjestelmä luokattomine lukioineen. Tavoitteenamme pitää kuitenkin olla yhteisöllisempi malli,
joka kuljettaa mukana myös heikompia. Meillä ei ole
varaa antaa nuortemme syrjäytyä.
Jussi Niinistö
Kirjoittaja on Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
pääsihteeri.

Puolueen jäsenille

Forssassa 2.2.2010
Urpo Leppänen

Olen täysin meniere- eli
sisäkorvainvalidi.
En
pysty yksin liikkumaan.
Annan tehtävän kaikille puolueen jäsenille,
perussuomalaisille. Auta invalidia, vammaista,
vanhusta ja muunkin
avun tarpeessa olevaa.
Voit aina pyytää avusta
pienen korvauksen.
Auttaminen on yksi puolueemme perusideologioista.
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Sikkilän Eskon haastattelu:

Köyhä on Suomessa
oikeasti köyhä
Laihan sitkeä mies harkitsee
tarkkaan sanojaan. Tuloksena on rehellistä ja koettua
puhetta. Kokenut kaiken tietää, vaivainen kaiken kokee,
sanoo suomalainen sananpaukaus. Esko tituleeraakin
itseään kravattikaulaiseksi
kerjäläiseksi pilke silmäkulmassaan. Takana tällä miehellä on lomautus, irtisanomiset, työttömyyspäivärahat,
sairastelut ja putoaminen yhteiskunnan verkkoihin. Mutta pitävätkö verkot?
Esko on tilanteessaan
tahtomattaan ja hänen
kaltaisia on monia. Kun
ammattiliiton maksama
päiväraha loppuu, jäljelle
jää peruspäiväraha. Ja kun
se loppuu, jää toimeentulotuki. Sikkilän Esko tietää,
mistä puhuu.
Työttömyydellä on monia vaikutuksia elämään.
Tulotason ollessa matala,
sillä ei voi elää terveellisesti. Toimeentulotuella ei
sisäﬁlepihvejä osteta. Usein
sillä tulolla ostetaan halvinta mahdollista ruokaa, ja
myös niitä viimeisillä päiväyksillä olevaa. Tämä ei
ole ainakaan kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti
tämän päivän valinnoilla
rakennetaan huomista. Sitä
ovat kenen tahansa päivittäiset ravitsemustottumukset, saati sitten työttömän.
Esko latelee punnittuja.
Tarvitsemme Suomeen kansalaispalkan tai vastaavan.
Ei pieniä eläkkeitä tai perustuloa tarvitse verottaa. Sitä
voitaisiin nostaakin huoletta, pienet tulonsiirrot kun
jäävät kuitenkin kotimaan
kulutukseen. Sillä voidaan
tehdä Vanhasen kuuluttamia lamantorjuntatalkoita. Ja rakentaa terveempää
Suomea.
Kuka tietää
vähäosaisten määrän?
Kotikuntansa valtuuston
toisena varapuheenjohtaja-

na Esko on näköalapaikalla.
Kuntapäätökset ovat usein
hyvinkin torjuvia näille yhteiskuntamme vähäosaisille,
joita Esko epäilee olevan
jo tuhansia. Kuka laskee?
Valhe, emävalhe, tilasto! Ja
kuinka niin vähäosainen?!?
Onhan Eskon osaksi tullut
verojakin maksaa kymmeniä vuosia ja kolmekymmentäyksi vuotta pitkä työura
Rautaruukilla takana.
Eskon sukupolvi tarttui
työhön, he ovat rakentaneet
Suomea lamasta toiseen.
Ensin olivat sotakorvaukset, joita Eskon vanhemmat
maksoivat, sitten öljykriisi,
90 –luvun lama ja nyt uusi
taantuma. Eskon lapsuus
kului Sievissä perheessä, jossa molemmat vanhemmat
olivat kuuroja ja sisaruksia
on yhdeksän. Äiti Alli köpöttelee tyytyväisenä Kokkolan maisemissa, isä kuoli jo
1967, joka oli tiukka paikka
perheelle. Mutta selvitty on!

Kaikilla vuosikymmenillä on oltu hartiavoimin Suomea nostamassa ja nyt tulona on perustoimeentulotuki
413 euroa. Sillä on elettävä.
Varsinaista elämysmatkailua omassa kotipiirissä.
Nälkä välillä on todellinen.
Jonkin verran Esko kasvattelee itse ruokaa pihapiirissä ja luonnosta haetaan
leivälle jatketta. Lähiöissä
ei voi tällaista kovinkaan
helposti tehdä. Siksi Esko
haluaa sinnitellä velkaisessa
mökissään, vaikka tiukka
on. Maaseutu on rauhoittava ympäristö mielenterveydenkin kannalta. Pieni
toimeentulotaso on sillekin
uhka, eikä Esko ole tässäkään varmasti ainoa.
Taistelua hyvän olon
puolesta
Kaikki eivät ole kuitenkaan
sellaisilla pelipaikoilla kuin
Esko. Kovista vaiheista

huolimatta mies jaksaa
olla
yhteiskunnallisesti
aktiivinen. Pitkä sarka on
tullut kynnettyä erilaisissa
luottamustoimissa yhteisiä
asioita hoitaessa. Luottamustehtävään ei noin vain
mennäkään, vaan sinne
valitaan äänestystuloksen
perusteella. Esko on valtuuston varapuheenjohtajuuden lisäksi Perussuomalaisten Oulun piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja
ja puoluevaltuuston jäsen.
Lisäksi hän toimii aktiivisesti Raahen seutukuntien
perussuomalaisissa. Se onkin aktiivinen osasto. Esko
oli ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa.
Ennen kaikkea kohtalotovereittensa puolesta,
mutta kokonaisvaltaisen
hyvän olon puolesta Esko
haluaa taistella. Siihen kokonaisvaltaisuuteen kuuluu
aktiivinen aluepolitiikka,
koko Suomen asuttuna pitäminen, lähiruoka ja lähidemokratia. Pientilallisuus
pitäisi Eskon mielestä saada
uuteen nousuun. Pienet tilat
tuottavat puhdasta lähiruokaa tehokkaasti, kun niiden
annetaan toimia. Tällöin
kuntalaiset (koululaiset,
vanhukset) voivat paremmin. Kuntien Paras –hanke
saa osittain kyytiä. Palveluja huonontamalla on saatu
säästöjä. Hallintokoneisto
ei ole keventynyt, mutta
palvelut ovat kaventuneet.
Kun Esko oli nuori
poika, perustettiin Rautaruukin terästehdas Kuljunlahden kupeeseen. Eikä sen
ollut tarkoitus olla pörssiyhtiö, vaan toimeentuleva
- vaikkei voittoa tuottava.
Nyt on menty pörssiin ja
mieleen hiipii pelko, tutisevatko Rautaruukin teräsjalat. Se olisi Raahen alueelle kova isku. Ei paraskaan
kuntaliitoshanke itsessään
tuo kunnille verotuloja,
vaan voimallinen elinkeinoelämä, josta kunnat saavat
verotulot.

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
Nauttiiko pääministeri Vanhanen kansan luottamusta?

EI

58,8 %

(1015 ääntä)

KYLLÄ

41,2 %

(711 ääntä)
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■ IN MEMORIAM

■ HISTORIAA

Erkki Nykänen 1926-2010

Veteliläinen perussuomalainen puolueveteraani ja
entinen autoilija Erkki Nykänen on kuollut. Hän menehtyi äkillisesti lauantaina
23.1. matkalla sairaalaan
puolisonsa kyydissä. Hän
oli sairastunut syöpään jo
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kymmenen vuotta aiemmin.
Erkki Nykänen syntyi
5.10.1926 Vetelissä. Elämäntyönsä Erkki Nykänen
teki autoilijana. Hän kuljetti kuorma-autoilla rahtia,
maa-ainesta ja puutavaraakin. Myöhemmin perheellä
oli myös taksi, josta luovuttiin vasta pari vuotta sitten.
Innostuessaan politiikasta Erkki Nykänen löysi
samanmielisten joukon Suomen Maaseudun Puolueesta. Hän arvosti puolueessa
sitä, että se oli tavallisen
ihmisen asialla.
Erkki Nykänen toimi 1970 ja -80 -luvuilla
Vetelissä useissa eri luottamustehtävissä. Kahden

vaalikauden ajan hän oli
kunnanvaltuutettuna sekä
lisäksi kunnanhallituksessa
ja verotuslautakunnassa.
Myöhemmin hän toimi yhden kauden kirkkovaltuustossa.
Perussuomalaisiin Erkki
Nykänen liittyi heti puolueen perustamisen jälkeen
ja oli aatteelleen uskollinen
loppuun saakka.
Erkki Nykänen oli kansanedustaja Raimo Vistbackan pitkäaikainen ystävä
ja vankka tuki aina vaalikampanjoiden aikana. Hän
tunsi jo Vistbackan vanhemmat ja Raimonkin pikku pojasta saakka, oltiinhan naapurikylien poikia kielirajan
kahdelta puolelta.

Perussuomalainen
4/2002

Vaalikampanjoiden
aikana Erkki Nykänen
Helena-vaimoineen olivat
uutteria vaalilehtisten jakajia ja julisteiden pystyttäjiä. Heidän kodissaan
Vetelin Torpassa on pidetty myös vaalitilaisuuksia.
Helena-puolison lisäksi Erkki Nykästä jäivät kaipaamaan lapset
perheineen, sisarukset
perheineen sekä muut
sukulaiset ja ystävät.
Vain neljä päivää
myöhemmin suku sai toisenkin suruviestin. Erkin
12 vuotta nuorempi veli
Jorma Nykänen oli myös
kuollut.
Vuokko Lahti

Aimo Mäkilä 1933-2010
Helmikuun alussa (1.2.2010)
sai iäisyyskutsun koskelaissyntyinen työn ja toimen
mies, OE:n Marttilan Seudun yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Mäkilä.
Hän oli syntynyt Koskella (Tl), Hämeen Härkätien lähettyvillä, 30.1.1933,
ja kävi koulunsa täällä.
Uutteran elämäntyönsä suorittajana hänet tunnettiin
kiertävänä myllärinä, myöhemmin veljensä kanssa
työskennelleenä kaivinko-

neurakoitsijana, joka tarvitsi myös nuorempaa väkeä.
Mäkilää opittiin arvostamaan kaikessa, mihin hän
ryhtyi. Hän oli valmis myös
kantamaan yhteistä vastuuta mm. eläkeläisjärjestössä.
75-vuotispäivänään hänelle
ojennettiin (kuvassa näkyvä) kaunis järjestöviiri.
Aimo vihittiin Siljansa
kanssa Jyväskylässä. Karjalan Uudenkirkon tyttö löysi täältä miellyttävän elämänkumppanin, joka nyt

Tärkeysjärjestyksen ilmoittaminen
reilua politiikkaa -Perussuomalaisilla
selvät vaihtoehdot
- Pääministeri Paavo Lipponen on vaatinut eri puolueita ilmoittamaan tärkeysjärjestyksensä rahanjaossa ja yhteiskunnallisten asioiden hoidossa. Lipposen
vaatimus on kohtuullinen. Perussuomalaiset eivät
halua tinkiä perusterveydenhuollosta, lapsiperheiden
aseman turvaamisesta ja kotihoidon tukemisesta, heikompiosaisten välttämättömimmistä tuista eikä vanhusten ja sairaiden hoidosta.
Timo Soini vapputilaisuudessa Helsingissä 2002

(20.2.) saatetaan nukkumaan Kosken kirkkomaalle. Silja, Jukkapoika, Mika ja me kaikki muut Aimon läheiset
kumarrumme toivottamaan hänelle rauhaisaa
lepoa uskossa kirkkaaseen ylösnousemukseen
aamuun asti.
Lepää rauhassa, hyvä
ystäväni!

Vapaa Sana:

Postin uusi logo
Ne irti päässeet siniset ilmapallot symboloivat kadonneita ihanteita, lupauksia ja jo loppunutta luottamuksellista suhdetta kansan ja valtiollisen laitoksen välillä.
Tyyne Hyvärinen

Ilmari Jalonen
Pöytyä

■ LEIVÄNJAKAJA

Uskosta vanhurskas
Yksi Raamatun ihanimpia oppisanontoja on ”uskosta
vanhurskas”. Tämä sanonta vapauttaa meidät kristityt
luottamaan Jumalan armoon ilman omia tekoja. Se antaa myös toivon perille pääsemisestä, ja antaa ajallisellekin elämällemme mielekkyyden ja ilon.
Tästä samasta asiasta Raamattu käyttää myös esimerkiksi ilmaisuja ”syntien anteeksisaaminen” tai ”Jumalan
armo Kristuksessa”. Näillä sanoilla ilmaistaan se, että
Jeesus on ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan valmistanut pelastuksen jokaiselle, joka tahtoo omakohtaisesti uskoa tämän asian omalla kohdallaan. Ja uskokin on
Jumalan lahja. Kun luotan siihen, että uskon kautta olen
Jumalan lapsi, pääsen sisälle todelliseen Jumalan tuntemiseen ja kun uskon rukouksessa lähestyn Häntä, voin
olla vakuuttunut siitä, että Jumala kuulee minua ja antaa
minulle sitä, mikä koituu iankaikkiseksi parhaakseni.
Se, että Jumala on vanhurskauttanut minut uskon
kautta, antaa minulle voimaa vaeltaa uskon kuuliaisuudessa Häntä ja Hänen Sanaansa kohtaan. Saan myös
halua ja voimaa taistella minussa vielä asuvaa syntiä
vastaan, ja Jumalan armon avulla päästä voitolle siitä.
Synnin turmelus on meissä kristityissä kuolemaan asti, ja

siitä on seurauksena ”lihan ja hengen” välinen taistelu,
joka kestää kuolemaan asti. Tämän taistelun tuntee vain
elävä kristitty.
Se, että Pyhä Henki auttaa minua heikkoudessani,
vapauttaa minut elämään vapaana ja luottavaisena Taivaallisen Isän lapsena ja poistaa orjamaisen pelon. Saan
tutkistella Jumalan Sanaa rukoillen ja elää Sanan lupauksista, jotka ovat todet ja kestävät iäti.
Hyvä lukijani, tämä aika, jota elämme, on monessakin mielessä raskasta ja uneliaisuuteen vaivuttavaa.
On niin vähän vastakaikua Jumalan lapsella tässä pahassa maailmassa. Luotetaan kuitenkin siihen, että Taivaallinen Isämme pitää meidät elämän kaidalla tiellä ja
vie meidät jokaisen armosta pelastettuna tykönsä taivaaseen. Siellä usko vaihtuu näkemiseksi, kun saamme
nähdä uskomme kohteen, Jumalan Karitsan kasvoista
kasvoihin.
Siunattua kotimatkaa sinulle, uskonveli tai –sisar –
perillä tavataan!
Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

16 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 3 • Helmikuu 2010

Perussuomalaiset mukana
välikysymyksessä
Perussuomalaiset
ovat
mukana
eduskunnassa
12.2.2010 tehdyssä välikysymyksessä, jossa vaaditaan
perusturvaan tasokorotusta.
Oppositioryhmien jättämässä välikysymyksessä
vaaditaan hallitusta korottamaan perusturvaa. Kysymyksessä arvioidaan, että
työttömien, eläkeläisten,
yksinhuoltajaperheiden ja
opiskelijoiden asema heikkenee selvästi tänä vuonna,
ellei nykymenoon puututa.
Välikysymyksen
ensimmäinen allekirjoittaja
on Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja
kysymyksessä ovat mukana
SDP:n, Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten
eduskuntaryhmät.
Oppositioryhmät muistuttavat, että viime vuosina
tuloerojen kasvu ja erityi-

sesti alimman perusturvan
jälkeenjääneisyys on kasvanut. Lisäksi hyvinvointipalveluiden järjestämisestä vastuun kantavat kunnat ovat
suurissa talousvaikeuksissa.
Kuntien velan ennustetaan
tänä vuonna kasvavan entisestään noin 1,4 miljardilla
eurolla.
Kunnallisveron ja maksujen sekä vuokrien ja muiden asumiskustannusten
korotukset merkitsevät tuntuvaa elintason huononnusta erityisesti köyhimmille.
Kuntatalouden nopeasti syvenevä kriisi tarkoittaa paitsi kunnallisten peruspalvelujen tason ja saatavuuden
heikkenemistä, myös mm.
toimeentulotuen ja omaishoidon tuen saamisen vaikeutumista. Tästä kärsivät
eniten vähävaraisimmat
lapsiperheet, sairaat, työttömät ja eläkeläiset.

Keskeiset perusturvaetuudet ovat jääneet tuntuvasti jälkeen ansioiden
kehityksestä. Etuuksien jälkeenjääneisyydestä johtuva
korotustarve on keskeisten
etuuksien kohdalla vähintään 20–30 prosenttia.
Perusturvan korotuksen
lisäksi välikysymyksessä
vaaditaan työvoimapolitiikan määrärahojen lisäämistä ja työttömyysturvan
säilyttämistä. Hallituksen
työryhmissä on ollut esillä
esimerkiksi ikääntyneiden
työttömien työttömyysturvan heikentäminen poistamalla työttömyysturvan
lisäpäivät. Näköpiirissä ei
ole tilannetta, joka turvaisi ikääntyneiden uudelleen
työllistymisen. Siksi lisäpäivät menettäville työttömille
niiden menettäminen johtaa köyhyyteen, joka jatkuu
myös eläkkeellä.

Poliittiset intohimot yhteistyön esteenä

Ajankohtainen Kakkonen esitti noin kuukausi
sitten koosteen Perussuomalaisten vuodesta
valtuustoissa. Ohjelman
taustalla oli useilta paikkakunnilta kuuluneet
viestit, että laajalla rintamalla valtuustoihin
nousseitten Perussuomalaisten asettuminen kunnalliseen päätöksentekokoneistoon ei ole sujunut
säröittä.

Yleisesti kansalaisten
vaaleissa ilmaisemaa tahtoa
kunnioitettiin ainakin kohtuullisesti, mutta poikkeuksiakin ilmeni. Äärimmäisyyteen mentiin esimerkiksi
Jyväskylässä, jossa kaikki
muut puolueet liittoutuivat
Perussuomalaisten kolmejäsenistä ryhmää vastaan ja
sulkivat sen kaikkien valmisteluelinten ulkopuolelle.
Jaossa ääniosuuttaan vähemmälle jääneitä Vihreitä
hyviteltiin ylimääräisellä
valtuuston varapuheenjohtajan paikalla.
Muiden valtuustoryhmien tahto oli, että Perussuomalaisten kannat
esitetään valtuuston kokouksissa. Ja kun sitten niin
tehtiin, alkoi valitus, että
asiat olisi pitänyt esittää
jo valmistelussa ja nyt vain

pitkitetään valtuuston kokouksia.
Kokousten pitkittäminenkin on vailla pohjaa: kokouskustannukset valtuutettua kohti olivat aikaisempaa
pienemmät, vaikka uuden
kunnan perustamistoimissa
virkoineen ja sääntöineen
askaroitiin useampikin iltapuhde. Kokouskustannukset
kyllä suurenivat, mutta sen
vuoksi, että suuret puolueet
halusivat kahdeksan jäsentä
ylikokoisen valtuuston; lisäpaikat he jakoivat keskenään - luonnollisesti.
Vähättelyä ja
naureskelua
Myös valtuustotyössä on ilmennyt käytänteitä, joita ei
olisi odottanut poliittisesti
vastuullisilta henkilöiltä.

TV-ohjelmassa kerrottiin
erityisesti Espoon valtuustosta, jossa Perussuomalaisten puheenvuoroja yleisesti häiritään välihuudoilla yms.; jopa valtuuston
puheenjohtajan kerrottiin
osallistuvan siihen. Pienempänä - vaan ei hyväksyttävänä - ilmiönä on ollut vähätellä tai suorastaan naureskella Perussuomalaisille
sekä henkilötasolla että varsinkin heidän esityksilleen.
Niin ikään puheaikarajoitukset näyttävän koskevan
vain Perussuomalaisia, eivätkä ainakaan suurimpien
puolueitten edustajia.
En ole voinut välttyä
ajatukselta, että esimerkiksi
Jyväskylän puheenjohtajistossa on sovittu nk. tiukasta
linjasta erityisesti Perussuomalaisten pysyttämiseksi

aiheessa. Sitä korttia on
ajoittain heiluteltu pelkästä heiluttamisen ilosta, kun
aihetta ei olekaan annettu.
Pari kertaa olen jopa jäänyt
ihmettelemään, eikö puheenjohtaja kuuntele puhetta lainkaan, vai olikohan jokin sana hänelle liian vaikea.
Vähättely on ilmennyt
myös äänestyksissä, joissa
erityisesti Jyväskylässä ovat
hyvätkin ehdotuksemme
kaavamaisesti kaatuneet
suurinumeroisesti 72 - 3; ehkä oli ”väärä sammuttaja”.
Näyttää siltä, että esityksiämme ei kannateta periaatteesta, eikä kantojamme saa
riittävästi esiin kuin hallinto-oikeuksissa. Sen jälkeen
voi aiheellisestikin muistuttaa, että olisi ehkä sittenkin
kannattanut kuunnella jo
päätöstä tehtäessä.

Kun on leikkiin ryhtynyt, pitää tuollainenkin
”nakkikioskiparlamentarismi” vain sietää. Eihän
se kerro Perussuomalaisten tekemisistä tai heidän
esitystensä hyvyydestä
yhtään mitään, poliittisten vastustajiemme intohimoista ja yhteistyökyvyttömyydestä sitäkin
enemmän.
Jopa henkilökohtaiset
loukkaukset on parasta
kuitata kommentilla: ”En
tunnistanut kirjoituksesta
itseäni, mutta se taisikin
kertoa kirjoittajan omasta asenteesta.”

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
piirisihteeri,
Jyväskylä

No: 3 • Helmikuu 2010

Suomalainen 17

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Valtiopäivät avattiin taas

Eduskunnan lehterit olivat täyttyneet kutsuvieraista.

Eduskunnassa avattiin uudet valtiopäivät 3.2.2010
perinteiseen
juhlavaan
tapaan. Joka neljäs vuosi Suomen kansa valitsee
eduskuntaan 200 kansanedustajaa, joista 199:llä on
äänioikeus. Puhemiehellä ei
ole äänioikeutta ollenkaan.
Eduskunnan vuotuista
työjaksoa kutsutaan valtiopäiviksi. Varsinaisessa
juhlatilaisuudessa istuntosalissa puhuvat perinteisesti
tasavaltamme presidentti ja
eduskunnan puhemies. Puheet peilaavat usein mennyttä ja tulevaa valtiopäiväaikaa sekä maamme taloudellista ja poliittista tilaa. Tilaisuuden jälkeen suuri joukko
arvokkaita kutsuvieraita
osallistuu yhdessä eduskun-

nan väen kanssa juhlalliseen
kahvitilaisuuteen, jossa on
tarjolla monipuolisia talon
herkkuja, niin suolaisen
kuin makean nälkäänkin.
Antti Valpas mukana
kolmatta kertaa
Antti osallistui juhlaan jo
kolmatta kertaa. Paikka on
miehelle tuttu, onhan hän
avustajan työssään joutunut
päivittäin kulkemaan eduskunnan tiloja ristiin rastiin.
Juhliin hän osallistui kansanedustaja Pentti Oinosen
avustajan roolissa. Presidenttiä Antti ei ole vielä ehtinyt tavata, mutta arvostaa
hänen läsnäoloaan juhlissa.
Kysyessäni paljon puhetta
aiheuttaneista eduskunnan

Antti Valpas ja Pietari Jääskeläinen tapasivat Eeva Kuuskosken.

säästöistä, on säästölinja
Antin mielestä hyvä asia.
- Turhaa matkustamista ja kalliissa hotelleissa
majoittumista näin laman
aikana on vältettävä. Viiden tähden hotellin muuttuminen kolmen tähden
hotelliksi ei matkustajien
mukavuutta ja tasoa laske
mihinkään.
Säästötoimet eivät avustajan toimintaan ole vaikut-

taneet lainkaan, mitä nyt
käyntikortteja ei enää saa
teettää kuin kaksisataa vuodessa. Valtiopäivien avajaisissa eduskunnan säästötoimet eivät näy, ovathan
nämä hienot juhlat vain kerran vuodessa ja niistä pitää
osallistujien saada nauttia
täysin rinnoin.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Presidentti Tarja Halonen piti puheen valtiopäivillä.

Yhteisvastuuta Suomesta
Valtiopäivien avauskeskustelussa
eduskunnassa 9.2.2010.
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron piti
kansanedustaja Raimo Vistbacka.
Edessä ovat lähes mahdottomat valtiopäivät. Hallitus
on politiikallaan onnistunut
jakamaan Suomen kansan
kahtia.
Köyhyysrajan alapuolella elää kasvava joukko
kansalaisia. Heistä lapsia
on yli 150 000. Voi vain kysyä mikä on heidän tulevaisuutensa? Nälkä on nälkää
ja köyhyys köyhyyttä, niin
Suomessa kuin Haitissakin.
Lapsiperheiden köyhyys
on kansallinen häpeä, johon on ripeästi puututtava.
Ei ole rahaa, vastaa hallitus.
Voisiko lapsilisään ajatella jonkinlaista porrastusta tai tarvehankintaa, jotta

rahat menisivät niille, jotka
tukea eniten tarvitsevat?
Kysymyksiä hallitukselle
Mihin ylipäätään on hävinnyt yhteisvastuu oman maan
kansalaisista? Vai mitä sanotte siitä, että vanhus voi
olla yli 2,5 vuotta kuolleena
omassa kerrostalokodissaan?
Entä miksi kunniakansalaistemme sotaveteraanien kuntoutusresurssit ovat
aina vain liian vähäiset?
Miksi omaishoidon tukea
ei siirretä Kelan kontolle, jotta kaikki omaishoitajat voisivat sitä tasavertaisesti hakea
asuinkunnasta riippumatta?

Kestämätön maahanmuuttopolitiikka
Rahaa kuitenkin riittää turvapaikanhakijoiden hyysäämiseen. Tänne lennätetään
veronmaksajien rahoilla
maailman ääriltä perheenyhdistämisen nimissä ankkurilasten sukulaisia ja kylänmiehiä.
Mikäli maahanmuuttopolitiikkaan ei pian saada
perustavaa laatua olevaa
muutosta, räjähtää tilanne
käsiin. Turvapaikkaturismi
on tehtävä kerta kaikkiaan
kannattamattomaksi.
Perussuomalaiset toivovat, että Suomi voisi olla ykkönen niin Euroopassa kuin
maailmalla jossain muussa
kuin turvapaikanhakijoiden
ja ankkurilasten avokätisessä rahoittamisessa.
Maatalous kriisissä
EU on ajanut perheviljelmäpohjaisen maataloutemme

pysyvään kriisiin. Yhä useampi talonpoika on joutunut ulosottomiesten kynsiin.
Niin sanotut torjuntavoitot
riittävät jo.
Metsäpuolella Kemerarahatkin ovat täysin riittämättömät.
Päätösvalta takaisin
EU on myös vienyt meiltä
päätösvaltaa ja me suorastaan tyrkytämme sitä pois
omilla mallioppilaslinjan
mukaisilla tulkinnoillamme.
Kyllä valta Brysseliin
kelpaa. Samoin raha, jota
sinne syydämme – esimerkiksi Iso-Britannian EUjäsenmaksupalautuksen
muodossa.
Tänäkin vuonna Suomi
heittää brittien puolesta sata miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon! Toivottavasti tähän asiaan saadaan
edes jotain järkeä näillä valtiopäivillä.

Loputon lista

Kansakunnan tila

Samaan aikaan oma kansa
kärsii.
Valtio keskittää palvelujaan muka niiden parantamisen nimissä. Reunaalueet autioituvat, kun
palveluja ei ole saatavilla.
Esimerkiksi poliisin näkyvyys on olematon.
Alempiasteinen tiestö
rapautuu. Haja-asutusalueiden jätevesiuudistuksella kuritetaan vähäosaisia.
Kuntatalous on ahdingossa.
Lista olisi lähes loputon.

Pääministerikin vain hamuaa lisävaltaa edustuksiaan lisäämällä, vaikka
omassa maassa olisi tekemistä.
Ministerienkin kannattaisi jalkautua mustien
autojen takapenkiltä muuallekin kuin maakuntakeskuksiin, jolloin paremmin
näkisivät kansakunnan tilan.

Ostovoimaa kansalle
Perussuomalaisten mielestä tässä taloudellisessa
tilanteessa kansalle olisi
annettava
ostovoimaa.
On luotava työpaikkoja
tukemalla kotimaista yrittäjyyttä.
Ei Suomi ole vielä valmis.

Jokainen ihminen
Perussuomalaiset toivovat,
että nyt alkaneilla vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä
hallituksenkin taholla syntyisi todellinen yhteisvastuu myös vähempiosaisesta
kansanosasta.
Me emme saa luopua
perinteisestä pohjoismaisesta hyvinvointivaltioperiaatteesta. Jokainen ihminen ja
elämä on arvokas.
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Vuosi vaaleihin -risteilyn aikatauluja
Pääseminaarin ohjelma lauantaina 6.3.
- klo 13.00

- klo 13.05

Timo Soini:

Kari-Pekka
Mäki-Lohiluoma:

- tilaisuuden avaus

- onko kunnilla
tulevaisuutta?

”Vuosi vaaleihin” –risteily 6.-8.3. lähtee Helsingin satamasta Viking Linen Gabriellalla
klo 17.30. Pääseminaari alkaa laivalla jo klo 13, eikä sitä kannata jättää väliin.

Tervetuloa Perussuomalaisten
”Vuosi vaaleihin” –risteilylle!
Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010, reitillä Helsinki – Tukholma - Helsinki, laivamme on Viking Linen M/S Gabriella.
Olemme sopineet terminaalin kanssa,
että he laittavat matkaliput kuoriin jokaisen nimellä viimeisen hyttijakolistan mukaan. Matkanjohtajamme Seppo Huhta
jakaa liput jokaiselle nimellä. Samalla on
ilmoittautuminen koulutusseminaareihin.
Lippujen jako alkaa noin klo 12.00. Löydät
meidät Katajanokan terminaalista tiskiltä
missä lukee ”Vuosi vaaleihin”. Olemme
tiskin takana klo 13.30 saakka, sen jälkeen
saapuvat saavat lippunsa Viking Linen infopisteestä terminaalista nimellänsä.
Lapselle ei tule omaa kuorta, vaan hänet merkitään aikuisen kuoreen lisänimenä, johon lasten matkalippu laitetaan.
LaivaJuna –50 % -kampanja
Laivamatkojen liityntämatkoihin voi hyödyntää kaikkia VR:n voimassaolevia alennusvaihtoehtoja: esim. ryhmä-, opiskelija-,
seniori- tai juniorialennus sekä Perhelippu.
Tarkempia tietoja: www.vr.ﬁ.
LaivaJuna-alennus koskee 2. luokan
meno- tai meno-paluumatkoja Turkuun
tai Helsinkiin ja se myönnetään 17 vuotta
täyttäneen alentamattomasta lipusta. Lippuja myyvät VR:n asemat, matkatoimistot
ja Viking Linen matkamyymälät. Junalippu on voimassa 2 päivää ennen ja jälkeen
laivamatkan.
Esitä junalippua ostettaessa ja junassa

matkustettaessa joko Viking Linen edestakainen reitti- tai risteilylippu tai Online-varausvahvistus maksetusta matkasta.
Alennuslippu on ostettava etukäteen (ei
junasta eikä vain paluumatkalle).
Osallistujatodistuksen saatte VR:ää
varten, kun ryhmästänne yksi ilmoittaa
yhteystietonsa (nimi ja osoite, puh.nro)
sekä niiden nimet jotka hyödyntävät VR:n
alennusta junalipusta Tiina Sivoselle sähköpostitse tiina.sivonen@perussuomalaiset.ﬁ.
Tiina toimittaa yhteystiedot Viking Linelle
joka toimittaa todistukset suoraan ao. yhteyshenkilöille.
Henkilötodistus
Kaikkien matkustajien on pyydettäessä
todistettava henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa voimassaolevalla henkilötodistuksella. Henkilötodistukseksi käy
ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti
tai kuvalla varustettu, 1.3.1999 jälkeen
myönnetty henkilökortti.
Lain vaatimat matkustajatiedot tarkistetaan lähtöselvityksessä. Viking Line voi
kieltäytyä kuljettamasta henkilöitä, joilla
ei ole tarvittavia asiapapereita.
Matkustaja on itse velvollinen selvittämään tarvittavat matkustusasiakirjat.
Mikäli viranomainen kieltää matkustajan
pääsyn maihin tai alukseen puutteellisten
asiakirjojen vuoksi, vastaa matkustaja hänelle tai varustamolle aiheutuneista kustannuksista sekä mahdollisesta paluumatkasta.

- klo 13.45

- klo 14.25

Mika Kuismanen,

Lauri Tarasti:

Valtiovarainministeriön
Kansantalousosaston
suhdanneyksikön
päällikkö

- vaalirahoituslaki nyt

- klo 15.00-15.30

- klo 16.15

hyttimajoitustauko

Tiina Elovaara:

(osallistujat saavat hytit käyttöönsä)

- nuori, nainen,
tamperelainen,
perussuomalainen,
valtuutettu

- klo 15.30
Timo Soini:

- klo 17.10

- Minun Eurooppani

Päätössanat

Koulutusseminaarit lauantaina 6.3.:
Pirkko
Ruohonen-Lerner:

Pertti Virtanen:

- Minulla on oikeus!

- Vaalitaistelu,
enemmän kuin luulet

Ossi Sandvik:

Lauri Heikkilä:

- Perussuomalaiset,
ketä ne on?

- kokoustekniikka ja
aloitteet

Lisätietoja: Seppo Huhta, puh. 040-516 4354

Näin löydät Katajanokan terminaaliin
Tampereelta/Hämeenlinnasta:

Hangosta:

Aja Hämeenlinnantietä Helsinkiin, seuraa
opasteita (laivankuva) Mannerheimintietä
pitkin aina keskustaan asti. Noin 5 km jälkeen olet Svenska Teaternilla heti Stockmannin jälkeen. Käänny vasemmalle (laivankuva) ja aja Eteläesplanadia pitkin kauppatorille, mistä seuraat opasteita Katajanokalle.

Aja moottoritietä, seuraa opasteita keskustaan (laivankuva). Kierrät Hietalahden
ja seuraat opasteita keskustaan Hietalahdenlaiturin kautta ja käännyt vasemmalle tunnelista Uudenmaankadun päähän
ja tulet Erottajalle, Svenska teatterille.
Seuraa laivaopasteita oikealla Eteläesplanadia pitkin kauppatorille mistä löydät
opasteet Katajanokalle.

Porista:
Kun tulet liikenneympyrään Pitäjänmäellä, seuraa opasteita keskustaan. Noin 1 km
jälkeen tulet Mannerheimintielle, jolloin
voit toimia yllä olevien ohjeiden mukaan.
Turusta:
Aja moottoritietä loppuun asti, seuraa
opasteita keskustaan. Kun tulet Mannerheimintielle noin 2,5 km:n jälkeen, seuraat
ylläolevia ohjeita (samat kuin Tampereelta).

Seppo Huhta:
- Median kohtaaminen,
miksi joku kuuntelisi Sinua?

Lahdesta/Porvoosta:

Hyvä tietää:

Aja moottoritietä Helsinkiin, seuraa keskustan opasteita (laivankuva) noin 1,5
km. Käänny oikealle (keskusta) ja aja
Varastokatua. Noin 1,7 km jälkeen tulet
Sörnäisten rantatielle, seuraa opasteita
keskustaan. Kun tulet pohjoislaiturille,
valitse oikea ajokaista ja opasteet Katajanokalle (laivankuva).

I päivä klo 17.30
lähtö Helsingistä
II päivä klo 09.40
saapuminen Tukholmaan
II päivä klo 16.45
lähtö Tukholmasta
III päivä klo 09.55
saapuminen Helsinkiin

Koulutusseminaarien ensimmäinen kierros
alkaa noin klo 17.15. Toinen kierros koulutusseminaareissa alkaa noin klo 18.15.
Ilmoittautuminen koulutusseminaareihin lippujen lunastuksen yhteydessä terminaalissa.
Buffet-illallisen kattausajat ryhmällemme ovat paikallista aikaa:
6.3 klo 20.30 kattaus, 7.3 klo 20.00 kattaus

Sunnuntain
aikatauluista
Sunnuntaina
voi
tutustua
Tukholmaan laivan aikataulun
mukaisesti. Sunnuntai-iltana
klo 18.00 luvassa yllätysshow.
Kaikki ajat ovat paikallisia.

No: 3 • Helmikuu 2010

Suomalainen 19

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Kesätyöpaikkojen arvonta
kohtelisi nuoria tasa-arvoisesti
Työttömyystilanne maassamme on heikkenemässä,
ja erityisesti nuorisotyöttömyys on pahentunut lyhyessä ajassa merkittävästi.
Pitkään jatkuessaan työttömyys aiheuttaa köyhyyttä,
jolla puolestaan on monia
haitallisia vaikutuksia elämänlaatuun.
Erityisesti
lapsiperheiden köyhyydellä voi olla kauaskantoiset
seuraukset. Rahan puute
kiristää tunnelmaa kotona,
harrastuksista joudutaan
tinkimään, ja lasten huoli
ja häpeä perheen tilanteesta
on usein suurta. Pahimmillaan taloudelliset ongelmat
synnyttävät yhä vaikeampia
ongelmia kuten masennusta, päihteiden liikakäyttöä
ja perheväkivaltaa.
Tutkimusten mukaan
työttömyys ja huono-osaisuus siirtyvät usein sukupolvelta toiselle: vanhempien työttömyys lisää nuorten
työmarkkinoille siirtymisen
vaikeutta. Myös vanhempien
sosioekonomisella
asemalla on selkeä yhteys
työttömyyden periytymiseen. Nuorten työttömyys
ja syrjäytyminen puolestaan
kulkevat käsi kädessä, ja

erityisesti työttömät nuoret
miehet ovat vaarassa ajautua pysyvästi yhteiskunnan
ulkopuolelle. Tämä tulee
kalliiksi paitsi inhimillisesti
myös taloudellisesti. Tutkimusten mukaan yhdestä
syrjäytyneestä koituu yhteiskunnalle jopa miljoonan
euron lasku.
Ylisukupolvista työttömyyttä ja siihen liittyvää
syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä ennalta antamalla
kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet saada
kesätyötä ja siten päästä
työelämään kiinni. Hyvät
kesätyöpaikat ovat usein
kiven alla, ja jokaiselle
nuorelle on tulevaisuuden
kannalta tärkeää saada työkokemusta ja mahdollisesti
"jalka oven väliin" sopivassa työpaikassa. Olisi siis
tärkeää, että kaikki hakijat
olisivat aidosti samalla viivalla töitä hakiessaan.
Porvoon
perussuomalaisten mielestä oikeudenmukainen tapa jakaa
kuntien kesätyöpaikat olisi
arpominen: tällöin kaikilla
nuorilla olisi taustaan katsomatta yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä. Olemme

■ 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

tehneet Porvoossa valtuustoaloitteen, jossa esitimme
siirtymistä arvontakäytäntöön. Lisäksi esitimme, että Porvoon kaupunki lisää
nuorten kesätyöntekijöiden
määrää talouskriisin aikana 50:llä vuosittain, ja että rekrytoinnit hoidetaan
mahdollisimman avoimesti
ja oikeudenmukaisesti.
Työpaikkojen arvonta kohtelisi kaikkia nuoria
tasa-arvoisesti, riippumatta
heidän suhteistaan ja perhetaustastaan. Käytännöstä ei koituisi kaupungille

ylimääräisiä kustannuksia,
mutta monelle nuorelle se
antaisi arvokkaan mahdollisuuden päästä elämässään
eteenpäin. Ensimmäinen
kesätyöpaikka voi tuoda
tullessaan parempia työllistymismahdollisuuksia myös
tulevina kesinä, ja työssä
luodut verkostot helpottavat usein myös vakituisen
paikan löytymistä valmistumisen jälkeen.
Arvontakäytäntö
ei
tuottaisi ongelmia sellaisten
työpaikkojen kohdalla, joiden täyttämiseen ei vaadita

erityistä ammattitaitoa, ja
mikäli työpaikka edellyttäisi kielitaitoa tai muuta
erikoisosaamista, voitaisiin
hakemuksista valita arvottavaksi vain ne, jotka täyttävät tarvittavat kriteerit.
Siten samantasoisilla hakijoilla olisi tasavertaiset
mahdollisuudet saada haluamansa kesätyö, ja työnantaja saisi työntekijän,
jolla on tarvittavat taidot
työn tekemiseen.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

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

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

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

Presidentistä poliittisten puolueiden syntipukki?
Vasta valmistuneessa Taxellin perustuslakikomitean
mietinnössä korostetaan
parlamentille eli eduskunnalle vastuunalaisen hallituksen
asemaa presidentin kustannuksella. Parlamentarismi
kuulostaa äkkiseltään ajateltuna varsin ylevältä, sillä valitsevathan kansalaiset eduskunnan suoralla kansanvaalilla, kuten presidentinkin,
mutta ääniä ei mene samassa
mittakaavassa hukkaan kuin
presidentinvaalissa, jossa
viimeksi yli puolitoista miljoonaa Sauli Niinistön äänestäjää ei saanut vastinetta
antamalleen äänelle.
Ketkä eivät ymmärrä?
Parlamentarismin suosiminen presidentti-instituution
sijaan perustuu ajatukselle,
että on väärin, kun hallitus
joutuu kantamaan ulkopoliittista vastuuta, vaikka
presidentti voikin sanella
tällä hetkellä hallitukselle,
miten asiat viime kädessä
hoidetaan.
Oikeasti asiassa ei ole
ongelmaa, koska perustuslaissamme todetaan, että

”Suomen ulkopolitiikkaa
johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”. Kansa
siis ymmärtää, ettei hallitus
voi olla vastuussa päätöksestä, josta presidentti viime kädessä päättää. Miksi
kuitenkaan poliittinen eliitti presidenttiä lukuun ottamatta ei ymmärrä tätä?
Parlamentarismia
parlamentarismin takia?
Parlamentarismia suositaan
yleensä sen selkeyden takia.
Suomessa parlamentarismin
edistämistä ei voi perustella
sillä, että parlamentarismi
selkiyttäisi kansalaisille poliittisia valta- ja vastuusuhteita. Meillä on vaalijärjestelmä, josta käytännössä
seuraa, että eduskunnassa on
paljon puolueita eikä esimerkiksi vain kaksi puoluetta.
Tulossa oleva vaalijärjestelmäuudistus vieläpä edistää
monipuoluejärjestelmän olemassaoloa, sillä se on entistä
oikeudenmukaisempi valtakunnallisesti pienille puolueille, jotka tällä hetkellä ovat
edustettuina eduskunnassa.

Hallituksessa ovat saattaneet olla yhtä aikaa mm.
vasemmistoliitto, Sdp, vihreät, kokoomus ja Rkp.
Onko tällainen koalitio
äänestäjän kannalta luontainen? Onko lopputulos
näitä puolueita äänestäneiden mielestä tyydyttävä?
Järjestelmämme hyvä puoli
on, että vaihtoehtoja vaaleissa riittää. Huonoa on,
että äänestäjän on hankalaa
edistää jotakin ideologista
kokonaisnäkemystä, sillä
monipuoluejärjestelmässä
kompromissit ovat varsin
laajoja, kuten olettaa sopii,
kun samassa hallituksessa
voivat olla edustettuina äärimmäinen vasemmisto ja
äärimmäinen oikeisto.
Tilanteen korjaa kuitenkin juuri vahva presidenttiinstituutio. Presidentillä on
aina takanaan yli puolet annetuista äänistä. Suomessa
ei ole äänestyspakkoa, kuten joissakin maissa, mutta
siitä huolimatta presidentinvaalin toisella kierroksella,
jolla kansalla on valittavanaan vain kaksi vaihtoehtoa, äänestysprosentti
oli viimeksikin 77,2. Se on

lähes 10 prosenttiyksikköä
enemmän kuin eduskuntavaaleissa 2007.
Liikaa valtaa, mutta
kenellä?
Nykyisellä pääministerillä
on enemmän valtaa kuin
presidentillä, vaikka hänen
puolueensa keskusta sai
eduskuntavaaleissa 2007
vain 640 428 ääntä, kun
taas Tarja Halonen sai jo
presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella 2006
1 397 030 ääntä. Keskustan
kannatus eduskuntavaaleissa oli 23,1 %, kun Halosen
kannatus jo presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella oli 46,3 %. Toisella
kierroksella Halosta vastusti lähes puolet äänestäjistä,
mikä oli ehkä yllättävää hänen ensimmäisen kierroksen
kannatukseensa nähden,
mutta valituksi tuli kuitenkin henkilö, jolla oli eniten
aitoa kannatusta. Joka ainut kerta presidentiksi on
toisella kierroksella valittu
henkilö, jolla jo ensimmäisellä kierroksella on ollut
eniten kannatusta.

Presidentin tappio
poliittisten puolueiden
voitto?
Johtuuko poliittisen eliitin
into muuttaa perustuslakiamme lopulta siitä, että
sitä häiritsee se, miten presidentti voi nauttia varsin laajaa kannatusta verrattuna
siihen, miten laajaa kannatusta tämänhetkiset poliittiset puolueet tosiasiallisesti
nauttivat? Uskooko joku
oikeasti siihen, että tilanne
korjaantuisi presidentti-instituutiota heikentämällä?
Presidentti-instituution heikentämisessä on kyse suurten puolueiden itse aiheuttamasta parlamentarismin
rappiotilasta.
Jos jokin uudistus perustuslakiin pitäisi tehdä, olisi
se, ettei presidentin kausia
tulisi rajoittaa, sillä mahdollisuus pyrkiä uudestaan
presidentiksi kannustaisi
presidenttiä aktiivisempaan
toimintaan.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja,
MEP Timo Soinin kotimaan
avustaja

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
MIKKELI

KAINUUN PIIRI

Valtuutetuilla oltava riittävästi aikaa
tutustua esityslistoihin

Päätös jäsenäänestyksestä

Mikkelissä, kuten muuallakin, on kaikkien puolueiden valtuutettujen tahoilta
tullut lehdissä ja keskusteluissa esillä, että heille ei
jää tarpeeksi aikaa perehtyä
valtuustojen kokouksissa
esille tuleviin asioihin. Kuukauden ensimmäisen maanantain ollessa perinteisesti
valtuuston kokouspäivä,
tulevat esityslistat vasta
edellisenä torstaina. Perjantai ja maanantai ovat usein
työpäiviä, eivätkä asiantuntijat ja virkamiehet ole tavoitettavissa viikonloppuna. Useat valtuutetut saavat
elää myös viikonloppuisin
perhe-elämää.
Ei ihme, että monet
valtuutetut ajattelevat ja
tekevät vain niin, kuin ryhmänjohto ilmoittaa. Parempaa tietoa ei ole. Vastuu
päätöksistä on kuitenkin
kaikilla valtuutetuilla yksilöinä, ja usein käsitellään
todella suuria asioita. Siksi
valtuutetuille olisi välttämätöntä varata riittävästi
aikaa siihen tietoon perehtymiseen, jota virkamiehet
ja muut toimihenkilöt ovat
saattaneet valmistella jopa
kuukausia. Usein tarvitaan
aikaa myös puolueettoman, oman tiedon hankki-

Mikkelin valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Siitari.

miseen. Tämä pidennetty
aika mahdollistaisi myös
kuntalaisten kuuntelemisen
ja saattaisi vähentää virheratkaisuja.
Kyseessä on vuosien
saatossa kehittynyt tapa toimia, joka ei ole kenenkään
eduksi monimutkaistunees-

sa yhteiskunnassa. Oikea
tapa saattaisi olla valtuutetuille varattava tutkintaaika suhteessa virkamiesten
valmisteluun tai muulla tavalla isoissa asioissa valtuutettujen perehdyttäminen jo
valmisteluvaiheessa. Näin
onneksi jo jossain määrin

tehdäänkin, mutta ei järjestelmällisesti, tapana
toimia.
Pienenä
askeleena
kohti parempaa päätöksentekoa Mikkelin Perussuomalaiset esittivät
valtuuston kokouksessa
1.2.2010, että perehtymismahdollisuutta pidennettäisiin viikolla. Se melkein kolminkertaistaisi
nykyisen perehtymisajan.
Teknisesti asia on varmasti ratkaistavissa kaikissa kunnissa, kunhan
se kuuluisa ”yhteinen
tahto” vaan löytyy.
Aloitteen
tekivät
Mikkelin valtuuston perussuomalaiset jäsenet
Markku Siitari, Timo
Hirvonen ja Pertti Lehtinen. Nyt odotamme
mielenkiinnolla, ovatko
suurpuolueiden valtuutetut niin viisaita, että
heille pari päivää päätöksentekoon riittää, asiaan
kuin asiaan. KD kannatti
aloitetta. Tämä aloite toimisi varmasti kunnassa
kuin kunnassa.

Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta on kokoontunut Paltamossa ja päättänyt vaalilain mukaisesti
toteuttaa piirin alueella jäsenäänestyksen, jolla jäsenäänestyksellä jäsenet valitsevat ehdolle vuoden 2011 eduskuntavaaleihin neljä kainuulaista perussuomalaista ehdokasta.
Jäsenäänestykseen jouduttiin, koska piirin jäsenyhdistykset määräaikaan (31.01.2010) mennessä ehdottivat
enemmän ehdokkaita mitä on täytettäviä paikkoja.
Piiritoimikunta päätti toteuttaa jäsenäänestyksen postiäänestyksenä 25.03 – 07.04.2010 välisenä aikana. Vaalilautakuntana toimii piirin työvaliokunta.
Perussuomalaiset osallistuvat tuleviin eduskuntavaaleihin
Oulun vaalipiirissä omana vaaliliittona ja täydellä kahdeksantoista ehdokkaan listalla. Perussuomalaisten Oulun piiri
asettaa listalle neljätoista ehdokasta ja Kainuun piiri siis neljä.
Ehdokasasettelun vahvistaa Perussuomalaisten Kainuun piirin kevätkokous huhtikuun lopulla.
Nuorisojaosto perusteilla
Piiritoimikunta käsitteli ja vahvisti Perussuomalaisten
Kainuun piirin nuorisojaoston säännöt ja päätti jatkotoimenpiteistä. Päätöksen mukaan nuorisojaoston (sääntöjen
mukainen virallinen nimi on PS-nuorisojaosto) toimintaan
mukaan tulevat nuoret pitävät lähiaikoina perustamiskokouksen, jonka jälkeen varsinainen toiminta voi alkaa.
PS-nuorisojaoston tarkoitus on sääntöjen mukaan ”koota yhteen kainuulaisia, valveutuneita ja elämäntavoiltaan
säännöllisiä 14 – 25 vuotiaita nuoria vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitsevien epäkohtien poistamiseksi ja nuorille
tärkeiden asioiden huomioimiseksi kunnallisessa, valtakunnallisessa ja muussa päätöksenteossa kestävien ja laajasti
hyväksyttyjen perusarvojen pohjalta.”
Pentti Kettunen, piirin puheenjohtaja

LAPIN PIIRIN KEVÄTKOKOUS
Teksti ja kuva:
Marja Hämäläinen
varavaltuutettu
Mikkeli

Perussuomalaisten Lapin piirin kevätkokous Rovaniemellä
sunnuntaina 14.3.2010 klo 14.00 alkaen. Kokouspaikkana
Hotelli Scandic (Koskikatu 23). Esillä sääntömääräiset asiat
sekä ehdokasasettelu. Piiritoimikunta kokoontuu jo klo 11.00.
Paikalla puolueen puheenjohtaja Timo Soini. Kahvitarjoilu.

HELSINKI

Kirjasto toimii hyvinvoinnin edistäjänä
Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Nina Huru
vastaili yleisön kysymyksiin
kirjastojen lakkauttamisesta
ja säästölistasta. Nina Huru
kertoi, ettei Perussuomalaisten valtuustoryhmä kannata
kirjastojen sulkemisia, eikä
valtuustoryhmä kannata
ylipormestari Jussi Pajusen
säästölistaa.
Vallilan
kirjastossa
14.1.2010 järjestettyyn keskustelutilaisuuteen "Kirjailijat kirjaston puolesta"
oli saapunut paikalle runsaslukuinen yleisö keskustelemaan valtuutettujen
kanssa kaupungin kirjastojen lakkauttamisaikeista.
Tilaisuuden aluksi arkkitehti Juha Leiviskä kertoi
kirjaston suunnittelutyöstä.
Vallilan kirjastossa vierailee
vuodessa useita turisteja ja
ulkomaisia arkkitehtiopis-

kelijaryhmiä. Kirjailijapaneelissa keskustelivat kirjailijat Kristina Carlson, Anja
Snellman, Suvi Ahola ja
Antti Nylén. Sen jälkeen tilaisuudessa esiintyivät Freeman ja Tumppi Varonen.
Keskustelutilaisuus huipentui kaupunginvaltuutettujen paneeliin. Paneelissa

kaupunginvaltuutetut kertoivat kielteisen kantansa
kirjastojen lakkauttamiseen. Valtuutettu Nina Huru totesi, että hyvinvoinnin
pitää jakautua tasaisesti
kaupungeissa, se on tasaarvoa. Osa hyvinvointia on
lähipalvelujen saatavuus.
Sitä ovat myös kirjastot - ei

vain henkisenä pääomana
vaan kirjasto voi toimia
myös liikunnallisen kulttuurin edistäjänä. Esimerkiksi
Roihuvuoren kirjastossa
lainataan urheiluvälineitä ja
siellä kirjastorakennuksen
yhteydessä toimii hammashoitola. Kirjasto on yhteiskunnan sivistyksen mitta ja

kirjasto voi olla paikka mihin paeta ja uppoutua kirjaston rauhaan.
Säästölistalla, jossa nämä kirjastot ovat, on arvioitu saavutettavan säästöt,
jotka vastaavat kaupungin
budjetista noin 0,2 %. Tämä arvio esitettiin kyseisessä tilaisuudessa. Tältä osin
saavutettava säästö kirjastojen lakkauttamisesta on
lakkautuksesta aiheutuvaan
haittaan nähden todella pieni. Tilaisuudessa esitettiin,
että kaupunkien yksiköille
olisi asetettu erittäin tiukka
aikataulu säästöjen löytämiseksi. Onko käytännössä
kaupungin yksiköissä vain
otettu käyttöön vanhat aikaisemmat suunnitelmat,
jotka eivät ole menneet
edellisellä kerralla läpi?
Valtuutetut toivat keskustelussa esiin huolensa

Helsingin virkamiesvallasta
ja toivoivat kaupunkilaisten aktiivisuutta. Yhtenä
kansalaisten aktiivisuuden
osoituksena voidaan pitää
tätä Peli Seis toimikunnan
Vallilan kirjastossa järjestämää asukkaiden kuulemistilaisuutta.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu
Nina Huru kertoi läsnä
oleville Helsinkikanavasta,
josta voi seurata valtuustojen istuntojen videotaltiointeja. Helsinkikanava löytyy
osoitteesta: www.helsinkikanava.ﬁ.
Jorma Nordlin
1. varapuheenjohtaja
Kallion Seudun
Perussuomalaiset
Nina Huru
valtuutettu
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■ PUOLUEHALLITUS

Lahden talous vuotaa
edelleen pahasti
Lahden Perussuomalaiset ry
ihmettelee edelleen Lahden
kaupungin talouden menoylityksiä. Lastensuojeluohjelman budjetti ylittyi vuonna
2009 peräti 0,8 miljoonalla
eurolla. Tämä osoittaa, etteivät palvelujen odotustarve
ja talous ole toimialan osalta hallinnassa.
Lahden Perussuomalaiset ry esitti Lahden kaupungin tämän vuoden talousarvion valmisteluvaiheessa,
muun muassa että lastenkotipalveluiden taso on
turvattava ja tähän liittyen
järjestö ja valtuustoryhmä
esittivät 132 000 euron korotusta budjettiin. Tätä kaupunginhallitus ei kuitenkaan
hyväksynyt. Viime vuoden
menojen ylitys osoittaa, että
korotustarve on ilmeinen.

Lahden kaupunki siirsi vuoden 2009 budjetissa
470 000 euroa lasten ja
nuorten sosiaalipalveluiden
omasta tuotannosta ostopalveluiden piiriin. Lahden
Perussuomalaiset ry toteaa,
ettei tuottajasta ostajaksi
siirtyminen ole alkuunkaan
onnistunut tältä osin Lahdessa. Ostopalvelut ovat
osoittautuneet hinnaltaan
kalliimmiksi kuin oman
tuotannon palvelut. Tässä
yksi syy lastenhuollon suureen alijäämään.
On pelättävissä, että lastensuojelun kasvava
määrärahantarve ja budjetin leikkaaminen tältä osin
aiheuttaa hallitsemattoman
menoylityksen myös tänä
vuonna.
Liikuntamäärärahojen
leikkaus iskee
urheiluseuroihin
Lahden liikuntatoimi on
pakotettu myös ylisuuriin
menoleikkauksiin. Liikuntatoimi joutuu tämän vuoksi turvautumaan satojen
tuhansien eurojen lisätalousarvioon. Samanaikaisesti liikuntatoimi joutuu
leikkaamaan urheiluseurojen avustuksia sekä sali- ja
hallivuorojen käyttötukia.
Lahden
Perussuomalaiset ry huomauttaa tämän
johtavan vapaaehtoistyötä
tekevien seurojen talousahdinkoon.
Lahden Perussuomalaiset
ry ehdotti Lahden kaupungin tämän vuoden talousarvion valmisteluvaiheessa,
että liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon varataan täksi vuodeksi
780 000 euroa, kun vastaava
määräraha oli vuonna 2009
yhteensä 774 000 euroa.
Lahden Perussuomalaiset ry tuomitsee budjetoinnin, jossa epärealististen
määrärahaleikkausten maksajiksi joutuvat urheiluseurat. Nyt muulta liikuntatoimelta puuttuvia rahoja
nipistetään seuroilta.

Hutilointi
kosteusvaurioiden
osalta jatkuu
Lahden Perussuomalaiset ry ihmettelee Lahden
kaupungin rakennustoiminnan jatkuvia kosteus- ja homeongelmia.
Paavolan terveysaseman
ongelmat olivat tiedossa
kymmenen vuotta ennen
kuin työsuojelupiiri pakotti saneeraustoimiin.
Kivimaan
koulun
kosteusvaurioita jouduttiin korjaamaan huolimattoman suunnittelutyön ja puutteellisen rakennusvalvonnan vuoksi
kolmeen kertaan.
Nyt ongelmat jatkuvat Launeen koululla,
jossa on todettu ongelmien syyksi vesivahinkojen
puutteellinen korjaus.
Lahden Perussuomalaiset ry korostaa jälleen,
että kaupungin kiinteistöpalvelu epäonnistuu
toistuvasti ja odottelee
kaikessa rauhassa työsuojelupiirin puuttumista henkilöstön ja koululaisten terveysoireiluun.
Järjestön mielestä epäonnistumisen syyt eivät
voi olla ammattitaidon
puutteessa, vaan välinpitämättömyydessä. Nyt
on aika puuttua kovalla
kädellä kiinteistöpalvelun toimialaan tältä osin.
Kahden uuden rakennuttajavalvojan palkkaaminen ei riitä estämään
alihankkijoiden Lahden
kaupungille aiheutuvia
rakennusaikaisia virheitä ja vahinkoja. He eivät
pääse alihankkijayritysten sisään valvomaan itse
tuotantoa.
Lääkkeeksi Lahden
Perussuomalaiset
ry
vaatii kiinteistöpalvelun
vastuuhenkilöiden vaihtamista, valvontamenetelmien muuttamista ja
välinpitämättömyyden
karsimista organisaatiosta. Tulosvastuu tarkoittaa myös laatuvastuuta.

Etelä-Pohjanmaan kevätkokous 17.4.
Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piirin sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 17.4.
klo 12 alkaen Jalasjärvellä
Osuuspankin kerhotiloissa
osoitteessa Keskustie 20,
61600 Jalasjärvi.

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 040-8200 465

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

Paikalla Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo Vistbacka
ja puolueen edustajina puoluesihteeri Ossi Sandvik ja
puolueen 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.

HUOM. Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät,
joten esityslistalla myös
vaaliasiaa.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

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
Pääskyntie 9, 16300 Orimattila
Puh: 040-507 3305
seppo.venesjarvi@pp1.inet.fi

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

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

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Vesa-Matti Saarakkala
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
Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Jalasjärvi
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Lauri Heikkilä

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

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

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

PIRKANMAA

Reijo Hongisto

Majakkakatu 8, 39700 Parkano
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi

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

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

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

Maria Lohela

ETELÄ-POHJANMAA

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Lahden tuottavuusohjelmasta
ei saa tulla pelkkää leikkauslistaa
Lahden Perussuomalaiset
ry tukee Lahden kaupungin tuottavuusohjelman aikaansaamista. Siitä ei saa
kuitenkaan tulla tuottavuuden nimissä tehtyä palveluiden leikkausluetteloa.
Tähän mennessä Lahden
kaupunginvaltuutetuille esitelty tuottavuusohjelman
runko ei sisällä kuitenkaan
mitään käytännön toimia,
vaan ohjelma on lähinnä
luettelo korkealentoisista
tavoitteista.
Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että ohjelmaan sisältyvät käytännön
toimet on esitettävä mahdollisimman pikaisesti valtuustoryhmille, jotta ohjelma
ennätetään käsitellä hyvässä
järjestyksessä sekä ryhmissä
että kunnallisjärjestöissä.
Valtuusto ei saa päättää pelkästä periaateohjelmasta.
Tuottavuusohjelmasta
on järjestettävä myös kattava yleisötilaisuus, jossa
veronmaksajat saavat tietoa aiheesta ja voivat antaa
palautetta. Riittävän kattavaa tietoa on jaettava myös
tiedotusvälineiden kautta.
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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

Pj Reijo Ojennus

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

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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PERUSSUOMALAISET NUORET

OULUN PIIRI

Perussuomalaisten Nuorten
kevätkokous ja energiaseminaari
Kuopiossa 20.-21.3.

Aikataulussa ollaan

Perussuomalaisten Nuorten
sääntömääräinen kevätkokous pidetään Kuopiossa,
Sokos Hotel Puijonsarvessa
(Minna Canthin katu 16,
70100 Kuopio) lauantaina
20.3. klo 14.00 alkaen.
Esityslistalla sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös
2009. Kokous kestää klo
18.00 saakka, jonka jälkeen
vapaamuotoista illanviettoa
yhdessä.

Puolueen edustajana
tilaisuudessa vierailee kansanedustaja, Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Pentti Oinonen.
Sunnuntaina 21.3. klo
11-15 jatkuu samassa paikassa Perussuomalaisten
Nuorten energiaseminaari.
Paikalle on alustavasti tulossa asiantuntijoita energiateollisuudesta ja Luonnonsuojeluliitosta. Odotettavissa on värikäs keskustelu!

Ilmoittautumiset kokoukseen, seminaariin sekä
yömajoitukseen toiminnanjohtaja Heikki Tammiselle
osoitteeseen toiminnanjohtaja@ps-nuoret.net.
Nuorisojärjestö kustantaa yöpymisen 30:lle ensimmäiselle ilmoittautuneelle.
Heikki Tamminen,
Toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry
Puh. 044 301 9791

OULUN PIIRI

Oulun yliopiston kohtalo
Perussuomalaisten Oulun
piiri otti kantaa Oulun yliopiston kohtaloon:
Valtioneuvoston on lisättävä rahoitusta Oulun
yliopistolle sen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. Opetusministeriö
lupasi yliopistouudistusta
läpivietäessä uudistuksen
tavoitteita ja keskeisiä vaikutuksia määrittäessään, että valtio takaa jatkossakin
kaikille yliopistoille riittävän perusrahoituksen, jon-

ka kehitys sidotaan kustannustason nousuun. Lisäksi
OPM lupasi työntekijöille,
että kun yliopistot tulevat
valtion tilalle työnantajiksi,
niin henkilöstön asema turvataan muutosvaiheessa.
Miten on siis mahdollista, että Oulun yliopisto
ilmoittaa yt-neuvottelut
tarpeellisiksi 1600 henkilön
kohdalla ja 180 henkilötyövuoden vähennystarpeen
uudessa julkisoikeudellisessa yliopistossa, jossa

lähes 70 % rahoituksesta
tuli vuonna 2008 valtiolta?
Suurta muutosta ei vuodessa ole voinut tapahtua.
Hallitus petti yliopistomaailman ja jakoi Ouluunkin luvattuja toimintarahoja Aalto-yliopistolle. Oulun
alue tarvitsee pitkälle kehitettyjä tuotteita globaalin
kaupan tarpeisiin, mutta innovaatiotoiminta ei kehity
ilman asiantuntevaa tukea
tehtäväänsä omistautuneelta henkilökunnalta.

LAHTI

KHO:lle valitus Lahden lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmasta
Kaupunginvaltuutettu Harri
Nieminen (ps) on valittanut
Kouvolan hallinto-oikeuteen
Lahden kaupungin lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta. Nieminen katsoo valituksessaan,
että suunnitelma ei täytä
lain asettamia edellytyksiä.
Uuden lain mukaan suunnitelma piti laatia kaikissa
Suomen kunnissa viime vuoden loppuun mennessä.
Niemisen mielestä Lahden suunnitelman pohjana
olisi tullut käyttää kahta
kuntaliiton teettämää asiantuntijalausuntoa, jotka on
laadittu kunnille ohjeeksi.
Niemisen mielestä kaupungin muita asiaan vaikuttavia
hallintokuntia ei myöskään
ole kuultu riittävästi suunnitelmaa laadittaessa.
Valituksessa todetaan,
että Lahden sosiaali- ja ter-

veyslautakunnan olisi tullut
palauttaa keskeneräiseksi
katsottava suunnitelma takaisin sitä työstävälle työryhmälle uudelleen valmistelua varten.
Valituksessa luetellaan
joukko suunnitelmaan liittyneitä käsittelypuutteita.
Nieminen toteaa, etteivät
lain edellytykset täyty, koska Lahden kaupungin budjetissa ei ole osoitettu riittäviä määrärahoja suunnitelman toteuttamiseen. Samoin valituksessa todetaan,
etteivät lastensuojelulain
määrittämät henkilöstön
kelpoisuusvaatimukset täyty kaikilta osin Lahdessa.
Kaupunginvaltuutettu
Harri Nieminen kohdistaa
valituksensa myös Lahden
kaupunginhallituksen toimintaan. Hän toteaa, että
kaupunginhallituksen olisi

tullut palauttaa lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma asetetulle kaupungin
työryhmälle takaisin, kun
valmistelun puutteet tulivat
hallitukselle tiedoksi muun
muassa tehdyn valtuustokyselyn yhteydessä.
Lahden Perussuomalaiset ry:n yhteydessä toimii
oma lastensuojelusuunnitelmaan paneutuva työryhmä,
joka on ollut ahkerasti yhteydessä Lahden suunnitelmasta vastaaviin viranhaltijoihin. Työryhmää johtaa
valtuutettu Harri Nieminen.
Perussuomalaisten työryhmä toteaa, ettei Lahden
kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman puutteita ole korjattu,
vaikka niistä on neuvoteltu,
joten Nieminen teki puutteista valituksen Kouvolan
hallinto-oikeuteen.

Perussuomalaiset Oulun
piiri ry:n piiritoimistolla
riitti viikolla 6 talkootyötä useammalle henkilölle,
sillä postitimme eduskuntavaaliehdokkaiksi
aikovien ehdokaslistat
neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen jäsenillemme.
Äänestysaika jäsenvaaleissa on 22.-26.2. 2010.
Samassa kuoressa vaaliasiakirjojen kanssa menivät myös muistutukset
lähestyvistä Osuuskauppa Arinan ja OP-ryhmän
edustajistovaaleista, sekä
tiedotteet yhteydenottopyynnöin toiminnan kehittämiseksi ja vielä kaino
pyyntö lahjoituksista toimintamme tukemiseksi.
Olemme aikataulussa
vaalivalmistelujen suhteen, sillä piiritoimikunta esittää valittavaksi ensimmäiset 10 ehdokasta

piirin kevätkokouksessa,
joka pidetään huhtikuun
loppuun mennessä. Tämän
jälkeen tarjoutuu vielä neljälle ehdokkaaksi aikovalle
mahdollisuus lunastaa paikkansa lopulliseen Oulun piiri ry:n ehdokaslistaan. Joten
peli ei ole vielä menetetty
kenenkään osalta.
Oulun vaalipiiristä ehdokkaita asetetaan kaikkiaan 18, joista Oulun piiristä
14 ja Kainuun piiristä 4.

Piiritoimistolla olivat
töissä mm. kuvassa olevat
piiritoimikunnan jäsenet
Ville Vähämäki (pöydän takana) ja Seppo Veikanmaa,
sekä heidän lisäkseen ennen
kuvan ottamista poistuneet
Oulun perussuomalaisten
pj. Raimo Rautiola, piirin
pj. Ahti Moilanen ja vielä
kuvan ottanut piirin toiminnanjohtaja Jari Pirinen.
Teksti ja kuva: Jari Pirinen

Esilletulo Zeppeliinissä
Perussuomalaisten Oulun
piiri ry avasi vuoden esiintymistapahtumat Kempeleen ostoskeskus Zeppeliinissä lauantaina 13.2.
Tapahtuman alullepanijana toimi Kempeleen
kunnavaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen Jussi
Pellikka ja mukana olivat
piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen, piirisihteeri
Nina Karjalainen, Oulun
perussuomalaisten puheenjohtaja Raimo Rautiola ja piirin toiminnanjohtaja Jari Pirinen.
Päivä sujui rattoisasti
tapahtumasta kiinnostuneiden kanssa keskustellen, perussuomalaisten
materiaalia sisältäneet

kassit tarttuivat kymmenien
juttusille antautuneiden
mukaan. Suunsa makeaksi
saaneet toivottivat meidät
uudelleenkin tervetulleiksi.
Paikka todettiinkin luontevaksi tapahtumien pitoon,
joten jatkossa pyrimme

esiintymään siellä lähestyvien vaalien tiimoilta säännöllisesti.
Kuvassa vasemmalta alkaen Nina Karjalainen, Ahti
Moilanen ja Jussi Pelikka.
Teksti ja kuva: Jari Pirinen

HÄMEENLINNA

Mielenilmaus vanhusten puolesta
Oikeutta vanhuksille -mielenilmaus
17.3.2010 Hämeenlinnan torilla.
Vaadimme, että:
- kunnallisten ikäihmisille tarkoitettujen
hoitopaikkojen alasajo on lopetettava
- perushoidon taso saatava sivistysvaltion
tasolle
- geriatrista osaamista lisättävä

- omaishoidolle annettava lisää tukea ja
vapaapäivät taattava
Toivon runsasta osanottoa. Ei ole syytä olla hiljaa, vaan vaatia ikäihmisille ihmisarvoista hoitoa.
Kokoonkutsuja,
Marianne Koivisto, 050 325 9821

KANTA-HÄMEEN PERUSSUOMALAISET

Tervetuloa kevätkokoukseen
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n jäsenet ja kaikki toiminnasta kiinnostuneet
toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen
sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jo-

ka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 17.00
Cafe Reskassa.
Hallitus
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VAPAA SANA

Suomalainen kulttuuriperintö

”Kel` aarre on, se aarteen
kätkeköön”, lausahdus ei sovi lainkaan käsiteltäessä suomalaista kulttuuriperintöä
kristikansan näkökulmasta.
Vuonna 2003 astui voimaan uusi uskonnonvapauslaki. Sen perusteluissa
todetaan: ”Uudistuksen
tarkoituksena ei ole muuttaa koulujen käytäntöjä
uskonnollisten päivänavauksien, jumalanpalvelusten
ja kristilliseen perinteeseen

kuuluvien juhlien osalta”.
Tätä lakia on tulkittu hyvin
usein väärin painottamalla
uskonnonvapautta negatiivisesti; oikeutta kieltäytyä
uskonnon harjoittamisesta. Oikeus jumalanpalveluksesta kieltäytymiseen
omantunnon syistä on, kun
taasen kristilliset juhlatraditiot ovat osa suomalaista
kulttuuria – ei uskonnon
harjoittamista, kuten mietinnössä todetaan.

Niinpä jouluevankeliumi
ja suvivirsi ovat osa suomalaista kulttuuriperinnettä,
jolloin niiden sisällyttäminen koulun juhlaan ei tarvitse eikä edellytä siunauksen
pyytämistä oppilaiden huoltajilta. Ruokarukouksen
kieltäminen kouluruokailun
yhteydessä loukkaa sitä haluavien uskonnonvapautta
– ei suinkaan niitä, jotka
eivät ruokarukousta halua
lausuttavan.

Uskonnonvapaus on positiivinen oikeus. Jokaisella
on oikeus, ja mielestäni
jopa velvollisuus, tutustua
kulttuurillisiin juurimme,
erityisesti maahanmuuttajien, kuuluivatpa he mihin
uskontokuntaan tahansa.
Integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan heikkenee, jos maahanmuuttajat
eristetään yhteiskuntamme
keskeisistä arvotraditioista.
Mikäli emme itse tunnusta
ja arvosta omaa uskonnon
perinnettämme, onko silloin
ihme, etteivät tänne saapuneetkaan sitä arvosta.
Koulukasvatuksen tavoitteena perusopetuslaissa
mainittu lause: ”tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen
ja eettisesti vastuukykyiseen
yhteiskunnan jäsenyyteen”,
jää ontoksi fraasiksi, mikäli
lauseen sisältöä ei kyetä edes
määrittelemään. Oikean ja
väärän raja on monesti häilyvä. Rajan selkeyttämiseksi
tarvitaan maailmankatsomuksellisesti määriteltyjä
arvoja. Suomalaiseen kulttuuriperintöön sisältyy kristillinen usko arvoineen eikä
niitä tarvitse piilotella saati
hävetä.

Olli Sademies
Koillis-Helsingin
Perussuomalaiset ry

Käy lämmin henkäys
talvisäässä
Ulkona kiristyy pakkanen. Ollaan taas lähellä ulkonaliikkumiskieltoa, joka on -25. Sääkartat näyttävät tilanteen jatkuvan korkeapaineen myötä kylmänä, kuten ennen vanhaan. Idässä on laaja korkeapaine, joka pukkaa
Siperian hyiset ilmat tänne. Lännessä Atlantin lämmin ja
kostea matalapaine sataa lumensa ja vetensä Norjan tuntureille. Siitä vapautuu lämpöä, joka länsituulen mukana
kulkeutuu Länsi-Lappiin. Tosin ei kovin herkästi tässä
tilanteessa, sillä tuulet ovat yleensä etelästä.
Täällä Suomessa Ilmatieteenlaitoksen ja Helsingin
yliopiston ilmastonmuutostutkimuslaitokset päätyivät
lanseeraamaan julkisuuteen ennusteen, jossa arvellaan
ilmaston lämpenevän tällä vuosikymmenellä niin, että
maksimissaan vuoden keskilämpö olisi lopulta 9 astetta
nykyistä korkeampi. Tämä malli sopii kuin nakutettu
”lätkämailahypoteesiin”.
Toinen esimerkki loistavasta tiedotuksesta on Tiede
1/2010 lehdessä. Siinä on artikkeli, jossa korein kuvin
todistellaan sateiden ja lämpötilojen muuttuvan Euroopassa siten, että Suomesta tulisi Euroopan ruoka-aitta.
Artikkelin mukaan osia Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta kuivuisi viljelyskelvottomaksi. Onpa melkoinen arvio.
Täällä pitää sen mukaan kiireesti raivata metsittyneet
pakettipellot taas tuotantoon. Mielessä käy lämmin ailahdus, kun muistelee paria viimeistä leutoa talvea. Toivo myös herää, kun lukee noita ennusteita lämpenevästä
ilmastosta. Ja todella täytyy olla tyytyväinen siitä, että ilmasto on lämmennyt vuodesta 1880 lähtien jopa
0.8°C. Lämpeneminen on aiheuttanut sen, että näinkin
pohjoisilla alueilla on kohtalainen elintaso. Nyt on kuitenkin niin, että lämmityksestä vastuussa olevat harovat
hiuksiaan, yrittäessään saada hiilen palamaan ilman hiilidioksidin syntymistä!
Vai pitäisiköhän noita ennustuksia sittenkään uskoa.
Toisaalta tekisi mieli, sillä tähän kylmään on jo kyllästynyt. Tässä ilmaston lämpenemistä odotellessa pitää
lisätä puita takkaan, jotta sisällä riittäisi lämpöä.

Eelis Pulkkinen
Raanujärvi

Kuntalakia muutettava!

Paras vai Pahin?

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Hallitus huolehtii kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä edustaa lakisääteisesti kuntaa. Viimeinen
sana on kuitenkin aina valtuustolla. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden
hyvinvointia ja kestävää
kehitystä kunnan alueella,
ei heikentää sitä.
Olisiko kuntalakia muutettava siten, että hallitukseen ei valittaisi istuvia valtuutettuja lainkaan? Tai jos
valitaan, niin he menettävät
valtuustopaikkansa hallituksessa olonsa ajaksi. Nythän on niin, että samat jepet
esittelevät asiat valtuustolle
ja ovat niistä myöhemmin
päättämässä muiden valtuutettujen tapaan. Kunnallinen demokratia ei horjuisi,
vaikka hallitus olisi nimetty
valtuuston ulkopuoleltakin.
Menettely ei olisi uutta
kunnallisessa päätöksente-

Lehtien otsikoissa näkyy
edelleenkin voimakkaana
tietous asutuskeskusten
vetovoimaisuuksista. Tulee melkein mieleen sanonta, kuka sammuttaa
valot maaseutupitäjissä?
Viimeinen
niitti
maaseudun pitämisestä
asuttuna näyttää olevan
Paras-hankkeiden läpivieminen. Ajetaan lakisääteistä "kuolinkouristusta" kuin käärmettä
pyssyyn, ja unohdetaan,
kuka tai ketkä ovat olleet
aikoinaan sitä lakia laatimassa ja tukemassa.
Voiko Paras-hankkeesta puhua enää sillä nimellä, jos palvelut
etääntyvät jatkuvasti ja
kustannukset koituvat
asiakkaiden kukkarosta
maksettaviksi? Onko kukaan vaivautunut ajattelemaan, mitä pidentyneet
terveydenhoitopalveluiden hakemiset maksavat
myös yhteiskunnalle?

ossa, sillä esimerkiksi suurten kuntayhtymien hallituksissa ovat pääsääntöisesti eri
henkilöt kuin valtuustoissa
ja asiat tulevat kuitenkin
hoidetuiksi. Samalla monet
jääviysepäilyt ja -keskustelut jäisivät unholaan.
Toinen asia on kunnan
virkamiesten ja työntekijöiden osallistuminen kunnanhallituksen ja lautakuntien työskentelyyn. Monet
kaupunkilaiset (Jkl) ovat
ottaneet minuunkin yhteyttä ja esittäneet, että lakia muutettaisiin siten, että
henkilöstön mukanaolo
evättäisiin. Minusta ajatus ei ole mahdoton, sillä
pärjätäänhän ilman työntekijöiden osallistumista
päätöksentekoon niin kuntayhtymien kuin seurakuntienkin hallinnossa.
Kunnan palkollisilta ei
kuitenkaan, missään olosuhteissa, tule estää valtuustotyöskentelyyn osallistumista, jos kansa heidät

sinne valitsee. Kaupunginhallitus ja lautakunnat
ovatkin jo eri asioita, koska tunnettu hyvä veli, hyvä
sisko ja hyvä toveri järjestelmä puree vielä tänäkin
päivänä. Tästä on selkeitä
näyttöjä mm. KettusPekan
jutun käsittelyn yhteydessä.
Vanha sanonta: "Ei korppi
korpin silmää noki", pitää
paikkansa ainakin kotikyläni - Jyväskylän poliittisessa päätöksenteossa. Sen
sijaan kuntien virkamiehillä ja työntekijöillä olisi
käyttöä
kuntayhtymien
valtuustoissa, hallituksissa
ja lautakunnassa. Siitä minullakin on henkilökohtaista kokemusta.
Ottakaapa lukijat kantaa. En pelkää lumen tupaantuloa enkä ajatusteni
alas ampumista.

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaiset
Jyväskylä

Eivät vanhukset omista
monestikaan autoa, saatikka
osaa sitä ajaa, ja yleiset kulkuneuvot eivät pelitä useinkaan enää nykypäivänä.
Myös
vanhushuolto
muuttuu melko varmasti Paras-rutistusten myötä epäinhimilliseksi. Vuodepaikkoja
vähennetään roimasti, vanhuksia aletaan käydä yöllä
kääntämässä palveluasunnoissa ja vähänkin virkeämmät kuskataan päivätoimintatyyppisiin palvelupisteisiin,
jossa kustannukset menevät
-jälleen kerran, kuinkas
muuten- asiakkaan piikkiin!

Edistetäänkö näillä toimenpiteillä maaseutumaisten seutujen asuttuna pitämistä? Sitä voitanee kysyä
ihan huoletta kaikissa tilaisuuksissa, joissa konsultit syöltävät nettitikuiltaan
uusien "mahdollisuuksien"
autuutta päättäjäkunnille?
Kaiken huippu lienee
kuitenkin se, että Parasbuumin virallinen vetäjä on
tarjolla Keskustapuolueen
puheenjohtajaksi ja jopa
pääministeriksikin.

Liisa Salmi
Pielavesi

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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■ 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

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

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

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

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen

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

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

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

Perussuomalaisia aktivisteja Porvoon torilla (vasemmalta): Juha Elo, Mikaela
Stjernberg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laura Heiman, Sauli Muhonen, Veijo Eskelinen,
Simo Ahokanto ja Sira-Liisa Martniku.

Porvoon Perussuomalaiset
järjestivät jo perinteeksi
muodostuneen soppatykkitilaisuuden lauantaina
13.2.2010 Porvoon torilla.
Tilaisuuteen osallistui useita satoja henkilöitä, joiden
kanssa oli mukava vaihtaa
kuulumisia ja keskustella
ajankohtaisista aiheista.
Oman piristävän lisänsä
päivään toivat muutamat
turistit, joille kuuma hernesoppa maistui ja joita
neuvoin tutustumaan myös
vanhaan kaupunkiin.
Kansalaisten
kanssa
käydyissä keskusteluissa
tuli esille monen huoli peruspalvelujen riittävyydestä
nyt, kun kuntien taloustilanne on heikko. Sain paljon hyviä vinkkejä poliit-

tiseen työhöni Porvoossa
ja eduskunnassa, ja lisäksi
useat henkilöt ilmoittautuivat tutustumiskäynnille
eduskuntaan. Hernesoppaa
tilaisuuteen oli varattu 200
litraa, ja se teki hyvin kauppansa kylmässä talvisäässä.
Tilaisuuden päättyessä kattilan pohjalle jäi vain pari
litraa kotiin vietäväksi.
Vierailulle eduskuntaan
Seuraavat emännöimäni
eduskuntavierailut järjestetään torstaina 18.2. ja 8.4.
kello 14.00 alkaen. Vierailujen alussa minä kerron
ryhmälle kansanedustajan
työstä kolmen vuoden kokemuksen pohjalta ja vastaan
vierailijoiden kysymyksiin.

Tämän jälkeen ryhmä
pääsee tutustumaan eduskuntataloon ammattioppaan johdolla, minkä
jälkeen heidät ohjataan
lehtereille seuraamaan
suullista kyselytuntia.
Suullinen kyselytunti televisioidaan suorana lähetyksenä joka torstai kello
16 - 17, ja sitä on mahdollista kenen tahansa tulla
seuraamaan. Esimerkiksi
koululais- tai eläkeläisryhmät voivat myös itsenäisesti tilata opastuksen
sisältäviä vierailukäyntejä
eduskuntaan. Tulen mielelläni kertomaan myös
näille ryhmille kansanedustajan työstä.

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

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

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

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Timo Soini
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

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

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
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Pirkko Ruohonen-Lerner

■ LYHYET
Romanikerjäläiset hävisi Helsingin keskustasta,
kas kummaa Finlandiatalossa pidetyn itämerikokouksen yhteydessä. Mikä laki se sellainen on,
kun heitä ei voi muuten voida poistaa normaalina
arkena? Ihmettelee,
Aasillakin on häntä

Suomen kansa ymmärtää, mitä raha merkitsee. Sehän on meidän kansantuotto, niin köyhänkin jota
meidän päättäjät ja ﬁrmat käyttävät hyväkseen.
Olemmeko sokeita vai järkeä vailla, että tähän
päättäjien rahastukseen kansa uskoo? Vai onko
kepu sumentanut järjen. Kärsimme kaikki samassa
veneessä. Raha on poliitikon.
EO

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