4/2010

15. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n äänenkannattaja

Perussuomalaisten
kannatus on 7,1 prosenttia
Helsingin Sanomien gallupin mukaan
Perussuomalaisten kannatus on noussut viime
eduskuntavaaleista kolme prosenttiyksikköä,
ollen nyt 7,1 prosenttia.

OIkealle kääntyminen
mahdolliseksi
Kansanedustaja Raimo
Vistbacka esitti hallitukselle
kysymyksen tieliikennelain
muuttamisesta siten, että
liikennevaloissa saisi kääntyä
oikealle punaisella valolla.
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Seitsemän lihavaa vuotta
Kun kansa äänesti EU:hun
liittymisestä, suomalaisille
kerrottiin liittymisen tuovan
paljon hyvää. Euroopan jäsenvaltioiden taloudellisen
ja poliittisen liiton piti laskea kuluttajahintoja ja tuoda runsasta hyvinvointia.
Enemmistö uskoi, ja äänesti
unioniin liittymisen puolesta. Meille maalailtiin lihavien vuosien olevan edessä,
niitä oli kannattajien puheissa paljon enemmän kuin
vain seitsemän.
Suomi liittyi Euroopan
unionin jäseneksi 1. tammikuuta 1995. Köyhyys ja
sosiaalinen syrjäytyminen
on kasvanut jyrkästi tuosta

ajasta niin Suomessa kuin
koko unionin alueellakin.
Työttömyys ja yhteiskunnan raju kahtiajakautuminen ovat tehneet ihmisestä
eriarvoisia. Elämme unionin alueella aikaa, jolloin
rikas rikastuu ja ylpistyy.
Köyhä köyhtyy, kärsii, ja
syö niitä murusia, jotka
rikkaan miehen pöydältä
putoavat. Unionin alueella
elää köyhyysrajan alapuolella noin 80 miljoonaa
eurooppalaista, määrä lisääntyy koko ajan. Koko
väestöstä laskettuna heitä
on 17 prosenttia, tämä on
laajalle levinnyt ongelma
koko unionin alueella

■ PUOLUESIHTEERI

Ihmiset näkevät jo
nälkää Suomessa
Suomi on kuulemma hyvinvointivaltio, ja me kuulumme maailman rikkaimpiin
valtioihin. Maassamme on
kuitenkin tällä hetkellä köyhiä noin 700 000, eli noin
13% koko väestöstämme.
Ja määrä kasvaa kokoajan!
Eläkkeensaajia köyhistä on
noin 16%.
Köyhäksi määritellään
ihmiset, joiden kotitalouksien käytettävissä olevat
vuositulot kulutusyksikköä
kohden ovat pienemmät
kuin 60 prosenttia koko väestön vastaavasta mediaa-

nitulosta. Leipäjonot ovat
karua todellisuutta monella paikkakunnalla. Veikko
Hurstin työ jatkuu hänen
poikansa Heikki Hurstin
toimesta Helsingin alueella.
Onneksi näitä ihmisiä, jotka haluavat konkreettisesti
auttaa köyhiä on maassamme runsaasti
Hallituksen taholta ei
apua köyhille heru, kuten
huomasimme viime välikysymyksen kohdalla. Hallituksen toteuttama terveysja sosiaalipuolen palvelumaksujen korotus kunnissa
on epäoikeudenmukainen
vähävaraisia ihmisiä kohtaan. Eri yhteiskuntaluok-

kien oikeudenmukaisuuden
kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Mielestäni Vanhasen hallitus ei huolehdi vähävaraisista kansalaisista.

Hallituksen pitäisi tunnustaa köyhien ihmisten perusoikeus elää ihmisarvoista
elämää kotimaassaan. Heille pitäisi turvata mahdollisuus toimia aktiivisena niin
yhteiskunnallisessa toiminnassa kuin lähipiirissäänkin. Elämisen kustannusten
noustessa on pystyttävä
takaamaan vähävaraisten
minimitoimeentulo. Kun-

tien sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen noustessa
niiden kustannusvaikutus
on iso pienituloiselle eläkkeensaajalle. Korotukset
romuttavat pienituloisten
eläkkeensaajien mahdollisuuden käyttää näitä palveluita. Asumiskustannusten
ja peruselintarvikkeiden
hintojen noustessa tulee
eläminen monelle ihmiselle
sietämättömäksi. On päätettävä, ostaako lääkkeitä
vai leipää, molempiin ei
enää kaikilla riitä rahat.
Elinkustannusten ja kuntien
palvelumaksujen raju nousu
on vienyt monet kotitaloudet katastroﬁin.

maatumattomia. Turkistarhaus on laillinen elinkeino Suomessa, eikä sitä
pidä lakkauttaa. Turkiseläimiä tarhataan
maailmalla jokatapauksessa sen verran kuin
turkiksilla on maailmanlaajuisesti kysyntää, ja sitähän
on. Catwalkeilla on nähty
ennätysmäärä turkiksia tänä keväänä.
Aikojen alusta asti ihminen on hyödyntänyt eläinkunnan tuotteita niin ruokana, nahkoina kuin turkiksinakin. Eläinten hyödyntä-

minen eri muodoissaan on
laillista ja hyväksyttävää,
silti niiden huonoa kohtelua
tai eläinrääkkäystä ei pidä
hyväksyä. Olosuhteita tulee parantaa ja mahdollisiin
epäkohtiin täytyy puuttua.
On hyvä muistaa, että tuotantoeläinten hyvä kohtelu
kannattaa pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti.

Leipää vai lääkkeitä

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Turkistarhaus tulilinjalla
Hallituksen vihreä työministeri kantaa huolta turkistarhauksesta siten, että
hän haluaisi lakkauttaa turkistarhauksen Suomessa.
Samalla tulisi lopetetuiksi
turkiselinkeinon tarjoamat
työpaikat, joita välilliset
työpaikat mukaan lukien
on arviolta 22 000. Tällä
määrällä turkiselinkeinon
lakkauttaminen lisäisi työttömien määrää Suomessa
ja nimenomaan maaseudulla, missä työpaikat ovat
muutenkin kiven alla. Tuskin koskaan aikaisemmin

maamme työllisyysasioista
vastaava ministeri on ollut
tähtäämässä toimiin, millä
työtä vailla olevien ihmisten
määrää voitaisiin lisätä.
Korvaavia työpaikkoja
ei ministerillä ole osoittaa.
Puheet siitä miten metsähake, biokaasu, vesi, tuuli ja
peltoenergia tarjoavat jatkossa maaseudulla työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia, kuulostavat kauniilta, mutta ovat suurelta
osin sananmukaisesti tuulesta temmattuja. Uusiutuvan energian raaka-aineista
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metsähake työllistää jo nyt
jokseenkin ne jotka sillä tavoin työllistyvät, peltoenergian tuottaminen Suomen
oloissa sen kummemmin
kuin missään muuallakaan ei ole edes järkevää.
Tuulivoimalat työllistävät
lähinnä niitä, jotka laitteita tekevät. Biokaasusta ei
ole varmuutta, sen sijaan
turve on se energialaji joka tarjoaisi työllistymis- ja
yrittäjyysmahdollisuuksia
maaseudun väelle nykyistä enemmän, paitsi ettei
nevaan saisi kajota. Turve-

tuotanto on kauhistus vihreille, koska se on heidän
mielestään uusiutumaton
luonnonvara. Jos Suomesta
löydettäisiin öljyä, vihreät
ilmeisesti vastustaisivat senkin käyttöönottoa.
Ekologisempi kuin
keinokuidut
Turkisten käyttöikä on
pitkä ja niiden käyttö on
ekologisempaa kuin keinokuiduista valmistettujen
vaatteiden, jotka ovat usein
öljystä valmistettuja sekä
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SSuomalainen
uomalainen

timo.soini@europarl.europa.eu

Eduskunnassa sanottua
”Aikoinaan, kun saamelaislakia tehtiin, pelättiin
sitä, että nämä erilaiset saamelaiset ryhmät alkaisivat sorsia toisiaan eikä ainoastaan suomalaisia,
jotka siellä pohjoisessa ovat olleet. Aikoinaan englantilainen tutkimusmatkailija lordi Clarke, joka
1799 julkaisi kirjansa siitä, kertoo oikeastaan kaiken oleellisen, miten Fennia ja Finnmarken liittyvät
myös suomalaisuuteen. Mutta valtapoliittiset jutut
ruotsalaisten ja lähinnä norjalaisten takia aiheuttivat sen, että suomalaisillakin on tavallaan väärä
käsitys suomalaisista sortajina.”

Pertti Virtanen 5.3.2010

”Tuontiraaka-aineiden saatavuuteen liittyy riski
esimerkiksi tuotantoalueiden poliittisen vakauden
kohdalla. Kysyisin ministeri Pekkariselta: Mikä on
mielestänne turveteollisuuden tulevaisuus lähivuosina Suomessa? Ja vielä, ministeri Pekkarinen, keventävä huomio: Huomasitte varmaan heti tuossa
alkupuheenvuorossanne, kun mainitsitte sanan EU,
niin meinasitte tukehtua. Eli eikö näin olekin, ministeri Pekkarinen, että missä EU, siellä ongelma?”

Pentti Oinonen 4.3.2010

”Se, mitä ed. Johannes Koskinen otti esille, pitää
täysin paikkansa, eli meidän oikeuskäytäntömme
seurauksena rajat näpistyksen, varkauden ja törkeän varkauden välillä ovat jotenkin sumentuneet
sillä tavoin, että yhä enemmän käytetään sakkorangaistusta ja nimenomaan tulkitaan näpistykseksi,
vaikka omaisuusarvo on suhteellisen suuri ja voisi
tulkita ainakin vanhan lain mukaan – itse olen ollut
sitä soveltamassa – että on jopa ammattimaisesta
rikoksenteosta kyse.”

Urpo Leppänen
oli taistelija
Perussuomalaisen puolueen
perustajajäsen ja puolueemme nimen keksinyt Urpo
Leppänen on kuollut. Surumme ja kaipauksemme on
suuri. Koko puolueväki, suuri perussuomalainen perhe,
ottaa osaa omaisten suruun
ja tekee omaa surutyötään.
Urpo Leppänen jätti
meille perinnön viime lehdessä, jossa hän omaan
jäljittelemättömään tyyliinsä kehotti auttamaan
vaikeuksissa olevia ihmisiä, sairaita ja vammaisia.
Leppäsestä huokui inhimillisyys. Perusideologiamme
edellyttää inhimillisyyttä ja
auttamista. Aina.
Urpo Leppänen oli taistelija. Hän oli luova ja ahkera organisaattori, joka sai
aikaan tuloksia. Hänestä tuli SMP:n puoluesihteeri 28
vuoden iässä. Veikko Vennamon oikea käsi ja siinä
paikassa oli olemista. Siinä
hän varttui iässä ja ahjossa.
Urpo Leppäsen titteleiden ja edustusten luettelointi ei anna riittävää kuvaa
Urpo Leppäsestä. Hän oli
persoona, joka ei säästänyt
itseään, vauhtia oli joskus
liiankin kanssa. SMP:n nostaminen yhdessä Vennamoi-

den ja kenttäväen kanssa
suureen vaalivoittoon ja sitä
seurannut ministeriys vuonna 1983 oli Urpo Leppäsen
poliittista kulta-aikaa.
Luumäellä kuutostien
varressa Urpo ja Marja-Leena Leppäsen silloisessa kodissa tehtiin poliittista historiaa. Siellä Leppänen tukihenkilöineen kokoontui,
keräsi voimia, palasi ja lähti matkaan. Joka kerta kun
ajan tuon talon ohi, muistan tuota SMP:n poliittisen
taistelun aikaa. Perheelle ja
lapsille se ei varmasti aina
ollut helppoa. Tuo talo on
minulle ystävyyden talo,
jossa itsekin olen kokenut
lämpöä ja kannustusta.
Urpo Leppäsellä oli
merkittävä osuus Perussuomalaisten perustamisessa.
Hän jaksoi uskoa uuteen
ideaan. Hän oli kuolemaansa asti merkittävä taustavaikuttaja puolueessamme.
Tieto- ja taitopankki. Erityisellä lämmöllä muistan
pitkiä lounashetkiämme,
kun kirjoitin kirjaani Maisterisjätkä, jossa vertailimme
muistojamme ja muistikuviamme SMP:n ajasta ja Perussuomalaisten synnystä.
Urpo Leppänen uskalsi

elää, taistella, voittaa, tehdä
virheitä ja pyytää anteeksi.
Harvalla ihmisellä on ollut
kanttia ruotia omia onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan sillä perusteellisuudella millä Urpo Leppänen on
elämäänsä läpikäynyt. Tässä asiassa hän kelpaa meille
erityiseksi esimerkiksi.
Urpo Leppäsellä oli värikäs elämä. Häntä jäivät kaipaaman monenlaiset, erilaiset ihmiset. Urpo Leppänen
oli suvaitsevainen ihminen,
joka eli ja antoi muiden elää
valitsemallaan tavalla. Urpo
Leppäsen kuolema koskettaa ja pysäyttää. Enää en
kuule tuttua puherytmiä,
en saa kirjeitä, en voi soittaa hänelle. Menetyksemme
on yhteinen. Voimme kuitenkin olla kiitollisia niistä
hyvistä hetkistä, joita hän
meille loi ja toi.
Lepää rauhassa Urpo.
Työministerin työt on nyt
tehty.
Onnistunut
puolueseminaari
Perussuomalaisten
seminaariristeily oli menestys.
Kävimme korkeatasoisten
alustusten kautta hyvät po-

Raimo Vistbacka 4.3.2010
liittiset keskustelut, tutustuimme uusiin ihmisiin ja
nostatimme yhteishenkeä ja
taistelutahtoa. Julkinen sana
ei tällä(kään) kertaa ollut
juurikaan kiinnostunut poliittisista keskusteluistamme.
Otsikot ovat olleet suuret...
illanvietosta. Se kertoo enemmän kuin aavistammekaan.
Perussuomalaisten kannatuksen nousu viime eduskuntavaaleista on merkittävä. Olemme saamassa jo
näillä gallup-luvuilla noin
100 000 lisä-äänestäjää.
Hermostuttaahan tuo vanhoja puolueita ja heidän
myötäjuoksijoitaan.
Julkea propaganda jauhaa, että puolueen kannatus
on notkahtanut kun Soini
on Brysselissä. Saman asian
voi sanoa toisinkin. Puolue on saamassa lähes 100
000 lisä-ääntä, vaikka Soini
on Brysselissä, mitä sitten
tapahtuu, kun Soini tulee
Brysselistä?
Yksi henkilö ei kesää
tee. Tiedämme, että yhteinen työ, jokainen perussuomalainen, on vaalityön
ja mahdollisen voiton ydin.
Sinä ratkaiset. Puheenjohtajana olen vastuullinen veturi. Yhdessä onnistumme.

”Minkälaiset ihmisoikeudet on 700 000 köyhällä, 150 000 lapsiköyhällä? Miten ihmisoikeudet
turvataan perusturvattomille ihmisille, alle 600
euroa saavalle kansaneläkeläiselle, alle 500 euron
työmarkkinatuella, peruspäivärahalla tai toimeentulotuella olevalle? Ei tällä rahalla voi perusturvaa
ostaa. Vuodessa monin paikoin kaksinkertaistuneet
ruokajonot kuvaavat hyvin päättäjien, hallituksen,
syvää välinpitämättömyyttä yhteiskunnan vähäosaisimmista ja heidän ihmisoikeuksistaan.”

Pietari Jääskeläinen 3.3.2010

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomeen
kohdistuvista tuomioista valtaosa on liittynyt oikeudenkäyntien viivästymiseen. Maamme on saanut
aiheesta useita huomautuksia, ja tilanne olisi todella saatava korjattua, ja nopeasti. Yhtenä ongelman
syynä ovat tuomioistuinten puutteelliset resurssit,
joihin piti saada parannusta lautamiessäästöjen
myötä. Eduskunnan tahto oli, että kyseiset säästöt,
joita on kertynyt peräti 3 miljoonaa euroa, ohjataan
pahimpien alioikeusruuhkien purkuun.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 3.3.2010

PerusSuomalainen 5/2010 ilmestyy

9.4.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 31.3.2010.
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Adultalta peritään takaisin valtionosuuksia
Opetusministeriö perii Adulta Oy:ltä takaisin 32
707 334 euroa perusteettomasti saatua oppisopimuskoulutuksen valtionosuusrahoitusta. Takaisinperintä koskee vuosia 2007-2008.
Opetushallituksen laatiman tarkastuskertomuksen perusteella opetusministeriö katsoo, että Adultan vuosina 2007 ja 2008 valtionosuusrahoituksen

”Lissabon-paikat”
maksavat miljoonia

perusteeksi ilmoittamat oppisopimukset eivät kokonaisuutena arvioiden täytä oppisopimuskoulutukselle ja sen rahoitukselle lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä.
Adulta Oy:ltä on peritty aiemmin takaisin valtionosuuksia vuosilta 2005-2006 noin 3,6 miljoonaa
euroa.

Vuosi vaaleihin –rist

Euroopan parlamentti hyväksyi rahoituksen 150
uuteen virkaan Euroopan parlamentissa ja parlamentin jäsenten avustajien palkkaamista koskevan
määrärahan korottamisen. Lisähenkilökuntaa tarvitaan parlamentin poliittisiin ryhmiin ja hallintoon sekä parlamentin jäsenten kanssa työskentelyyn, koska parlamentin valta ja tehtävät kasvoivat
huomattavasti Lissabonin sopimuksen myötä.
Uusien ”Lissabon-paikkojen” kokonaiskustannus olisi 13,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,8
prosenttia parlamentin koko 1,6 miljardin euron
budjetista vuodelle 2010. Kompensaationa budjettivaliokunta päätti alentaa parlamentin sisäistä
kiinteistövarausta 4 miljoonalla eurolla, jotta parlamentti pysyy itse asettamassaan 20 prosentin raamissa kaikista EU-toimielinten hallintomenoista.

Jätehuollon kehittäminen
vaarassa ajautua
umpikujaan
Jätelain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän viimeinen kokous pidettiin 2.3. Työryhmä
on ollut erimielinen mm. laajojen yksinoikeuksien
antamisesta kunnille.
Lakiehdotukseen kirjatut jätehuollon vastuita
koskevat pykälät vaarantavat yksityisen jätehuollon
kehittämisen. Lakiehdotuksella annettaisiin kunnille laaja monopoliasema mm. kotitalouksien, seurakuntien, terveydenhuollon ja oppilaitosten jätteisiin.
Ympäristöyritysten Liiton mielestä yksinoikeuksia
ollaan antamassa laajemmin kuin EU sallii.
Ympäristöyritysten Liitto edustaa yksityisiä
jätehuoltoalan yrityksiä, joiden toiminnalle jätelailla ja sen sisältämillä vastuilla ja oikeuksilla on
suuri merkitys. Uutta teknologiaa jätealalle kehitetään pääasiassa yksityisissä yrityksissä. Jos laki
tulee voimaan ehdotuksen mukaisena, se kieltää
jätealan yrityksiä tarjoamasta kierrätyspalveluja
kotitalouksille, vaikka kotitaloudet haluaisivat lajitella jätteensä.

Suomi ottaa vastaan
afganistanilaisia
Maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä on
keskustellut vuoden 2010 pakolaiskiintiön kohdentamisesta. Kiintiön suuruus on viime vuosien
tapaan 750 pakolaista. Ministeriryhmä puolsi sisäasiainministeriön esitystä ottaa vastaan 200 irakilaista pakolaista Syyriasta, 150 myanmarilaista
pakolaista Thaimaasta, 150 kongolaista pakolaista
Ruandasta ja uutenä ryhmänä 150 afganistanilaista pakolaista Iranista. Lisäksi Suomi varautuu 100
hätätapauksen vastaanottamiseen. Hätätapaukset
ovat kiireellistä sijoitusta vaativia pakolaisia.

Vanhojen puolueiden housut tutisevat
perussuomalaisten nousun edessä, totesi Timo Soini.

Vuosi vaaleihin -risteilyn pääseminaari
alkoi lauantai-iltapäivänä 6.3. Grand
Marinan kongressikeskuksessa.
Puolueväkeä virtasi paikalle niin Lapin
tuntureilta kuin Suomen eteläisimmästä
Hangostakin. Paikalle oli saapunut
noin kolmesataa henkilöä kuulemaan
mielenkiintoista seminaaria.
Seminaarin pääjärjestäjä oli
Seppo Huhta, joka kantoi
päävastuun järjestelyistä.
Pääseminaarin puheenvuoroja jakoi vallesmanni Raimo Vistbacka pitäen kokonaisuuden hyvin hallinnassa
jämerään tapaansa.
Asiantuntijat kertoivat
tosiasioita poliitikoille
Tervetulopuheen piti puolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Timo Soini.
Hän mainitsi tulevan vaalilakiuudistuksen olevan paras mahdollinen kädenojennus perussuomalaisille.

- Pitää ottaa vastaan
mitä tarjotaan. Jos kannatuksemme on vaalipäivänä
kymmenen prosenttia, merkitsee se puolueelle kahtakymmentä kansanedustajapaikkaa.
Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma kertoi puheessaan,
millainen tulevaisuus kuntia odottaa. Ikääntyneiden
osuus kuntalaisista tulee
kasvamaan huomattavasti
lähiaikoina. Kunnat ovat
suurten haasteiden edessä
seuraavien kymmenen vuoden aikana. Miten ylläpidetään vanhusväestön palve-

luiden tasoa? Tähän kysymykseen poliittiset päättäjät
joutuvat ottamaan kantaa.
Raimo Vistbacka halusi tietää, onko palveluiden
ulkoistaminen muoti-ilmiö.
Mäki-Lohiluoman mukaan
laajemmilla markkinoilla
voidaan tuottaa parempia
palveluita, mutta ulkoistamalla monopoleille ei saavuteta toivottua tulosta.
Työttömyys
kasvaa vielä
Mika Kuismanen valtiovarainministeriöstä puhui
myös rahasta. Suomen talous on siirtynyt laman myötä neljä vuotta taaksepäin.
Työttömyys tulee arvioiden
mukaan vielä kasvamaan.
Pahin lama on kuitenkin
takanapäin ja tuotanto on
Suomessa nousussa. Suomi
on ulkomaankaupasta kaik-

kein riippuvaisin maa koko
euroalueella. Valtio hakee
joka vuosi kymmenen miljardia lisää velkaa, sen verran valtion menot ovat suuremmat kuin tulot.
Selvitysmies Lauri Tarasti kertoi tulevasta vaalilakiuudistusehdotuksesta,
jossa on tarkkaan säännelty rahan antaminen ehdokkaille, puolueyhdistyksille ja erilaisille puoluetta
lähellä oleville yhtiöille ja
järjestöille. Uudistuksen
myötä valvonta tiukkenee,
mutta muuttuu myös entistä läpinäkyvämmäksi.
Internetistä äänestäjät saavat lukea tarkkaan, kuka
on tukenut ehdokkaiden
vaalikampanjaa milläkin
summalla. Nämä tiedot
löytyvät jatkossa valtiovarainministeriön nettisivuilta, jos lakiehdotus menee
eduskunnassa läpi.
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Lukukausimaksukokeilun koulutusohjelmat valittu
Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskeva lukukausimaksukokeilu käynnistyy yhdeksässä yliopistossa ja kymmenessä ammattikorkeakoulussa. Yhteensä kokeiluun osallistuu 130 koulutusohjelmaa. Vuonna 2010 alle
puolet kokeilun ohjelmista on maksullisia, muissa
maksujen perimisen on tarkoitus käynnistyä myö-

hemmin kokeilun aikana. Kokeilu päättyy vuoden
2014 lopussa.
Lukukausimaksujen perimisen edellytyksenä
on, että korkeakoululla on apurahajärjestelmä,
jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua.

teily oli menestys
tykset tekevät virkamiehet, eikä niihin esityksiin
mepeilläkään ole mitään
sananvaltaa. EU ei ole demokratia, se on byrokratia.
Timo Soini palaa
leijonien luolasta

EU ei ole demokratia
vaan byrokratia
Perussuomalaisten täytyy
olla mukana kaikilla poliittisilla foorumeilla tekemässä hyvää politiikkaa,
niin myös EU:n tasolla.
Puolueen jäsenmäärä on
kymmenkertaistunut
ja
kannatus on kaksikymmenkertaistunut.
- Tulevissa eduskuntavaaleissa uskon voittoon, sillä me olemme ainoa varteenotettava vaihtoehto. Muilla
pienillä sirpalepuolueilla ei
ole mitään muuta merkitystä
kuin mielenterveysmerkitys.
Olen ollut EU-parlamentissa
nyt seitsemän kuukautta, ja
se on nyt vielä sekavampi
paikka kuin silloin kun aloitin siellä, nauraa Soini.
- Suomi maksaa EU:lle
noin 500 miljoonaa euroa
enemmän kuin saa siltä takaisin. Mikäli EU:ssa teh-

dään päätös maakohtaisista
pakolaiskiintiöistä, emme
voi asialle mitään, listaa
Soini kuulijoilleen.

Suomen kansa ei päässyt äänestämään EU:n presidenttiä ja pääministeriä
valittaessa. EU:ssa lakiesi-

Seuraavalla kerralla Perussuomalaiset saavat kaksi
paikkaa EU-vaaleissa, Soini
uskoo. Meppinä hän kiertää puhumassa monissa
maissa, mutta kiertäminen
ulkomailla ei tuo puolueelle ääniä, vaikka se kuinka
kivaa onkin. Vain kotimaan
kiertueella puolueen äänimäärä kasvaa. Perussuomalaisilta puuttuu enää presidentin virka, kaikki muu on
saavutettu.
- Vanhojen puolueiden
housut tutisevat Suomessa
vaikka saunan lämmittäminen on vasta alkanut. Kalikkaa lyödään pesään tulevia
eduskuntavaaleja varten.
Soini johtaa tulevat
eduskuntavaalit, ja yhdessä
teemme erittäin hyvän tuloksen. Daniel meni leijonien luolaan ja tuli sieltä ehjänä takaisin. Timo Soini meni
EU:hun ja tulee sieltä myös
ehjänä pois, takaisin Suomeen kuten on luvannut.
Teksti: Harri Lindell
Kuvat: fotokonttori.fi

Ennaltaehkäisevään
nuorten päihdetyöhön
liki miljoona euroa
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on
myöntänyt 987 500 euroa nuorten päihde- ja huume-ennaltaehkäisyyn, 77 eri hankkeelle. Avustukset on tarkoitettu ennaltaehkäisevän päihdetyön
menetelmien kehittämiseen sekä päihteiden käyttöä ehkäisevien toimintamuotojen perustamiseen
ja toimintaan. Avustuksella koulutetaan ja harjaannutetaan nuorten parissa työskenteleviä tunnistamaan ja käsittelemään päihde- ja huumeongelmaa
sekä tukemaan nuoria päihteisiin ja huumeisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Avustuksella ei
tueta hoito- tai vastaavaa työtä. Avustuksia myönnetään kunnille, nuorisotyötä tekeville järjestöille,
nuorten työpajoille ja suurille valtakunnallisille
kehittämis- ja toimintahankkeille.

Työttömyyden kasvu
tasaantui tammikuussa
Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi tammikuussa 50 200:lla edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta. Tiedot ilmenevät 23.2.2010 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa. Työ- ja
elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli tammikuun lopussa yhteensä 296 600 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 4 000 vähemmän kuin joulukuussa.
Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Kainuuta (-4 %) ja Pohjois-Karjalaa (-1 %) lukuun
ottamatta muualla maassa; eniten VarsinaisSuomessa (36 %), Ahvenanmaalla (36 %), Uudellamaalla (34 %) ja Pirkanmaalla (27 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi
edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä,
korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä
luokittelemattomassa työssä.

Sellissä ei saa pitää
alastomana
Apulaisoikeusasiamies Pajuoja on linjannut, että
henkilöä ei saa säilyttää alastomana poliisivankilassa. Asia liittyy kanteluun, jonka tekijä oli otettu kiinni törkeästä rattijuopumuksesta epäiltynä ja
toimitettu Seinäjoen poliisivankilaan. Sellissä hän
oli tehnyt paidastaan hirttosilmukan, jonka kiinnitti
tuuletusaukkoon. Itsetuhoaikeiden estämiseksi hänet oli riisuttu alasti. Hän sai käytettäväkseen peiton
25 minuutin kuluttua oltuaan tätä ennen alastomana ilman minkäänlaista suojaa tai vaatetusta.
Apulaisoikeusasiamies katsoi, että poliisin säilytystiloissa tulee olla saatavilla vaatetus, jota ei
voi käyttää itsetuhotarkoitukseen tai muu varustus, jolla säilytettävä voi verhota itsensä.
Pääseminaaria johti kansanedustaja Raimo Vistbacka.
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Koulutusseminaarit vetivät

Kuva: fotokonttori.fi

Selvitysmies Lauri Tarasti kertoi tulevasta vaalilakiuudistusehdotuksesta. Uudistuksen myötä valvonta tiukkenee,
mutta muuttuu myös entistä läpinäkyvämmäksi. Internetistä äänestäjät saavat lukea tarkkaan, kuka on tukenut
ehdokkaiden vaalikampanjaa milläkin summalla.

Kuva: Harri Lindell

Mika Kuismanen luki madonluvut kuntataloudelle.

Kuva: fotokonttori.fi

Tiina Elovaara aloitti puheensa seuraavasti:
- Sain tehtäväksi käyttää puheenvuoron nuori, nainen,
valtuutettu. Kuuntelen itse mielelläni vastavuoroisesti
kun joku pitää puheenvuoron aiheesta keski-ikäinen,
mies, valtuutettu.

Kuva: fotokonttori.fi

Ikääntyneiden määrä kasvaa yhteiskunnassamme, totesi
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuva: fotokonttori.fi

Kuvassa veteraanikansanedustaja Mikko Vainio sekä
risteilyn järjestelyistä vastannut Seppo Huhta.
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yleisöä

Lauri Heikkilän koulutuksen aiheena oli kokoustekniikka ja
aloitteet.

Pertti virtanen oli vauhdissa: vaalitaistelu on enemmän
kuin luuletkaan.

Vuosi vaaleihin -risteilyn
koulutusseminaarit alkoivat
lauantaina klo 17.15, heti
kun pääseminaarin jälkeen
oli noustu laivaan. Kouluttajat olivat kaikki jakaantuneet omiin ennalta varattuihin saleihinsa. Osallistujat
olivat ilmoittaneet lippuja
hakiessaan, mihin kahteen
koulutukseen he haluavat
osallistua.
Kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lernerin aiheena oli ”Minulla on oikeus”,
Pertti Virtasella puolestaan
”Vaalitaistelu, enemmän
kuin luulet”. Puoluesihteeri
Ossi Sandvik kertoi omille

tehnyt yleisölle näyttävän
Powerpoint-esityksen. Vanha sanonta ’yksi kuva puhuu
enemmän kuin tuhat sanaa’
päti hänen esityksessään.

kuulijoilleen Perussuomalaisista ja puolueen jäsenistöstä.
Risteilyn järjestäjänä toiminut Seppo Huhta kertoi
oman esityksensä aluksi vitsin: ”Dementoitunut vanhus
kulki dementiakodin käytävällä ja vastaan tuli lääkäri.
Lääkäri kysyi vanhukselta,
tietääkö pappa kuka hän on?
Vanhus katseli hetken aikaa
lääkäriä kummissaan ja pyysi sitten miestä kysymään sitä henkilökunnalta…”
Lauri Heikkilän aiheena oli ”Kokoustekniikka ja
aloitteet”. Tekniikan tohtorin täsmällisyydellä Lauri oli

Kuva: fotokonttori.fi

Kuva: fotokonttori.fi

Kuva: Harri Lindell

Politiikkaa ja
maittavia illallisia
Luennoitsijat vetivät omat
aiheensa läpi kahteen kertaan. Yleisö vaihtui välillä.
Esitysten välillä oli pieni
kahvitauko toisen esityksen
alkaessa noin klo 18.15.
Illallinen tarjottiin laivan
runsaasta seisovasta pöydästä. Seminaarin osanottajat tutustuivat siellä toi-

Budjettivalta on valitettavasti useassa kunnassa siirtynyt
yhä enemmän virkamiehille, pohti Ruohonen-Lerner.

siinsa, ja politiikka sävytti
pöytäkeskusteluja vielä
seuraavanakin päivänä.
Sunnuntai alkoi aamiaisella. Laivan saavuttua
Ruotsin satamaan lähti osa
seminaariväestä tutustumaan Tukholmaan, toiset
jäivät viettämään aikaa laivalle. Illalla oli järjestetty
yllätysohjelmaa, jonka vetäjänä toimi Pertti Virtanen
kitaransa kanssa. Maittava
illallinen kruunasi sunnuntai-illan.
Laiva saapui Helsingin
satamaan klo 9.55. Osallistujat kiittelivät kovasti järjestäjiä ja olivat tyytyväisiä
mielenkiintoiseen ja opettavaiseen seminaarimatkaansa.
Teksti: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell

Pietari Jääskeläisen huolena oli kuntien miljardibisnesten
valuminen ulkomaille.

Kuva: fotokonttori.fi

Puoluesihteeri Ossi Sandvik kertoi faktoja puolueen jäsenistä ja kannattajista.
- Perussuomalaisia sanotaan helposti ainoastaan maaseudun puolueeksi, joka ei pidä
paikkaansa. Esimerkiksi Helsingissä meillä on isompi valtuustoryhmä kuin Kepulla

Kuva: fotokonttori.fi

Timo Soini ja Jussi Halla-Aho paiskasivat kättä
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Köyhyyttä vastaan taisteltava

Välikysymyskeskustelussa 24.2.
Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron
käytti kansanedustaja
Pentti Oinonen:
Oppositiopuolueiden välikysymys peräänkuuluttaa
jälleen kerran toimia Vanhasen toiselta hallitukselta
hädässä olevien kansalaistemme hyväksi.
Suomessa köyhyys on
lisääntynyt viime vuosina
erittäin voimakkaasti. Jos
hallitus oikeasti olisi ajan
tasalla, se keskittyisi torjumaan tuloerojen kasvua
voimakkailla ja ennen kaikkea riittävillä perustoimentuloon kohdistuvilla panostuksilla kansalaisillemme.
Tuloerojen tarkoituksellinen kasvattaminen ja rikkaita suosiva talouspolitiikka
varmistaa sen, että ökyrikas
ei anna paljostakaan, mutta
köyhä joutuu antamaan kaikesta vähästäänkin.
Missä työvoimapula?
On häpeällistä, että niin
sanottu virallinen totuus

toitottaa tulevasta ja jo olevasta työvoimapulasta, kun
samaan aikaan meillä on
kymmeniä tuhansia työttömiä nuoria.
Tilastokeskus kertoi eilen, että työttömyysaste oli
tammikuussa 9,5 prosenttia. Työttömiä oli kaiken
kaikkiaan 250 tuhatta eli
66 tuhatta enemmän kuin
vuotta aiemmin. Nuorten
kohdalla työttömyysprosentti on kaksinkertainen.
Työministeri Sinnemäki,
missä se paljonpuhuttu työvoimapula on?
Nuorten työttömyys
Pitkään jatkuessaan nuorten työttömyys syöksee
kokonaisia nuoria perhekuntia syrjäytymisen ja
katkeruuden vahingolliselle tielle. Heidän lapsensa
tulevat suurella todennäköisyydellä perimään tämä
kyseenalaisen perinnön eli
työttömyyden ja äärimmäisen köyhyyden. Kymmeniä
tuhansia nuoriamme uhkaa
jääminen pysyvästi työelämän ulkopuolelle.

Perussuomalaisten mielestä hallituksen pitäisi olla
erityisen huolissaan niistä,
jotka maksavat tämän päivän eläkeläisten eläkkeet eli
nuorista.
Millainen on oleva tulevien sukupolvien eläketurva, kun se on jo tänä päivänä surkea? Se ei ole surkea
teillä ministereillä tai yritysjohtajilla. Se on surkea ja se
tulee olemaan surkea teidän
palkkanne maksajilla.
Entisen siivoojan tai lehdenjakajan eläkepäivät ovat
jo nyt köyhyydessä elämistä. Joka päivä viikosta ja
kuukaudesta toiseen joutuu
suomalainen pieneläkeläinen jo nyt laskemaan, syökö hän tänään vai ottaako
lääkkeensä. Molemmat ovat
elintärkeitä, mutta vain yhteen on varaa.
Ministerit Risikko ja
Hyssälä, kumman te valitsisitte heidän sijassaan: ruoan
vai lääkkeen?
Lisää eläkettä?
Hallitus on viime vuosina
suureen ääneen ja hartaasti
kehunut erilaisia etuuskorotuksia, joita se on historiallisen suuressa viisaudessaan antanut pienituloisille.
Muun muassa eläkeläisille
on jo annettu ja onpa luvattu vielä lisääkin eläkettä,
varsinkin kansaneläkeläisille, juuri sopivasti ensi vuoden eduskuntavaalien alla.
Valitettavasti läheskään
kaikki ne eläkkeensaajat
joille on jo korotuksia siunaantunut, eivät niitä ole
saaneet siinä suuruudessa
kuin on luvattu. Vai mitä
pitää ajatella, kun eräänkin
eläkeläisen eläkkeeseen tuli

peräti 43 sentin korotus?
Verojen jälkeen tästä huimasta korotuksesta jäi käteen 11 senttiä. Eräs toinen
eläkeläinen sai puolestaan
7 sentin korotuksen. On
myös esitetty väitteitä, että
joidenkin käteen jäävä eläke on jopa pienentynyt.
Ostovoima vähentynyt
Kun näihin vaatimattomiin
eläkekorotuksiin yhdistetään palvelumaksut ja yleinen hinnannousu, voidaan
todeta köyhimpien eläkeläistemme ostovoiman kokonaisuudessaan vähentyneen.
Hallitus osoitti taas tämän hallituksen puheiden ja
käytännön tekojen välisen
arvon: Pötypuheilla näyttää
olevan enemmän arvoa kuin
teoilla.
Maahanmuuttajien
tukitaso
Tuntuu kummalliselta, että sosiaaliturvan varaan
pudonnut köyhä suomalainen lapsiperhe kituuttaa
1 500 euron kuukausittaisella tuella, kun samaan
aikaan sosiaaliturvan varassa elävä samankokoinen
maahanmuuttajaperhe saa
huomattavasti suuremmat
kuukausitulot hövelimmän
harkinnanvaraisten tukien
myöntöpolitiikan ansiosta.
Väitetään, että myös
kantasuomalaiset voivat
päästä maahanmuuttajaperheen saamaan tukitasoon.
Me tiedämme todellisuuden.
Eivät suomalaiset sellaisia
summia saa. Siitä pitää huolen viimeistään Kelassa ja
sosiaalipalveluissa turhan
yleinen vaikenemisen kult-

tuuri, jolla suomalaisilta
pimitetään tietoa tuista, joihin heillä olisi oikeus. Tämä
alentaa syntyperäiset suomalaiset alimpaan kastiin.
Luokkayhteiskunta tekee
voimakasta paluuta.
Samat edut
suomalaisille
Perussuomalaiset tekevätkin esityksen, että pienituloisten suomalaisten toimeentulon turvaamiseksi
kaikille heille annetaan samat sosiaaliedut kuin maahanmuuttajille.
Suostuuko tämä hallitus
edes siihen?
Vastuullista politiikkaa?
Hyvät ministerit, pankaapa
käsi sydämelle ja kysykää
itseltänne onko tämä sitä
mainostamaanne vastuullista ja välittävää politiikkaa?
Tarkoittaako hallitusohjelman fraasi vastuullisuudesta ja välittävyydestä
sitä, että heikkojen on yksin
otettava vastuu itsestään ja
hallitus seuraa katseella?
Voi vain kysyä, että lähestymmekö kohta huutolaisaikoja, jolloin hoidettava huutokaupattiin halvimman tarjouksen tehneelle?
Tämähän on jo arkipäivää
monien vanhuspalveluiden
kohdalla, kun halpa hinta
korvaa laadun.
Työtä ja leipää
Kysyttäessä ministeri Hyssälältä ja Risikolta, mitä
olette tehneet köyhien ja
hädänalaisten hyväksi, vakioselityksenä on, että on
perustettu työryhmä tai ase-

tettu selvitysmies tutkimaan
asiaa.
Voi hyvät ministerit,
nälkäisen mahan kurina ei
lopu komiteoilla ja selvitysmiehillä. Ratkaisu siihen
on yksinkertainen: nälkään
auttaa leipä ja työttömyyden lopettaa työpaikka.
Mitä köyhempiä kansalaisemme ovat, sitä huonommin yhteiskunnallamme
menee. Ostovoiman ja työllisyyden ylläpito ovat välttämättömiä aseita köyhyyden
vastaisessa taistelussa hyvinvointivaltion puolesta.
Kai tämä hallitus haluaa
säilyttää hyvinvointivaltion
myös tuleville sukupolville,
vai onko tästä hallituksesta
tullut pysyvästi heikkojen ja
sorrettujen vainoojahallitus,
jota kiinnostaa vain puoluekavereiden hyvinvointi?
EU-Titanic
Jäsenyyden Euroopan Unionissa piti täyttää kansan vatsat ja aukaista hyvinvoinnin
padot niin, että suorastaan
hukumme siihen kaikkeen
hyvään mitä Brysselistä virtaa. Norjan ja Sveitsin kaltaisten EU:n ulkopuolella
olevien maiden piti kuihtua
ja kuolla pois. Mutta toisin
on käynyt.
Suomessa ruokajonot
pitenevät, tuloerot kasvavat
ja köyhyys lisääntyy nopeammin kuin koskaan sitten
sotienjälkeisen hyvinvointivaltion rakennustöiden
alun. Tilanne ei todellakaan
ole ylpeydenaihe Suomelle
ja tälle hallitukselle.
Hyvät
EU-intoilijat:
oletteko nyt tyytyväisiä kun
sidoitte Suomen kiinni uppoavaan EU-Titanikkiin?

LAHDEN PERUSSUOMALAISET RY

Lahden on kartoitettava köyhyyden syyt ja luotava torjuntaohjelma
Lahden Perussuomalaiset
ry:n kannanotto 3.3.2010
klo 18.30 kokouksesta:
Lahden Perussuomalaiset
ry edellyttää, että Lahden
kaupunki siirtyy palvelulaskutukseen, jossa laskuihin ja
maksutositteisiin merkitään
rinnakkain kaupungin tuotantohinta ja asiakkaalta laskutettava kustannusosuus.
Merkintä selventää asiakkaille todellisen hinnan ja
maksetun hinnan käsitteet,
lisää avoimuutta ja kustannusten valvontaa. Palvelu
tulee ulottaa myös Lahden
kaupunkikonsernin yhtiöiden laskutukseen, jolloin

esimerkiksi Lahti Energian
ja Lahti Aquan (Veden) asiakkaat pystyvät arvioimaan
hintojen piiloveron vaikutusta kustannuksiin.
Omakustannushinnan
ja alihankintojen ostohintojen paljastamisella ei ole
liikesalaisuusmerkitystä,
koska tarjouskilpailuissa
ja hyväksyttyjen tarjousten
osalta noudatetaan jo lakisääteistä avoimuutta hankinta-asiakirjojen osalta.
Lahden kaupungille
oma köyhyysohjelma
Lahden Perussuomalaiset
ry vaatii, että Lahden kau-

punkiin laaditaan erityinen
köyhyysohjelma, jossa selvitetään kokonaisvaltaisesti
köyhyysrajan alapuolella
elävien kaupunkilaisten
määrä, köyhyyden eri syykokonaisuudet ja mahdolliset paikkakunnan erityissyyt köyhyyden syntymiseen ja jatkumiseen.
Näin saadun yleisselvityksen perusteella tulee
laatia Lahden kaupungille
erityinen köyhyyden torjuntaohjelma, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Köyhyyden torjuntaohjelma tulee sovittaa osaksi
huhtikuussa hyväksyttävää
kaupungin tuottavuusoh-

jelmaa. Tämä yhteensovittaminen voidaan aloittaa,
vaikka
köyhyysohjelma
valmistuukin tuottavuusohjelmaa myöhemmin.
Keskustan
kehittäminen johti
umpikujaan
Lahden Perussuomalaiset
ry ihmettelee kaupungin
keskustan vuosia jatkunutta tempoilevaa kehittämistä, joka on nyt johtanut
umpikujaan ja suunnitelmien toteutuksen pysäytykseen. Tästä on osoituksena
muun muassa Rautatienkadun uusimman kävelykatu-

pätkän toteutuksen pysäyttäminen.
Lahti on tehnyt vuosia
itsensä naurettavaksi rakentamalla mäkisestä Rautatienkadusta pätkä kerrallaan kävelykatua, vaikka
kävelykatujen yleiset vaatimukset ja markkinatutkimukset ovat olleet niin
kaavoittajien, lautakuntien
kuin kaupunginhallituksenkin käytettävissä. Lähimaakuntien kaupungeista
muun muassa Kouvola ja
Hämeenlinna ovat pystyneet Lahtea parempiin kävelykaturatkaisuihin.
Lahden kävelykatuun
tutustujat eivät ole muo-

dostaneet mitään erityistä
ruuhkaa suunnittelijoiden
ja päättäjien oville.
Lahden
keskustasta
poistettiin nopeassa ajassa lähes 100 autojen pysäköintipaikkaa, vaikka
keskustan kehittämissuunnitelma on vasta uusideoinnin ja kehittämiskeskustelun vaiheessa.
Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että pätkittäinen keskustan ja liikenneratkaisujen kehittäminen
on suoritettava jatkossa kokonaisvaltaisesti. Toteutuksessa on liian kauan edetty
suunnitelmien edellä katu
kerrallaan.

No: 4 • Maaliskuu 2010

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

9

Oikeutta Eläkeläisille ry,
myös Perussuomalaisten eläkeläisjärjestö!
Eläkeläisten oikeuksien puolustajat,

haastattelussa OE:n aktiiveja:

Toivo Kausala,
Helsingin osaston
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille ry:n
Helsingin osaston puheenjohtaja Toivo Kausala teki
ennen eläkkeelle jäämis-

Aune Vartiainen,
Kiuruveden osaston
puheenjohtaja
Aune Vartiainen on kuulunut Oikeutta Eläkeläisille
–yhdistykseen jo vuodesta
1989, yhdistyksen hallitukseen vuodesta 1995 ja ollut

Orvo Hakala,
Seinäjoen osaston
puheenjohtaja
Orvo Hakala liittyi Oikeutta Eläkeläisille –yhdistyksen jäseneksi jo 90-luvun
alkupuolella, heti jäätyään
eläkkeelle Itikka Oy:stä
(sittemmin Atria), jonka

tään muun muassa pitkän
uran armeijan leivissä. 25
vuotta isänmaataan palvellut luutnantti Kausala on
palkittu monin ansiomitalein – hänelle on myönnetty
muun muassa erittäin harvinainen sotilasansiomitali.
Oikeutta Eläkeläisille ry:n
jäsen hän on ollut jo 10-20
vuotta, Helsingin osaston
puheenjohtajana 7-8 vuotta. Järjestöön hän liittyi
mukaan Perussuomalaisten
kautta.
- Meitä eläkeläisiä on
paljon ja edunvalvonta
kuuluu Oikeutta Eläkeläisille ry:n toimintaan, siksi
mukanaolo kannattaa.

Toivo Kausala on
kuulunut myös Perussuomalaisiin pitkälti yli
kaksikymmentä vuotta
ja ollut ehdolla niin kunnallis- kuin eduskuntavaaleissakin. Puolueen
lisäksi hän on Kallion
paikallisosaston jäsen.
- Tänä päivänä ei
kannata kuulua mihinkään muuhun puolueeseen kuin Perussuomalaisiin, kaikki muut ovat
korruptiopuolueita. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini ajattelee maan
etua eikä omaa napaansa. Hän on Suomen paras
poliitikko tällä hetkellä.

puheenjohtajanakin 90-luvulta tähän päivään. Vartiainen kertoo olleensa aina
järjestöihminen ja mukana
hyvin monissa yhdistyksissä, Oikeutta Eläkeläisille
–yhdistykseen tuli liityttyä
yhdistyksen silloisen puheenjohtajan Seppo Ijäksen
kannustamana kun Kiuruvedelle perustettiin oma
osasto.
- Olen ollut hyvin paljon mukana Lomakeskus
Rauhalan toiminnassa, niin
lomaohjaajana kuin keittiössäkin. Enää ei jaksa niin
paljon, kun alkaa tuota
ikääkin jo olla. Kaikkiin
hallituksen kokouksiin aion
kuitenkin osallistua. Mu-

kana olemisessa on oma
viehätyksensä, muuta ei
voi sanoa.
Aune Vartiainen on
kuulunut myös Perussuomalaisiin ja sen edeltäjään SMP:een jo vuodesta 1962. Vaihtamista
ei ole tarvinnut harkita
koskaan.
- Perussuomalaiset on
rehti puolue vailla sellaisia skandaaleja kuin mitä
näyttää olevan kaikilla
muilla. Minulla on ollut
tapana pysyä uskollisena
kaikille aatteilleni, eikä
tämän puolueen historiassa ole tapahtunut mitään sellaista, että olisi ollut syytä siirtyä muualle.

palveluksessa hän toimi lihanleikkaajana 35 vuoden
ajan. Hakalaa ei kenenkään
tarvinnut yllyttää liittymään
yhdistykseen, sillä hän oli
seurannut yhdistyksen toimintaa aktiivisesti jo Tyyne
Audejeﬁn ajoista saakka ja
tutustunut myös Lomakeskus Rauhalan toimintaan.
- Oikeutta Eläkeläisille
ry. on järjestö, joka yrittää
hoitaa eläkeläisten asioita
ja vaikuttaa päättäjiin, jotta meidät huomioitaisiin
paremmin. Eläkeläiset kun
ovat ensimmäinen ryhmä,
joka kärsii kun budjettileikkauksia aletaan tekemään,
Hakala sanoo.
Orvo Hakala on kuulunut myös Perussuomalaisiin

puolueen perustamisesta
lähtien, oli itse mukana
Kokkolassa perustavassa kokouksessa ja ennen
Perussuomalaisia kuului
SMP:een vuodesta 1972.
Hän on toiminut muun
muassa Perussuomalaisten ja SMP:n Etelä-Pohjanmaan piirin taloudenhoitajana 17 vuotta ja
sitä ennen piirisihteerinä
kolme vuotta.
- Kun SMP:n jälkeen
alettiin suunnittelemaan
uutta puoluetta, oli alusta saakka itsestään selvää että liittyisin. Raimo
Vistbacka oli se, joka
koko ajan pyrki ajamaan
tavallisten suomalaisten
asioita.

Oikeutta Eläkeläisille ry.
on valtakunnallinen yhdistys, joka toimintasuunnitelmansa mukaan toimii
vähempiosaisten eläkeläisten taloudellisen ja muun
aseman
parantamiseksi
yhteiskunnan kaikilla osaalueilla. Yhdistyksellä on
noin kaksikymmentä toimivaa osastoa eri puolilla
maata. Jäsenmäärä tällä
hetkellä vajaat 2000. Jäseniä on myös osastojen ulkopuolelta. Tosin jäsenmäärä
on sikäli muuttuva summa,
että myös Perussuomalaiset
puolueen jäsenet saavat esimerkiksi lomakeskus Rauhalan palveluissa saman
jäsenalennuksen, kuin varsinaiset yhdistyksen jäsenet.
Yhdistys siis omistaa
Saarijärvellä Lomakeskus
Rauhalan, jossa myöskin
Perussuomalaiset ovat pitäneet erilaisia tilaisuuksia.
Rauhalan ns. uusi puoli
on vuokrattuna Hoivakoti
Mistelille, ja oma toiminta
tapahtuu vanhassa Tyynelän päärakennuksessa,
missä toiminta aikanaan on
alkanutkin.
Oikeutta Eläkeläisille
ry. on tällä hetkellä velaton, pientä pesämunaakin
on saatu kerrytettyä yhdistyksen kassaan. Allekirjoittanut toimii yhdistyksen
puheenjohtajana. Muina
hallituksen jäseninä toimivat tällä hetkellä Onni Hiltunen Orimattilasta, Kalevi
Niemenmaa Parkanosta,
Aune Vartiainen Kiuruvedeltä, Maija-Liisa Kirkko-

mäki Kylmäkoskelta, Matti
Pehkonen Kajaanista, Orvo
Hakala Seinäjoelta, Ilmari
Jalonen Pöytyältä, Olavi
Eteläinen Heinävedeltä sekä
Pentti Tuomi Saarijärveltä.
Pentti Tuomi toimii myös
yhdistyksen sihteerinä.
Rauhalan keittiöllä on
emännän tehtäviä pääasiassa hoitanut Helena Ojennus. Satunnaisten matkailijoiden osalta majoittumiset
hoitaa Hoivakoti Misteli.
Perinteet sitovat
Tässä mainittakoon, että
kaikki hallituksen jäsenet
ovat myös Perussuomalaisten jäseniä. Valtakunnallisessa eläkeläisjärjestöjen
yhdistyksen VENK:in hallituksessa yhdistystä edustaa
Onni Hiltunen.
Kovasti järjestötoiminta kaipaisi uusia tekijöitä
ja uusia jäsenyhdistyksiä.
Perussuomalaisten keskuudessa toivomme myös kannattajiemme mukaan tuloa
eläkejärjestön toimintaan.
Ei tarvitse olla eläkeläinen
lähteäkseen mukaan.
Vaikka järjestömme on
puolueisiin sitoutumaton
eläkeläisjärjestö, siitä huolimatta side Perussuomalaisiin on vahva jo pelkästään
perinteiden takia. Järjestö on
aikanaan perustettu SMP:n
eläkeläisjärjestöksi silloin
aktiivisten puoluetoimijoiden, kotitalousneuvoja Tyyne Audejevin ja rovasti Eino
Sareksen toimesta. Myöhemmin osin myrskyistenkin

Lisää tietoa Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta:

vaiheiden jälkeen yhdistys
on muuttanut toimintansa
sitoutumattomaksi eläkeläisjärjestöksi. Myös suurten puolueiden eläkejärjestöt
toimivat sitoutumattomina,
vaikka toiminta on hyvinkin
puolueeseen sidottua.
Tässä lehdessä on yhdistyksemme lehden, Eläkeviestin, tilauskaavake. Siitä
on hyvä aloittaa mukaan
tuleminen yhdistyksen toimintaan. Nettisivuiltamme
löytyvät OE:n hallituksen
jäsenten yhteystiedot, jos ja
kun haluatte mukaan toimintaan ja jäsenyhdistyksiä perustamaan. Tehdään
eläkeläisyhdistyksestämme
yhtä vahva kuin puolueestakin. Yhdessä meillä on
mahdollisuus
vaikuttaa
eläkeläisten asemaan nyt
ja tulevaisuudessa. Mikäli
emme itse ole mukana vaikuttamassa, kuka sen tekee
meidän puolestamme?
Reijo Ojennus
Oikeutta Eläkeläisille ry:n
puheenjohtaja
www.hyvanolonmediat.fi/
oikeuttaelakelaisille
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Perussuomalaiset
voimistuvat

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

Suomen tasavalta ei ole noudattanut yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen
väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista 28.3.1983 annetun neuvoston direktiivin 83/182/ETY 7
artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan,
koska se on käyttänyt epätäydellistä pysyvän asuinpaikan määritelmää mahdollisen
verovapautuksen määrittämiseen tiettyjen
kulkuneuvojen väliaikaisen maahantuonnin yhteydessä.

Tuomio:
Syyllinen

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut.

Viikonloppuna järjestimme
Vuosi vaaleihin -seminaarin
ja risteilyn. Osanottajia oli
kolmisensataa eri puolita
Suomea; valtuutettuja, kenttäaktiiveja ja paljon uusia
jäseniä. Innostus oli valtava.
Olen ollut politiikassa
mukana runsaat 30 vuotta
ja vain kerran olen kokenut
vastaavaa innostusta; vuoden 1983 eduskuntavaalien
alla, jolloin nuorena 21-vuotiaana valtiotieteen ylioppilaana olin mukana rivimiehenä nostamassa SMP:ta
suureen vaalivoittoon.
Seminaarimme alustukset olivat mukaansa tempaavia ja niistä virisi vilkas
keskustelu, joka jatkui risteilyllä pikkutunneille asti.
Kävin kymmeniä mielenkiintoisia keskusteluja.
Minulla on takanani
kautta maan osaavaa ja
innokasta väkeä. Kokeneet
puoluejyrät ja uudet jäsenet
istuivat päät vastakkain aamuun asti.
Perussuomalaiset voimistuvat. Tunku ehdokaslistoille
on nyt niin kova, että moni
joutuu pettymään. Kaikki
halukkaat eivät pääse eduskuntaehdokkaiksi. Meidän
pitää ymmärtää se, että kaikkia tarvitaan työssä, tukiryhmässä, mutta jokainen ei voi
olla ehdokkaana. Erityisen
suuren vaikutuksen minuun
tekivät ne henkilöt, jotka
kertoivat porukalla muodostaneensa tukiryhmän ja yhtenä miehenä ja naisena olivat
ehdokkaansa takana.
Perussuomalaisilla on
nyt tarkan harkinnan ja

Kuva: Jukka Jusula

maltin paikka.
Ehdokasasettelu tehdään
rauhassa ja suunnitellusti.
Politiikka on joukkuepeliä. Perussuomalaisissa
noudatetaan johdallani pelisääntöjä.
Puolueen maineen ja
kaikkien ehdokkaiden oikeusturvan vuoksi puolue
edellyttää, että ehdokkaamme ovat sitoutuneet Perussuomalaisten linjaan, arvomaailmaan, asiaan ja kertovat taustansa avoimesti ja
rehellisesti. Miksi näin? Kuntavaaleissa kävi valitettavasti
muutamilla paikkakunnilla
niin, että Perussuomalaisia
käytettiin ponnahduslautana vain omiin pyyteisiin ja
jätettiin mm. omat ikävät
asiat kertomatta. Jälki on
ollut sen mukaista. Tämä

peli ei jatkossa vetele. En aio
itse olla, enkä saata muita
ehdokkaitamme sellaiseen
tilanteeseen, jossa saamme
”selitellä” jonkin ehdokkaan
itsestään salaamia epämiellyttäviä tosiasioita. Jokainen
ehdokas, minä mukaan lukien, täyttää yhteisesti sopimamme paperin, jossa hän
sitoutuu kertomaan taustoistaan. Luottamus hyvä,
kontrolli parempi.
Vaalien alla ja niiden välilläkin moni meistä joutuu
perusteettoman mustamaalaamisen kohteeksi. Sellaiselle emme anna periksi. Huhujen perässä emme juokse.
Minulla on henkilökohtaisesti runsaasti kokemusta
nimettömistä parjauksista.
Niille en anna mitään arvoa.
Se, joka huutaa, pelkää.

Politiikassa ei pärjää, jos
pää ei kestä.
Perussuomalaisten listat eduskuntavaaleissa ovat
monipuoliset ja puolueemme vaaliohjelma on yleispuolueen ohjelma. Yhteinen
ohjelma on se mitä ajetaan.
Ehdokkaalla on oikeus
käyttää ohjelmamme kanssa
sopusoinnussa olevia omia
henkilökohtaisia vaaliteemoja. Perussuomalaiset on
näiden vaalien ainoa todellinen haastaja. Perussuomalaiset herättävät voimakkaita tunteita. Vanhat puolueet
myötäjuoksijoineen varmasti pistävät meidät lujille. Se
on oikein. Politiikka palaa
politiikkaan!
Perussuomalaiset haluavat Suomen Kansan käyttävän ääntään.

Unohdettaisiinko ensin heikoimmat?

Vihreiden Anni Sinnemäki kirjoitti blogissaan
24.2. otsikolla ”Unohdettaisiinko ensin heikoimmat?”
”On erikoista, että
ensimmäisenä haluttaisiin estää juuri kaikkein
heikoimmassa asemassa
olevien, usein naisten ja
lasten, auttaminen.”
Tuota samaa minäkin
ole kysellyt, ja erityisesti

vihreiltä. Vastauksia saati
toimenpiteitä noitten Annin
mainitsemien ryhmien hyväksi ei ole kulunut kautta
näkynyt. Niiden sijasta on
saatu esityksiä ja päätöksiäkin energia- ym. ideologiaveroja ja terveyspalvelumaksojen korotuksista,
niitä peräti 17 % yhdellä
kerralla. Niissä oli kuulemma jälkeenjääneisyyttä.
Sama tilasto kertoi työeläkkeiden nousseen samana
ajanjaksona vain 5%, eikä
kansaneläke sitäkään vähää. Minun nähdäkseni jälkeenjääneisyyttä on, mutta
ei siellä, missä vihreät kuvittelevat sitä olevan.
Sinnemäen huoli ei kuitenkaan tarkoittanut sitä,
että vihreät olisivat tarkentaneet tavoitteitaan. Hän

ei suinkaan tarkoittanut
meidän omia heikoimmassa asemassa olevia naisia
ja lapsia. Koko Sinnemäen
kirjoitus kohdisti syyttävän
sormen ”maahanmuuttajakriitikoihin”.
Ovatko omat
kansalaisemme toisen
luokan ihmisiä?
Sinnemäki ei pahoittane
mieltään, vaikka minä kohdistan syyttävän sormen
vihreisiin yleensä ja Sinnemäkeen erityisesti kysymällä, ovatko omat heikoimmassa asemassa olevat kansalaisemme toisen, tai peräti
kolmannen-neljännen luokan ihmisiä? Heille vihreillä ei ole ollut tarjottavana
muuta kuin kurjistamista.

Enkä ole aivan vakuuttunut vihreitten ja Sinnemäen mission kunniallisuudesta pakolaisasiassakaan; on
kovin helppo näyttää kirkasta otsaa ja puhdasta naamaa maksimoimalla muutaman elintasopakolaisen elämänlaadun kohentamisesta.
Suomen vuodessa ottamien
750 kiintiöpakolaisen jälkeen jää muutama miljoona
vielä heikommassa asemassa olevaa, joille tuota onnea
suoda; vihreätkö jakavat
autettavat ”vuohiin ja lampaisiin”?
Ainakin vihreillä näyttää olevan kovakin into
perustella alaikäisille pakolaislapsille vastaanottokoteja. Todellisuudessa niihin
saapuneet ”lapsukaiset”
ovat olleet pääasiassa täysi-

ikäisiä. Ja heidän vastaanottokustannuksensa ovat
eräiden lähteiden mukaan
79.000 euroa vuodessa. Ei
tuo summa ole ainakaan
Jyväskylään
kaavaillun
vastaanottokodin kustannuksiin nähden kovinkaan
väärä. Siellä 24 pakolaislasta varten piti perustaa sama
määrä hoitajien ja tukihenkilöiden vakanssia. Ja lisäksi koulutoimeen tarvittavat
erityisryhmät.
Noihin nk. ankkurilasten vastaanottokoteihin on
sisällytetty erityinen ansa
kunnille: valtio korvaa kustannukset ”kokonaisuudessaan” kolmen vuoden ajan.
Tosin tuki päättyy heti kun
henkilö täyttää 18 vuotta.
Jos siis kaikki tulijat ovat yli
15-vuotiaita, ei jakson lo-

pussa valtio korvaa heistä mitään. Ei myöskään
mitään kustannuksia tuo
jakson jälkeen, silloin
kaikki tulijat ja heidän
perässään tulleet ”omaisensa” ovat kunnan kustannuksella.
Samalla rahalla olisi
mahdollista kustantaa
peräti 250.000 rokoteannosta köyhien maiden
pienille lapsille. Minusta vihreitten arvovalinta
näyttää perin omituiselta;
ja kehtaavat vielä puhua
heikoimpien naisten ja
lasten auttamisesta.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä
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Ihmisoikeudet
kuuluvat kaikille

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

eskiviikkona 3.3. eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin Valtioneuvoston selontekoa Suomen ihmisoikeuspolitiikasta ja siihen liittyvää Ulkoasiainvaliokunnan
mietintöä. Tunteita herättävä aihe synnytti odotetusti
paljon keskustelua.
Ulkoasiainvaliokunnan
mietinnössä ja siihen liittyvissä lausunnoissa kiinnitettiin huomiota useiden erityisryhmien asemaan. Lainkaan väheksymättä näiden
ryhmien oikeuksia ihmettelen, mihin painotuksista
on unohdettu esimerkiksi
tavalliset nuoret miehet, joiden syrjäytyminen on ainakin omassa kotimaassamme
merkittävä ongelma. Entä
vanhukset, entä 700 000
köyhää kansalaistamme?
Ihmisoikeudet kuuluvat
kaikille, ja tiettyjen ryhmien
nostaminen huomion keskiöön ei saisi tarkoittaa toisten yhtä tärkeiden ryhmien
unohtamista.
Valiokunta otti kantaa paljusellien käyttöön
Suomen vankiloissa. Paljusellejä on kritisoitu kansainvälisten valvontaelinten taholta useita kertoja.
Kritiikki on varmasti ollut
aiheellista, mutta tässä yhteydessä herää väkisinkin

Yhdysvalloissa liittovaltion lainsäädäntö teki
1970-luvun puolivälissä
mahdolliseksi kääntymisen oikealle punaisen
valon palaessa liikennevaloissa. Tämä RightTurn-on-Red-sääntö on
voimassa lähes kaikissa
osavaltioissa. Sen tavoitteena on energiansäästö
ja liikenteen sujuvuuden
edistäminen. Yhdysvalloissa tehtyjen selvitysten mukaan mahdollisuus kääntyä oikealle
punaisten valojen palaessa tekee liikenteen sujuvammaksi ja vähentää
polttoaineen kulutusta
sekä pakokaasupäästöjä
merkittävällä tavalla.
Tieliikenneasetuksen 22 §:n 1 momentin
1 kohdan mukaan punainen valo osoittaa,
että ajoneuvo ei saa
sivuuttaa ensimmäistä
sen ajosuunnalle tarkoitettua opastinta eikä
pysäytysviivaa missään
olosuhteissa.
Tämä
joustamaton sääntö johtaa siihen, että taajamaajossa ajoneuvo on vähän väliä tyhjäkäynnillä
ja sen jälkeen kiihdyttää
pysähtyäkseen kääntymisen jälkeen taas pu-

kysymys, miksei kukaan
samassa määrin puutu laitoksissa vaipoissa makaavien vanhustemme kohtaloon. Suihkuun tai vessaan
pääseminen rauhallisista
ruokahetkistä tai ulkoilusta
puhumattakaan on monissa
ikäihmisten hoitolaitoksissa harvinaista herkkua henkilökunnan kiireen vuoksi,
ja moni viettääkin viimeiset
vuotensa sängyn pohjalla
vahvoilla lääkkeillä hiljennettynä. Toivon, että vanhusten aseman kohentamiseen kiinnitetään nykyistä
enemmän huomiota valtion
ja kuntien vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Vanhusten ohella myös
lasten oikeuksiin on tärkeä
kiinnittää huomiota. Vaikka
lasten ruumiillinen kurittaminen on ollut Suomessa
kielletty jo pitkän aikaa,
on lasten kokema väkivalta
selonteon mukaan meillä
yhä varsin yleistä. Lapset
kokevat väkivaltaa paitsi
kodeissa myös päiväkodeissa ja kouluissa, ja fyysisen
väkivallan lisäksi esiintyy
myös henkistä väkivaltaa ja
kiusaamista, joka pahimmillaan jättää uhreihin elinikäiset jäljet. On hyvä, että aihe
on mietinnössäkin nostettu

esille, mutta kehittämiskohteiden tunnistamisesta ei
yksin ole hyötyä. Tärkeintä
on, että sanat todella johtavat tekoihin ja käytännön
toimenpiteisiin lasten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Kun ihmisoikeusselontekoa käsiteltiin lakivaliokunnassa, kuulimme Valtiontalouden tarkastusviraston
edustajaa, joka otti lausunnossaan esille useita mielenkiintoisia näkökulmia. Tarkastusviraston lausunnossa
kiinnitettiin huomiota esimerkiksi siihen, että selonteosta puuttuu kriittisten
näkökohtien riittävän laaja esille tuonti ja analyysi.
Suurin käytännön ongelma
näyttää olevan se, että lainsäädäntö, talousarvio ja julkisen toiminnan ohjausjärjestelmä eivät kykene peittämään useiden periaatteiden
ja arjen ongelmien välistä
kuilua. Valtiontalouden tarkastusviraston edustaja esitti mielestäni erittäin viisaan
ja kannatettavan ohjeen:
yksinkertaisena periaatteena tulisi olla, että mikä säädetään, se myös rahoitetaan
ja mitä ei rahoiteta, sitä ei
myöskään säädetä.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

Kerhotoiminnan tärkeys
korostuu huonoina aikoina
Eduskunnassa käsiteltiin
23.2.2010 lakialoitetta perusopetuslain muuttamisesta. Aloitteessa esitettiin oppilaille järjestettäväksi kerhotoimintaa perusopetuksen
yhteyteen. Pidän positiivisena, että sivistysvaliokunnan
puheenjohtaja on nostanut
esille näin tärkeän asian, ja
toivon, että hän yhdessä kokoomuslaisen opetusministerin ja valtiovarainministerin kanssa myös huolehtii
siitä, että kerhotoiminnan
järjestämiseen
ohjataan
riittävästi valtionosuuksia.
Ilman rahaa kun ei kerhoja
pyöritetä, vaikka hyvää tahtoa olisi kuinka.
Harrastukset ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja kehitykselle: parhaimmillaan niiden
kautta saa ystäviä, oppii
sosiaalisia taitoja ja pääsee toteuttamaan itseään
monipuolisesti. Teini-iässä
hyvä ja mielekäs harrastus
voi suojata nuorta monilta

ongelmilta. Jokaisella lapsella tulisikin olla ainakin
yksi mieluisa jatkuva harrastus elämässään. Koska
harrastukset ovat usein
kalliita, ei kaikilla perheillä
kuitenkaan ole varaa niitä
vuodesta toiseen kustantaa.
Juuri tämän vuoksi kerhotoiminta on niin tärkeää;
kerhojen kautta tavoitetaan
niitä lapsia ja nuoria, joilla
ei ole muuten mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.
Kerhotoiminnan ylläpitäminen onkin konkreettinen
tapa edesauttaa hyvinvoinnin nykyistä tasaisempaa
jakautumista yhteiskunnassamme ja ehkäistä luokkaerojen kasvua.
90-luvun lama horjutti
kaikkia lasten ja nuorten
kehitysympäristöjä mukaan lukien vapaa-ajan
harrastusympäristöt. Kun
perheet joutuivat taloudellisesti tiukoille, jouduttiin
muun ohella säästämään
myös lasten harrastuksis-

ta. Valitettavasti samaan
aikaan myös kunnat karsivat kerhotoimintaa ja muita ilmaisia harrastuksia.
Seurauksena monet nuoret
jäivät vapaa-ajallaan oman
onnensa nojaan kuluttamaan iltapäiviänsä miten
parhaaksi näkivät. Tällaista
kehitystä pitäisi nyt uuden
laman aikana välttää viimeiseen saakka. Lasten ja
nuorten vapaamuotoinen
kellunta vailla kiinnekohtia
johtaa ikävimmillään päihteiden käyttöön ja huonoon
seuraan, ja nämä vaikutukset heijastuvat usein aikuisuuteen saakka. Huonoina
aikoina on erityisen tärkeää huolehtia siitä, etteivät
nuoret pääse putoamaan
yhteiskunnan ulkopuolelle,
ja harrastuspiirien tärkeys
korostuu juuri silloin, kun
kotona on syystä tai toisesta
vaikeaa.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

Valo-ohjatun risteyksen
kääntymissäännön muuttaminen

naisiin valoihin. Kiihdytysvaiheessa moottori toimii
tehoalueensa yläpäässä,
jolloin polttoaineen kulutus ja päästöt ovat suurimmillaan.
Punaisten valojen takaa
tuleva olisi luonnollisesti
väistämisvelvollinen kaikkiin muihin tienkäyttäjiin
nähden. Käännyttäessä vihreillä valoilla autoilijan on
annettava jalankulkijalle
esteetön kulku. Sama sääntö pätee silloin, kun auto
kääntyy oikealle punaisten
liikennevalojen palaessa.
Ei ole mitään syytä olettaa,
etteivätkö autoilijat osaisi
kääntyä yhtä varovaisesti
punaisten valojen palaessa
risteyksessä oikealle kuin
he osaavat liikennevalottomissa, esimerkiksi STOPmerkillä varustetuissa, risteyksissä.

Asiantuntijoiden mielestä on kiistatonta, että liikennesujuvuus paranee, kun
oikealle kääntyminen sallitaan punaisen liikennevalon
palaessa. Erityisesti liikenteessä työkseen ajavat tahot
kannattavat tällaista muutosta liikenteen sujuvuuden,
odotusaikojen lyhenemisen
ja tyhjäkäyntipäästöjen vähenemisen perusteella.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä tieliikennelain
muuttamiseksi siten, että
tieliikenteessä on sallittua
kääntyä oikealle valo-ohjatuissa risteyksissä punaisen
liikennevalon palaessa, jolloin liikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi ja polttoaineenkulutus sekä pakokaasupäästöt pienemmiksi?

Helsingissä 23.2.2010
Raimo Vistbacka

Kehitysvammaisten erityishuoltona
annetun päivä- tai iltapäivähoidon
maksuttomuus
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
(kehitysvammalaki) 1 §:n
mukaan erityishuoltoa
annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen
toiminta on estynyt tai
häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai
vamman vuoksi ja joka
ei muun lain nojalla voi
saada tarvitsemiaan palveluksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1
§:n mukaan kunnallisista
sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä,
jollei laissa toisin säädetä.
Saman lain 4 §:n 2 kohdan nojalla muun ohessa
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa
laissa tarkoitettu erityishuolto on maksutonta.
Edellä mainittujen lakien nojalla siis kehitys-

vammaisen lapsen kunnallinen päivä- tai iltapäivähoito
on maksutonta silloin, kun
se on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain tarkoittamaa
maksutonta erityishuoltoa.
Valitettavasti aina tämä
kehitysvammaisten tukemiseen tähtäävä tavoite ei
toteudu. Esimerkiksi viime
vuonna Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä
evättiin kehitysvammaiselta lapselta maksuton, kuntoutuksellinen päivähoito,
vaikka asiassa oli riidatonta
se, että lapsi on kehitysvammainen ja että pääkuntoutusmuotona hänellä on ollut juuri kuntoutuksellinen
päivähoito erityisryhmässä,
josta hän on myös hoidollisesti hyötynyt.
Kehitysvammalain tarkoitus on kuitenkin yksiselitteisesti taata kehitysvammaisten tarvitsemat erityishuollon palvelut ilmaisina.

Jotta tämä oikeus ilmaisiin
erityishuollon palveluihin
voitaisiin todellisuudessa
taata, niin tulisi lainsäädäntöön vielä nykyistä selkeämmin kirjata se, että erityishuoltona annettavat palvelut, esimerkiksi kuntoutuksellinen päivä- tai iltapäivähoito, on aina kunnan
järjestettävä maksuttomina
riippumatta esim. vanhempien työssäkäynnistä.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä nykyisen lainsäädännön muuttamiseksi
siten, että kehitysvammaisten erityishuollosta
annetussa laissa tarkoitettu
erityishuolto on aina maksutonta myös kuntoutuksellisen päivä- tai iltapäivähoidon osalta huolimatta
esimerkiksi kehitysvammaisen lapsen vanhempien
työssäkäynnistä?

Helsingissä 2.3.2010
Raimo Vistbacka
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Aseharrastus ja eduskuntava
Arvoisa aseistettu kansalainen! Koska seuraaviin
eduskuntavaaleihin on aikaa enää hieman yli vuosi,
on syytä muistuttaa eräistä
tosiasioista.
Kuten kaikki tiedämme,
suomalainen aseharrastaja
on elänyt lainsuojattomassa
tilassa vuoden 2007 Jokelan
joukkomurhasta lähtien.
Tilannetta pahensivat entisestään Kauhajoen tragedia
vuonna 2008 ja kauppakeskus Sellon verilöyly 2009.
Suorastaan hämmästyttävällä tavalla 600 000 mihinkään syyllistymätöntä
ammunnan ja metsästyksen
harrastajaa sekä asekeräilijää ovat päätyneet poliitikkojen, median ja virkamiesten sylkykupeiksi ja kiusanteon kohteiksi.
Poliittiselle eliitille laillisten aseiden ja aseharrastajien
demonisointi on helppo ja tehokas keino kääntää yleisön
katse pois sellaisista asioista,
jotka oikeasti vaikuttivat
Jokelassa, Kauhajoella ja
Sellossa, esim. nuorison mielenterveyspalvelujen häikäilemättömästä alasajosta sekä lepsusta ja ”humaanista”
kriminaalipolitiikasta.
Tiedotusvälineiden toimintaa leimaa ideologinen
hysteria yhdistyneenä tietämättömyyteen ja journalistiseen laiskuuteen. Kun
valtakunnan suurin sanomalehti kertoo, että Kauhajoen ampujan Walther P22
Target –pienoispistooli on
”viranomaiskäyttöön suunniteltu sarjatuliase”; kun jokainen humalaisen kädessä
vilahtanut starttirevolveri,
ilmapistooli tai akkuporakone uutisoidaan ”järeänä

laajasta ja yksityiskohtaisesta kantelusta, jonka tiedotusvälineet valitettavasti
ja odotetusti vaikenivat
kuoliaaksi.
Tässä tilannekatsauksessa ei liene harrastajille
mitään uutta. Sen sijaan
on syytä tarkastella, miten
aseharrastajat itse ovat tilanteessa toimineet ja miten
heidän pitäisi toimia. Tavallisin vastarinnan muoto
lienee harrastajien omilla
keskustelufoorumeilla ja
omissa painojulkaisuissa
protestoiminen.
Astetta
aktiivisemmat lähettävät
päättäjille palautetta, kuka
enemmän kuka vähemmän
rakentavaan sävyyn.
On selvä asia, että omassa porukassa jupiseminen ei
edistä tavoitteita, mutta kansalaispalautteenkaan tehoon
ei kannata liikaa luottaa. Se
nimittäin perustuu sellaiseen
virheelliseen oletukseen, että
asehysteerikoiden väärien
mielipiteiden taustalla olisivat väärät tiedot, ja että kun
nämä väärät tiedot korjataan, myös väärät mielipiteet
korvautuvat oikeilla.

käsiaseena”; kun laillisten
aseiden lukumäärästä tai
niillä tehdyistä rikoksista
valehdellaan sumeilematta,
on selvää, että tämä on omiaan lietsomaan tavallisen
kansan keskuudessa paniikkia ja ”kielletään kaikki!”ilmapiiriä.
Viranomaismielivaltaa
Median ja poliitikkojen toimintaa ikävämpää on kuitenkin viranomaismielivalta, viranomaisen kun pitäisi
perustuslain mukaan noudattaa kaikessa toiminnassaan lakia. Jokelan jälkeen
paniikissa julkaistu Aselupakäytäntöjen Yhtenäistämisohje (AYO) oli kokoelma
älyttömyyksiä ja suoranaisia
laittomuuksia. Esimerkkejä
ensin mainituista olivat luvanhakijalta vaadittu lääkärintodistus, jollaista suurin
osa lääkäreistä ei suostunut
kirjoittamaan ja joka ei kirjoitettunakaan todistanut
hakijasta yhtään mitään,
sekä kaikkien käsiaselupaa
hakevien haastatteleminen
kahden poliisihenkilön voimin riippumatta siitä, montako käsiaselupaa hakijalla
oli ennestään hallussaan.
AYO:n lainvastaisuuksista eniten ovat puhuttaneet käsiaselupien automaattiset määräaikaisuudet
ilman laissa edellytettyjä
”erityisiä syitä”.
Paljon suitsutettuun yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen AYO:lla ei tietenkään ollut mitään vaikutusta, mutta lupahakemusten
käsittelyajat sillä saatiin venytettyä useisiin kuukausiin
ja käsittelymaksu nostettua

Ryhmäkuri vie voiton

yli kaksinkertaiseksi. Sillä
myös ajettiin asealan elinkeinonharjoittajat ahdinkoon ja lisättiin entisestään
aselupakäytäntöjen epäyhtenäisyyttä paikkakunnittain.
Siinä missä yksi poliisilaitos

yrittää AYO:nkin oloissa
pitää toiminnassaan yllä
jonkinlaista tolkkua, toisessa sovelletaan haastattelu-,
lääkärintodistus- ja määräaikaisuuspelleilyä jopa metsästyshaulikoihin.

Tapa, jolla uutta ampuma-aselakia on valmisteltu,
on kaikilta osiltaan irvikuva
hyvästä hallintotavasta. Tämä käy ilmi kahdeksan asealan järjestön oikeuskanslerille 28.10.2009 jättämästä

Melko pian Kauhajoen jälkeen lähetin sähköpostia
valikoiduille kansanedustajille. Pyrin lyhyesti, ytimekkäästi ja ystävällisesti
selittämään, miksi käsiaseiden kieltäminen ja muut
ehdotetut paniikkiratkaisut
eivät lisäisi turvallisuutta
tai muutakaan hyvää. Eräs
Vasemmistoliiton
naispuolinen edustaja, joka
on Heckler&Koch MP5:n
toimintatapaa koskevilla

SMP:n kansanedustajien kirjoja
Sunnuntain 7.2. Hesarissa
tarkasteltiin kansanedustajien kirjallista tuotantoa, jota
on koottu omaksi osastokseen eduskunnan kirjastoon.
Omassakin kirjastossani
on useammankin edustajan
kirjoja. Kerron tällä kerralla SMP:n kansanedustajien
kirjoista ja myös muiden
puolueesta kirjoittaneiden
aikaansaannoksista.
Itse isä Veikko ehti kirjoittaa kolme muistelmakirjaa, jotka eivät olleetkaan
niin kauhean järisyttäviä
ja salaisuuksia paljastavia
kuin olisi odottanut. Oli
kuitenkin hyvä, että hänen
elämäntyötään saatiin näin
kansien väliin. Ensimmäise-

nä ilmestyi 1987 Kulissien
takaa, elettyä Mannerheimin, Paasikiven, Kekkosen
ja Koiviston aikaa. Toisena
oli seuraavana vuonna yhdessä P-O Väisäsen kanssa
kirjoitettu Jälleenrakennuksen ihme ja kolmantena jälleen seuraavana
vuonna Kekkosdiktatuurin
vankina. Joka tapauksessa
kirjoista saa hyvän kuvan
Vennamon ainutlaatuisesta taistelusta demokratian
ja pienen ihmisen puolesta
ja hänen suorittamastaan
jälleenrakennustyöstä. Viime vuonnahan tytär Meri
kirjoitti jo aiemmin esittelemäni Lähikuvassa Veikko
Vennamo.

Poika Pekkakin on selvitellyt joutumistaan eroamaan Postin pääjohtajan
paikalta kirjassaan Pekka,
posti ja Sonera. Ministeri
Matti Aurahan menetti hermonsa Pekan osakekaupoista ja näin edessä oli ministerin ja myös Pekan erot täysin turhan takia. Pekkahan
ei olisi ostanut tyhjää ilmaa
Saksanmaalta, niin kuin hänen seuraajansa teki.
Veikko Vennamon adjutantti, puoluesihteerinä
toiminut koko kansan rakastama Eino Poutiainen
sai kirjan pudottuaan ensimmäistä kertaa yllättäen
eduskunnasta hajotusvaaleissa 1972: Melkoisen ko-

vaa leikkiä. Keväällä 1979
Eino palasi eduskuntaan
ja sain tutustua lähemmin
tähän aitoon lämminhenkiseen kansanmieheen, josta
saman syksynä hänen äkillisen poismenonsa jälkeen
teki Reijo Urpilainen kuvateoksen Eino Poutiaisen
elämää sanoin ja kuvin.
Puolueen nousun alkuvaiheista kertoo kaksikin
romaania. Toinen on Eero Tuomaalan Unohdettu
kansa 1973 ja toinen Ossi
Maalampin Kun alkoi asialinja 1971. Varsinkin jälkimmäinen pyrkii laittamaan
niin Vennamoa kuin koko
puoluettakin alta lipan siinä tietenkään onnistumatta.
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alit 2011
asiantuntijalausunnoillaan
saavuttanut aseharrastajien
jakamattoman suosion, vastasi lyhyesti ja ytimekkäästi, että pitkällä tähtäyksellä
turvallisuutta voidaan tietysti lisätä vain lisäämällä
ihmisten välistä rakkautta,
mutta lyhyellä tähtäyksellä
on hyvä kieltää käsiaseet.
Huomaatte ehkä, mitä
tarkoitan. Näiden ihmisten kanssa ei voi eikä pidä
keskustella. Eivät he vaadi
aseiden kieltämistä siksi,
että he itsekään uskoisivat
turvallisuuden sillä tavalla
lisääntyvän. ”Turvallisuus”
on heille vain tapa rationalisoida oma hurmahenkinen
ristiretkensä. Sinun aseesi
ovat heille pakkomielle.
Ne on saatava sinulta pois,
hinnalla millä hyvänsä. He
eivät nuku öitään rauhassa
niin kauan kuin maassamme
on yksikin yksityisessä omistuksessa oleva ampuma-ase.
Fanaattisia asevastustajia on tietenkin päätöksentekijöistä vain pieni osa. Suurempi ongelma on se enemmistö, jolle asia on täysin
yhdentekevä tai ei ainakaan
niin tärkeä, että sen vuoksi
kannattaisi tehdä olonsa
epämukavaksi tappelemalla ”ajan henkeä” vastaan.
Valtaosa esimerkiksi eduskunnan porvarillisista broilereista ei suhtaudu aseisiin
kielteisesti tai muutenkaan
intohimoisesti. Jos harrastaja lähestyy heitä, he vakuuttavat pitävänsä metsästystä
ja ampumaurheilua hienoina
asioina, joiden tulevaisuus
on taattava. Tällä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä,
koska sosiaalisen paineen
ja viimeistään ryhmäkurin

vuoksi he äänestävät kiltisti
”kyllä” aivan mille tahansa
lakiesitykselle, jonka Anne,
Ritva, Jouni ja Mika sisäministeriöstä heidän eteensä
kantavat.
Varoittavana esimerkkinä toimikoon helmikuussa
2009 hyväksytty, RKP:n ja
Vihreiden masinoima katastrofaalinen ulkomaalaislaki, jonka hedelmiä tällä
hetkellä poimitaan. Yksityiskeskusteluissa oli vaikea
löytää kokoomuslaista tai
keskustalaista poliitikkoa,
joka olisi kannattanut kyseistä lakia. Silti joka ainoa
kokoomus- ja keskustaedustaja äänesti laille ”kyllä”. Koska Jyrki ja Matti
komensivat. Juuri samoin
tulee tapahtumaan uuden
ampuma-aselain kanssa.
Metsästäjien äänet
kelpaavat
Tämän lisäksi on muistettava, että aseharrastajien
ja metsästäjien sekä heidän
perheenjäsentensä äänet kelpaavat kyllä aivan kaikille.
Tästä seuraa, että vaalien
lähestyessä kansanedustajaehdokkaat vastaavat kysymyksiisi juuri sitä, mitä
he olettavat sinun haluavan
kuulla. Kenenkään sanaan ei
voi eikä pidä luottaa. Jos ehdokkaasi on ollut tähän asti
passiivinen uuden ampumaaselain suhteen, hän tulee
olemaan sitä myös jatkossa.
Meidän etujamme ei turvata
ja edistetä lämpimillä ajatuksilla vaan teoilla. Vain
ehdokkaasi tosiasiallisella
toiminnalla on merkitystä.
Aseharrastajat kyselevät, mitä tässä tilanteessa

pitäisi tehdä. Ensimmäinen
neuvo on tietenkin se, että
jokaisen pitää juuri nyt ostaa mahdollisimman paljon
mahdollisimman laadukkaita aseita, jotta niiden pakkolunastaminen tulisi valtiolle
mahdollisimman kalliiksi.
Vakavasti puhuen voidaan
listata ainakin kolme ongelmaa harrastajien asenteessa:
1) Vaikka meitä on yli
puoli miljoonaa, meillä ei
ole minkäänlaista painoarvoa edes itseämme koskevissa kysymyksissä. Tämä
johtuu siitä, että me emme
koe muodostavamme yhtä
intressiryhmää.
Reserviläisampujat, kilpa-ampujat ja metsästäjät istuvat kukin omassa poterossaan ja toivovat, että jospa
juuri heidän pyssyjään ei vietäisi, viekää ne kaikki muut.
Vihulainen ei kuitenkaan ole kiinnostunut vain
”järeistä”, ”erityisen tulivoimaisista”, ”pelottavan
näköisistä”, ”helposti kätkettävistä” tai ”lähes sarjatulta ampuvista” aseista.
Kuten ylempänä sanoin,
heidän tavoitteenaan ei ole
luoda turvallisempaa Suomea vaan lopettaa yksityinen aseenomistus. Tämä
tavoite on toteutunut vasta,
kun viimeinenkin loukkupistooli ja ampumahiihtopienoiskivääri on sulatossa.
Epämääräisillä vakuutteluilla ”vakavamielisen
ampumaharrastuksen” edellytysten turvaamisesta sisäministeriön joukot panevat
ammunnanharrastajat puukottamaan toisiaan selkään
eli toteuttavat perinteistä
”hajoita ja hallitse” –tekniikkaa.

2) Harrastajat ovat kyvyttömiä tai haluttomia
näkemään tilanteen vakavuutta. Kansliapäälliköiksi,
tarkastajiksi ja viranomaistoiminnan
laillisuuden
vartijoiksi ei ole nimitetty
asenteellisia ja epäpäteviä
ihmisiä sattumalta. Heidät
on harkiten sijoitettu asemiinsa toteuttamaan ylimmän valtiojohdon missioita,
joista yksi on siviiliväestön
riisuminen aseista.
Koska tilanteen vakavuutta ei nähdä, ollaan haluttomia arvioimaan perusteellisesti uudelleen omaa
äänestyskäyttäytymistä.
Ehdokkaallasi ei ole mitään syytä nähdä vaivaa ja
terästäytyä etujesi valvonnassa, jos hän saa äänesi
joka tapauksessa. Aseenomistajia on mahdollista
kyykyttää samasta syystä
kuin vammaisia: heidän
kyykyttämisestään poliitikon ei tarvitse maksaa poliittista laskua. Tämän on
muututtava. Tämä on onneksi se kohta, johon harrastajat – ja vain harrastajat – voivat itse vaikuttaa.
3) Harrastajat tyytyvät
ottamaan iskuja vastaan,
puolustamaan saavutettuja
asemia ja esittämään minimaalisia toiveita, mikä fanaattista vastustajaa vastaan
taisteltaessa johtaa askel
askeleelta perääntymiseen,
kunnes kaikki on menetetty. Aloite on otettava omiin
käsiin. On härskisti lyötävä neuvottelupöytään oma
agenda. Tällä tavoin saadaan tinkimisvaraa ja osoitetaan lisäksi, että me emme
todellakaan häpeä omaa hienoa harrastustamme.

Mikä tällainen oma
agenda voisi olla? Esimerkiksi se, että asekohtaisesta
lupajärjestelmästä
luovuttaisiin kokonaan ja
siirryttäisiin henkilön soveltuvuutta arvioivaan ”aseajokorttijärjestelmään”.
Samalla luovuttaisiin subjektiivisesta ja viranomaismielivaltaan johtaneesta
asekohtaisesta ”tarveharkinnasta” sekä tiettyjen
asekategorioiden (kuten
tasku- ja ”muiden” aseiden)
kontrollista. Onhan itsestään selvä asia, että mikään
ase ei tee vaarattomasta ihmisestä sen vaarallisempaa,
kun taas vaarallisen ihmisen
käsissä mikä hyvänsä ase on
äärimmäisen vaarallinen.
Äänestämällä vaikutat
Tulevaisuus ei näytä kovin
valoisalta. Aseiden kieltäjät
surffaavat yleisen hysterian
aallonharjalla, ja edes nykyisten oikeuksien säilyttäminen, aselain liberalisoimisesta puhumattakaan,
voi vaikuttaa kovin utopistiselta. Suomen itsenäisyyden säilyttäminen vaikutti
joulukuussa 1939 varsin
utopistiselta tavoitteelta.
Esimerkki muistuttakoon
meitä siitä, että ihmeitäkin tapahtuu. Ne eivät
kuitenkaan tapahdu itsestään vaan tarvitsevat pientä työntöapua. On täysin
mahdollista, että vuoden
2015 eduskuntavaaleihin
tultaessa sinä olet jo entinen aseistettu kansalainen
täysin riippumatta siitä,
miten toimit. Sellainenkin kohtalo on kuitenkin
helpompi sietää, ellei siitä

tarvitse syyttää omaa tyhmyyttään.
Mieti hyvin tarkkaan,
mitä teet äänestyskopissa
keväällä 2011. Älä äänestä
sellaisia ehdokkaita, jotka
eivät tähän astikaan ole
puolustaneet asiaasi. Älä
äänestä niitä, jotka eivät
sitoudu vähintään vastustamaan kaikkia heikennyksiä
nykytilanteeseen nähden.
Äänestä kaikkein mieluiten
sellaisia ehdokkaita, jotka
sitoutuvat edistämään ja
ajamaan parannuksia nykytilanteeseen nähden.
Jussi Halla-aho
kaupunginvaltuutettu
Helsinki
Kannanottoon yhtyvät
allekirjoituksellaan:
- Juho Eerola
kaupunginvaltuutettu,
Kotka
- James Hirvisaari
kaupunginvaltuutettu,
Asikkala
- Olli Immonen
kaupunginvaltuutettu,
Oulu
- Teemu Lahtinen
kaupunginvaltuutettu,
Espoo
- Maria Lohela
kaupunginvaltuutettu,
Turku
- Heikki Luoto
kaupunginvaltuutettu,
Tampere
- Johannes Nieminen
kaupunginvaltuutettu,
Vantaa
- Pasi Salonen
kunnanvaltuutettu,
Vihti
- Riikka Slunga-Poutsalo
kaupunginvaltuutettu,
Lohja

Sateenvarjo tarpeen sisälläkin
Samoilta ajoilta on Otavan
kustantama eri tekijöiden
kokoama pamﬂetti Unohdetun kansan siivellä vuonna
1970 SMP:n suuren vaalivoiton ja 18 kansanedustajan saamisen jälkeen. Kirjan sisällön tietää jo nimen
perusteella. Uuden eduskunnan smp:läiset kansanedustajat kokosivat samana
vuonna parisataasivuisen
teoksen Asialinjalla kooten
yhteen SMP:n näkemyksiä.
Työllisyysministerinä
toiminut Urpo Leppänen, tilastotieteilijä ja valtiotieteen
maisteri sekä puoluesihteerikin, on saanut kaksikin
elämäntyötänsä käsittelevää
kirjasta, toinen 1985 Urpon

urakat ja toinen Urpo Leppänen, hullu vai nero 1987,
molemmat pehmytselkäisiä
enkä ole kumpaakaan lukenut, lienenkö menettänyt
mitään.
Eduskunnassakin lyhyen aikaa ennen yllättävää
poismenoansa vaikuttanut
Suomen Uutisten päätoimittaja Reijo Enävaara on tehnyt toistaiseksi ainoan puolueen historian Unohdetun
kansan puolesta SMP 20
vuotta vuonna 1979. Vuonna 1975 Enävaara yhdessä
Urpo Leppäsen kanssa laati
35-sivuisen kirjasen Kansanvallan haudankaivajat.
Samaa luokkaa on kirjanen
Sosialisoidaanko Suomi.

Pieksämäeltä kansanedustajaksi tullut Pentti
Skön oli armoitettu kansalaisten asioiden ajaja ja on
saanut läpi lukemattomia
eläkehakemuksia. Hän kirjoitti eduskunnasta pudottuaan Vallan kahdet kasvot
1988 luonnehtien suoraviivaisesti monia edustajatovereitaan, mm. minua. Jokaisen on paras lukea kuvaukset itse kirjasta.
Viimeisenä eli uusimpana, joskaan ei heikoimpana,
on aiemmin esittelemäni Timo Soinin Maisterisjätkä,
joka kestää myös kriittisenkin lukijan arvostelun.
Anssi Joutsenlahti

Helsingin rautatieasemalle ei enää vuoda rikkoutunut vesiojohtoputki. Aseman
käyttäjien harmiksi ja ihmetykseksi vettä tulee katosta aseman lattialle.
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Pohjois-Savon
Perussuomalaiset aloittivat
eduskuntavaalivalmistelut
Pohjois-Savon Perussuomalaiset päätti piirihallituksen
kokouksessaan 22.2. lähteä eduskuntavaaleihin omalla
listallaan. Vaaliliitto Pohjois-Savossa voi tulla kysymykseen ainoastaan puoluehallituksen ohjeistamana.
Paikallisosastoissa on ryhdyttävä pohtimaan ehdokasasettelua vaaleihin. Tavoitteena maakunnassa on
kattavan ja monipuolisen ehdokaslistan laatiminen.
Kokouksessa perustettiin vaalityöryhmä. Työryhmän kokoonpano: Pentti Oinonen, Kuopio; Ari Kaunisaho, Maaninka; Mikko Kähäri, Varkaus; Sirpa Kulin, Kuopio; Mika Wallius, Juankoski; Risto Simonen,
Vesanto; Kauko Hiltunen, Lapinlahti; Eero Väisänen,
Iisalmi; Toivo Rissanen, Rautavaara; Erkki Juutinen,
Sonkajärvi; Jorma Monto, Siilinjärvi; Markus Purdy,
PerusS–nuoret ja Heli Komulainen, PerusS–naiset.
Työryhmän tehtäviin kuuluu ehdokasasettelun alueellisen tasapainon varmistaminen sekä vaaliorganisaation vahvistaminen ja aikatauluttaminen. Ehdokasilmoittautumisia otetaan vastaan huhtikuun loppuun
saakka.
Perussuomalaiset iltamat 16.4.
Pohjois-Savon Perussuomalaisten kevätkauden huipputapaus on Varkaudessa kylpylähotelli Kuntorannassa
16.4. järjestettävät Perussuomalaiset iltamat. Illan tähtiesiintyjänä on Kike Elomaa. Paikalla on puhumassa ja
kansalaisten tavattavissa puolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Timo Soini ja piirin puheenjohtaja,
kansanedustaja Pentti Oinonen. Tapahtumassa on tavattavissa luonnollisesti myös perussuomalaisia paikallis- ja
piiritason aktiiveja.
Mahdollisuus yöpymiseen kylpylähotellissa edulliseen
tarjoushintaan tunnuksella ”perusiltamat” (2hh/hlö 54€/
vrk, 1hh/hlö 73€/vrk, perhe 2aik+2lasta 116€/vrk). Yhteystiedot: www.kuntoranta.ﬁ tai (017) 560 1403.
Pohjois-Savon Perussuomalaisten kevätkokous pidetään 17.4. Varkaudessa kaupunginkirjaston auditoriossa klo 13.00. Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Kevätkokousta edeltää perussuomalaisten toritapahtuma Varkauden Taulumäen torilla klo 10.00-12.00. Tapahtumassa ovat torikansalle puhumassa Timo Soini ja
Pentti Oinonen.
Tule mukaan nauttimaan kahvihetkestä ja perussuomalaisesta meiningistä. Tervetuloa.
Ari Kaunisaho
piirisihteeri
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry

■ MERKKIPÄIVÄT

Jaakko Kettunen 70 vuotta
Perussuomalaisten Kajaanin osaston puheenjohtaja
Jaakko Kettunen täytti 70
vuotta keskiviikkona 10.3.
Jaakko Kettunen on
toiminut mm. huoltoasemayrittäjänä Kainuussa ja
Pohjois-Karjalassa. Kettusen tunnetuin huoltoasema
oli Jaakopin lähde, jonka
hän rakensi Kominaholle.
Hän on toiminut myös koneyrittäjänä.
Jaakko Kettunen on tunnettu poliitikkona ja särmikkäistä lausunnoistaan. Hän on ollut pitkään SMP:ssä
toimijana, ja nyt perustajajäsenenä Perussuomalaisissa.
Muuttaessaan Rääkkylästä Kajaaniin hän on toiminut
Perussuomalaisten Kajaanin osastossa johtotehtävissä.
Onnittelut.
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Juuri nyt on bioenergian
käyttöönoton aika

Koska olemme sitoutuneet
kansainvälisiin päästösopimuksiin estämään epätodennäköistä ilmaston lämpenemistä, perussuomalaisilla voisi olla selkeämpi
energiapoliittinen
linja.
Pitävät todisteet ilmaston
lämpenemisestä puuttuvat
kyllä tänä talvena. Torjuttaessa edellisen itse aiheutetun laman seurauksia pienet
maakunnalliset vesivoimalaitokset joutuivat pääosin
suurten omistukseen. Siitä
alkoi sähköllä keinottelu.
Silti uusia työpaikkoja tarjoava bioenergiatuotanto ei
näytä olevan valtiovallan
suojeluksessa.
Pakkasilma on usein tyyni, jolloin tuuli- ja vesivoimaloiden tuotanto supistuu
juuri, kun energiaa tarvitaan
eniten. Puulla tuotettu energia ei ole riippuvainen sääolosuhteista ja raaka-ainekin
löytyy enintään kymmenien
kilometrien säteeltä. Ydinvoimalan käyttämä uraani
sekä kivihiili ja öljy tuodaan
ulkomailta - tuhansien kilometrien takaa.
Päästöjen vähentämiseen tähtäävästä sopimuspolitiikasta puhuttaessa
voimme kysyä päättäjiltä,
minkä energiaraaka-aineen
kuljettaminen on puhtaampaa ja edullisempaa: edellisten laivoilla, kumi- tai rautapyörillä vai pienvoimaloiden puusähkön langoilla.
– Voivatpa samalla tavaralla lastatut autot kulkea vastakkaisiinkin suuntiin. Tiedämme vastaukset, mutta

miksi valtiovalta hidastelee
hajautetun puuenergiatuotannon tukipolitiikassa.
Jotta voisimme varmistaa teollisten työpaikkojen
pysymistä Suomessa, varsinkin paljon sähköä kuluttavan teollisuuden pitää
kyetä ennakoimaan sen
hintakehitys. Sen sijaan,
että siirrämme erilaisia
valtion laitoksia Helsingistä maakuntiin ja teemme
kalliita päällekkäisiä työpaikkoja, voisimme luoda
kustannustehokkaan ja vähän päästöjä, mutta paljon
työpaikkoja takaavan energiatuotannon haja-asutusalueille. - Esimerkiksi Kokkolassa toimiva Boliden
joutui keskeyttämään sinkkituotantonsa useita kertoja vuodenvaihteessa sähkön
korkean hinnan vuoksi.
Paperikysynnän ja -tuotannon sopeutumisvaiheen
jatkuessa alashakattavan
sekä harvennushakkuun
tuloksena syntyvän kuitupuun kysyntä supistuvat.
Sen seurauksena jo ennestään laahaavat metsien hoitotoimet viivästyvät. Tämä
vaikeuttaa
mekaanisen
puunjalostuksen raaka-aineen saantia ja kilpailukykyä. Mitä enemmän paperija selluteollisuus supistuu ja
siirtyy ulkomaille, sitä suurempi määrä energiakäyttöön sopivaa kuitupuuta
jää käyttämättä. Puun hinta
laskee ja aiheuttaa myyntihaluttomuutta. – Edelliseen
perustuen syntyy johtopäätös, jonka mukaan ministerin hehkuttama Metsä
2015-ohjelma oli monilta
osiltaan torso jo esittelyvaiheessa.
Lestijärven puuenergialaitos maksaa kokonaisuudessaan noin miljoona
euroa. - Fortum osti Venäjältä TGK-10-voimalaitoksen 2.7 miljardilla eurolla.
Tuolla rahalla olisi saatu
2700 Lestijärven sähkölai-

tosta. Sähkön- ja lämmönmyyjien intresseissä ei ole
kansantalous, vaan tuottaa
ja myydä energiaa.
Tuttu sanonta on: hake
on sahurin kate
Kun ulkokuivan harvennushakkeen kosteus on 33
%, Lestijärven energialaitos
kuivattaa sen moottorin säteilylämmöllä 16 %:seksi.
Tällöin irtokuutio antaa
kaasutettuna sähköä noin
200 ja lämpöä 400 kilowattia. Hyötysuhde on 80 %.
1980-luvulla rakennetussa
omakotitalossa kulutus on
noin 20 wattia kuutiota
kohden 27 asteen pakkasella eli noin 170 kilowattia
vuorokaudessa. Toisin sanoen hakekuutiolla voidaan
tyydyttää neljän omakotitalon energiantarve. Lisäksi
puuenergian takuutarifﬁ
avaisi kauniita meri- ja järvimaisemia matkailijoiden
ihailtaviksi - ilman ennallistamis- ja hoitokustannuksia. Lahoavat rantalepikot ja -pajukot korvaisivat
tuontienergiaa.
Tuoreesta sahanpurun
ja kuoren irtokuutiosta saadaan energiantuotannossa
lämpöä 500 kilowattia. Esimerkiksi kahden pohjalaissahan tuottama hakemäärä
on yhteensä noin 2000 kuutiometriä vuorokaudessa.
Hakekuutio vastaa 60 öljylitraa. Energiatuotannossa
se korvaisi 120.000 litraa
öljyä vuorokaudessa eli
kahden sahan kuukauden
oheistuote vastaa 3.6 miljoonaa litraa öljyä. Vuoden
hakemäärä korvaisi 43.2
miljoonaan litran öljyntuonnin. Nykyisen kuluttajahinnan mukaan mainitulla polttoaineella voitaisiin
korvata yli 27.4 miljoonan
euron tuonti. Tällä hetkellä
kyseiset sahat saavat oheistuotteesta liikevaihtoa kuukaudessa 700.000 eli noin 8

miljoonaa euroa vuodessa.
Sahojen yhteyteen tulisikin
rakentaa energialaitoksia,
jolloin kuljetettaisiin sähköä ja lämpöä eikä haketta
ja muita oheistuotteita.
Toisella laitoksella tuotetusta energiasta on sähkön osuus 25 – 30 %. Kun
pienvoimala tuottaa sähköä
omaan tai kyläkäyttöön
kiintokuution, hinta sähkönä on 68 ja lämpönä 60 eli
yhteensä 128 euroa. Ostohinta sähkön osalta on 11 ja
lämmön 4 senttiä kilowattitunnilta. Irtokuutiohakkeen markkinahinta olisi
13 – 16 euroa kuutiolta ja
tuotetusta sähköstä saisi 27
ja lämmöstä 24 eli yhteensä
51 euroa.
Syöttötarifﬁn voisi kopioida suoraan Saksassa
käytössä olevan porrastetun
mallin mukaan. Pienimuotoinen puuraaka-ainetta
käyttävä hajautettu sähkönja lämmöntuotanto on Suomessakin alulla. Turvetta
käyttävän lauhdevoimalan
hyötysuhde on 30 % - silti
neljällä laitoksella on syöttötarifﬁ.
Puulla tuotettu energia
ei kilpaile vielä ydinenergian kanssa, mutta jos se saa
syöttötarifﬁn, tulee käytön
ja laitevalmistuksen piiriin
uusia yrittäjiä ja ideoita. Ala
alkaa kehittyä ja työllistää.
Nyt käytävän keskustelun
jälkeen mahdolliset rakentamisluvat ja siitä aikaa toimivaan laitokseen kulunee
kymmenisen vuotta. Valtiovallan päätöksiä odotellessa
monikaan ei uskalla investoida maaseutua elävöittävään bioenergiatuotantoon.
Nousukauden alettua ja
kysynnän kasvaessa sähkön
hintakeinottelu aiheuttaa
teollisuudelle kustannuspaineita.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola

■ SATTUVASTI SANOTTUA

Perussuomalaiset aselakiasiassa päätä ylempänä muita
Helsingin Reservin Sanomien päätoimittaja Kari Talikka
kirjoittaa pääkirjoituksessaan 12.3.2010 otsikolla "Poliittinen vastuu" hallituksen aselakiesitystä käsitellessään
Perussuomalaisista seuraavaa:
"Tähän mennessä yksi puolue on ollut selkeästi muita
päätä ylempänä. Kun hallitus antoi syksyllä onnettoman
huonosti valmistellun aselakiesityksensä, näkivät perussuomalaiset välittömästi siinä harjoitetun populismin läpi

ja vaativat esitystä uuteen valmisteluun. Kun Kauhajoen
tutkijalautakunta luovutti raporttinsa oikeusministerille,
moni eduskuntaryhmän puheenjohtaja kierteli ja kaarteli
oman mielipiteensä kanssa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, aiemmin 15 vuotta nimismiehenä
toiminut Raimo Vistbacka piti esitystä käsiaseiden kieltämiseksi naurettavana ja totesi lautakunnan menettäneen
suhteellisuudentajunsa totaalisesti."
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Valtion kannustusraha on
ensiasunnon ostajille vaarallinen
Heinäkuussa 2009 valtio
teki päätöksen vilkastuttaa asuntokauppaa maksamalla 3000 euroa käteistä
niille nuorille, jotka uskaltavat tietyin ehdoin nyt
asuntokaupan tehdä. Jo
päätöksentekohetkellä oli
nähtävillä merkit siitä, että korkoelvytys on ylikuumentamassa asuntokaupan.
Mutta joko näitä merkkejä
nähty, tai sitten niitä ei vain
otettu tosissaan tätä elvytyspäätöstä tehdessä.
Seurauksena on nyt se,
että samaan aikaan kun
euroleirin
ulkopuolella
oleva Ruotsin valtio lataa
tiskiin keinoja ylikuumentuneen asuntomarkkinan
jäähdyttämiseksi, Suomen
valtio jakaa käteistä rahaa
kannustaakseen nuoria ensiasunnon ostajia kaupoille
velkarahalla - ja mahdollisimman väärään aikaan.
Ennätysalhaiset asuntolainojen korot ovat viimeisen vuoden aikana synnyttäneet Suomeen euromaiden
vakavimman asuntokaupan
ylikuumenemisriskin.
Käteisen rahan jakaminen valtion pussista asuntokaupan kiihdyttämiseksi
on tällaisessa tilanteessa
järjetöntä, ja se kyllä tajutaan. Mutta ongelma
on siinä, ettei tiedetä mitä

Kuva: Essi Eerola

pitäisi tehdä, koska jo luvattua etua ei voida säästämisen aloittaneilta poiskaan ottaa. Vaikka tuen
saamiseen riittää asunnon
ostaminen ensi vuoden
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loppuun mennessä, nousevat hinnat tekevät sen, että
asunto koetetaan nyt ostaa
niin pian kuin suinkin, jotta hinnat eivät ehtisi karata
vielä korkeammalle.

Päättäjät levittelevät
käsiään ja sanovat, ettei
mitään ole tehtävissä ja että
vahinko on jo päässyt tapahtumaan ja sitovat päätökset tehty.
Vuokraturva ehdottaa
kuitenkin ehkä hieman yllättävää ratkaisua: tuen
maksuaikaa pitäisi jatkaa
vuoden 2013 loppuun. Silloin asuntokaupoille ei tarvitsisi tuen saadakseen rynnätä juuri nyt, huonoimpaan
mahdolliseen aikaan, vaan
kukin voisi kaikessa rauhassa odottaa mielestään otollisinta markkinatilannetta.
Nykyisten päätösten
mukaan ASP-säästäminen
pitää aloittaa ensi kuun
loppuun mennessä, jotta tukeen olisi oikeutettu. Tätä
ei tarvitsisi muuttaa, jolloin
jatkoaika kaupantekoon ei
myöskään tulisi valtiolle nykyehtoja kalliimmaksi.
Joskus vaikeiden ongelmien ratkaisut ovat hyvinkin
yksinkertaisia. Saas nähdä
ymmärtävätkö päättäjät tähän avaukseen tarttua.
Epäilen, että jos mitään
ei tehdä, historia ei tämänhetkistä toilailua tule hyvällä katsomaan.
Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
5/2002

Vihreiden turha kiukuta
eduskunnalle
- Vihreät lähtivät hallituksesta, kun eduskunnan enemmistö hyväksyi uuden ydinvoimalan rakennusluvan. Puheenjohtaja Osmo Soininvaaran mukaan Vihreiden linja oli saanut
eduskunnan tuomion. Vihreä sekoilu saa jo
koomisia piirteitä. Puolue istui muitta mutkitta hallituksessa, joka valmisteli asian ja toi
sen eduskuntaan nimenomaan hallituksen esityksenä.
Timo Soini

Köyhyys voidaan poistaa
Jos kaikki rikkaat teollisuusmaat saataisiin
suorittamaan tunnollisesti YK:ssa sovittu
0,7%:n kehitysapu, niin maailmasta saataisiin
poistettua koko köyhyys. Tätä nykyä sitä makselee kuitenkin vain neljä maata.
Rolf ”Fred” Sormo

■ LEIVÄNJAKAJA

Lakkaamaton rukous
Radion aamuhartaudessa puhuttiin lakkaamattomasta
rukouksesta ja viitattiin pieneen kirjaan nimeltä Vaeltajan kertomukset. Kirja sattui olemaan pöydälläni aivan
radion vieressä. Olen sen lukenut monta kertaa.
Kirja kertoo köyhästä venäläisestä kulkijasta, joka
on liian köyhä ryöstettäväksi, liian nöyrä ketään ärsyttääkseen, mutta lannistumaton totuuden tahdossa ja etsii
vastausta Raamatusta kuulemaansa kehoitukseen: Rukoilkaa lakkaamatta. Suomennoksen tekijä arkkipiispa
Paavali kertoo esipuheessaan toisesta amerikkalaisesta
kulkijasta, joka kirjan opastamana löysi tiensä Valamon
luostariin, sai kasteopetusta ja siirtyi englantilaiseen luostariin.
Tämä varsinaisen kirjan kertoma vaeltaja kulki etsien vastausta lakkaamattomaan rukoukseen. Hän kuuli
monia hienoja puheita rukouksesta, mutta yhdestäkään
ei ollut apua lakkaamattoman rukoilemisen oppimiseksi.
Puhuttiin kyllä valmistautumisesta rukoukseen, rukouksen hedelmistä ja muusta sentapaisesta, mutta ei selitetty, miten rukoilla lakkaamattomasti. Rukouksen ei
tule perustua järkeilyyn ja usein ajatellaan kilvoituksen
saavan aikaan rukouksen, kun päinvastoin rukous on kilvoituksen synnyttäjä. Niinpä apostoli Paavalikin Timoteuskirjeessä kehoittaa ennen kaikkea rukoilemaan. On
paljon hyviä kristitylle kuuluvia asioita, mutta rukouksen
on käytävä aina kaiken muun edellä. Sen jälkeen kaikki

muukin meille annetaan, näinhän itse Jeesuskin sanoo
vuorisaarnassa.
Lopulta tämä venäläinen vaeltaja kohtasi ankarampaan luostarikilvoitukseen vihityn munkin, jolta hän
löysi ratkaisun avaimeksi Jeesuksen rukouksen: Herra
Jeesus Kristus, armahda minua. Ja niinpä lakkaamaton
sisäinen Jeesuksen rukous on sitä, että taukoamatta,
hetkeksikään herkeämättä huudetaan avuksi Jeesuksen
jumalallista nimeä, suulla, ymmärryksellä ja sydämellä.
Luostarivanhus opetti sitten vaeltajaan rukoilemaan
tätä Jeesuksen rukousta rukousnauhan avulla ensin
kolmetuhatta rukousta päivässä, sitten harjaantumisen
kautta jopa hellittämättä kaksitoistatuhatta rukousta
päivässä. Munkin kuoltua samana vuonna vaeltaja jatkoi matkaansa Raamattu ja rukouskirja Filokalia laukussaan. Filokalia on suomeksi Rakkaus hengelliseen
kauneuteen ja on laaja kreikankielinen teos, johon on
koottu kokeneiden rukoilijoiden ohjeita tuhannen vuoden ajalta 300-luvulta 1300 luvulle.
Meillä itse kullakin paastonaikaa elävillä kristityllä olisi varmasti paljon opittavaa apostolin kehoituksesta: Rukoilkaa lakkaamatta. Jeesuksen rukous: Herra Jeesus Kristus, armahda meitä, soikoon sydämissämme taukoamatta
hengen köyhyydessä ja sydämen yksinkertaisuudessa.
Anssi Joutsenlahti
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Kaiken kansan ulkoilutapahtuma:

PerusS–Pilkki 2010 Paltamon
Mieslahdessa lauantaina 3.4.
Toinen, kalliimpi ”luxus”
majoitus on Mieslahden
Opisto, jonka tiedot löytyvät netistä. Tietysti siellä on
palvelua, keittiöt ja aamupala. Matkaa tapahtumapaikalle on noin kilometri.
Sauna ja uinti järjestyvät
lähellä toisen yrittäjän toimesta kustantaen 6,70€/2 h.

Paavo Arffman,
perustitte juuri sinne
Paltamoon uuden
yhdistyksen ja huhu
kertoo, että toiminta
on alkanut vireästi?
- Kyllä se pitää paikkansa, sillä olemme päättäneet
järjestää valtakunnallisen
liikunta- ja ulkoilutapahtuman. Ennakkotietoa on jo
lähetelty sähköpostin kautta puolueen johtohenkilöille
ja muillekin toimijoille.

Pitääkö paikkansa,
että pilkkikisan
arvontapalkinto on
sinun tekemäsi?

Mistä tällainen idea
on saanut alkunsa?
Kansan kunto rapistuu päivä päivältä, haluamme osallistua tällä pienellä tapahtumalla liikuntatalkoisiin.
Varsinkin nuorten tilanne
huolestuttaa, koska TV ja
tietokone vievät liikaa aikaa pois liikkumiselta. Entistä nuoremmat sairastuvat ”vanhojen” tautiin, eli
sokeritautiin.
Kouluihin tulisi lisätä liikuntaa ja ylipainoisia
nuoria kannustaa kuntoohjelmilla liikunnan pariin.
Huono fyysinen kunto ja
henkinen pahoinvointi kulkevat käsi kädessä. Siis tapahtuman sanoma on: Liiku henkesi edestä!
Tämä tapahtuma oli
tarkoitus järjestää jo viime
vuonna ja saada mm. euroehdokkaita mukaan, mutta
aikataulu oli liian tiukka.
Nyt ollaan toivottavasti
ajoissa ja saadaan koko kansa syttymään ja tulemaan
Kainuuseen
viettämään
unohtumaton hetki pilkkien
tai muuten vain ulkoillen.
Mitä ohjelmaa
on luvassa?
– PerusS–Pilkki 2010 tarkoittaa
täysipainoista
pilkkikisaa, johon kaikki
kansalaiset voi osallistua.
Sarjoina ovat yleinen, naiset, nuoret alle 18, lapset
alle 12 ja sokerina pohjalla joukkuekisa, johon voi
osallistua kolmen hengen
joukkueella. Joukkuekisaan
voivat osallistua kaikki yhdistykset, seurat, työporukat ym. Ja erikseen kisataan
joukkuehaastekisa kaikille
poliittisille puolueille. Joukkuekisassa mukana oleva
voi osallistua samalla myös
henkilökohtaiseen kisaan.

Pilkkikisa alkaa kokoontumisella, paikalle voi tulla
jo aamuseitsemältä. Kisa alkaa klo 9.00 ja loppuu klo
13.00. Noin klo 14.00 suoritetaan palkintojenjako.
Osallistumismaksusta 60%
jaetaan palkintoina, joten
mitä enemmän kisaajia, sitä
paremmat palkinnot. Myös
yllätyspalkintoja! Osallistumismaksut ovat: yleinen
ennakkoon 10€ ja paikalla 15€, naiset ja nuoret 7€
ja paikalla 10€. Lapsilta ei
peritä osallistumismaksua.
Joukkueet ennakkoon 25€
ja paikalla 30€. Kaikille kisailijoille hernekeittoateria
erikoishintaan.
Ulkoilutapahtumassa
on ruokala. Aamukahvit ja
pullaa sekä grillimakkaraa
saa jo ennen pilkille lähtöä.
Hernekeittoa ym. syötävää
löytyy ja Puurosen Matti
on luvannut yllätysherkkujakin, hinnat ovat ystävälliset. Alueella soi musiikki,
paikallinen huippuhanuristi
soittaa elävää musiikkia.
Artisteiksi toivotaan mm.
puolueen johtoa, kansanedustajia, tulevia kansanedustajaehdokkaita ym.
Jäällä on moottorikelkkaja mönkijäajelua. Rannassa
on hiijenhaajakka, kelkassa
mennään huimaa vauhtia.

- Ennen olin vene- ja pienkonemyyjä sekä kauppias,
mutta nyt olen kaupannut
seitsemän vuotta kesätyönä
torilla kukkia ja marjoja.
Siinä tuntuu, ettei jää mitään näkyvää, siksi täytyy
olla harrastuksena jotain,
missä voi ihailla kättensä töitä. Talvella jää aikaa
harrastaa käsitöitä. Olen
seitsemän vuotta punonut
katiskoita, ja nyt olen lahjoittanut kaikkien paikalla
käyneiden kesken arvontaan Kalaisa Turbo katiskan, arvoltaan 85 euroa.

Jäälle ajellaan moottorikelkalla hiihtouria, joten
murtsikan hiihtäjät pääsevät nauttimaan Oulujärven
tunnelmasta. Uusia ideoita
otetaan vastaan. Kaikkien
kävijöiden kesken arvotaan
katiska, arvo 85 euroa.

Mitä haluat lopuksi
sanoa lehden lukijoille?
Tervetuloa Kainuuseen viettämään unohtumatonta ulkoilupäivää!
Koska tämä on järjestyksessä ensimmäinen järjestämämme tapahtuma, on
hyvin tärkeää ilmoittautua
ajoissa, jotta osaamme varautua kävijämäärään.
Ottakaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti, että
osataan mitoittaa kaikki
parkkipaikoista
lähtien
hyvissä ajoin. Pidätämme
oikeuden lisätä tähän tapahtumaan vielä jotain mukavaa, sillä asia elää koko
ajan.

Onhan paljon
ohjelmaa, millä
porukalla aiotte tämän
kaiken järjestää?
- Meillä on yhdistyksen jäsenenä neljä alan yrittäjää,
ammattilaista.
Koska talkooväkeä tarvitaan vielä paljon, niin
ideana on ottaa vastaan
ystäviä erilaisiin tehtäviin.
Sinäkin joka luet tätä juttua, ota tilaisuudesta vaari
ja ilmoittaudu talkooväeksi.
Tarjotaan hernekeittoateria
palkaksi avusta. Otamme
myös vastaan palkintolahjoituksia puolueväeltä, yrityksiltä ym. (esim. kakku tai
leivonnaisia…)
Jos ulkoilupäivään
lähtee kauempaa, niin
miten siellä löytyy
majoitusta ja muuta
elämää?
- Kaikkea on ajateltu, sillä
ei ohjelma pilkkikisoihin
lopu. Illalla on tapaaminen

Lisätietoja:
Paavo, puh. 0400 201 424
paavoarffman@hotmail.com

Matti, puh. 044 073 4113
Kuvassa Paavo Arffman tutustumassa tulevan pilkkikisan
maastoihin.

mattipuuronen@luukku.com

Antti, puh. 050 549 0666
antti.kela@anttikela.com

Kontiomäen 80 vuotta vanhassa, idyllisessä Asemaravintolassa alkaen klo 19.00.
Liikuntaa tanssin muodossa tarjoaa hanuritaiteilija
Veikko Pöllänen.

Majoitusta on tarjolla
Kajaanissa, 10€ /hlö kahden hengen huoneissa (antti.kela@anttikela.com).
Kajaanista tapahtumapaikalle on noin 30 km.

Pekka, puh. 0500 3204 47
Pekka.Pihlajaniemi@gmail.com

Ilkka, puh.040 831 7991
ilkka.jokelainen@gmail.com
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Mitä on tasa-arvo?
Perussuomalaisten
ryhmäpuhe
Helsingin
kaupungin tasaarvosuunnitelmasta.
Puheen piti
valtuustoryhmän
puheenjohtaja Antti
Valpas.

Mitä on tasa-arvo? Erään
määritelmän mukaan se
tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa
yksilöinä ja yhteiskunnan
jäseninä. Melko avoin käsite, joka vaatii tarkempaa
avaamista.
Jos tätä määritelmää
avataan käytännön tasolle
ja sanan tasa-arvo sisältöä
peilataan tähän nyt käsittelyssä olevaan kaupunkimme
tasa-arvosuunnitelmaan, ei
pelkästään kaupungin työntekijöiden vaan myös asukkaiden näkökulmasta, huomataan, että tasa-arvolla
tarkoitetaan muun muassa
seuraavia asioita:
Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, eli jokaisella
on äänioikeus esimerkiksi
omaa aluetta koskevien
asioiden käsittelyssä. Nyt
ei puhuta pelkästään joka
neljäs vuosi pidettävistä
kunnallis- tai eduskuntavaaleista, vaan kaupunginjohdon asukasiltojen
kaltaisista tilaisuuksista,
jotka ovat hyvä esimerkki
oikeudesta tulla kuulluksi
laajemminkin käytännön
tasolla. Tämä oikeus on
kirjattu paitsi tähän suunnitelmaan, myös kaupunkimme strategiaan.
Se,
noudatetaanko
suunnitelman ja strategian
henkeä kuunnellen asukkaita ihan oikeasti, onkin
sitten oma juttunsa. Jos on
päätetty, että tietyn asuinalueen terveyskeskus ja
kirjasto pannaan kiinni,
siitä tavoitteesta pidetään
helposti kiinni. Tulkitsette
aivan oikein, puhun nyt siitä kuuluisasta listasta, joka
on saanut mediassa nimen
Pajusen lista ja joka päätettiin maanantaina kaupunginhallituksessa nimetä
muistioksi. Nimi muuttui,
käsittelytapa muuttui mutta sisältö ei muuttunut. Ihan
kuin EU:n perustuslaki joka
nimettiin uudelleen Lissabonin sopimukseksi kun se ei
miellyttänyt äänestäjiä.

Pidämme tasa-arvon
kannalta ongelmallisena,
että esimerkiksi lapsilta ja
nuorilta haluttiin ja halutaan säästöjen nimissä viedä oikeus saada koulutusta
ja kirjasto- tai terveyspalveluita omalla asuinalueellaan. Me perussuomalaiset
tulkitsemme sanaa tasaarvo siten, että tasa-arvo
ulottuu myös tällaisiin arkielämän perusasioihin.
Oikeuteen saada samat
palvelut kuin naapurikaupunginosa.
Pidämme tasa-arvon
kannalta erityisen ongelmallisena listan valmistelutapaa. Asukkaita alettiin
kuunnella toden teolla
vasta siinä vaiheessa, kun
listaa oltiin valmiit panemaan täytäntöön ja oltiin
tilaamassa puskutraktoreita liikoja seiniä kaatamaan. Samaa tasa-arvoisen
kuulemisen vastaista myyräntyötä tehtiin esimerkiksi Uudenmaankadun ja
Kaarlenkadun surullisenkuuluisien vastaanottokeskusten kohdalla: asukkaita
alettiin kuulla vasta siinä
vaiheessa kun päätökset
oli jo tehty.

Ihmisiä ei pidä
luokitella ulkoisten
ominaisuuksien
perusteella
Koko tasa-arvosuunnitelman sisällön kantavana
teemana on sukupuolten
välinen tasa-arvo. Lähes joka sivulla puhutaan
miesten ja naisten välisestä
tasa-arvosta ja tavoitteista,
joilla tähän päästään. On
tavoitteita kaupungin organisaatioiden naisjohtajien määrän lisäämiseksi, on
samapalkkaisuutta samaa
työtä tekevien välillä, lasten ja nuorten samanlaista
kohtelua sekä kuulemista
sukupuolesta riippumatta
ja niin edelleen. Perussuomalaisten valtuustoryhmä
yhtyy näihin tavoitteisiin
täysin.
Samaisen suunnitelman
ja lain mukaan ketään ei saa
asettaa sukupuolen, ihonvärin tai jonkin muun tekijän
perusteella eriarvoiseen asemaan. Näin sen pitäisi ollakin. Kuitenkin samaisessa
tasa-arvosuunnitelmassa
halutaan suosia ihmisiä heidän ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella esimerkiksi työnhaussa.

Me näemme tässä syrjinnässä, joka on hunnutettu
positiivisen diskriminaation
kaapuun, vakavan moraalisen ristiriidan. Työnhaussa
kaupungin tulisi nimenomaan tarkastella ihmisten
soveltuvuutta
kyseiseen
tehtävään kokemuksen ja
koulutuksen pohjalta, eikä
minkään keinotekoisen ulkoisen kriteerin pohjalta.
Mitä tasa-arvoa se semmoinen on, jossa ihmisiä luokitellaan nimenomaan heidän
ulkoisten ominaisuuksiensa
perusteella?
Käytännön
hienosäätöä
tarvitaan vielä
Kaupungin sukupuolten
välinen tasa-arvotyö on
pääosin hyvissä kantimissa. Kuitenkin on vielä
alueita, joissa kaupungilla
itsellään on vielä paljon
parannettavaa. Kerronkin
lopuksi ajankohtaisen esimerkin Helsingin kaupungin tasa-arvotyön keskeneräisyydestä.
Viime vuoden puolella
lähetettiin vammaisneuvoston toimesta kutsu neuvos-

ton ja vammaisjärjestöjen
yhteistyötilaisuuteen, joka
järjestetään tämän vuoden
puolella, itse asiassa vajaan
viikon päästä. Pian kirjeen
postittamisen jälkeen allekirjoittaneelle toimitettiin
kopio kirjeestä ja eräs kohta siinä sai käden hakeutumaan nitropurkille.
Luulisi, että sosiaalivirasto ja ennen kaikkea
vammaisneuvosto ottaisi
erilaisten ihmisten erityistarpeet huomioon, mutta
ei. Kutsukirjeessä ilmoitettiin sanatarkasti seuraavaa,
sitaatti alkaa: ”Kokoustilassa on hyvä äänentoisto,
mutta induktiosilmukan
toimivuutta sosiaalivirasto
ei edelleenkään pysty takaamaan.” sitaatti päättyy.
Jos jollekulle on epäselvää
mikä on induktiosilmukka,
se on eräänlainen vahvistin,
jonka avulla kuulon apuvälineitä käyttävät kuulevat
huoneen toisessa päässä
mikkiin puhuvan henkilön
puheen aivan kuin puhe tulisi vierestä Sellainen löytyy
muun muassa tästä valtuustosalista.
Mutta palatakseni kaupungin vammaisneuvoston

tasa-arvo-olosuhteisiin, on
pakko kysyä, että jos ihmisten välistä tasa-arvotyötä
tekevät ja sen puolesta nimenomaan toimivat tahot,
eli sosiaalivirasto ja vammaisneuvosto, eivät pysty
takaamaan edes omiensa
parissa tasa-arvoisia kuunteluolosuhteita, miten vaikeaa todellisen tasa-arvon
saavuttaminen niin asenteiden kuin käytännön toimien tasolla mahtaakaan olla
muualla?
Olemme
kuitenkin
luottavaisia sen suhteen,
että tämä asia hoidetaan
lupausten mukaisesti kuntoon nyt, kun olemme puolueemme edustajan toimesta informoineet viraston
johtoa tästä epätasa-arvoisesta tilanteesta. Seuraammekin tilanteen kehittymistä tarkasti.
Kuten huomaatte, paljon on vielä käytännön hienosäätöä tehtävänä tässä
kaupungissa todellisen tasaarvon saavuttamiseksi.
Antti Valpas
valtuustoryhmä
puheenjohtaja,
Perussuomalaiset
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Suomi ja pohjoiset luonnonvarat
Vuonna 1878 purjehti suomalainen
naparetkeilijä
Adolf Erik Nordenskiöld
ensimmäisenä
ihmisenä
maailmassa läpi vaikean ja
vaarallisen Koillisväylän.
Hankalissa olosuhteissa
Vega -laivalla tehty matka
Euroopasta Aasiaan kesti
yli 13 kuukautta.
Kulunut runsasluminen
ja kylmä jäätalvi ei poista
sitä tosiseikkaa, että sitten
Nordenskiöldin päivien
ovat talvet lauhtuneet. Ilmaston lämpeneminen on
tilastollinen fakta riippumatta siitä, onko ihmisen
toimilla sen syntymiseen tai
hillitsemiseen mitään merkitystä. Erityisen selvästi
tämä kehitys näkyy juuri
napa-alueiden läheisyydessä. Koillisväylän arvioidaan
tulevaisuudessa olevan sulan läpi vuoden.

Kuva: fotokonttori.fi

Juho Eerola on sitä mieltä, että Suomen kannattaisi pyrkiä neuvottelemaan Venäjän kanssa Petsamon palautuksesta.

Jäälakeuksien alla
suuret luonnonvarat
Pohjoisten jäälakeuksien
alla piilevät mittaamattomat luonnonvarat. Öljyn ja
kaasun perinteiset tuotantoalueet ehtyvät ja katseet siirtyvät ennen luoksepääsemättömien alueiden suuntaan.
Pohjoisnapaa ympäröiviä
merialueita hallinnoivat tällä hetkellä Norja, Tanska,
Kanada, USA ja Venäjä. Ne
tulevat myös keräämään
suurimman potin, kun alueen rikkaudet kerran tulevat
käyttöön. Aluevesistä on hie-

man jo kiisteltykin, erityisesti Norjan ja Venäjän kesken.
Ennen toista maailmansotaa oli Suomi-neidolla
kaksi käsivartta ja Petsamon
myötä yhteys Jäämerelle. Jos
se alue edelleenkin kuuluisi
Suomelle, sijoittuisivat Norjan ja Venäjän nyt kiistelemät
alueet Barentsin merellä jotakuinkin Suomen aluevesille.
Venäjällä on viime aikoina esiintynyt liikehdintää sen
suuntaan, että osa Suomelta
sille lainassa olevilla alueilla
nykyisin asuvista ihmisistä
haluaisi tulla liitetyksi takai-

PS-NUORTEN HELSINGIN PIIRI

Kevätkokous
keilahallilla 28.3.
Perussuomalaisten Nuorten Helsingin piirin kevätkokous sunnuntaina 28.3.2010 Ruusulankadun keilahallin
alakabinetissa kello13-15, osoitteessa Ruusulankatu 3-5,
00260 Helsinki.
Käsittelemme kokouksessa sääntömääräisten asioiden
lisäksi omaa toimintaamme, kevään tulevia tapahtumia ja
pyrimme kasvattamaan jäsenten välistä yhteishenkeä. Osallistujat tunnistavat hallituksen jäsenet nimilapuista, olemme
paikalla neuvoa-antavina ja auttavaisina henkilöinä.
Jäsenten on mahdollista jäädä kokouksen jälkeen
keilaamaan paikan päälle tunniksi kello 15-16. Käytössämme on kaksi keilarataa, ja saatavuudesta riippuen
voimme hankkia niitä enemmän.
Huom: vain Perussuomalaisten Nuorten Helsingin
nuorisopiirin jäsenillä on ääni- ja puheoikeus kokouksessa ja vain he voivat tulla valituiksi luottamustehtäviin.
Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäsenyys ei tee henkilöstä automaattisesti PS-Nuorten Helsingin piirin jäsentä.
Muille kuin nuorisopiirin jäsenille voidaan myöntää
läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisopiirimme jäsenyyttä
voit hakea paikan päällä ennen kokouksen alkua. Myös
valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsenyyttä voit hakea
kauttamme. Jäsenmaksut 0,-.
Tervetuloa kaikki jäsenet ja toiminnastamme kiinnostuneet!

sin Suomen yhteyteen. Viimeksi näin on tapahtunut
Sortavalassa, Laatokan Karjalassa. Virallinen Venäjä ei
tietenkään ole ajatukselle
lämmennyt, mutta entäpä
jos Venäjä itse hyötyisikin
palautuksesta jotenkin?
Jos Venäjä palauttaisi
Petsamon alueen Suomelle,
ei Norjalla enää olisi kahta
sanaa niistä alueista, joita se nyt itselleen hamuaa.
Ne olisivat selkeäsi Suomen
merialuetta. Venäjälle pienen liuskan menettäminen
Kuolan niemimaalta ei olisi

mikään tappio, jos Suomi
vastaavasti omalta osaltaan
lupaisi ajaa joitakin Venäjän pyrkimyksiä vaikkapa
Euroopan Unionin suuntaan. Napa-alueiden Natomaiden maiden kanssa voisi
Suomi hyvinkin toimia erilaissa neuvotteluissa Venäjän puolueettomana kumppanina ja edistää sen rauhanomaisia pyrkimyksiä.
Pääsy arktisten alueiden
öljy- ja kaasukentille olisi
Suomen EU-politiikan kannalta jättipotti. Kaikenlaisista maatalouden vuoristo-

tuista olisi paljon helpompi
neuvotella, kun unionin rikkaimmat energiavarat olisivat meidän hallussamme.
Petsamon satama olisi
portti maailmaan
Taantuvan Itä-Lapin työllisyydelle läpi vuoden jäättömänä pysyvä Petsamon
satama olisi todellinen piristysruiske. Merimatka Euroopasta Aasian kasvaville
markkinoille lyhenisi tuhansia kilometrejä ja Suomi olisi unionin lähin valtio suh-

teessa Japaniin, Kiinaan ja
Koreaan. Transiton kauttakulku Aasiasta Eurooppaan
ja päinvastoin tapahtuisi
vuosisatamme puoleenväliin
mennessä lähes kokonaisuudessaan Suomen kautta.
Enää emme olisi periferia,
vaan portti maailmaan. Sama pätisi Pohjois-Amerikankin liikenteeseen.
Edelleen, jos Petsamon
alue ja ehkä ainakin osa
muita luovutettuja alueita
palautettaisiin, saisimme
herkullisen mahdollisuuden
teollisuutemme säilyttämiseen. Enää ei raskaan teollisuutemme tarvitsisi halvempien työvoimakustannusten
perässä haikailla kaukomaille, vaan ainoastaan
Pariisin rauhan rajojen yli
Karjalaan. Alue siis nostaisi
itse oman elintasonsa, ilman
pelkoa suomalaisen sosiaaliturvan valumisesta uusien
kansalaistemme taskuihin.
Suomen valtionjohdon
ei nyt tulisi olla ennakkoluuloinen. Venäjä tarvitsee
liittolaisia ja sillä on paljon
intressejä Euroopan sekä
Pohjois-Amerikan suuntaan.
Suomi voisi tarjota auttavan
kätensä. Alustavat neuvottelut ainakin Petsamon alueen
palauttamisesta on syytä hiljalleen aloittaa. Pieni tippa
kuolaa ei isolle karhulle ole
menetys eikä mikään.
Juho S.A. Eerola
Kotkan Perussuomalaiset
ry.n puheenjohtaja

Miten rahoitamme nuorisotyöttömyyden?
Varsinais-Suomen Perussuomalaiset Nuoret kokoontuivat 5.3 Liedon kunnantalolla. Kokouksessa
mukana olivat myös Perussuomalaisten piirin johdosta Lauri Heikkilä sekä Juhani Pilpola. Kokous antoi
seuraavan julkilausuman:
Tiedotusvälineissä olemme saaneet kuulla nuorisotyöttömyyden kasvaneen
rajusti, jopa seitsemän prosenttia vuodessa. Nyt nuorisotyöttömyys on noussut
yli 21 prosentin. Tarjoamme tähän ongelmaan nyt
ratkaisuja.
Hallitus ei missään vaiheessa saa nostaa eläkeikärajaa, koska tämä kostautuu nuorille ihmisille, eikä
ole missään nimessä kohtuullista pitkään työelämässä jaksaneille.
Työpaikkojen määrä on
romahtanut ja nuoret joutuvat käymään yhä enemmän kilpailua työpaikasta

pitkään työssäolleiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi
niin sanottuun eläkeputkeen päässeiden ihmisten
asema on yleisesti ottaen
kohtalainen, ja he ovat
tyytyväisiä asemaansa. Tämänkin porkkanan poistaminen paiskaisi nuoria lisää
pihalle, jos ei vanhemman
työväestön kanssa päästä
eläkejärjestelyratkaisuihin.
Tämän kaiken lisäksi
eräät henkilöstövuokrausﬁrmat ovat ilmoittaneet alkavansa tuoda ulkomaista työvoimaa Suomeen. VarsinaisSuomen Perussuomalaiset
Nuoret eivät hyväksy ulkomaisen työvoiman lisäämistä Suomessa, vaan haluavat,
että maassa jo olevat maahanmuuttajat ja suomalaiset
nuoret saisivat töitä. Maahanmuuttajan työllistäminen
on jo nyt vaikeaa, miksi siis
lisätä paineita sille sektorille.
Hallituksen olisi tärkeää
kiinnittää enemmän huo-

miota omistajaohjaukseensa, hallitus on päästänyt
liikaa isoja metalli-, maatalous-, ja metsäteollisuuden
yrityksiä pois Suomesta.
Työpaikkoja olisi paljon
enemmän tarjolla kotimaisen omistuksen johtaessa
yrityksiä, ja näin nuorison
olisi helpompi työllistyä.
Tulevaisuudessa koulutuksessa tulisi ottaa
enemmän huomioon koulutustarpeet, ja mitkä alat
tarvitsevat tulevaisuudessa
työvoimaa eniten, kuten sairaanhoito. Työttömyyteen
on turha kouluttaa nuoria
ihmisiä. Koulutustarjonnan
pitää pysyä nykyisellä tasolla ja oppisopimuskoulutukseen pitäisi satsata varoja
enemmän, sekä kiinnittää
huomiota nuorten aikuisten mahdollisiin ammatinvaihtokysymyksiin, jotta
toimeentulo säilyy kohtuullisena koulutuksen ajan.
Lisäksi oppisopimuskoulu-

tukseen olisi tarvetta saada
kouluttajayrityksiä, valtion
yrittäjille tarjoamien helpotusten avulla.
Perussuomalaisten
Nuorten Varsinais-Suomen
piiri vaatii hallitusta miettimään edellä mainittuja vaihtoehtoja, ja tarjoaa myös
ratkaisun: kaikki voidaan
toteuttaa lopettamalla välittömästi mm. nuorien lompakosta ja hyvinvoinnista
maksettavat EU:n sisäisten
turvapaikanhakijoiden sosiaalituet, ja tulevaisuudessa käännyttää EU:n sisäiset
hakijat välittömästi. Miksi
tähän täysin vastuuttomaan
toimintaan suunnattuja varoja ei suunnata Suomen
nuorison työllistämiseen
mm. työvoimapoliittisten
toimenpiteiden avulla?
Tämä ratkaisu on täysin
toteutettavissa edellä mainituilla ratkaisuilla. Näin toimii myös Ruotsi sekä monet
muut Euroopan valtiot.
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Suomen kielipolitiikka
uusille urille
Osuvasti kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven päivänä 10.10.2009 Perussuomalaiset Nuoret järjestivät
kielipoliittisen seminaarin
Vaasassa. Tilaisuuden julkilausumassa esitettiin, että myös Suomessa suuren
enemmistön kieli – suomi
– säädetään ainoaksi valtakunnallisesti viralliseksi
kieleksi. Näinhän on kaikissa muissa Pohjoismaissa;
Ruotsissa ruotsi, Tanskassa
tanska, Norjassa norjat ja
Islannissa islanti.
Myös kaikissa muissa
Itämeren rantavaltioissa
vain enemmistön kieli on
virallinen; Saksassa saksa,
Puolassa puola, Liettuassa
liettua, Latviassa latvia, Virossa viro ja Venäjällä venäjä. Näin, vaikka useimmissa
niissä on selvästi suurempia
kielivähemmistöjä
kuin
ruotsinkieliset Suomessa.
Hassuinta tietysti on, että
koko Suomen tasavallassa
vain ruotsi on virallinen
kieli, sillä Ahvenanmaan
maakunnassa suomen kieli
ei ole virallinen. Siellä asuva viiden prosentin suomenkielinen väestö ei saa lapsilleen edes koulutusta lasten
äidinkielellä. Heiltä puuttuu siis sellainen perusoikeus, jota suomenruotsalaiset
pitävät itsestään selvänä
itselleen Manner-Suomessa.
PS-Nuorten julkilausuma
on saanut julkisuutta vain
ruotsinkielisessä mediassa –
ja siellä sitä toistetaan yhä
uudelleen ja uudelleen.
Näin veljesmaassa
Ruotsissa
Ruotsissa heräsi huoli enemmistön kielen asemasta ja
sitä ryhdyttiin määrätietoisesti kohentamaan muutama vuosi sitten. Siellä ollaan
erityisen huolestuneita siitä,
että ruotsin sukulaiskieli
englanti työntyy voimalla
yhteiskuntaan. Samaan aikaan Ruotsi sai EN:n nuhteet erityisesti oman suuren
suomenkielisen vähemmistönsä nurjasta kohtelusta.
Kaiken tämän seurauksen
Ruotsi sääti uuden kielilain,
jossa ruotsin kieli on ainoa
virallinen pääkieli, joka on
yhteiskuntaa yhdistävä ja
rakentava kieli. Muutama
vanha muu kieli sain kansallisen vähemmistökielen
aseman; mm. suomi (tosin
jaettuna kahdeksi; suomi
ja ”meänkieli”, joka on yksi suomen murre). Muita

■ PUOLUETOIMISTO

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

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

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

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

Kuva: Harri Lindell

kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa ovat jiddish,
romani chib ja saamen kieli.
Suomessa kielitaistelua
on käyty jo lähes 200 vuotta. Suomen alueella suomi
on koko tunnetun historian
ollut suuren enemmistön
kieli. Ruotsin vallan aikana
suomalaisia hallittiin ruotsiksi ja myös koulutus oli
pääasiassa ruotsinkielistä.
Uralla eteneminen vaati jopa nimen muuttamista ruotsinkieliseksi.
Suomen päästyä irti
Ruotsin otteesta vuonna
1809 ruotsinkielinen hallinto jatkui kuin mitään ei olisi
tapahtunut. Suomen kieltä
väheksyttiin ja syrjittiin.
Vuonna 1850 kiellettiin jopa julkaisutoiminta suomen
kielellä. Pinnan alla alkoi
kuitenkin muhia ja yllättäen
keisari Aleksanteri II antoi
Parolassa 30.7.1863 käskykirjeen, jolla suomi piti
nostettaman viralliseksi 20
vuoden siirtymäajan kuluessa. Ruotsinkieliset tekivät
kaikkensa, jotta suomen
kieli ei olisi päässyt nousemaan erityisesti korkeampaan opetukseen ja hallintoon. Siinä he onnistuivat
40 vuoden ajan aina vuoden
1902 kieliasetukseen.
Historiallinen taakka
Itsenäisyyden alkuvaiheessa
suomenruotsalaisiksi itseään nyt nimittäneet olivat
edelleen keskeisessä asemassa hallinnossa, koulu-

tuksessa, talouselämässä,
jne. Niinpä Suomen ensimmäiseen valtiomuotoon kirjattiin kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi, vaikka
sen kirjoittaja Kaarlo Juho
Ståhlberg kolmeen ensimmäiseen luonnokseen kirjoitti suomen ainoaksi viralliseksi kieleksi.
1920-luvulla alkoi kielitaistelu, joka huipentui
Helsingin yliopiston osittaiseen suomenkielistämiseen
vuonna 1937. Toinen maailmasota peitti kieliriidan
ja sotien jälkeen suomenruotsalaiset Ruotsin tuella
pystyivät vähä vähältä uudelleen ruotsalaistamaan
suomalaisia. Vuonna 1968
peruskouluun tuli pakollinen ruotsin kieli opetusalan
asiantuntijoiden vastustuksesta huolimatta. Vuonna
1978 yliopistoihin ja korkeakouluihin
säädettiin
pakollinen virkamiesruotsi,
jonka tuloksena on nyt syntynyt ”rvm” ilmiö – ruotsia
vaille maisteri.
Kielitaistelu virisi uudelleen 1988, kun kieliaktivistit ottivat Suomalaisuuden
Liiton johtaakseen. Liitto
alkoi teettää tutkimuksia
suomalaisten suhtautumisesta pakkoruotsiin ja kerta
toisensa jälkeen tulos oli,
että noin kaksi kolmasosaa
suomalaisista haluaa ruotsin kielen vapaaehtoiseksi
koulutuksessa. Perinteinen
media ei tuloksia julkaissut, mutta 2.1.2010 saatiin
näyttävää julkisuutta Kale-

van ja viiden muun sanomalehden teettämälle tutkimukselle – 66 prosenttia
haluaa pakkoruotsin pois.
Internet muutti kielikeskustelun asetelmat totaalisesti. Vuosia jatkunut kiihkeä
verkkokeskustelu aiheutti
sen, että myös televisio kiinnostui aiheesta. Nyt on ollut
jo useampia pakkoruotsia ja
kielipolitiikkaa käsitelleitä
ohjelmia televisiossa, radiossa ja lehdistössä. Nettikeskustelu jatkuu suorastaan
raivokkaana. Tutkimukset
kertovat karua kieltä kieliilmapiirin nopeasta huononemisesta – ruotsinkielinen
media puhuu jo katastroﬁsta. Kansan sietokyky alkaa
olla katkeamispisteessä, eikä
ihme. Valtion koulutuskomiteoiden pitkäaikainen puheenjohtaja, professori Erkki
A. Niskanen totesi, että nykyisillä koulutusohjelmilla
valtiovalta sulkee suomalaiset nuoret kahden kääpiökielen häkkiin.
Miten tästä eteenpäin?
Suomen kielipolitiikan ainoa ongelma pakkoruotsi
ei toki ole. Keinotekoinen
virallinen kaksikielisyys on
erittäin suuri ja tarpeeton
miljardien eurojen taakka.
Yksi ainoa kielivähemmistö
on kahminut itselleen aivan
valtavat etu- ja erioikeudet
kiintiöineen ja ylimitoitettuine valtionosuuksineen.
Seuraavat kolme vuotta
ovat erityisen tärkeitä Suo-

men tulevalle kielipolitiikalle. Tänä vuonna arvioidaan ylioppilastutkinnon
rakenneuudistuksen vaikutusta ”toisen kotimaisen kielen” – käytännössä
ruotsin – osalta. Opetusministeriössä on työryhmä
laatimassa esitystä peruskoulun tuntijaoksi ja siinä
kivenä kengässä on ruotsin
kielen opetus.
Ensi vuonna on eduskuntavaalit ja niiden tuloksella on suuri merkitys
maamme tulevalle kielipolitiikalle. Ja vuonna 2012
valitaan seuraava tasavallan presidentti, jolla
arvojohtajana on merkitystä sille, mihin suuntaan
kielipolitiikkaa aletaan
kehittää. Ainoa kestävän
kehityksen kielipolitiikka
perustuu Ruotsin malliin;
enemmistön kieli on ainoa
virallinen kieli, muut vanhat kielet (saame, ruotsi ja
romani) saavat kansallisen
vähemmistökielen aseman
kaikkine siihen kuuluvine oikeuksineen ja kaikki
muut – nyt jo lähes 200 –
Suomessa äidinkielenä puhuttua kieltä ovat vähemmistökieliä. Niistä suurin
ja nopeimmin kasvava on
venäjä. Miten se olikaan
Suomen kolme suurinta
haastetta? Venäjä, venäjä,
venäjä!
Heikki Tala
dosentti, PS-valtuutettu
Järvenpää
www.simplesite.com/Tala

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

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

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

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
PIIRIEN KEVÄTKOKOUKSET

KOTKA

JYVÄSKYLÄ

Satakunnan Perussuomalaiset

Kotkan perussuomalaisten
kannanotto kaavoitukseen

Avoin keskustelutilaisuus
Jyväskylässä

Kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.3.2010 klo 13.00
Kankaanpään kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Valmistaudutaan tuleviin eduskuntavaaleihin, ehdokasasettelua. Kaikki joukolla mukaan.

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

Kymen piiri
Kevätkokous 2.5.2010 Imatran Kylpylässä (Purjekuja 1)
klo 12.00 alkaen. Piirihallitus klo 10.30. Piirikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, nimetään
eduskuntavaaliehdokkaita vuoden 2011 vaaleihin. Mukana kokouksessa puolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Timo Soini. Tervetuloa piirikokoukseen.

Oulun piiri
Oulun piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään
10.4.2010 kello 12.00. Paikkana toimii Siikajoen Heikinhovi, Heikintie 1. Paikalla yllätysvierailija. Tervetuloa!

Hämeen piiri
Hämeen piirin kevätkokous lauantaina 10.4.2010 klo
10.00-15.00 Hollolassa. Osoite: Terveystie 8-10, Yläasteen audiotorio. Sääntömääräiset asiat.
Mukana puolueen puheenjohtaja ja europarlamentin
jäsen Timo Soini. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Etelä-Savon Perussuomalaiset
Kevätkokous Ravintola Huvikummussa Mikkelin
Otavassa 18.4.2010 kello 14.00. Piiritoimikunta kello
12.00. Esillä sääntömääräiset asiat ja päätetään eduskuntavaaleihin osallistumisesta. Arvontaa, voi tuoda arpajaisvoittoja. Paikalla mahdollisesti puolueen tai toisen
piirijärjestön edustaja.
Ps. Tarkista, että olet maksanut jäsenmaksun, joka
voidaan todeta tarvittaessa.
Lisätietoja: Puheenjohtaja Pekka Leskinen, 040 702 0865
Piirisihteeri Jaakko Kontinen, 045 26 26 747

YHDISTYSTEN KEVÄTKOKOUKSET

Kiuruveden Perussuomalaiset
Sääntömääräinen kevätkokous Kiuruveden kaupungintalon pienessä kokoushuoneessa keskiviikkona
24.3.2010 kello 12. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu kello 11.30 alkaen. Tervetuloa.

Tampereen Perussuomalaiset
Tampereen Perussuomalaiset ry:n jäsenet ja kaikki
toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi
yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka
pidetään lauantaina 27.3.2010 klo 14.00 Sampolassa,
luokka 222.

Kotkan Perussuomalaiset ry:n hallitus piti kokouksensa
18.2. Keskustelua herätti erityisesti kaupungin kaavoituspolitiikka ja se suhde luontoarvoihin.
Kotkan Perussuomalaisten kannan luonnonsuojeluun
voisi tiivistää sanoihin: paikalliset ratkaisut ja globaali
edistys, ei globaalit ratkaisut ja paikallinen jumitus.
Sivistyessään ihminen muuttuu väistämättä luonnonsuojelijaksi. Ja kuten kaikki tiedämme, ovat perussuomalaiset aina olleet luonnonsuojelijoita. Vanhan sivistyneistön ei kuitenkaan pidä hyljeksiä uutta sivistyneistöä,
vaan pikemminkin ottaa se opastavien siipiensä hoivaan.
Perussuomalaiset ovat Kotkassa aina, varsinkin luonnonsuojelullisissa asioissa, valmiita yhteistyöhön myös
muiden puolueiden kanssa.
Asia mihin voidaan vaikuttaa demokraattisesti valtuuston kautta on kaavoitus. Se on myös ehkä keskeisintä
työtä mitä luonnonsuojelun alalla voi tehdä. Kotkan Perussuomalaisten peruslinja on, että kaiken kaavoituksen
on kunnioitettava luontoarvoja niin hyvin, kuin se on järkevällä tavalla mahdollista. Tässä työssä ja suunnittelussa
paras asiantuntemus on aina paikallisilla ihmisillä. Siksi
Kotkan Perussuomalaiset toivovat, että puolueisiin kuulumattomat ihmiset käyttäisivät sekä itse yhdistystä, että Perussuomalaisten neljän hengen valtuustoryhmää asioiden
eteenpäin viemiseen ja parhaiden ratkaisujen etsimiseen.
Kaavoitusratkaisut ovat luonnonsuojelun kannalta
pitkäjänteisiä, ja siksi niistä olisi hyvä olla tietoinen jo niiden valmisteluvaiheessa, jotta yksityiset ihmiset ja heidän
perustamansa yhdistykset pääsisivät osallisiksi avoimeen
ja demokraattiseen päätöksentekoon. Kotkan Perussuomalaiset uskovat, että jokainen kotkalainen haluaisi, että
siitä mikä nykyään on parasta Kotkassa olisi jäljellä vielä
paljon silloinkin, kun meitä ei enää ole, vaan tätä kaupunkia asuttavat lastemme lapset ja heidän lastensa lapset.

Jyväskylän perussuomalaisten valtuustoryhmä järjesti puheenjohtajansa Kauko Tuupaisen johdolla avoimen keskustelutilaisuuden 10.2. kaupunginkirjaston tiloissa.
Aiheena oli Lutakon aukion ja sataman yleissuunnitelma. Suunnitelman toteuttaminen maksaa lähes 16 miljoonaa euroa. Tilaisuuteen osallistui yli 50 etupäässä kriittistä
kaupunkilaista.
Alustuksen aiheeseen piti kaupungin apulaisinsinööri
Kari Ström, kommenttipuheenvuorot käyttivät kaupunginvaltuutettu Reijo Savolin (eturivissä vasemmalla) ja hänen
vieressään kaupunginvaltuutettu Jorma Uski.
Teksti ja kuva: Kauko Tuupainen

Kotkan Perussuomalaiset ry.

POHJOIS-SAVO

OULUN PIIRI

Omalla listalla
eduskuntavaaleihin

Luottamus postin
kulkuun kovilla
Perussuomalaisten Oulun piiri käynnisti eduskuntavaaliehdokkaiden valinnan neuvoa antavalla jäsenäänestyksellä. Jäsenäänestys suoritettiin kirjeitse. Kaikki jäsenemme ei kuitenkaan ole saaneet kirjeitä vaikka osoitteet
ovat ajan tasalla.
Suomessa olemme luottaneet postin kulkuun mutta emme ole selvinneet ongelmitta siitä uudistusprosessista mikä
on kohdannut Pohjois-Suomea. Johtuuko kirjeiden hidas
kulku, jopa katoaminen Oulun Ruskon postikeskuksesta?
Toimiiko robottisilmät osoitteita lukiessa vai olemmeko
kirjoittaneet kirjeiden osoitteet liian pienellä fontilla? Onko
suurelle toimintayksikölle määritelty tai jopa sallittu pieni
hukkaprosentti? Pelaako taustalla kenties politiikka, että ei
sen niin väliä, mikäli perussuomalaisten kirjeet eivät mene
perille! Herää myös epäily, että onko postinjakeluun palkattu liikaa lukutaidottomia postinjakajia?
Ratkaisuna esitämme, että postinjakelu on saatava
moitteettomaksi palkkaamalla lisää lukutaitoisia suomalaisia, kehittämällä automatisointia siten, että kiiruhdamme hieman hitaammin automatisoinnissa. Mikäli
edelleen esiintyy ongelmia postinjakelussa niin toiminta
tulee hajauttaa pienempiin yksiköihin, jolloin ihmisen
valvova silmä pääsee oikeuksiinsa ja posti menee perille
kun Kusti polkee polkujaan!
Ahti Moilanen, puheenjohtaja, Oulun piiri

Kaustisten Perussuomalaiset

Porvoon Perussuomalaiset

Kaustisen Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 28.3 klo. 19.00 Säästöpankin kerhohuoneessa. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Porvoon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Porvoon kaupungintalolla perjantaina
23.4.2010 kello 18.00 alkaen Tervetuloa!

Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n piirihallituksen kokouksessa käsiteltiin tulevien eduskuntavaalien ehdokasasettelua ja vaalitaktiikkaa.
Käydyn keskustelun perusteella päätettiin, että vaaleihin lähdetään omalla listalla, ellei puoluehallitus tee päätöstä valtakunnallisesta vaaliliitosta.
Ehdokasasettelun maakunnallinen kattavuus ja monipuolinen ehdokasvalikoima ovat tärkeässä asemassa valinnoissa.
Eduskuntavaaleissa Pohjois-Savon Perussuomalaiset tavoittelee kannatuksen merkittävää kasvattamista. Tavoitteena on yksi eduskuntapaikka Pohjois-Savon vaalipiiristä.
Kokouksessa perustettiin vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ehdokasasettelua ja suunnitella vaalijärjestelyjä ja -kampanjaa.
Ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat tullaan alustavan suunnitelman mukaan nimeämään kevätkokouksessa
17.4. Varkaudessa.
Kokouksen julkilausumassa otettiin kantaa ruotsin kielen erityisasemaan maassamme:
Suomen kielilainsäädäntöä järkeistettävä
Pohjois-Savon Perussuomalaiset vaatii Suomen kielilainsäädännön järkeistämistä. Nykyinen kielilainsäädäntö
syrjii välillisesti valtaenemmistöä ja aiheuttaa tarpeetonta rahanmenoa. Suurimmassa osassa Suomea virkamiesruotsin vaatimus on tarpeeton. Vähemmistöjen oikeudet
voidaan turvata tehokkaammallakin menettelyllä. Kielilainsäädäntöä järkevöittämällä saadaan helposti aikaan
suuria säästöjä, jotka voidaan käyttää kriittisempiin kohteisiin.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n piirihallitus
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HELSINKI

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Vantaan perussuomalaiset
vierailivat eduskunnassa

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

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
Vantaalaisen kansanedustajamme Pietari Jääskeläisen ja avustajansa Juha Malmin
kutsumana saapui noin kaksikymmentä vantaalaista puolueen aktiivia tutustumaan
eduskuntaan. Opastuksen ohessa nautittiin lounas eduskunnan ravintolassa.
Kuvassa Vantaan perussuomalaisia, keskellä kansanedustaja Pietari Jääskeläinen ja
Vantaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Arja Niemelä. Kuva: Pauli Artturi Luttinen.

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

OULUN PIIRI

Pj Marke Tuominen
Vesa-Matti Saarakkala

Valtuutettujen tapaaminen Vihannissa
Kirpeänä pakkaslauantaina
20.2. kokoontui Vihantiin,
Ravintola Maikkiin Perussuomalaiset Oulun piiri
ry:stä parisenkymmentä
perussuomalaista valtuutetuille ja varavaltuutetuille
tarkoitettuun yhteistapaamiseen.
Pari tuntia kestäneen tapahtuman järjestäjänä toimi
Raahen perussuomalaisten
paikallisyhdistys yhteistyössä Oulun piiri ry:n kanssa,
tapahtumaa isännöi Raahen paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Esko Sikkilä
apunaan saman yhdistyksen
sihteeri Päivi Martikkala.
Tilaisuudessa puhuivat mm. Oulun piiri ry:n
puheenjohtaja Ahti Moila-

nen, vaalitoimikunnan puheenjohtaja Aimo Remes,
koulutustoimikunnan puheenjohtaja Ville Vähämäki
sekä toiminnanjohtaja Jari
Pirinen. Kaikki muutkin
paikalle saapuneet pääsivät
esittelemään itsensä, sekä
kertomaan lyhyesti taustoistaan politiikan parissa.
Paikallaolijat saivat tietoa mm. järjestötoiminnasta, koulutuksen tarpeesta
kyselykaavakkeineen sekä
katsauksen siitä missä mennään, eli mitä toimia on piirin puitteissa vuoden alusta
saakka tehty ja mitä tullaan
tekemään.
Toiveissa oli myös, että
vastaavanlaiset tapahtumat saisivat jatkoa, jotta

väki oppisi tuntemaan
toisensa ja olisivat ajan
tasalla hiljalleen liikkeelle lähtevässä vaalityössä. Virallisen osion
jälkeen tilaisuus jatkui
vapaamuotoisella kaikille avoimella ohjelmalla,
joten keskusteluja lienee
käyty monesta muustakin asiasta.
Näissä
merkeissä
mennään kevättä kohti
verkkopaitakelejä odotellen, joten lupsakkaa ja
aurinkoista jatkoa kaikille perussuomalaisille
tukijoukkoineen.
Oulun piiri ry
Jari Pirinen,
toiminnanjohtaja

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

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

Lauri Heikkilä

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

Perussuomalaisten KeskiPohjanmaan piiri järjestää
koulutustilaisuuden kokoustekniikasta Halsuan kunnanvirastolla perjantaina
26.3.2010 klo 18 alkaen.
Tilaisuudessa perehdytään aktiiviseen toimintaan
kunnallisissa lautakunnissa,
hallituksessa ja valtuustossa
puolueen varapuheenjohtajan, kenttäsihteeri VesaMatti Saarakkalan johdolla.

Maria Lohela

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

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

Pirkko Mattila

Kaarle Kaistila
puheenjohtaja
Perussuomalaisten
Keski-Pohjanmaan Piiri ry
Puh. 0400 462 101

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

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

Käytä valtaasi - älä tuumaile
kokouksissa tilaisuutesi ohitse!

Tervetuloa mukaan!

Pj Jari Lindström

LAPPI

Osmo Kokko

Kaarle Kaistilalle sähköpostitse osoitteeseen
kalle@tuuliruusu.ﬁ tai
tekstiviestillä numeroon
0400 462 101.

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

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

Lisäksi illan aikana
pohditaan tulevien eduskuntavaalien asetelmia sekä kuullaan terveisiä Vuosi
vaaleihin –seminaarista ja
risteilyltä.
Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki
perussuomalaisesta toiminnasta kiinnostuneet, uudetkin. Tilaisuuden järjestelyiden vuoksi ilmoittautumiset piirin puheenjohtajalle

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

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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Pitääkö aina tuntua
hyvältä?
Monet tekevät elämässään helppoja ratkaisuja, sen sijaan, että kokeilisivat ensin kestäviä ratkaisuja. Ajan
trendi on erota ensimmäisten vastoinkäymisten jälkeen
niin puolisosta, kirkosta, puolueesta kuin armeijasta.
Eroaminen on tehty niin helpoksi, että niihin ei liity edes
minkäänlaista vaivaa.
Työpaikoista lintsataan sairauslomien turvin ja vähät
välitetään työkaverien ja asiakkaiden ahdingosta. Parin
päivän sairauspoissaolo ns. ilmoituksella tulee sairastavalle tarpeeseen, vähentää tartuttamisen riskiä oleellisesti ja lisää pikaista parantumista. Samalla käytäntö kuitenkin tarjoaa työpaikkojen sairausloma-automaateille
helpot väylät moraalittomuuksien toteuttamiselle.
Monella politiikkaan painottuvalla foorumilla huudetaan kilpaa, että miksei kukaan tee mitään tai, että
tarttis tehdä jotain ja tarjotaan milloin mitäkin helppoa
ratkaisumallia, mutta silti vaaleissa jätetään äänestämättä, koska ei tunnu hyvälle äänestää. Matalat äänestysprosentit kertovat siitä, että suomalaiset eivät enää edes
välitä siitä, miten poliittista valtaa käytetään, kunhan
vain heidän itsensä ei tarvitse osallistua mihinkään.
Nämä helppojen ratkaisujen mallit ovat juurtumassa
nuorisoon, joka hyvinkin saattaa oppia sen, että elämässä ei ole pakko tehdä mitään, mikä ei tunnu hyvältä.

Mikki Nieminen

Valepoliitikot riesana
Valepoliitikot ovat politiikan riesa. He voivat puhua ja
esittää mitä hyvänsä. He toimivat mainostoimistoperiaatteella ja sisältö on tyhjiä lupauksia ja pelkkiä unelmia.
Mielestäni tämä on iso ongelma, sillä elämä ei ole
mainoslause eikä satu. Valetodellisuutta on jo yhteiskunnassamme tarpeeksi tarjolla. Ongelmat ovat myös
sen mukaisia - kuitenkin todellisia.
Realismin ulkoistaminen voi tuntua hyvälle, mutta ei
ole kestävää. Poliitikoilla pitäisi olla vastuu ja suhteellisuudentaju kunnossa. On nimittäin selvää, että totuuden
vierestä puhuminen ei vie ratkaisuja oikeaan suuntaan.
Suoraan puhuminen ja totuuteen pyrkiminen ei ole
aina kaunista. On kuitenkin pitkällä tähtäimellä kestävää ja arvokasta. Mielestäni ainoa oikea tapa kohdata
asiat on kohdata ne avoimen rehellisesti. Tämä vaatii
rohkeutta. Rohkeus kuitenkin palkitaan, kun asiat ratkaistaan viivyttelemättä ja vastuuta tuntien.
Mielestäni mainosmaailmalla ja saduilla on paikkansa. Politiikassa kannattaa pysyä kuitenkin totuudessa.
Rehellisyyttä politiikka toivoen,

Marko Hoikkaniemi
kirjailija
Kiviniemi

Pääseekö Vanhanen
huomautuksella?
Valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin vuosi sitten
350 sivuista Jakoehdotus-nimistä kirjaa, jonka kansilehden avaaminen oli vapaaehtoinen. Eli näin valtioneuvosto ei tehnyt muutoksia. Keskustan Nuorisosäätiö sai
RAY:n avustuksensa.
Pääseekö pääministeri huomautuksella valtio-oikeuden sijaan?

Jorma E. Taivainen
Vantaa

Suomi ei ole Afganistanissa
turvaamassa rauhaa
Suomalaiset sinibaretit turvasivat aikoinaan täysin
puolueettomasti rauhaa.
Perinteinen rauhanturvaamistoiminta oli aivan muuta
Golanilta Kyprokselle, Suezilta Libanoniin. Tuon toiminnan tarkoitus oli pitää
taistelevat osapuolet erillään toisistaan, kun alueelle
oli saatu vähintään aselepo.
Aikaisemmat rauhanturvatehtävät sijoittuivat
kahden eri ryhmän, kahden
valtion tai kahden etnisen
ryhmän väliin vähentämään
mahdollisuutta uuden aseellisen konﬂiktin alkamiselle.
Näitä rauhanturvatehtäviä
vaikeuttivat usein irralliset
ryhmät, joiden taistelutoimintaa eivät YK-sopimukset
tuntuneet rajoittavan. Esimerkiksi Hizbollah Libanonissa ja EOKA Kyproksella.
Afganistan ei ole tällainen
rauhanturvaamiskohde.
Ikävä kyllä, nykyään
rauhanturvaajat ovat menneet maihin, joissa Yhdysvallat on suistanut vallasta
entiset valtaapitävät, asettaneet tilalle oman nukkehallituksensa ja rauhanturvaajat
yrittävät sitten pitää tätä
keinotekoisesti - väkivalloin,
kansan tahtoa vastaan - pystytettyä hallitusta vallassa.
"Rauhanturvaaminen"
käsitteenä on muuttunut
joksikin muuksi mitä se aiemmin tarkoitti. Kuvio on
aivan liian selkeä: USA käy
pommittamassa jonkin maan
tuusan nuuskaksi ja asettaa
nukkehallituksen. YK.ssa todetaan, että se kaipaa "rauhanturvaajia" avukseen pitääkseen USA:n pystyttämän

uuden, uljaan yhteiskuntajärjestyksen pystyssä ja tekee
päätöksen rauhanturvaajien
lähettämisestä.
Afganistan ei ole YKoperaatio.
NATO/USAjohtoisella sotajoukolla on
kuitenkin YK:n mandaatti.
Mikäli kyseessä olisi täysin
YK-operaatio, suomalaisilla
sotilailla olisi YK-tunnukset. Afganistanin kohdalla kukaan järkevä ei enää
puhu rauhanturvaamisesta.
Afganistanissa ei ole siis
kyseessä rauhanturvaamistehtävä, vaan NATO/USA-

johtoisen koalition hyökkäys suvereeniin valtioon,
jonka seurauksena maassa
on sisällissota.
Mitä sitten suomalaiset
sotilaat tekevät Afganistanissa? Ei yhtään mitään.
Maassa on 31 miljoonaa
asukasta, siinä ei pieni
suomalaisosasto tunnu yhtään missään. Suurin osa
afgaaneista on lukutaidottomia. Heille on aivan sama, miten päin sikäläinen
Suomenmaa tai Nykyaikalehti on kädessä, molemmat
hyödyntänevät parhaiten

peräpeilin pyyhkeinä tai
sätkäpaperina. Monet valloittajat ovat Tsingis Khan
mukaan luettuna vyöryneet
Afganistanin yli, mutta turhaan. Neuvostoliitto lähetti
maahan 120 000 sotilastaan, turhaan. Liittouman
sotilaiden arkkujonot pitenevät päivä päivältä. Italia
ja Iso-Britannia, Suomea
paljon mahtavampia kalustoltaan ja miesmäärältään,
suunnittelevat joukkojensa
vetämistä Afganistanista.
Kenraali Gustav Hägglund on oikeassa. Miksi
tapattaa Suomen parhaita
poikia Afganistanin hiekalle
amerikkalaisia miellyttääkseen? Miksi maksaa lamaSuomen velkaeuroista vielä
Afganistan-operaatio?
Suomen Perustuslaissa
sanotaan: "Kansainvälinen
velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia
perusteita". Eli valtio ei voi
lähettää suomalaisia sotilaita
taistelemaan edes vapaaehtoisesti valtion riveissä. Juridiset ja sotilaalliset syyt ovat
riittäviä perusteita sille, että
Suomen ei pitäisi osallistua
Afganistanin sotaan, eikä
etenkään USA:n ja NATO:n
joukoissa. Poliittisia perusteita ei ole, jos sellaiseksi ei
katsota kokoomuksen omaa
pyrkyä tässä asiassa ajaa
Suomea NATOON ja saada
sitä kautta pyrkyä puolueen
omaa asemaa vahvistetuksi
sisäpolitiikassa.

Veijo Eskelinen
YK-sotilaana
Kyproksessa
1970-luvulla

Kierrätys ja uusiokäyttö kunniaan
Tammikuussa Helsingin
kaupungin liikelaitos valitsi henkilöstön ehdotuksista
vuonna 2009 parhaaksi sen,
että työmatkalle saisi polkupyörän ja näin uusiopisteet
saavat työtä kunnostustöissä ja työntekijä liikuntaa,
kuntoa ja raitista ilmaa.
Kansalaisen tärkein yhteiskunnallinen velvollisuus
tuskin on ostaa ja kuluttaa.
Sen sijaan kotimainen ja lähellä tuotettu pitää asettaa
etusijalle. Se takaa talouttamme ja työllisyyttämme.
Nyt kansalainen kuluttaa
arkena ja aina sunnuntaina.
Kulutushysteria sulattaa
jäävuoria, tuottaa jätettä ja

käyttää uusiutumattomat
luonnonvarat loppuun.
Mieleni halajaa ihanaan
karjalaiskylään, missä korjataan ja tehdään vanhoista
tarpeista uutta – sieltä toki
isäni äidin sukukin on kotoisin. Olen päättänyt käyttää
omistamani tavarat mahdollisimman loppuun. Jos
en tarvitse jotakin, vien sen
kirpputorille. Uutta ostan valikoiden tai hankin käytettyä.
Olenhan pian harmaatukkainen ja ryppyinen, en silti
arkena mällää kosmetiikalla.
Olkoon katsojan silmässä,
olenko luonnollisen kaunis
vai ruma – itselleni ja läheisilleni kelpaan. Kummity-

tön häihin hankin tuunatun
vaatteen, jos löydän itseni
näköisen. Lajittelen ja kierrätän kaiken mahdollisen.
Kertakäyttöastiat ovat pannassa. Siivoan harvakseltaan,
vaatteita vaihdan tarpeen
mukaan, ja lakanat vaihdan
kahdesti kuussa. Käytän
luontoa vähemmän kuormittavia puhdistusaineita.
Vähennän lihansyöntiä,
ja valmistan isoja annoksia
pakastimeen. Tavaran sijasta annan aineettomia lahjoja ikkunanpesun, vapaaillan,
lastenhoidon. Vien ystävän
retkelle rhodonpuistoon, ja
ilahdutan miestä lähtemällä
hänenkin kanssaan torille tai

retkelle. Olen yhteydessä ystävien ja sukulaisten kanssa,
annan aikaani tärkeiksi kokemilleni asioille ja tuhlailen
rakkauttani.
Teesini ovat: 1. Käytetty
kunniaan 2. Näytä itseltäsi
ja ikäiseltäsi 3. Siivoa ja pese harkiten – liika hygienia
estää vastustuskykyä jo lapsena 4. Anna aineettomia
lahjoja ja palveluja 5. Kiire
tappaa 6. Välitä läheisistäsi.
Hienommalta nimeltäni olen ryhtynyt Vintagemummoksi!

Salme Mattila
MKT, ilmoituspäällikkö
Helsinki
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Parantuuko maailma
kieltämisellä?
Murheellisten koulusurmien tutkintalautakunnan loppuraportti julkaistiin keskiviikkona 17.2., siinä käsiteltiin asioita laajasti, mutta
yksi asia nousi esille muista
erottuvana. Tutkintalautakunta esittää puoliautomaattisten käsiaseiden pois
keräämistä ja uusien lupien
jäädyttämistä, eli kyseisten
kaltaisten laillisten asemallien poistamista Suomesta.
En epäile lautakunnan perehtyneen tapahtumiin perusteellisesti, mutta asiantuntijoiden kuuleminen on
jäänyt tekemättä riittävällä tasolla. Lautakunta on
keskittynyt tarkastelemaan
liiaksi yksittäisiä tapauksia
kokonaisuuksien jäädessä
yksityiskohtien varjoon.
Koulusurmien taustallahan on mielenterveystyön
epäonnistuminen, ei puoliautomaattinen käsiase. Yhteiskunta on nyt puuttumassa seuraukseen, eikä syyhyn,
niin kuin pitäisi. Yhteiskunta on vuosien saatossa muuttunut välinpitämättömäksi
ja läheisistä huolehtimattomaksi. Tämä on johtanut
siihen, että mielenterveyspalveluilla on yhä enemmän
kysyntää ja todellista tarvetta tehokkaaseen toimintaan. Kuitenkin säästösyistä
palvelujen määrää karsitaan

jatkuvasti niin valtion, kuin
kuntienkin taholla.
Aseharrastajat
syyllistetään
Pohdittaessa puoliautomaattisten
käsiaseiden
poistamisen seurauksia,
löytyy useita syitä miksi
kieltoa ei pitäisi tehdä. Nykypäivänä lähes kaikissa
ampuma-ase urheilulajeissa
käytetään puoliautomaattiaseita. Asekielto lopettaisi kyseisten urheilulajien
harrastamisen kokonaan,
tai ainakin muuttaisi niitä
rajusti. Samalla aseharrastajat ikään kuin syyllistettäisiin, onko siis niin, että
aseharrastus on kriminalisoitava? Kyseessä on urheilulajiala, joka vaatii suurta
mielenhallintaa ja keskittymiskykyä. Ase- ja metsästysharrastus opettaa myös
kurinalaisuuteen ja muihin
yhteiskunnan hyväksymiin
ja toivomiin käyttäytymismalleihin, eikö siis olisi
ennemminkin toivottavaa,
että nuoret hakeutuisivat
hyviä käyttäytymismalleja
kasvattavien harrastuksien
pariin? Ehkäpä ase- ja metsästysharrastus kasvattaa
nuorista parempia kansalaisia ja mielenterveyspalvelujen jonot lyhenevät hyvien

harrastusten harjoittamisen
kautta? Onko siis aseharrastus huono asia?
Näin olympialaisten jälkeen en malta olla vertaamatta viime kisojen sankareita asiayhteyteen, vaikkei
varsinainen ase suoraan kuulukaan kyseisten kiellettyjen
aseiden joukkoon. Trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummella voitti Suomen sankarina
olympiakultaa. Muitakin
ampumaurheilu menestyjiä
on, esimerkiksi Henri Häkkinen ja Juha Hirvi. Nämä
Suomen sankarit ovat mielestäni hyvänä esimerkkinä
Suomenkansalle, nyt asekiellolla suunnataan ajatukset
täysin päinvastaiseksi.
Yleistäminen
ei kannata
Yksittäisten tapausten perusteella tehdyt yleistykset
ja niiden pohjalta tehtävät
kiellot on nähtävissä varsin
järjettömiksi, vaihdettaessa
kieltokohde joksikin muuksi.
Teräase on yleisin henkirikoksissa ja keittiöveitsi
näistä yleinen. Pitääkö siis
keittiöveitset kerätä pois
korvausta vastaan? Korvaussumma ja keräyksessä
vaadittava henkilötyövoima aiheuttaisi valtaisan
kustannuserän, mihin yh-

Perussuomalaiset
- isänmaallinen
työväenpuolue
teiskunnalla ei ole varaa,
ruokaakin olisi hankalampi
tehdä. Tekovälineen poisto
ei poista ongelmaa.
Tulevaisuudessa mielenterveystyöhön pitää panostaa nykyistä enemmän
ja saattaa se käytännön
asteelle juhlapuheiden mukaisesti. Mielenterveystyön
tueksi harrastusmahdollisuudet pitää mahdollistaa
ja niitä pitää suosia, syyllistämisen sijaan. Näitä traagisia tapahtumia pitää tutkia
ja niistä pitää ottaa oppia.
Aselupien myöntämistä on
jo tiukennettu ja asiaa tulee
kehittää entisestään. Aseiden säilytysmääräykset kotona on jo määritelty varsin
selvästi ja se on osaltaan parantanut aseturvallisuutta.
Järjestäytyneelle rikollisuudelle ei pidä helpottaa laittomien aseiden hankintaa
määräämällä aseiden säilytystä kaukaisille ampumaradoille, paikkaan mistä ne
voidaan hankkia käyttöön,
kuin kaupan hyllyltä. Pitää
muistaa Suomen monimuotoisuus, eikä yleistämistä
saa hyväksyä lakeja ja määräyksiä tehtäessä. Pitää tarttua syyhyn, ei seuraukseen.

Ari Jalonen
kaupunginvaltuutettu
Pori

Ajatuksia Kesälahdelta ja kohti tulevia vaaleja
Täällä Keski-Karjalassa on
paljon varoittavia esimerkkejä, miten ei pidä yhteisiä
asioita hoitaa. Suurin osa
huonoista päätöksistä on
peräisin hallituksen eteenpäin viemästä Paras-laista,
kansankielellä pikkukuntien
lopetuslaista. Paras-lakiin
vedoten synnytettiin neljän
kunnan yhteinen sosiaalija terveyspalvelujen Helliliikelaitos. Tietenkin kopun
ja kepun että demareiden
toimesta. Taustavaikuttajana iso kansainvälinen tilitoimisto konsultteineen. Kesälahtea, Rääkkylää, Tohmajärveä ja Kiteetä vedätettiin
mallikkaasti kölin alta.
Luvattiin miljoonatolkulla säästöjä, nyt ollaan
kyllä maksettu miljoonia
Hellille. Eikä pohjattoman
kaivon pohjaa näy. Karmeinta asiassa on, että palvelut ajettu täysin sekaisin.

Pätevä henkilökunta paennut hullusta himmelistä eli
Hellistä. Johtavilla lääkäreillä ei minkäänlaista valtaa päättää asioista.
Luvattiin palvelujen säilyvän entisellään, jopa paranevan. Nyt kun on vuosi perustamisesta, lääkärin virkoja on täyttämättä. Lääkärien
itsensä kertomana syy siihen
etteivät ovat Hellin virkoja
vastaan, on haluttomuus olla mukana palveluiden heikentämisessä. Palvelut ostetaan kilpailutuksen kautta
lääkäriﬁrmoilta, jotka sopimuksista huolimatta eivät
pysty hoitamaan velvoitteitaan. Eli lääkäripula jatkuu,
rahaa palaa ja hoito horjuu.
Niille pikkukunnille jotka haikailevat kuntaliitoksia palveluiden pelastajana,
on Helli varoittava esimerkki. Palvelut alas ja sitä kautta ihmiset evakkoon kunta-

keskuksiin. Hallitus naittaa
kuntia kuntaliitoksiin ns.
porkkanarahoilla. Täälläkin pelotellaan, etunenässä
demarit, että jos ei mennä
kuntakimppaan, jää rahat
saamatta. Ei niitä (pikkukuntien tapporahoja) käytetä syrjäseutujen palveluiden
tukemiseen, vaan isompien
keskuksien käyttöön. Säästöjä liitoksista ei synny
eivätkä palvelut parane.
Nekin rahat pitäisi ohjata
valtionosuuksina nykyisiin
kuntiin, jolla olisi oikeasti
merkitystä pienen ja heikon
ihmisen kannalta.
Hallitus ajaa kepun ja
kopun johdolla erittäin
heikkoa aluepolitiikkaa
suurin kustannuksin, laittaen politiikkansa maksajiksi
lapset, vanhukset ja sairaat,
eli heikon pienen ihmisen.
Nostaessani näitä kipeitä asioita paikallisesti esille,

ovat tietyt tahot kuten arvata saattaa yrittäneet leimata minut häiriköksi. Loanheitosta huolimatta olen
jaksanut nostaa epäkohdat
asiallisesti esille, siitä suuri
kiitos kuuluu puoluekavereille ja kuntalaisille, jotka
ovat kannustaneet jatkamaan samalla linjalla. Ilman heidän tukeaan en olisi
jaksanut. Kahdenkeskisissä
keskusteluissa olen yllätyksekseni saanut kiitosta yli
puoluerajojen.
Muistakaamme,
että
yhteistyössä on voimamme.
Toinen toistamme tukien
uskon Perussuomalaisten
yli kaksinkertaistavan äänimääränsä tulevissa vaaleissa.

Sami Palviainen
varavaltuutettu,
sivistyslautakunnan
jäsen,
Kesälahti

YLE teetti taloustutkimuksella vuosi sitten tutkimuksen,
jonka mukaan perussuomalaisten kannattajakunnasta
peräti 50% kuuluu työväestöön. Se on suhteellisesti paljon enemmän kuin perinteisissä vasemmisto puolueissa.
Vastaava luku SDP:ssä on 46% ja vasemmistoliitossa
43%. Tällä perusteella perussuomalaisia voitaneen kutsua työväenpuolueeksi.
Perussuomalaiset ovat pienituloisten, lapsiperheiden,
työväestön ja ennen kaikkea suomalaisten etuja ajava
puolue. Perinteisissä vasemmisto puolueissa on hyvin
paljon akateemisesti koulutettuja ja tästä syystä ne ovat
ajautuneet kauas perinteisestä äänestäjäkunnastaan.
Maailmoja halaileva ﬁlosoﬁan tohtori ei välttämättä ymmärrä perusduunaria, vaikka puhuisikin tämän kanssa
samaa kieltä.
Suomalaisella työläisellä ei ole mitään syytä hyppiä
riemusta, kun aletaan puhua vasemmisto puolueiden
lempi aiheista - globalisaatiosta ja monikulttuurisuudesta. Puolalainen putkimies tekee töitä puolella hinnalla
suomalaiseen putkimieheen verrattuna. Tästä syystä
työnantaja valitsee halvemman vaihtoehdon. Jopa kokonaisia tehtaita siirtyy vähitellen halvemman työvoiman maihin.
Humanitaarisin syin Suomeen saapuneet maahanmuuttajat ajautuvat lähiöihin, joissa asuntojen hinnat
ovat hieman halvemmat kuin muissa kaupunginosissa.
Näissä samoissa lähiöissä asuu myös paljon työntekijäammateissa olevia henkilöitä. Mikäli maahanmuuttajien
kotoutuminen ei suju toivotulla tavalla, mahdolliset sosiaaliset ongelmat kohtaavat ensimmäisenä näiden lähiöiden kantaväestöä.
Perussuomalaiset eivät ole myöskään esittäneet supistuksia puolustusmäärärahoihin, niin kuin eräät vasemmisto puolueiden poliitikot. Viimeksi tälläistä esitti
SDP:n Jutta Urpiainen. Puolustusmäärärahojen leikkaaminen sillä perusteella, että Suomeen ei kohdistu tällä
hetkellä sotilaallista uhkaa, on mielestäni lyhytnäköistä
tai jopa suisidaalista politiikkaa.

Jouni Tirkkonen, Kerava
Kaupunginvaltuutettu
Tehyn luottamusmies

Sanoista tekoihin
Isänmaallisuus on rakkautta ja omistautumista omalle
maalleen. Se ei tarkoita sitä, että me lähdetään määräämään, miten muiden maiden on elettävä.
Eikä se tarkoita sitä, että muut maat tulevat tänne
määräämään, miten meidän elettävä.
Tämän maan on kerrankin opeteltava seisomaan
omilla jaloillaan, ja opeteltava malli, mikä omalle isänmaallemme sopii. EU:nkin on kunnioitettava sitten sitä.
Se malli tälle maalle on tärkeää, tähän voi käyttää
myös maalaisjärkeä. Mitkä asiat ovat lähellä oman
maan sydäntä, sitä ihan sisintä.
Nimittäin joka pilvilinnoihin kurottaa, se katajaan
kapsahtaa ja pullonkorkki auki napsahtaa.
Kun pää ei kestä totuutta, kansalainen elää silloin
valheessa ja on ikuisesti kahleessa!

Jaana Luoma, Toholampi

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
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tiina.sivonen@eduskunta.fi

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

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

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen

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

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

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

Pertti Virtanen

- Ovatko Suomen EU-jäsenmaksut
(brutto) kasvaneet tänä vuonna?
Arvioidaan kasvavan 1771 miljoonasta
eurosta (2009) 1800 miljoonaan euroon
(2010).
- Mistä nousu johtuu?

- Mitkä EU-maat saavat jäsenmaksuhelpotuksia?
Saksa, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
- Onko helpotuksia saavien maiden
määrä lisääntynyt?

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

- Kuinka suuri osa maksuista on
muiden maiden jäsenmaksuhelpotuksia?
Vuoden 2010 budjetissa Suomi osallistuu
noin 150 miljoonalla eurolla muiden jäsenmaksuhelpotuksiin.

Alunperin oli vain Yhdistynyt kuningaskunta (1988-), myöhemmin Saksa sai helpotuksen brittien maksuhelpotuksen rahoitukseen. Vuodesta 2000 alkaen maat ovat
olleet samat (Saksa, Alankomaat, Itävalta,
Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta).

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

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Timo Soini

Kasvu on varsin pieni, ja pienuus johtuu lähinnä am. vuoden 2009 budjetin normaalia
korkeammasta tasosta. Ilman tätä vuoden
2009 takautuvaa maksatusta EU-maksut
kasvaisivat noin 130 miljoonaa euroa
Vuonna 2009 kasvu oli 210 miljoonaa
euroa johtuen EU:n uuden rahoitusjärjestelmän takautuvasta (vuodesta 2007) voimaantulosta, joka aiheutti kasvusta puolet.

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

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

- Onko odotettavissa niiden määrän
lisääntyvän?

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Ei ole todennäköistä, toivottavaa olisi, että
päästäisiin eroon helpotuksista.
Kysymyksiin vastasi Paavo Kytömäki
(Valtiovarainministeriö,
Budjettiosasto, EU-budjettiyksikkö)

Perustettu: 1995

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

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

■ LYHYET
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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