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Terveydenhuolto
rakennemuutoksessa
Terveydenhuoltomme on
suuren myllerryksen kourissa. Kuntien sairaaloissa
ja terveyskeskuksissa valmistaudutaan suurten ikäluokkien tulemiseen kuntien tarjoamien palveluiden
pariin. Yllätys on siinä, että
johtavassa asemassa olevat,
terveydenhuoltoalan ammattilaisiksi itseään kutsuvat pikemminkin supistavat
kuin lisäävät toimintoja kovalla kiireellä.
Maalaisjärjellä ajateltuna yhteiskunnan pitäisi lisätä vuodeosastojen potilaspaikkoja ja henkilökuntaa,
eikä suinkaan vähentää ja
sulkea vuodeosastoja. Hoitohenkilökuntaa siirretään
muihin tehtäviin ja virkoja
pikemminkin vähennetään
kuin lisätään. Tämä to-

teutettu matematiikka on
sellaista, jota tavallisella
ajatusmaailmalla varustettu äänestäjä ei voi ymmärtää. Meillä ei ole edes lakia
vanhustenhuollosta, vaikka
eläinsuojelulaki on jo ollut
pitkään voimassa. Tämä on
rahavallan itsekästä politiikkaa, jonka kantavana
lauseena on ensin minulle,
sitten minulle ja kolmantena vielä minulle itselleni.
Punaisia
alennushintalappuja
Päivän sana kuntien terveydenhuollossa on yksityistäminen. Tämä päivän sana
on väärästä apostolisesta
kirjasta luettua tekstiä. Kunnat laskevat säästävänsä rahaa kun toimintoja yksityis-
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tetään. Mielestäni aina kun
yksityistetään kunnan lakisäänteisiä palveluita monopoliasemassa oleville palveluiden tarjoajille, hintalapussa oleva hinta pikemminkin
nousee kuin laskee. Punaisia
-30% ja -50% alennushintalappuja ei ole.
Toinen
huomioitava
seikka on määrättävät tutkimukset ja erikoissairaanhoidon tarve. Yritys, jonka
tarkoitus on tuottaa tulosta
omistajilleen, määrää kunnallista palveluntarjoajaa
helpommin lisätutkimuksia
ja lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Syy on erittäin yksinkertainen. Raha on motiivi, yritys tuottaa tulosta.
Sama yritys tarjoaa toisaalla näitä edellä mainittuja
palveluita joko suoraan tai

jonkun mutkan kautta. Monissa kunnissa ihmetellään,
eikö kilpailutus toiminutkaan? Kyllä kilpailutus toimii, lopullinen lasku ei vain
ollut esillä tarjouksessa, eikä sen tarvinnutkaan olla,
kun sitä ei voida pyytää.
Kylmän rahan
politiikka
Olemme siirtymässä aikaan,
jolloin henkilöllä itsellään
on vastuu omasta terveydenhuollostaan niin nuorena
kuin ikäihmisenäkin. Rahalla
saa tarvittavan hoidon, ilman
rahaa jää ilman hoitoa. Amerikan malliin siirtyminen on
tätä päivää, vaikka Amerikassa ollaankin siirtymässä
pois tästä epäoikeudenmukaisesta järjestelmästä.

Uskon, että sairausvakuutusten perusteella rikkaat tulevat saamaan entistä
parempaa palvelua, kun taas
vähävaraiset ihmiset jäävät
heikommalle. Virkamiesten
mielestä verovaroin toteutettu terveydenhuolto on
aikansa elänyttä loistoa. Sairailta ja ikäihmisiltä viedään
talot ja muu omaisuus hoitomaksuihin. Ainoa keino
välttyä omaisuutensa sosialisoinnilta on siirtää se lasten
nimiin tavalla tai toisella.
Virkamiespäättäjämme ovat valinneet kylmän
ja itsekkään linjan kuntien säästöjä miettiessään.
Ajatus on helppo markkinoida poliittisille kunta- ja
valtiopäättäjille. Kylmän
rahan politiikalla poliittiset päättäjät eivät menetä

äänestäjiään vaaleissa. He
piiloutuvat tilastojen taakse, eivätkä joudu tekemään
ikäviä säästöpäätöksiä sellaisista palveluista, joita
karsimalla voisimme hoitaa köyhät ja kipeät ihmiset
maassamme.
Poliittiset kipeät päätökset on välttämätöntä tehdä
seuraavan viiden vuoden
aikana. Karsittavaa löytyy
kyllä pienelle eliitille tarjottavista palveluista sekä valtavasta byrokratiasta. Asiat
voitaisiin hoitaa tasapuolisemmin ja antaa kaikille
hyvää hoitoa. Päättäjät eivät itse joudu itse sairastuessaan ja ikääntyessään kokemaan omien päätöstensä
nurjaa puolta, koska heillä
yleensä itsellään on varallisuutta hoidattaa itsensä.

joukkuepelaajan osassa ja
mielelläni näkisin kaikkien Perussuomalaisten
toimivan entistä enemmän joukkueena. Yhdessä,
joukkueena
toimien,
pystymme
saavuttamaan vaaleissa
tuloksen, jolla nostamme
Perussuomalaiset eduskuntapuolueena aivan uudelle
merkittävälle tasolle. Eduskuntaehdokkaiden lisäksi jokaisen joukkueemme
jäsenen arvokasta panosta tarvitaan vaalityössä ja
tukiryhmissä. Ellei oma

ehdokkuus osukaan nyt
kohdalle, vuoro voi tulla
seuraavalla kerralla, ja sitä
paitsi kasvavassa puolueessa osaavia ihmisiä tarvitaan
vaalien välilläkin. Jäsenenä
omalta paikaltaan kukin
voi vaikuttaa asioihin ja
hyvin tehty työ ennen pitkää noteerataan kyllä.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen
vyörytys jatkuu
Perussuomalaiset ovat viime
vuosina voittaneet kaikki
käydyt vaalit vyörynomaisesti. Puolue on vakiinnuttanut asemansa eduskuntapuolueena, siitä on tullut
merkittävä kuntapuolue ja
sillä on paikka europarlamentissa. Seuraava tähtäin
on
eduskuntavaaleissa.
Lähdemme nytkin vaaleihin
voittamaan, emme suinkaan
osallistumisen ilosta.
Perussuomalaiset tulevat olemaan eduskuntavaalien todellinen haastaja.
Uskottava arvoperusta ja

vaihtoehtoinen asialinja,
on se mitä ajamme ja millä
haastamme muut puolueet.
Vaalivoitolle on perusta
olemassa, silti matkaa on,
eikä mitään ole ratkaistu.
Yhtään ääntä ei ole vielä
annettu.
Maltti on valttia
Perussuomalaisten noste
näkyy myös tungoksena
ehdokaslistoille. Vaalipiirien ehdokkaiden valinnoissa on varaa ja ehdottomasti tarpeen käyttää malttia,
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Eduskunnassa sanottua
”Kymmenettuhannet ikäihmiset tekevät työtä ympäri vuorokauden. Tämä omaishoitajan työ on
usein henkisesti ja fyysisesti raskasta. Raskaasta
hoitotyöstä ei makseta korvausta lainkaan, tai jos
se on riittävän raskasta, niin lain mukaan korvaus
on vain 347 euroa 41 senttiä kuukaudessa miinus
verot. Tai jos kyse on lain mukaan hoidollisesti raskaasta siirtymävaiheesta – tarkoittanee varmaan
siirtymävaihetta tuonpuoleisiin – omaishoitajalle
voidaan maksaa korvausta tätä enemmän.”

Pietari Jääskeläinen 25.3.2010

”Kyllä Heinolan reumasairaalan valtuuskunnalle on
Vanhasen hallituksen toimesta saatava maanantaihin kello 13:een mennessä sellaiset taloudelliset lupaukset, että konkurssihakemusta ei tarvitse jättää.
Valtiovallan on tultava nyt tähän mukaan ainakin
väliaikaisesti, niin että tämä kriisi eli konkurssihakemuksen jättäminen pystytään välttämään. Kyse
on kuitenkin sen verran pienestä taloudellisesta panostuksesta.”

Raimo Vistbacka 25.3.2010

Ylhäältä säteilevä rappio
Yhteiskunnat seisovat ja kaatuvat
sekä talouden että moraalin
myötä. Maamme johtopaikoilla
rehottavat muistamattomuus ja pelin
politiikka. Kokoomus (Sekoomus) on
Tiura-kohuineen tällä kertaa kepin
nokassa. Valheella on lyhyet jäljet.
Kysymys on kuitenkin laajemmasta ilmiöstä, vanhojen puolueiden maan
tavasta, jossa moraali tulee puolueen edun jälkeen.
Vanhojen puolueiden johtopaikoille ja heidän lähipiiriinsä on pesiytynyt joukko
räikeitä oman edun tavoittelijoita. Vaalirahaskandaalissa on vielä hevonen haudattuna. Aina kun talikko
heilahtaa, rappio lemahtaa.
Yhteiskunnan johtavilla
paikoilla rehottava rappio
säteilee kaikkialle. Mitä isot
edellä sitä pienet perässä.
Suomella ei ole tähän varaa.
Taloutemme on ruvella. Ryhtiä ja rehellisyyttä

väheksytään yleisesti. Jos
rehellisyyttä pidetään typeryytenä olemme tuhon
tiellä. Jokaisen puolueen on
vastattava omasta moraalistaan. On selvää, että jos ei
osaa hoitaa omia asioitaan,
ei voi ryhtyä muiden ihmisten asioiden hoitajaksi.
Perussuomalaiset eivät
ole vaalirahoitusrappiossa
ryvettyneet. Emme ole ottaneet tai saaneet kyseenalaista vaalirahoitusta. Moraalinen pohjamme on kestävä. Odotettavissa oleva
vaalivoitto, joka toteutuu
vain kovalla työllä, saadaan
ryhdillä, rehellisyydellä ja
omalla politiikalla. Oiko-

tietä ei ole. Tämän vuoksi
jokaiseen Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaaseen kohdistuu tinkimättömän ryhdin vaatimus.
Yksittäisellä ehdokkaalla ei
ole oikeutta vaarantaa koko
puolueen mainetta. Tämän
vuoksi ehdolle asettajat
joutuvat olemaan tässä tilanteessa hyvin tiukkoja;
ehdokkaiden ryvettymättömyys on tärkeää.
Nämä ovat ankaria sanoja. Eikö ihminen saa erehtyä? Kyllä saa ja nujerruksen jälkeen tulkoon armo.
Kokonaisetu ja yhteinen etu
on kuitenkin tärkeämpää
kuin yksilön halu olla ehdolla. Edellytän, että näin
piireissä myös toimitaan.
Hyviä uutisia
Perussuomalaisten jäsenmäärä kasvaa tasaisesti.
Olen kiertänyt kenttää
muutaman kerran kuukaudessa ja tavannut paljon
uusia
perussuomalaisia,
jotka puhkuvat intoa. Perussuomalainen vaihtoehto

kiinnostaa ja siihen myös sitoudutaan. Puolueemme hyväksyttävyys ja uskottavuus
on noussut kohinalla. Ehdokaslistoille on tungosta.
Ehdokasryntäys on puolueen kannalta myönteinen
asia; hyvä uutinen. Monipuoliset ja kattavat ehdokaslistat tuovat vaalimenestyksen. Pettymyksiä tulee.
Kaikki halukkaat eivät pääse ehdolle. Todellinen aate
ei voi olla pelkästään oman
ehdokkuuden varassa. Yksin kukaan ei ole mitään.
Meitä kaikkia tarvitaan
Perussuomalaisten vaalimenestyksen tekijöiksi. Sinä
olet tarpeellinen ja tärkeä
osa tässä tehtävässä. Perussuomalaiset on väline,
jolla ajamme parempaa
ja oikeudenmukaisempaa
Suomea. Meillä on voittava
yhdistelmä; on kokenutta,
paljon taistellutta perusrunkoa ja uutta innostusta.
Puheenjohtajana arvostan
omaa väkeä ja puolustan
sitä viimeiseen asti. Se, että
se on sen arvoista on minulle hyvä uutinen.

Liity PerusS-listalle

kaikille vapaa ja ilmainen sähköpostitse toimiva
tiedotuskanava.

PerusS-lista on Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston toimittama,

Liity heti osoitteessa:
http://peruseuro.fi/tiedotteet

”Vaikka tässä nyt romantisoidaan tämä suuren rahan kuriinsaaminen tällä avoimuudella, niin tosiasiassa kun katselee moderneja elokuvia tai sarjaﬁlmejäkin, niin tämähän on loppujen lopuksi ihan
sama juttu, mikä on tapahtunut meidän puuteollisuutemme suhteen, kaiken sen teollisuuden suhteen, mikä on siirrettävissä euroalueen ulkopuolelle
jonnekin Kiinaan ja Intiaan ja minne tahansa. Eli
nyt kun tavallaan ”kavalletaan” nämä veroparatiisit
Euroopan sisällä, EU:n sisällä, niin samalla valtava
pääoma siirtyy Kiinaan, Aasiaan, Intiaan ja muualle
todellisiin paratiiseihin.”

Pertti Virtanen 19.3.2010

”Kreikka on talouskriisin kourissa pitkälti omasta
syystään. Kun on elänyt yli varojensa ja kaunistellut tilastoja, on vain oikeus ja kohtuus, että joutuu
maksamaan siitä korkojen kanssa. Kreikan talouden hevoskuuri on siis perusteltu. EU:ssa kuitenkin
räätälöidään parhaillaan Kreikalle pelastuspakettia.
Kysynkin arvoisalta ministeriltä: Mitä tämä lysti tulee maksamaan suomalaiselle veronmaksajalle? Jo
nyt maksamme EU:lle enemmän kuin liikaa.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 11.3.2010

”Selonteon haitallisten vieraslajien torjuntaa käsittelevässä kappaleessa mainitaan, että kansainvälinen
merenkulkujärjestö Imo on vuonna 2004 hyväksynyt alusten painolastivesiä koskevan sopimuksen.
Sopimuksella olisi tarkoitus estää painolastiveden
mukana kulkeutuvien vieraiden vesialueiden eliöitä
leviämästä uusille alueille alusten omien vedenkäsittelylaitteiden avulla. Suomi on yksi sopimuksen
allekirjoittajamaista, mutta sopimus ei ole kuitenkaan tullut voimaan.”

Pentti Oinonen 10.3.2010

PerusSuomalainen 6/2010 ilmestyy

30.4.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 21.4.2010.
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Yleisissä kirjastoissa yli 54 miljoonaa käyntiä vuodessa
Yleisten kirjastojen käyttö oli vilkasta vuonna
2009, yhteensä käyntejä oli noin 54 300 000, josta
laskua edelliseen vuoteen oli noin 1 300 000 käyntiä. Käyntien määrä asukasta kohden oli 10,26.
Lainojen määrä asukasta kohden jatkoi myös
hidasta vähenemistään. Yhteensä lainoja tehtiin
vuonna 2009 noin 99 miljoonaa eli 18,65 asukas-

ta kohden. Koko maan keskiarvo oli vuonna 2008
18,92 lainaa.
Kirjastojen hankkimien kirjojen ja muun aineiston määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2008.
Viime vuonna hankittiin yhtensä noin 1 770 000
uutta kirjaa, joka on noin 20 000 kirjaa vähemmän
kuin vuonna 2008.

Perussuomalaiset Nuoret:

Maksuhäiriömerkintä
katoaa velan vanhetessa
Huhtikuun alusta lähtien kuluttajan maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä samaan aikaan kun
sen aiheuttanut velka vanhenee lopullisesti. Kuluttajavirasto painottaa, että pelkkä maksuhäiriömerkintä ei saa vaikuttaa moitteettomasti hoidettuun
luottoon.
Voimaan tullut ulosottokaaren muutos helpottaa
suurta joukkoa 1990-luvun lamassa velkaantuneita kuluttajia. Jos heidän maksamaton velkansa on
lain voimaan tullessa vanhentunut lopullisesti, myös
velkaa koskeva maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä. Muutos koskee vain niitä kuluttajia, joiden velat ovat vanhentuneet ennen huhtikuun
alkua ja jotka eivät ole joutuneet uusiin maksuvaikeuksiin. Muiden kuluttajien kannattaa tiedustella
omien luottotietojensa puhdistumista ulosotosta.
Uudistuksen tavoitteena on helpottaa lamavelallisten mahdollisuutta aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä. Tähän saakka maksuhäiriömerkintä on pysynyt rekisterissä säilytysajan loppuun,
vaikka velka olisi jo vanhentunut. Vanhentunutta
velkaa koskeva maksuhäiriömerkintä ei ole välttämättä kertonut mitään kuluttajan nykyisestä
maksukyvystä ja maksuhalusta, mutta on silti vaikeuttanut tai kokonaan estänyt häntä saamasta
työpaikkaa, vuokra-asuntoa, vakuutusta, kännykkäliittymää, verkkopankkitunnuksia tai luottoa.

Työryhmä ehdottaa
parannuksia rahanpesun
torjuntaan
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa toimia rahanpesun torjunnan tehostamiseksi. Rikoksella
hankittujen varojen hallussapito rikoshyödyn peittämis- tai häivyttämistarkoituksessa tulisi rangaistavaksi ja yritysten ja yhteisöjen rangaistuvastuuta
laajennettaisiin.
Työryhmä ehdottaa, että rahanpesun tunnusmerkistöön lisättäisiin tekotavaksi rikoksella hankittujen varojen hallussapito. Ehdotuksen mukaan
tekijä syyllistyisi rahanpesuun myös silloin, kun
varat eivät ole hänen hallussaan, vaan hänellä on
niihin määräysvalta.
Samalla työryhmä yhdenmukaistaisi lainsäädäntöä siten, että myös yritys tai yhteisö voitaisiin tuomita rahanpesusta, jos se törkeästä huolimattomuudesta osallistuu rahanpesutoimiin. Yritys joutuu tällä hetkellä vastuuseen rahanpesusta vain silloin, kun
voidaan osoittaa teon tahallisuus. Sekä rahanpesusta
että tuottamuksellisesta rahanpesusta rangaistus on
nykyisin enimmillään kaksi vuotta vankeutta.
Oikeusministeriö asetti arviointityöryhmän,
kun taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n rahanpesun vastainen työryhmä (FATF) totesi, että
Suomen rikoslaki ei kokonaan täytä sen antamia
suosituksia. Arviointityöryhmä toteaa, että silloin,
kun suosituksista on poikettu, ne on tehty sopimusten sallimissa rajoissa.

”Stoppi maailmaa s
rahantuhlauspolitii
Perussuomalaisten Nuorten
mielestä maahanmuuttokeskustelu on viime päivinä saanut huolestuttavia
piirteitä. Ministeri Astrid
Thorsiin kohdistuneet uhkailut ovat johtaneet maahanmuuttokeskustelun sivuraiteille.
Poliittiselta eliitiltä ovat
käsitteet menneet pahan
kerran sekaisin. Vauhtisokeus on iskenyt vaalien lähestyessä ja tosiasioihin perustuvaa keskustelua ollaan
leimaamassa virheellisesti
rasismiksi vain sen takia, että muutamat politiikan höyhensarjalaiset ovat innostuneet kunnostautumaan
idiotismissa. Perussuomalaisten Nuorten mielestä
rasismi on tuomittavaa ja
idiotismi tyhmää. Populismi sen sijaan on myönteinen ideologia, joka yhdistää
kansaa, kun taas valtapuolueiden harjoittama elitismi
on omiaan hajottamaan
suomalaista yhteiskuntaa.
Olemme myönteisesti yllättyneet Sdp:n uudesta
maahanmuuttopoliittisesta
linjauksesta ”maassa maan
tavalla”, joka on suoraan

Perussuomalaisten vaaliohjelmasta 2007.
Keskustelu
oikeille urille
Perussuomalaiset Nuoret
haluavat palauttaa keskustelun oikeille urille. Haluamme muistuttaa, etteivät
maahanmuuttokeskustelussa esiintyneet ylilyönnit
pyyhi pois niitä virheitä,
joita suomalaiset valtapuolueet ovat maahanmuuttopolitiikassa kiistattomasti tehneet. Ulkoministeri
Stubbille ja maahanmuuttoministeri Thorsille sekä
presidentti Haloselle ei ole
selvinnyt, keiden äänillä
he maata hallitsevat, kun
puhuvat siitä, miten on
huolehdittava ulkomaiden
kansalaisista. Puheet pölhöpopulismista ovat ylenkatsovia ja loukkaavia.
Tuollaisilla puheilla ei edistetä pätkääkään kansanvallan legitimiteettiä, vaan
edistetään vain ulkoparlamentaarista toimintaa,
mikä ei ole mielestämme
rakentavaa, vaan hämmentävää ja epätoivottavaa.

Veli-Pekka Kortelainen kuuluu Perussuomalaisten
eduskuntavaaliohjelmatyöryhmään.

Hanna-Mari Saalasti Savitaipaleelta oli ensimmäistä kertaa PerusS

Suomen
tarjoamat
etuudet humanitaarisille
maahanmuuttajille ovat
yksiselitteisesti ylimitoitetut ja houkuttelevat
maahamme elintasopakolaisia. Samaan aikaan
kaikki muut puolueet Perussuomalaisia
lukuun
ottamatta ovat nostaneet
kehitysapumäärärahojamme ja haluavat kasvattaa
määrärahoja entisestään.
Vuodelle 2010 kehitysapumäärärahoja nostettiin
euromääräisestikin, ja tällä
hetkellä kehitysapuun menee valtion budjetista lähes
miljardi euroa. Pidämme
täysin kohtuuttomana sitä,
että tätäkin määrärahaa
haluttaisiin vielä entisestään nostaa. Perussuomalaisten Nuorten mielestä

kehitysavun tavoitteeksi
tulee asettaa nolla euroa.
Kokemuksen perusteella
on havaittavissa, ettei ratkaisu maailmanpolitiikan
rakenteellisiin ongelmiin
löydy suomalaisten veronmaksajien kukkarosta.
Laman
seurauksena
suomalaisessa yhteiskunnassa on pakko katsoa
erityisen tarkkaan, mihin
veronmaksajien
rahoja
ja tulevien sukupolvien
maksettavaksi lankeavaa
massiivista lainarahoitusta
käytetään. Suomi on perustettu suomalaisia varten.
Mielestämme Suomella ei
nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa ole varaa rahoittaa tätä poliittisen eliitin
omahyväistä anekauppaa
vain siksi, että eliitti voisi
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Toisessa EU-maassa annettu tuomio otetaan huomioon
Toisessa EU-maassa samoin kuin Islannissa tai
Norjassa tuomittu vankeus- tai yhdyskuntapalvelurangaistus voidaan jatkossa ottaa huomioon rikosoikeudenkäynnissä uutta rangaistusta määrättäessä rangaistusta kohtuullistavasti samalla tavoin
kuin aiempi Suomessa annettu tuomio.
Rikostuomiotietojen vaihtamista jäsenmaiden

kesken ollaan EU:ssa parantamassa toisella puitepäätöksellä, joka koskee rikosrekisteritietojen vaihtamista jäsenvaltioiden välillä. Sen on määrä toteutua viimeistään vuonna 2012. Lähtökohtana järjestelmässä
on, että se valtio, jonka kansalainen tuomittu on, säilyttää kyseisen henkilön tiedot muissa jäsenvaltioissa
rikosrekisteriin merkityistä tuomioista.

Hätäkeskuksille ja
poliisille uudet
tietojärjestelmät

syleilevälle
kalle”

Hallituksen kehysneuvotteluissa on sovittu, että
hätäkeskustietojärjestelmän uudistamiseen ja hätäkeskustoiminnan kehittämiseen esitetään valtiontalouden menokehyksissä vuosille 2011-2014
yhteensä noin 30 miljoonan euron lisärahoitusta.
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi hätäkeskusten toimintavarmuuden ja nopeuden varmistaminen, hätäkeskustoiminnan ja tietojärjestelmien uudistaminen sekä keskuksien verkottaminen
niin, että ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa
ja poikkeusoloissa.
Uusi hätäkeskustietojärjestelmä tulee viranomaisten yhteiskäyttöön. Poliisi-, pelastustoimi
sekä sosiaali- ja terveystoimi huolehtivat osaltaan
järjestelmän perustietojen ylläpidosta ja ne myös
osallistuvat tiiviisti uuden tietojärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on saada käyttöön työkalu,
joka helpottaa hätäkeskuspäivystäjien työtä ja siten parantaa ja nopeuttaa sekä kansalaisten että
viranomaisten hätäkeskuksista saamaa palvelua.
Kehysneuvotteluissa sovittiin myös, että poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistukseen (Vitjahanke) esitetään kehyskaudella yhteensä 11 miljoonan euron lisärahoitusta.
Meripelastuksen kalustoa uusitaan
Rajavartiolaitoksen erityisesti meripelastuksessa
käytettävän kaksimoottorisen helikopterikaluston
uusiminen aloitetaan vuonna 2011. Siihen varataan kehyskaudella yhteensä 44 miljoonaa euroa.
Lisäksi varataan lisärahoitusta Rajavartiolaitoksen
partioveneiden hankintaan yhteensä 8,2 miljoonaa
euroa vuosina 2011-2012. Kotimaisena suunnitteluna ja työnä toteutettavia partioveneitä hankitaan
yhteensä 23.

Nuorten kokouksessa.

leikkiä maailmanparantajaa ja saisi hyviteltyä omaatuntoaan.
Viime kädessä kysymys on Perussuomalaisten
Nuorten mielestä tavallisen
suomalaisen veronmaksuhalukkuudesta. Jos haluamme turvata suomalaisen
hyvinvointivaltion rakenteet, meidän on huolehdittava ensisijaisesti omista
köyhistämme ja vaikeassa
elämäntilanteessa olevista
kansalaisistamme. Se, että
lainaa otetaan paljon myös
kotimaisiin tarpeisiin, ei
mielestämme oikeuta rahantuhlaamiseen maailmanparantamisen nimissä.
Kehitysapumäärärahojen
kasvattaminen ei vähennä
humanitaarisen maahanmuuton kohdistumista maa-

Yli puolet huoltoasemista
automaattiasemia

Toiminnanjohtaja Heikki Tamminen Salosta ei lähde kansanedustajaehdokkaaksi, koska
haluaa keskittyä johtamaan nuorisojärjestön toimintaa.

hamme. Ratkaisu syntyneen
pakolaisvirran pienentämiseen on maahanmuuttajille
tarjottavien sosiaalipoliittis-

ten etuuksien kohtuullistaminen tasolle, jolla kyseiset
tuet ovat Euroopan muissa
maissa.

Perussuomalaisten
Nuorten kannanotto
kevätkokouksessa
21.3.2010

Suomessa oli viime vuoden lopussa kaksi tuhatta
huoltoasemaa, ilmenee Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton keräämistä tiedoista. Ensimmäistä kertaa automaattiasemien määrä on tilastossa hieman suurempi
kuin muiden huoltoasemien määrä. Huoltoasemia
oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 2002. Niistä automaattiasemia oli 1028 ja muita huoltoasemia 974.
Automaattiasemat alkoivat yleistyä 20 vuotta
sitten, ja niiden määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Viime vuonna automaattiasemien osuus bensiinikaupasta oli 53 prosenttia. Vuotta aiemmin huoltoasemia oli 2029. Niiden kokonaismäärä on pysytellyt melko samalla tasolla viimeiset 30 vuotta, mutta
kehitys on ajan mittaan vienyt siihen, että nykyisin
autoilijoiden ja muiden tielläliikkujien käytössä on
hyvin erityyppisiä huoltoasemia automaattiasemista
isoihin liikennemyymäläkokonaisuuksiin.
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PerusS-Nuorten energiaseminaarissa saat
informaatiota ja keskusteltiin sekä kyseltii
Perussuomalaiset Nuoret
järjestivät kevätkokousviikonloppunsa yhteydessä
Kuopiossa energiaseminaarin, jossa pääpuhujina olivat biokaasuasiantuntija ja
projektipäällikkö Ari Lampinen Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:sta, ydinvoimaasiantuntija Lauri Muranen
Energiateollisuus ry:stä ja
ydinvoimakampanjavastaava Janne Björklund Suomen
Luonnonsuojeluliitosta.
Perussuomalaiset Nuoret ovat jo pitemmän aikaa
nähneet tarpeen energiapoliittisen tilaisuuden järjestämiselle, koska eduskunnassa ollaan tänä keväänä
linjaamassa tulevaisuuden
energiaratkaisuja. Päätettävänä on lupien antaminen
lisäydinvoimalle.
Kaasuttamalla kohti
tulevaisuutta?
Biokaasuasiantuntija Ari
Lampinen esitteli nuorille
hajautetun energiatuotannon mahdollisuuksia, korostaen pienten biokaasulaitosten ja tuulivoimaloiden mahdollisuuksia. Kyse
on hänen mukaansa vain
siitä, että maahan luodaan
aidosti pieniä energiatuottajia kannustava lainsäädäntö
ja järkevä syöttötarifﬁjärjestelmä, joka takaa pienille
energiatuottajille eräänlaisen takuuhinnan.

Esimerkkiä Lampinen
ottaisi Saksasta, missä on jo
1990-luvulta lähtien kannustettu monipuoliseen energiatuotantoon lainsäädännön ja
tukitoimien mahdollistamin
keinoin, samoin USA:ssa,
missä investointikynnys on
tehty matalaksi kännykkäkaupasta tutulla kytkykauppasysteemillä eli kuluttaja
saa omakseen tekniikan alle markkinahinnan, mutta
maksaa energiayhtiölle energiastaan.
Lampisen mukaan, kun
lasketaan mukaan kaikki
kustannukset, on ydinvoima kaikkein kalleinta eli
3000-5000 euroa kilowattitunnilta. Keskitetyissä biovoimaloissa päästään jopa
1000 euron kwh-hintaan ja
perinteinen polttomoottori
pystyy tuottamaan kilowattitunnin 40 eurolla.
Lampisen mukaan tulisi luoda sellainen systeemi,
jossa esimerkiksi maatilat
voisivat hyödyntää biomassojaan kuten lantaa ja puuta, myymällä niistä saatavaa
energiaa eteenpäin. Tuotantotekniikka on jo olemassa.
Peltopinta-alojen tuottavuutta Lampinen nostaisi
pystyttämällä pelloille tuulivoimaloita, joille maanomistajat voisivat vuokrata
maata. Metsäiselle pohjalle
pystytetty tuulivoima on perustamiskustannuksiltaan
kalliimpaa.

Tommi Vainiotalo Laitilasta kyseli maatalon yhteydessä
toimivan biokaasulaitoksen hinnasta? 250 000 euroa on
paljon rahaa.

Aurinkoenergia tarjoaa
Lampisen mielestä valtavia mahdollisuuksia, mutta
investoinneiltaan aurinkoenergia lienee toistaiseksi
kallis ratkaisu. Geoterminen
energia on jo laajasti käytössä omakotitaloissa, sillä
monet uudet talot lämpiävät maalämmöllä. Lisätietoa
Lampisen ajatuksista löytyy internetistä osoitteista
www.biokaasuyhdistys.net
ja www.liikennebiokaasu.ﬁ.
Sähkönkulutus kasvaa
– ydinvoimaa tarvitaan
lisää?
Energiateollisuus ry:n ydinvoima-asiantuntija Lauri
Muranen näkee ydinvoiman kustannustehokkaimpana ratkaisuna tulevaisuuden sähköntarpeisiin,
jotka ovat hänen mukaansa
kasvamassa merkittävästi.
Muun muassa liikenteen
sähköistyminen johtaa siihen, vaikka energiatarve
muuten voikin jopa laskea.
Muranen haluaa turvata
myös perinteisen energiaintensiivisen teollisuuden
edullisen sähkönsaannin ja
vastata kysyntään päästöttömällä energiatuotannolla.
Muranen ei vastusta panostuksia uusiutuvaan energiatuotantoon, mutta hänen
mielestään se ei toistaiseksi
tarjoa kokonaisratkaisua
tulevaan energiatarpeeseen.
Tällä hetkellä maailmassa
on 436 toimivaa ydinreaktoria, ja lisää on syystä tai
toisesta rakenteilla. Ydinvoiman etuna voidaan pitää
toimintavarmuutta, mutta
haittana ovat korkeat investointikustannukset, jotka tosin suoranaisesti maksavat ydinvoiman rakentajat. Luonnollisesti lopulta
laskun maksavat kuitenkin
aina kuluttajat.
Käytettyä ydinjätettä
ei toistaiseksi ole loppusijoitettu mihinkään, mutta
suunnitelmat loppusijoittamisesta suomalaiseen peruskallioon ovat jo pitkällä.
Ydinvoimaloiden vaikutusta ympäristöön on tutkittu
muutenkin paljon, mutta
esimerkiksi sitä, että ydinvoimalan lähellä asuvien
keskuudessa on havaittu
enemmän leukemiaa, ei ole
pystytty todistamaan ydinvoimalasta johtuvaksi.
Sähkön vientikysymystä
Muranen ei nähnyt relevanttina keskusteluaiheena, sillä
jo nyt sähkön hintaa mää-

Energiateollisuuden Lauri Muranen ottaa rauhallisesti kritiikin, jota ydinvoimaan
kohdistuu. Kaikki katsovat asiaa omasta näkökulmastaan.

rittyy pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPoolissa ja
suunnitelmissa ovat joka tapauksessa Euroopan laajuiset yhteiset sähkömarkkinat.
Jos Olkiluoto kolmosen
jatkossa vuotuisesti tuottama energia haluttaisiin
korvata biopolttoaineilla,
vaatisi se, että kuudesosa
vuotuisesta biomassan kasvusta käytettäisiin energiatuotantoon. Energiateollisuuden kotisivut löytyvät
osoitteesta www.energia.ﬁ.
Luonnonsuojeluliitolla
kovat piipussa
– Äänestä ydinvoima
historiaan kampanja
on käynnistynyt
Ydinvoimakampanjavastaava Janne Björklund ei
säästellyt sanojaan ydinvoimaa arvostellessaan. Hänen
mukaansa jopa energiayhtiö Shell tunnustaa ydinvoiman olevan ennemminkin
osa menneisyyttä kuin tulevaisuutta. Sen sijaan uu-

siutuvien energialähteiden
hyödyntäminen on tulevaisuuden juttu ja jopa bisnes.
Sähkönkulutuksen kasvuennusteet ovat Björklundin mielestä poliittinen
eturyhmäkysymys. Ydinvoimaa omistavat metsäyhtiöt, kuten UPM haluavat
edullista energiaa ja näkevät
ydinsähkön myös hyvänä
myyntituotteena. Björklund
epäilee, että lupia ydinvoimaloille halutaan vaikka
varastoon, koska ydinvoima on jäämässä jopa teknisesti uusituvan energian jalkoihin ja nyt on viimeinen
hetki tehokkuusperiaatteella perustella lisälupia.
Nykyvauhdilla Olkiluoto
kolmonen valmistuu vuonna
2029 ja hinta-arvio on osoittautumassa jo nyt todella
yltiöoptimistiseksi. Jo 2,5
vuoden myöhästymisestä aiheutuu n. 3 miljardin euron
lisäkulut eikä maksajasta ole
tietoa. Kuitenkin, kun kerran
on päätetty ydinvoimala rakentaa ja rakentaminen on

aloitettu, on hanketta enää
mahdoton pysäyttää. Uusituvassa ja hajautetussa energiatuotannossa vastaavaa
ongelmaa ei ole, vaan suunnitelmia on helpompi muuttaa kesken rakentamisen.
Ydinvoimassa on aina
turvallisuusriskinsä, joista
loppusijoitus on keskeisin
sellainen. Säilyykö ydinjäte
turvassa peruskalliossamme
yli jääkauden ja miten jätteiden olotilaa silloin seurattaisiin? Myös ydinjätteen
kuparikapseloinnissa Björklund näkee riskejä, koska
kupari voi ruostua pelkän
vedenkin vaikutuksesta.
Uusiutuva energia olisi
kotimaista ja työllistävää
sekä ympäristöystävällistä.
Suomeen olisi luotavissa
bruttomääräisesti jopa 18
000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, jos uusiutuvaa energiatuotantoa
lähdettäisiin hyödyntämään
täysimääräisesti. Olisiko
uusiutuva energiateollisuus
ja –tekniikka Suomen uusi
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tiin ristiriitaista Perussuomalaiset ainoa
todellinen vaihtoehto
n aktiivisesti

Biokaasuasiantuntija Ari Lampinen kiitteli PerusS Nuoria
aktiivisesta keskustelusta.

Nokia? Toistaiseksi näyttää
huonolta, sillä Suomi on
tällä saralla tippunut kärkimaiden kehityksestä eivätkä
mahdolliset uudet ydinvoimaluvat houkuttele asiasta
kiinnostuneita pääomapiirejä panostamaan Suomeen.
Suomen Luonnonsuojeluliitolla on käynnissä Äänestä ydinvoima historiaan
–kampanja, jolla halutaan
kannustaa äänestäjiä äänestämään ydinvoimavastaisia ehdokkaita tulevissa
eduskuntavaaleissa. Asiasta
lisätietoa löytyy osoitteesta
www.ydinvoima.ﬁ.
Perussuomalaiset Nuoret eivät toistaiseksi ottaneet
järjestönä kantaa energiakysymykseen, mutta linjaus
energiaomavaraisuudesta
vuoteen 2025 mennessä on
jo tehty. Se ei kuitenkaan
sulje pois ydinvoimaa eikä
uusiutuvia. Energiaseminaarin keskustelusta päätellen

nuoret eivät nielleet kritiikittä yhdenkään lobbarin näkemyksiä, mutta ehkä hajautettu energiatuotanto kiinnosti
nuoria enemmän kuin ydinvoima. Mitä siitä voi päätellä, sen aika näyttää.
Teksti ja kuvat:
Vesa-Matti Saarakkala

Ari Pensas Laihialta ei niellyt
purematta asiantuntijoiden
näkemyksiä.

Simon Elo Espoosta halusi tietää, miksi energiayhtiöt eivät
ole kiinnostuneet laajemmin uusiutuvasta energiasta, vaan
ydinvoimasta, jos uusiutuva on kerran niin ylivoimaista.

Perussuomalaisilla on
takanaan pitkä ja katkeamaton vaalivoittojen
sarja. Uskon vakaasti,
että me Perussuomalaiset
olemme matkalla kohti
vaalivoittoa myös eduskuntavaaleissa
2011.
Teemme hyvää ja kansanomaista politiikkaa ja
omaamme aatteen, jota
muut puolueet Suomessa
eivät pysty meiltä omimaan. Olemme huomanneet, että meidät otetaan
poliittisella kentällä vihdoin tosissamme ja ideamme kelpaavat muillekin.
Tilanne on Perussuomalaisia mairitteleva, mutta
ei tyydyttävä, koska tiedämme, että vanhat puolueet yrittävät vaalipuheillaan harhauttaa kansaa
vain pettääkseen heidät
tulevalla vaalikaudella.
Olemme ainoa todellinen
vaihtoehto nykymenolle.
Tulevaisuus on
nuorissa
Perussuomalaisilla on
Suomen poliittisessa kentässä väkevät juuret Suomen Maaseudun Puolueen SMP:n muodossa ja
Perussuomalaisten uusi
nouseva sukupolvi on
jo nähtävissä. Koen, että
puolueen osalta monet
asiat ovat loksahtaneet
kohdalleen. Olemme saaneet yhdistettyä SMP:n
kunniakkaan perinnön
yhteen uuden sukupolven perussuomalaisuuden kanssa. Tästä kunnia
kuuluu paitsi niille SMPaktiiveille, jotka siirtyivät toimimaan aktiivisesti Perussuomalaisiin,
myös eri kausilla onnistuneille puoluejohdoille
ja eduskuntaryhmille.
Kaikkia tahoja on koeteltu kovasti, kovimman
paineen kohdistuessa tietysti johtopaikoille. Paine ei ole vähenemässä,
vaan kasvaa koko ajan.
Puolueen tulevaisuuden kannalta koen nuorten onnistumisen puolueessa ratkaisevaksi. Itse
olen ollut mukana puolueessa vuodesta 2001 ja
puolueen keskeisillä luottamuspaikoilla jo vuodesta 2003. Kuitenkin
vasta viimeisten muutaman vuoden aikana puolueessa muut nuoret ovat
pystyneet saamaan luottamusta. Pääsyy tähän
on tietysti ollut se, että
nuorisojärjestön toimin-

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti haluavansa
kansanedustajaksi 2011. Nuorten puheenjohtajuuden hän luovuttaa eteenpäin
ensi syksynä.
Luonnonsuojeluliiton Janne Björklund (vasemmalla) ampui kovilla ydinvoimaa vastaan.

ta pääsi hyvään vauhtiin
vasta 2006, kun tekijöitä
alkoi olla kohtuullisesti. Siitä on seurannut positiivinen
kierre, jonka avulla myös
puolueen tulevaisuuden voimavarat ovat vahvistuneet
ratkaisevalla tavalla.
Jatkossa kysymys onkin
siitä, miten puolue pystyy
täyttämään nuorten toiveet
politiikan suhteen ja siten
realisoimaan puolueeseen
nyt kehittyneen nuoren voiman. Keskeisellä sijalla on
aatteemme selkeys ja sen onnistunut toteuttaminen käytännön politiikassa. Lisäksi
tarvitaan todellista luottamusta nuoriin. Se tarkoittaa,
että on uskallettava ottaa
riskejä eli annettava nuorille
merkittävää poliittista tukea
ja selkänojaa. On varmaa,
että suurin riski puolueelle
olisi olla panostamatta nuoriin. Nykyisten nuorten eli
tulevien aikuisten piirissä
Perussuomalaisten kannatus
on ollut tutkimusten mukaan
sitä paitsi vielä suurempaa
kuin tämänhetkisten äänioikeutettujen keskuudessa.
Vastuuta ja valtaa
nykyistä useammille
Puolueen kärjen levittäminen on käynnistettävä jo
ennen eduskuntavaaleja
2011, millä toivottavasti on
myönteinen vaikutus myös
itse vaalitulokseen. Vaalien
yhteydessä ei saa unohtaa
kuitenkaan vaalienjälkeistä
aikaa, johon vaaleillakin on
tietty yhteys. On Perussuomalaisten etsikkoaika.
Itse vaikutan tällä hetkellä Perussuomalaisissa niin
monella tasolla ja olen niin
monella vastuupaikalla, että
se tarjoaa minulle mahdollisuuden näyttää esimerkkiä
siitä suunnasta, joka tulee

olemaan puolueelle elintärkeä. Siitä huolimatta, että
aion tavoitella kansanedustajapaikkaa tulevissa eduskuntavaaleissa 2011, haluan
jakaa vastuuta puolueessa.
Syksyllä 2010 Perussuomalaisten nuorisojärjestön johdosta vapautuu merkittävä
vastuupaikka, jonka täyttäjä saa vastuun lisäksi myös
valtaa ja mahdollisuuden
merkittävään henkilökohtaiseen proﬁilinnostoon.
Olen nyt varma, että sopivia
ja päteviä henkilöitä paikalle
on tarjolla. Minun ei tarvitse
pitää hallussani kaikkia niitä
vastuupaikkoja, joita minulla tällä hetkellä on.
Paras ratkaisu
Syksyllä 2010 olen johtanut
nuorisojärjestöä seitsemän
vuotta ja moni asia on sinä
aikana muuttunut. Täytän
26 vuotta ja olen ehtinyt olla ehdolla jo kaksissa kunnallisvaaleissa, yksissä eduskuntavaaleissa ja kaksissa
eurovaaleissa. Olen vastannut paitsi omista vaalikampanjoistani, usein myös tärkeistä puolueen vaalikampanjan osista. Vuoden 2007
kesäkuusta olen ollut töissä
politiikassa ja jo sitä ennen
otin opiskelujeni ohessa
merkittävää vastuuta puolueessa. Samaan aikaan olen
vuodesta 2005 ollut mukana kunnallispolitiikassa ja
kunnallispoliittinen vastuuni on kasvanut merkittävästi tällä valtuustokaudella.
Luottamustoimia on paljon.
Lisäksi Perussuomalaisiin
kohdistuva kysyntä on kasvanut tuona aikana suuresti
ja työmäärä lisääntynyt.
Poliittisen toimintani
sivussa olen perustanut perheen ja se liikkumavara, jota
vapaa-ajan ja politiikan vä-

lillä on, on kohdallani aina
ollut kohtuullisen haastava.
Uusi tilanne eli se, että olen
vastuullinen menemisistäni
myös pienelle lapselle, on helpottanut sen tosiasian huomaamista, ettei kukaan ole
politiikassa korvaamaton,
mutta perheessä on. Koska
nuorisojärjestön johdossa on
mielestäni aito mahdollisuus
henkilövaihdoksiin, mahdollisuus tulee käyttää onnistuneesti koko puolueen hyväksi. Se on kaikkien kannalta
paras ratkaisu.
Tavoitteena vaalivoitto
ja kansanedustajuus
Jatkan siis ensi syksyn jälkeenkin kaikilla muilla vastuupaikoillani politiikassa
ja teen työni täysillä. Pystyn
panostamaan joihinkin asioihin politiikassa jopa enemmän, kun ei ole niin monta
asiaa hoidettavana. Tavoitteenani on kansanedustajuus
kevään 2011 eduskuntavaaleissa, mikäli minut asetetaan ehdolle. Haen ehdokkuutta Vaasan vaalipiiristä,
jossa myös asun ja josta
olen kotoisin. Toivon saavani tukea omaan tulevaan
henkilökohtaiseen kampanjaani, mutta ennen kaikkea
tärkeintä on tuki kaikille
ehdokkaillemme, joita asetetaan. Vaalityö on kaikille
siihen osallistuville kova
ponnistus, mutta raskain
ponnistus se on ehdokkaille
itselleen. Tulevat eduskuntavaalit ovat Perussuomalaisten kulminaatiopiste.
Vesa-Matti Saarakkala
- Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja
- Perussuomalaisten
apulaispuoluesihteeri
- Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja
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Vanhusten maailma
Aina on mainostettu Suomea hyvinvointivaltiona.
Tavallaan Suomi onkin
hyvinvointivaltio, mutta
puhuisin Suomesta ennemminkin markkinavaltiona.
Kaikkialla asioiden pitää
olla tuottavaa, kannattavaa
ja kehitystä pitää näkyä.
Valitettavasti myös terveyspuolella on menty tähän
ajatusmaailmaan.
Suurimmat
kärsijät
mielestäni ovat kuitenkin
vanhukset, heidät katsotaankin nykyisin lähinnä
rasitteeksi kaupungin taloudelle. Vanhusten määrä
tulevaisuudessa lisääntyy
voimakkaimmin suhteessa
toisiin ikäryhmiin. Kotihoitoa kehitetään ja avustetaan
vanhuksia eri tavoin kotiin.
Huolenani ovatkin enemmän laitoshoidossa olevat
vanhukset.
Vanhukset
keskustaan?
Monissa kaupungeissa tavoitteina on vanhusten
kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Jos vanhuksena katsoisin tuota tavoitetta, se olisi aivan ihana.
Mitä tuo tavoite sisältää, se
sisältää paljon; kotiavun,
ruokapalvelun, lähikaupat,
matka-avustuksia yms. juuri sinne missä vanhus asuu.
Kaupunkien tavoitteiden
mukaan vanhusten kotihoi-

toon satsataankin nykyisin
enemmän.
Miten kaupungit vastaavat tuohon tavoitteeseen:
rakentamalla kerrostaloja
keskustaan ja järjestämällä palveluja sinne, onhan
se paljon kannattavampaa
kuin haja-asutusalueille.
Onko se kuitenkaan vanhusten mieleen joutua keskelle hälinää ja liikennettä?
Palvelujen järjestäminen

keskustan alueelle lisää
tuottavuutta sillä palveluja
voidaan tarjota keskitetysti.
Miksi keskustaan? Voisiko vanhuksille rakentaa
paikkoja keskustan ulkopuolelle rauhalliseen paikkaan, jossa ympärillä olisi
puhdasta luontoa. Sinne
voisi järjestää heille kotipalvelun, siellä voisi olla pieni
kauppa ja terveydenhoitajan vastaanotto. Kaupan-

kin voisi korvata vaikka ns.
kauppa-autolla. Kaupungille voisi järjestää erinäisiä
virkistysreissuja. Vanhusten
toivoma rauhallinen asuinpaikka tulisi toteutettua.
Entä sitten, kun vanhuus
vie voimat ja joutuu jopa
petipotilaaksi saakka. Vanhusten vuodeosastolla heitä
makuutetaan vuoteissaan,
vaipat laitetaan varmuuden
varalta vaikka vielä pidätyskykyä olisi. Jos ei itse jaksa
nousta vuoteesta, saattaa
kiireisenä päivänä joutua
makoilemaan koko päivän
petissä. Ulkoilemisesta voi
vain haaveilla ja toivoa, että
saisi vuodeosastolta edes ikkunan viereisen petin, josta
ihailla pihan näkymiä. Ihmisten ulkoilun on katsottu
olevan niin itsestään selvää,
ettei sitä ole tarvinnut lailla
säätää kuten lehmien kohdalla. Tämä ei suinkaan johdu hoitajien välinpitämättömyydestä, vaan resurssien
puutteesta sekä kuntien
säästötoimenpiteistä.
Työttömät avuksi
vanhustenhuoltoon
Kunnat säästävät talouden
huonoina aikoina, jolloin
vanhusten hoivasta säästetään, sillä he eivät osaa tai
kykene pitämään puoliaan.
Säästöä haetaan henkilöstömäärissä, sairasloman
sijaisista sekä kaikenlaisis-

ta hoitotarvikkeista kuten
vaipoista. Vähäisellä henkilömäärällä vuoteenomana olevan siirtely on lähes
mahdotonta, henkilöstön
tulee tehdä priorisointia
perushoivatehtävissä. Ikävä
kyllä se monesti aiheuttaa
vuodepotilaan pesun sänkyyn suihkun sijasta, vaipat
vaihdetaan vain 2-3 kertaa
päivässä. Kaikki tuo säästö aiheuttaa pitkällä tähtäimellä enemmän menoja
henkilöstön sairastuvuutena sekä potilasvahinkoina.
Vuodeosastoille ja vanhusten hoivakoteihin tulisikin saada lisää työvoimaa.
Ennen aikaan oli osastoilla
ns. perushoitajia, jotka huolehtivat potilaiden perushoivasta. Sairaanhoitajat
huolehtivat lääkehoidot ja
haavat yms. sairaanhoidolliset tehtävät, laitoshoitajalla oli omat työnsä. Nykyisin
osastolla olevat hoitajat tekevät kaikkien työtehtävät,
jolloin potilaan hoitoon jää
vähemmän aikaa.
Työllistetään työttömiä
ja osoitetaan siviilipalvelusta suorittavia avuksi vanhusten huoltoon. He pystyvät kyllä vanhuksia ulkoiluttamaan, syöttämään ja
täyttämään kaappeja hoitajien avuksi.
Lappi on laaja alue.
Kunnat ovat isompia ja välimatkat pitkiä. Tämä tuo
vanhusten kotihoidolle lisää

ongelmia. Täällä on menty
etelän kaupunkien tavoin
keskittämislinjaan. Esimerkiksi kotiin järjestettävä
ruokahuolto on täälläpäin
lähes mahdotonta toteuttaa tasa-arvoisesti kaikkia
kohtaan. Rovaniemelläkin
kaupungin rajaan on enimmillään matkaa 80 kilometriä. Kaupungissamme
tehdään vanhusten kotiin
vietävä ruoka keskustassa, jossa asuvat saavat sen
lämpimänä kun taas siellä
80 kilometrin päässä tarjoiltava ruoka tulee viedä
jäädytettynä, jottei se pilaantuisi. Kuitenkin kylillä
on toimivia kouluja, joissa
ruokaa tehdään niin, miksei
voisi niitä hyödyntää. Kaikki johtuu keskittämisestä.
Kaiken tulee tulla samasta
paikasta, koska se on kustannuksiltaan halvempaa.
Kaikkea ei voi markkinatalouteen sitoa: terveydenhuolto ja vanhustenhuolto ovat sellaisia asioita.
Ne eivät voi koskaan tuottaa voittoa. Ne aiheuttavat
aina vain menoja tavalla
tai toisella. Vanhukset eivät
tähän ole syyllisiä. Suomen
tulisi edelleen olla hyvinvointivaltio, ei pelkästään
markkinatalousvaltio, jossa
vain raha ratkaisee.
Pirita Nenonen
piirisihteeri
Lapin Perussuomalaiset

UPM:n Jussi Pesonen: puun polttaminen
vaarantaa biodieselin valmistuksen

Asuntoenergian hinnannousu puhuttaa, muttei
säätövoiman puute, vaikka sen pakkasilla aiheuttamat hintapiikit katkovat teollisuustuotantoa.
Miettivätkö päättäjät,
miten tulonjakorasitteet
vaikuttavat teollisuuteen
ja kansantalouteen? Viime
vuonna julkisen sektorin
palkkasumma kasvoi 4 %,
kun se yksityisellä sektorilla supistui 8 %. Vaalien

lähestyessä julkishallinnon
kuluja ei uskalleta karsia.
Tavoitteena tuotantokustannusten supistaminen menestyvä Wärtsiläkin ilmoitti
19.1. siirtävänsä sähkölaitostuotantoaan Euroopasta
Kiinaan. – Kommunistisen
Kiinan lakkoaalloista ei revitellä lööpeissä!
Uusiutuvien polttoaineiden käyttö pitää kolminkertaistaa vuoteen 2020
mennessä. Toimitusjohtaja
Jussi Pesonen kivahti puun
polton vaarantavan biodieselin valmistuksen Suomessa. Pari vuotta sitten
teollisuus maksoi Suomen
puusta noin kolmasosan
Venäjän puuhun verrattuna. – Vaikka puuta oli varastoissa liikaa, Pesonen
vaatii sitä runsaasti lisää ja
halvemmalla. Hallitus te-

kikin veronhuojennuslain,
joka lisäsi puun tarjontaa
ja pudotti hinnat. Käytyään
hallituksen kukkarolla teollisuus sulki viisi sellutehdasta Suomessa ja investoi halpojen tuotantokustannusten maihin. Paperiliittokin
säikähti manööveristä niin,
että teki työehtosopimuksen
hiljaisuudessa.
Pohjois-Savon maakuntavaltuustossa 8.6.2009 puhunut ministeri Mauri Pekkarinen piti Suomen tulevaisuuden sampona energia- ja
ympäristöteknologiaa. On
häpeällistä, kuinka vaatimattomia globaalit investoinnit
uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen ja kehitykseen ovat olleet viime vuosikymmeninä, totesi ministeri
Mauri Pekkarinen puheessaan World Future Energy

Summit-konferenssissa Abu
Dhabissa 18.1.2010. Jos olisimme sijoittaneet alan tutkimukseen, kuten olemme
sijoittaneet teollisuuden kehittämiseen, olisi uusiutuvien tilanne tällä hetkellä aivan
toinen, hän väitti.
Pekkarinen totesi eduskunnan
kyselytunnilla
18.3.10, että puulla tuotetun energian syöttötarifﬁ
vaatii tarkan linjauksen.
Rajauksen, mikä sopii energia- ja mikä ainespuuksi.
Metsäyhtiöt maksavat 25
euroa koivu- ja mäntykuitukiinnosta tienvarteen.
Haketus on 3,30 euroa irtokuutiolta. Vuodenvaihteen
kulutushuippujen aikana
puulla tuotetusta sähköstä sai 1400 euroa MWh.
(yksi kiintokuutio haketta on 2,16 MWh). Miten

puu jatkojalostuu tehtaan
uumenissa? Hallitusta askarruttaa, mistä ja millä nimikkeellä metsätalous saa
tulonsa, jotta energiapuu
on halpaa ja silti kulkee.
UPM:n johtaja toivoo malttia tukien suunnitteluun.
Pekkarisen näkemykset enteilevät niukkuutta pienille puuenergian tuottajille,
vaikka povaakin sähkölle
voimakasta hinnannousua.
- Köyhänä kansa on nöyrää
ja helppoa hallita!
Stora Enson Jouko Karvinen vaati 30.3. Kauppalehdessä, ettei puuta saa polttaa
kalikkaakaan. Vuorineuvostaso ja ulkomaalaiset metsäteollisuuden osakkeilla keinottelevat haluavat hyödyn.
Jutta Urpilainen ajatellee
teollisuuden palveluksessa
olevien palkkavaraa vaati-

essaan sähköveroa pois.
Kolme ydinvoimalupahakemusta jarruttaa satsauksia kotimaiseen bioenergiantuotantoon.
Häikäilemättömyys
huipentui, kun Metsäteollisuuden keskusliiton
johdosta Fortumin johtajistoon siirtynyt Anne
Prunila sanoi tv:ssä, että
he harkitsevat atomivoimalan rakentamista ulkomaille, ellei kotimaahan
saa lupaa. Kiristystäkö
vai jatkoa Venäjällä TGK
10-investoinnille? Tuolla
rahalla olisi rakennettu jokaiseen Suomen kuntaan
7,8 Lestijärven energialaitoksen tehoista - lähes
saasteetonta yksikköä.
Alpo Ylitalo
Kokkola
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Kiivastuminen vei pakkohoitoon
tilaisten lausuntoja. Psykiatrian erikoislääkäri Jukka
Penttinen Turun Psykiatripalvelusta ja psykologi
Kauko Wuorinen totesivat
kummatkin Vainion muun
muassa rauhalliseksi, asialliseksi, huumorintajuiseksi, älykkääksi ja ennen
kaikkea täysin terveeksi.
Neurologian erikoislääkäri
Erkki Säkö ei hänkään löytänyt Vainiosta mitään keskushermostosairauteen tai
muistihäiriöön viittaavaa.

Uusikaupunkilaiselle eläkeläiselle
Matti Vainiolle selvisi raskaamman
kautta, että malttinsa menettäminen
väärässä paikassa saattaa olla
kohtalokasta.
Vaimonsa omaishoitajana
toimineella Vainiolla oli takanaan kolmen kuukauden
erittäin raskaat koettelemukset paksusuolen syöpäleikkauksineen, kun hän
sattui pyytämään väärästä
paikasta apua tukisukkien
vetämiseen.
Vainiolle oli makuullaolon johdosta kertynyt
nestettä ja turvotusta alaraajojen alaosiin, jonka
hoitamiseksi ortopedi suositteli tukisukkia. Suurien
tuoreiden leikkaushaavojen
takia hän ei kuitenkaan itse
voinut vetää niitä jalkaan ja

pois. Vainio olisi kuitenkin
saanut nämä palvelut korvauksetta Uudenkaupungin
terveyskeskuksesta, ja gastrokirurgian erikoislääkärin
Pirita Varpen lausunnon
mukaan hän oli täysin kykenevä jatkamaan vaimonsa omaishoitajana.
Matti Vainion hoitosuunnitelmasta vastaava
viranhaltijaryhmä oli toista
mieltä ja halusi keskeyttää
hoitopalkkion maksamisen
jaksolla 30.7.-9.8.2007.
Tästä suivaantuneena Vainio tuli tarkoittamattaan
lausahtaneeksi joitain har-

Vääristelyä
ja vääriä tulkintoja

Vaimonsa omaishoitajana toimiva Matti Vainio sai karvaasti kokea, että malttinsa menettäminen väärässä paikassa
voi pahimmassa tapauksessa viedä jopa pakkohoitoon.

kitsemattomia sanoja, jonka seurauksena sai pakkolähetteen psykiatriseen hoitoon elokuussa 2007.
Ammattilaiset
totesivat terveeksi
Lyhyen hoitojakson aikana
osastonlääkäri Katja Korhonen totesi Matti Vainion
täysin terveeksi, asialliseksi ja orientoituneeksi, eikä
löytänyt hänestä epätoivon
merkkejä sen enempää kuin
itsemurhataipumuksiakaan.
Viranhaltijat
kuitenkin
käyttivät Korhosen lausunnosta kohtaa, jossa todet-

tiin, ettei Vainiolta löytynyt
”avointa” psykoottisuutta,
perusteena omaishoitotuen
keskeyttämiseen mainituksi
ajankohdaksi.
Psykiatrian erikoislääkäri Jukka Penttisen mukaan ”avoin psykoottisuus”
on kuitenkin vain psykiatrisen kielenkäytön termi, joka tarkoittaa nimenomaan,
ettei potilaassa ole havaittavissa psykoottisuutta, eikä
sen perusteella tule epäillä
mitään ”piilevääkään” psykoottisuutta.
Todistaakseen mielenterveytensä Vainio joutui
nyt hakemaan lisää ammat-

Näiden asiantuntijalausuntojen kanssa Vainio valitti
päätöksestä Turun hallintooikeuteen. Turun hallintooikeus kuitenkin piti voimassa Uudenkaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen hoitopalkkion keskeyttämisestä. Hallinto-oikeuden päätöksessä
takerruttiin nimenomaan
edellä mainittuun ”avoimeen” psykoottisuuteen sekä viranomaisten väitteisiin,
joiden mukaan Vainio on
”toistuvasti” ”säännöllisillä kotikäynneillä” uhannut
”tappaa itsensä ja puolisonsa”, mikäli ei saa omaishoidon tukea ja kaikkia haluamiaan palveluja.
Vainion itsensä mukaan
niin ”säännölliset kotikäynnit” kuin ”toistuvat
itsemurhauhkauksetkin”
olivat suuresti liioiteltuja –
kotikäyntejä oli edeltävän
viiden vuoden aikana ollut
yhteensä kaksi ja ”toistuvat
itsemurhauhkaukset” rajoittuivat Vainion tuona yhtenä
kertana kiivastuksissaan lausumiin sanoihin, joissa hän

ei missään vaiheessa uhannut sen enempää laajennetulla kuin tavallisellakaan
itsemurhalla, viittasi vain
lähdön
aikaistamismahdollisuuteen, jos vanhusten
huono kohtelu viranomaisten taholta tällä lailla vain
jatkuu ja pahenee.
Onnellinen päätös
Vainiot eivät vielä lannistuneet, vaan valittivat asiastaan vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa Turun
hallinto-oikeuden sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
asiassa tekemät päätökset
viimein purettiin päätöksellä 10.3.2010. Perusteena
todettiin muun muassa Turun hallinto-oikeuden johtopäätöksissä olleen se virheellinen lähtökohta, että
se on käytännössä nojannut
täysin keskeytyspäätöksen
tehneiden viranomaisten
lausuntoihin – siis juuri niiden viranomaisten, joiden
toiminnan oikeellisuutta oli
tarkoitus tutkia.
Korkein hallinto-oikeus
ei pitänyt uskottavana sitäkään, että Matti Vainion
kelpoisuus omaishoitajaksi
olisi tuona lyhyenä jaksona väitetyllä tavalla heikentynyt, jos hän kerran
kelpasi
omaishoitajaksi
ennen keskeytysjaksoa ja
sen jälkeen. Kaupunki ei
myöskään järjestänyt Paula Vainiolle minkäänlaista
muuta omaishoitoa keskeytysajalle, vaan Matti Vainio
toimi tosiasiassa vaimonsa
omaishoitajana tuonkin
ajan – kaupunki ei vain korvannut sitä.
Teksti: Mika Männistö

EU ja Suomi eksyksissä
Timo Soinin blogeja kannattaa seurata. Siellä on myös
hänen puheitaan EU-parlamentissa. Hänhän on ainoana suomalaismeppinä ollut
läsnä jokaisessa istunnossa
ja saanut suomalaismepeistä
ylivoimaisesti eniten huomiota ja puheenvuoroja, sillä
hänellä on sanottavaa. Niinpä hän käytti kaksiminuuttisen komissaareja valittaessa
sanoen, etteivät komissaarit
ole saaneet ainoatakaan ääntä vaaleissa, kun esim. hän
sai 130.000 ääntä. Missä
heidät siis on valittu ja miten heidät voi erottaa, ei mi-

tenkään. EU on byrokratia,
ei demokratia. Suomen 105
kunnian päivästä eli talvisodasta on kulunut tasan 70
vuotta. Suomi osoitti haluavansa olla itsenäinen kansakunta eikä sitä tule nytkään
alistaa EU:n hallintaan.
Timon blogeissa on
myös selvä kannanmäärittely EU:ssa äänestettyyn
aborttikysymykseen, josta
Hesarin kolumnisti yrittää
tehdä skandaalia otsakkeella EU ja naisen ruumis. Timon kuten kolmen muunkin
suomalaismepin kanta (olisi
ollut viideskin, mutta isä

Mitro oli poissa) oli aborttia
vastustava. Se ei todellakaan
ole mikään ehkäisykeino.
Timo sanoo sen suoraan
todetessaan puolustavansa
aina elämää. Ei ole niin kuin
kolumnisti yrittää kääntää
kysymys naisen ruumiista
vaan elämästä, jonka mekin jokainen olemme kerran
saaneet äidiltämme.
Mutta ei yksin EU ole
eksyksissä. Jopa maan valtalehti Helsingin Sanomat
toteaa saman oman maamme valtaapitävistä instituutioista ja niiden kärkinimistä. Presidentti, pääministeri

ja puhemies ovat kaikki
enemmän kuin vähän tuuliajolla.
Presidentti on koko kautensa joutunut taistelemaan
oman asemansa puolesta
hallituksen pyrkiessä jatkuvasti heikentämään hänen
ennestäänkin jo vähennettyä valtaansa. Viimeksihän
ehdotuksia teki Taxellin
komitea, joskin se joutui
jättämään mietinnössään
ulkopolitiikan johtamisen
vielä presidentille.
Pääministerin ajautumista yhä pahempaan umpikujaan olemme seuran-

neen vuosien saatossa niin,
että hän juuri joulun alla
joutui ilmoittamaan luopuvansa päähallituspuolueen
puheenjohtajuudesta ja samalla mitä todennäköisimmin myös pääministeriydestä. Eikä kukaan usko hänen
syyksi ilmoittamaansa jalkaleikkausta todelliseksi
luopumisen aiheeksi.
Ja sitten eduskunnassa
vuoden alussa valtiopäivien
aluksi tapahtunut puhemiesäänestys, jossa vähemmistön eli 89 edustajan äänen
turvin joutui Sauli Niinistö
nöyrtymään ja ottamaan

puhemiehen pestin vastaan.
Kansanedustajat näyttivät
mielensä ja tekivät lähinnä
itsensä naurunalaisiksi. Ei
saa mikään kolmesta johtavasta valtainstituutistamme
mairittelevia arvosanoja.
Muutosta tarvitaan. Timo
Soini sanoo tulevansa ensi
vuonna tuomaan uutta toivoa ja jämäkkyyttä maamme asioiden hoitoon entistä
suuremman PerusSuomalaisten eduskuntaryhmän
avulla kansan tuella!
Anssi Joutsenlahti
Kankaanpää
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Kohtuus voitti 10-1

Suomi tuomiolla
EU-jäsenyytensä aikana Suomea
vastaan on nostettu yli tuhat
virallista huomautusta, joista
kanteisiin asti on tähän mennessä
johtanut puolisen sataa.
Tällä palstalla käsittelemme
joitain niistä rikoksista, joilla
Suomi-neito on Brysselin herroja
vastaan rikkonut.
Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta, jota tukee
Ruotsin kuningaskunta väliintulijana
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, ettei Suomen
tasavalta ole noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin
91/271/ETY (EYVL L 135, s. 40), sellaisena kuin
se on muutettuna 27.2.1998 annetulla komission
direktiivillä 98/15/EY (EYVL L 67, s. 29; jäljempänä direktiivi 91/271), 5 artiklan 2, 3 ja 5 kohdan
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole vaatinut
kaikkien yli 10 000 asukasvastineluvun (avl) taajamista peräisin olevien viemäröityjen jätevesien
tehokkaampaa käsittelyä.
Tuomio: Syytön
Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Ruotsin kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Olen hyvilläni julkisen sanan
neuvoston (JSN) langettavasta päätöksestä. Elävän poliitikon jokainen sana tuntuu
olevan suurennuslasin alla,
tämä kuuluu demokratiaan
ja sopii minulle. Edesmenneitä poliitikkoja, kuten Tonya,
voi arvioida kriittisesti, sekin sopii minulle. Johonkin
täytyy kuitenkin vetää raja,
kuten nyt tehtiin. Itsekritiikki on rajanvetoon paras.
Suosittelen sitä itse kullekin.
Raakaa peliä
reumasairailla
Heinolan Reuman sairaala
on asetettu konkurssiin. Tämä tehtiin tietoisesti ja harkiten. Missä oli valtiovalta?
Mitä tekee ministereillä,
jotka eivät pysty tekemään
mitään. Kukaan ei tuntunut
kannattavan sairaalan lakkauttamista ja kuitenkin se
lakkautettiin.
Tässä on jotakin hapanta. Kyllä valtiolla rahaa on,
ei se voinut kahden miljoonan euron rahasta jäädä
kiinni. Miksi hyvin ja tuloksellisesti toimiva sairaala, joka auttaa sairauden
runtelemia ihmisiä voidaan
ajaa alas? Yleensä kun Suomessa järkevää toimintaa
ajetaan alas on kysymyksessä joku älytön säännös,
esimerkiksi EU-pohjainen.
Kieltääkö joku säädös säätiöiden tukemisen? Miksi
Kela tai ministeriö ei tehnyt
mitään? Vai halutaanko tämä ala yksityistää ja myydä
kansainväliselle ﬁrmalle?
Edukunnan kyselytunnilla Perussuomalaisten Raimo

Kuva: Jukka Jusula

Vistbacka otti terävästi kantaa tähän asiaan. Kun kahta
Suomeen tullutta mummoa
uhkaa karkoitus on koko
eliitti liikkeellä lakimuutosta vaatimassa. Kun omat
sairaat kaipaisivat apua, kukaan ei voi tehdä mitään.
Ei se näin voi mennä.
Tärkeintä tässä on ihminen.
En minä syyllistä kaipaa
vaan päätöstä sairaalan toiminnan jatkumisesta. Siellä
on ammattitaitoa, osaamista, avun tarvitsijoita. Ministeri Paula Risikko. Hoitakaa
tämä asia. Te pystytte siihen,
kansan tuki on takananne.
31 vuotta täynnä
Tänään tulee 31 vuotta siitä,
kun 16-vuotiaana lukiolaisena liityin SMP:n jäseneksi.
Politiikka vei miehen. Tuolloin presidenttinä oli Kek-

konen, Neuvostoliitto oli
voimissaan, EU:sta ei nähty
edes pahaa unta. Maailma
muuttuu, mutta ihminen
on sama. Kekkosen ruoskaparlamentarismi tuli tiensä päähän. Noista ajoista
muistetaan parhaiten Urho
Kekkonen ja Veikko Vennamo. Oman tien kulkijat
ovat arvossa. Pitkä matka ja
kokemus tuovat näkemystä.
Elämässä tulee voittoja
ja tappioita. Niin pitääkin.
Matka ja elämä politiikassa
on mielenkiintoista. Taistelu
jatkuu tieuran suunnassa.
31 vuotta on täynnä, kuinka
paljon on edessä? En tiedä,
mutta sen tiedän, että täysillä mennään - asialinjalla.
Nyt alkaa luu paistaa
Taloudellinen unioni johtaa
ennen pitkää poliittiseen

unioniin. Euroalueesta halutaan liittovaltio. Europäät haluavat yhteisen rahapolitiikan lisäksi kaiken
muunkin olevan yhteistä.
Kreikan vaikeudet ovat oiva
keppihevonen ﬁnanssikurin
nimissä keskittää talousvalta Frankfurtiin. Euro = Saksan markka. Taloudellisesti,
henkisesti ja hallinnollisesti.
Nyt alkaa luu paistaa.
EU-perustuslaki ei mennyt
eurokraattien mielestä vielä tarpeeksi pitkälle. Pian
aletaan valmistella perussopimukseen uusia lisäyksiä.
Kansallisvaltiot kun eivät
EU-viisaiden mielestä osaa
asioitaan hoitaa. Ne täytyy
hoitaa ”yhteisesti” eli Euroopan Keskuspankin herrojen toimesta. Oi aikoja,
opi tapoja. Jäävuori lähestyy, mutta vauhti vaan kasvaa. Hanttiin panen.

Lapsi pesuveden mukana

Vuonna 2008 oli lastensuojelulain mukaisten
toimenpiteiden kohteena
kaikkiaan 67.000 lasta ja
nuorta, heistä sijoitettuna
kodin ulkopuolelle joka
neljäs, 16.000 lasta ja
nuorta, ja huostaanotettuina 11.000. Kun lastensuojelulain lähtökohtana
on, että huostaanotto on
vasta viimeinen keino sen

jälkeen, kun perheen muut
tukitoimet eivät ole - syystä tai toisesta - onnistuneet
parantamaan lapsen tilannetta, on huostaanotettujen
suhteellinen osuus käsittämättömän suuri. Puuttuuko sosiaaliviranomaisilta
keinoja vai halua puuttua
ongelmiin siinä vaiheessa,
kun nuo muut tukitoimet
vielä saattaisivat auttaakin?
Elina Pylkkäsen ja Antti Väisäsen kirjoittamassa
raportissa Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle (ISBN
978-952-245-008-1, Gummerus 2009) selvitetään sosiaalihuollon valtionosuusperusteita laajasti. Kunnilla on
hyvin erilaiset resurssit vastata vaatimuksiin, kun verotulot asukasta kohti vaih-

televat 1.500 eurosta 7.000
euroon asukasta kohti.
Raportissa kiinnitetään
huomiota siihen, että kustannukset eivät ole selvitettävissä vain toteutuneita
päätöksiä ja niiden toteutuneita menoja seuraamalla;
huomattava osa kustannuksista jää erilaisina sosiaaliongelmina piiloon, ehkä
myöhemmin realisoituviksi
korjaaviksi toimenpiteiksi.
Erityisesti nuorten mielenterveyspalvelujen puuttumisesta/saatavuudesta on kannettu laajemminkin huolta.
Kuntien lastensuojeluun
käyttämät varat ovat siten
vain huonosti, jos lainkaan,
relevantteja kuvaamaan
lastensuojelutoimien tarvetta. Vastaava ongelma on

myös muiden sosiaalikulujen kanssa. Niiden pieneneminen kuvaa pikemminkin
sitä, ettei enempää ole annettu vaikka tarvetta ehkä
olisi ollutkin.
Niin ikään raportissa on
katsottu oikeutetuksi korvata lastensuojelukustannuksia, mutta toisaalta ne
kunnat, jotka ovat onnistuneet käyttämään perheiden
muita tukitoimia, eivät ole
saaneet kompensaatiota
noille tukitoimenpiteilleen.
Nehän eivät ole havaittavissa muutoin kuin keskimääräistä alhaisempien lastensuojelukustannusten kautta.
Raportissa kiinnitetään
huomiota myös siihen, että
nk. kysynnän ja tarjonnan
laki saattaa ohjata palve-

lujen valintaa; esimerkiksi
lastensuojelupalveluja tarjoava toimija saattaa olla
aloitteellinen palvelusuhteen syntymisessä. Palvelua
ei ohjaa niinkään sen tarve,
vaan palvelun olemassaolo;
tarve syntyy palvelun tarjoajan tarpeesta saada lisää
asiakkaita - ja tuloja.
Erityisesti tuollainen
mahdollisuuskin on hyvin
arveluttavaa, eikä se ole aivan vähäinen. Oltiinhan joitakin vuosia sitten viemässä
lastensuojelua tarjoavia yrityksiä jopa pörssiin miljoonien eurojen osake-emissioilla. Eivät sijoittajat noita
summia hyvän hyvyyttään
siihen luovuta, he odottavat
sijoitukselleen vielä suurempaa tuottoa.

Ongelmaa kärjistää
sekin, että vuonna 2006
uudistettu valtionosuusjärjestelmä
perustuu
huostaanotettujen lasten
määrää. Järjestelmä tosiasiallisesti palkitsee kuntia siitä, että ne muiden
toimenpiteiden sijasta
suosivat huostaanottoja.
Aikaisempi kuntien välinen tasausjärjestelmä
sentään huomioi muutkin
lastensuojelumenot, vaikkakaan ei kuvannut kovinkaan hyvin todellista
tarvetta.
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä
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Oikeudeton
sotasyyllisyysoikeus

■ KIRJALLINEN KYSYMYS

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vuonna 1946
annettujen tuomioiden
kumoamisesta
Kansanedustaja
Raimo Vistbacka
jätti hallitukselle
kirjallisen
kysymyksen
koskien
sotasyyllisten
tuomioiden
purkamista.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnillä tarkoitetaan vuosina 1945 ja
1946 Helsingin säätytalolla käytyä
oikeudenkäyntiä, jossa tuomittiin
kahdeksan Suomen poliittiseen johtoon
kuulunutta valtiomiestä heidän
toimintansa perusteella.

Oikeudenkäyntiä ja tuomioita koskevassa laajassa keskustelussa on tultu
tulokseen, että kyseessä
oli poliittissävytteinen ulkovaltojen painostuksesta
tapahtunut loukkaus oikeusperiaatetta vastaan,
joten vääriksi havaitut rikostuomiot tulisi oikaista
ja purkaa.
Sotasyyllisyystuomioita
on kritisoitu muun muassa siitä, että taannehtiva
lainsäädäntö ja valtionpäämiesten koskemattomuuden rikkominen oli niin
Suomen perustuslain kuin
länsimaisen oikeuskäsityksenkin vastaista. Erilaisten
asiasta tehtyjen galluppien
perusteella enemmistö suomalaisista haluaisi purkaa
sotasyyllisyystuomiot.

Oikeusvaltion kunnia
tahriintunut
Oikeusministeri Tuija Braxille 12.3.2010 jätetyn
sotasyyllisyysselvityksen
mukaan tuomioita ei voida
purkaa, ellei eduskunta säädä lakia, jonka perusteella
Korkeimmalla oikeudella
olisi toimivalta tutkia menettelyn lainmukaisuutta.
Muiden muassa presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen
eivät kiistä sotasyyllisyysoikeudenkäynnin oikeudettomuutta, mutta ovat
kuitenkin olleet julkisesti
sitä mieltä, ettei tuomioiden purkamista ja kunnian
palautusta tarvita, koska
tuomitut eivät suomalaisten
silmissä koskaan kunniaansa menettäneetkään.

Professori Jyrki Virolainen on kuitenkin blogissaan kirjoittanut, että
oikeusvaltiossa vääriksi
havaitut langettavat rikossyytteet ja poliittiset
tuomiot tulee oikaista ja
purkaa, ei niinkään väärin
perustein tuomittujen kunnian palauttamiseksi vaan
nimenomaan oikeusvaltion
kunnian ja maineen palauttamiseksi.
Rikos rauhaa vastaan
Jatkosodan
päättäneen
Moskovan välirauhansopimuksen mukaan Suomi
sitoutui yhteistoimintaan
liittoutuneiden kanssa sotarikoksista syytettävien henkilöiden pidättämiseksi ja
tuomitsemiseksi. Elokuussa
1945 liittoutuneiden solmimassa Lontoon sopimuksessa määriteltiin sotasyyllisyyskäsite, eli ”rikos rauhaa
vastaan”. Neuvostoliiton
valvontakomissio
vaati
tässä yhteydessä Suomea
nostamaan syytteitä sotasyyllisyysasiassa, ja mikäli
sotasyyllisiä ei lain mukaan
pystyttäisi syyttämään, tulisi tehdä uusi laki asiassa.
Presidentti Paasikivi myöntyi vaatimukseen.

Eduskuntaan tulleen ilmoituksen mukaan sotasyyllisyys koski myös Suomen
poliittista johtoa, jota Neuvostoliitto piti sodan aloittajana. Laki hyväksyttiin
huolimatta siitä, että asiantuntijoiden mukaan sen edellyttämä taannehtiva oikeuskäytäntö ei ollut Suomen
perustuslain eikä länsimaisen
oikeuskäsityksen mukaista.
Niinpä sotaan syyllisiksi nimetyt henkilöt pidätettiin ja
asetettiin syytteeseen.
Lopulliset tuomiot olivat:
tasavallan presidentti Risto
Ryti, 10 vuotta kuritushuonetta; pääministeri J. W.
Rangell, 6 vuotta vankeutta;
pääministeri Edwin Linkomies, 5,5 vuotta vankeutta;
ministeri Henrik Ramsay,
2,5 vuotta vankeutta; ministeri Väinö Tanner, 5,5 vuotta
vankeutta; ministeri Antti
Kukkonen, 2 vuotta vankeutta; ministeri Tyko Reinikka,
2 vuotta vankeutta; ja suurlähettiläs T. M. Kivimäki, 5
vuotta vankeutta. Syytteet
valmistellutta tutkijalautakuntaa johtanut oikeusneuvos Onni Petäys ampui itsensä tuomioiden julkistamisen
jälkeisenä päivänä.
Teksti: Mika Männistö

Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskeva
selvitys luovutettiin 12.3.2010 oikeusministeri Tuija
Braxille.
Selvityksen tekijät toteavat mm. seuraavaa: ”Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oli oikeusvaltion periaatteiden kannalta useita ongelmia. Laki sotaan syyllisten
rankaisemisesta rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa. Sotasyyllisyysoikeus oli satunnaisten tuomioistuinten kiellon vastainen. Syytettävät valittiin osittain
yhdenvertaisuusperiaatetta loukaten. Oikeudenkäynnissä ei voitu noudattaa syyttömyysolettamaa. Syytettyjen
puolustautumismahdollisuuksia rajoitettiin. Tuomioistuimeen kohdistui voimakas ulkopuolinen painostus ja
osa tuomareista oli ilmeisen jäävejä.”
Sotasyyllisyysselvityksen tekijät esittävät useita vaihtoehtoja jatkotoimenpiteiksi. Lähinnä siinä tarkasteltiin
tuomion purkamista ja erilaisia symbolisia toimenpiteitä, kuten anteeksipyyntö tai presidentin/pääministerin
lausunto, jolla sotasyyllisyysoikeudenkäynti todettaisiin
mitättömäksi.
Oikeusministeriön työryhmän mukaan sotasyyllisyysoikeuden tuomioita ei voida purkaa, ellei eduskunta säädä lakia, jonka perustella korkein oikeus olisi
toimivaltainen tutkimaan menettelyn lainmukaisuutta.
Vaikka tuomioiden purkaminen on juridinen asia, siihen
tarvitaan ensin poliittinen päätös, jolla esim. lisätään
oikeudenkäymiskaareen maininta, että korkeimmalla
oikeudella on toimivalta purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot.
Mielestäni sotasyyllisyysoikeuden tuomioiden purkaminen olisi perusteltua. Tulisi muistaa, että sotasyyllisyysoikeus ei tuominnut syytettyjä menettämään
kunniaansa, vaan heidät tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin, joista he myös joutuivat kärsimään
osan.
Kyse on ennen muuta siitä, että oikeusvaltioissa
vääriksi havaitut langettavat rikostuomiot ja poliittiset
tuomiot tulee oikaista ja purkaa. Sotasyyllisyystuomioiden purkamista vaatii siis, ei ensisijassa tai yksinomaan tuomittujen kunnian palauttaminen, vaan
nimenomaan oikeusvaltion kunnian ja maineen palauttaminen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta eduskunnassa säädettäisiin laki, joka antaisi korkeimmalle oikeudelle
toimivallan purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa
annetut tuomiot, jotta korkein oikeus voisi purkaa vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oikeusvaltion
periaatteiden vastaisesti langetetut tuomiot?

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2010
Raimo Vistbacka
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Anssi Joutsenlahti ehdolle kolm
Satakunnan Perussuomalaiset
kokoontuivat sääntömääräiseen
piirikokoukseensa Kankaanpään
kaupungintalolle sunnuntaina 28.3.
Piirikokous päätti julkistaa kuusi
eduskuntavaaliehdokasta. Vaaliliitosta
keskusteltiin vilkkaasti ja päätettiin
jättää asia lepäämään.
Kokous oli tapansa mukaan
leppoisa ja lämminhenkinen.
Monet asiat puhuttivat, tulevat eduskuntavaalit erityisesti. Kokous salissa kesti
reilut kolme tuntia, ja näytti
jatkuvan kaupungintalon pihamaalla vielä hetken aikaa
pienemmällä väkimäärällä.
Kankaanpään kaupunginjohtaja ei ollut luvannut
osallistua kokoukseen tervetulopuheen muodossa,
vaikka Perussuomalaisilla
on kaupungissa viisi valtuutettua, ja mahdollinen läpimenijä eduskuntavaaleissa.
Kaunis ilma ja pilkkiharrastus on vienyt kaupunginjohtajan mennessään, tokaisi
Joutsenlahti penkistään.
Ääniharava ehdolle
Eduskuntavaaliehdokkaita
valitessa yhdeksi kärkinimeksi nousi vuonna 1943
Kankaanpäässä syntynyt
Rovasti Anssi Joutsenlahti. Joutsenlahti on istunut
SMP:n aikana eduskunnassa
kaksi nelivuotiskautta, vuosina 1979-1987. Viime eduskuntavaaleissa hän sai yli
4900 ääntä jääden täpärästi

rannalle Satakunnasta eduskuntaan lähtevästä laivasta.
Vuonna 1983 ääniä ropisi
16210 silloisesta Turun pohjoisesta vaalipiiristä, jolla
pääsi luetteloon yhtenä eduskunnan ääniharavista. Tuolloin vaalipiirijako oli paljon
suurempi, mm. Parkano ja
Kihniö kuuluivat nykyiseen
Satakunnan vaalipiiriin.
Kovana urheilumiehenä
tunnettu Joutsenlahti luottaa
kovaan kannatukseensa seuraavissa eduskuntavaaleissa.
Viime vaalit ovat menneet ja
nyt ovat uudet vaalit edessä, näihin vaaleihin panostetaan taas täysillä. Suuren
rahan voimin ei kuitenkaan
eduskuntaan mennä, vaan
aatteen voimalla. Sitkeyttä
Joutsenlahti on harjoitellut
juoksemalla, Helsinki maratonin paras aika on 2 tuntia
23 minuuttia ja 23 sekuntia.
Edellä mainitun maratonin
Joutsenlahti on juossut jo
30 kertaa, tässäkin suorituksessa on monelle nuorelle
haastetta, yli 42 kilometrin
matka vaatii kovaa sitkeyttä
asian puolesta.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Seppo Tuliniemi Kokomäeltä edellyttää eduskuntavaaliehdokkailta luovaa kykyä. Taustat pitää selvittää ja ottaa
selvää kuka ottaa asiat todesta. Ei pelkkä titteli ja koulutus
auta eduskuntavaaleissa. Viisaaksi ihmiseksi voidaan sanoa
vasta kun henkilö on tehnyt luovaa työtä.

Rovasti Anssi joutsenlahti pyrkii takaisin eduskuntaan ensi vuoden vaaleissa.

Seppo Toriseva ja Anita Koivu Raumalta toimivat kokouksen puheenjohtajana sekä sihteerinä.
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anneksi kaudeksi eduskuntaan

Urpo Leppäsen muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Reino Heiskanen Ulvilasta on eläkkeellä ja kirjoittaa paljon
eri lehtiin. Hän lupasi tehdä paljon töitä eduskuntavaaleissa ja kaivaa esiin useita äänestäjiä tukemaan puolueen
tulevaa vaalivoittoa.

Pasi Mäenranta valittiin eduskuntavaaliehdokkaaksi
Raumalta.

Satakunnassa jo kuusi
eduskuntavaaliehdokasta

Eduskuntavaaliehdokas Taru Kankkonen Lavialta.

Perussuomalaisten Satakunnan piiri kokoontui 28.3.2010
Kankaanpäässä viralliseen kevätkokoukseensa. Keskustelun pääteemana oli valmistautuminen vuoden 2011 eduskuntavaaleihin.
Meillä on edessämme haasteita, joita nykymenolla jatkaminen vain pahentaa, eriarvoisuuden lisääntyminen, virheellinen maahanmuuttopolitiikka, pieneläkeläisten asema
ja paheneva työttömyys. Onko meidän suomalaisten tuettava velkarahalla Kreikan vaikeuksia?
Todellinen muutos syntyy tavasta puuttua rakenteisiin.
Pysäyttää kansan jakautuminen eri taloudellisiin kasteihin.
Perussuomalaisten tavoitteena on rakentaa kansankotiamme kaikille kansanryhmille hyväksi elää. Siten myös nuorilla on uskoa tulevaisuudesta ja vanhemmille mahdollisuus
viettää turvallista vanhuutta.
Piirikokous julkisti kokouksessaan kuusi perussuomalaista kansanedustajaehdokasta. Kevään aikana on tarkoi-

tus julkistaa lisää ehdokkaita. Vaaliliittokysymys jäi vielä
tässä vaiheessa avoimeksi.
Ehdokkaaksi asetetut ovat eri puolilta
Satakuntaa:
- Taru Kankkonen, insinööri, yrittäjä Lavialta
- Pasi Mäenranta, koneahtaaja Raumalta
- Ari Jalonen, paloesimies Porista
- Tommi Laitila, prosessityöntekijä Honkajoelta
- Tero Järvelä, palomestari Ulvilasta ja
- Anssi Joutsenlahti, rovasti Kankaanpäästä.
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Ilomantsin
Perussuomalaiset
ryhdistäytyvät
Maaliskuussa pidetyssä kevätkokouksessa päätettiin, että
yhdistyksen toimintaa elävöitetään ja ulospäin suuntautuvaa toimintaa lisätään. Perussuomalaisilla on Ilomantsin
kunnan valtuustossa ja lautakunnissa pitkät perinteet.
Nykyisinkin on edustus valtuustossa, perusturva-, tekninen-, maaseutu- ja tarkastuslautakunnissa. Yhteistoiminta kaikkien puolueiden kanssa on luottamuksellista ja
yhteistyökykyistä. Muutamien viimeisten vuosien räyhääminen ja häiriköinti on enää vain painajaisuni.
Puolueen näkyvyyttä ja omien tarkoitusperien esilletuomista päätettiin tehostaa voimakkaasti. Samoin
aktiivinen uusien toimivien jäsenten hankkimista aktivoidaan. Lukumäärä ei ole itsetarkoitus vaan laatu.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin pitkäaikainen
jäsen Kalevi Mielonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Olli Puhakka. Olli itse toivoi helpotusta hommiinsa ja
keskittyy kunnanvaltuuston ja perusturvalautakunnan
toimintaan täydellä panoksella. Sihteerinä ja rahakirstun vartijana jatkaa Tarmo Pesonen, joka toimii myös
tarkastuslautakunnan jäsenenä.
Johtokunnan muut jäsenet ovat Tauno J. Hassinen,
Antti Lautanen, Timo Karvo ja Tapio Tykkyläinen. Tapio toimii maaseutulautakunnassa.
Pohjois-Karjalan piirin toiminnassa nähtiin terästäytymisen tarvetta. Yhdistykset ovat aika yksin toimivia
ilman ylempää tulevaa ohjaamista. Pitääksemme saavuttamamme osuutemme ja sen lisäämiseksi Pohjois-Karjalassa on takomisen aika raudan ollessa kuumana. Koko
puolueen toiminnan julkisuuden lisääminen nähtiin tarpeelliseksi. Kansanedustajien näkyvyys on huolestuttavasti vähentynyt puheenjohtaja Soinin siirryttyä Brysseliin. Näkymättömyys heijastuu myös yhdistys tasolle,
sillä ihmisten mielenkiinto puoluetta kohtaan vähenee.
Ilomantsin Perussuomalaiset eivät esitä omaa paikallista ehdokasta eduskuntavaaleihin, mutta ovat valmiita
tekemään kovaa vaalityötä kun sen aika koittaa.

■ ANSIOMERKIT

Markku Pöyrylle
n
valtakunnallinen
kunniamitali

Aktiivinen toimija Pertunmaan Perussuomalaisissa ja
sitä ennen SMP:n toiminnassa, Markku Pöyry, on saanut Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan
mitalin kultaristein.
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Suomalaisten hyvinvointi

Mitä on suomalaisten
hyvinvointi?
Alkaako keskustelu asiasta
kun kansanedustajat tilaavat talousmiehiltä raportin,
jossa käyrät osoittavat taloudellisia lukuja maamme
taloudellisesta tilasta. Bruttokansantuotteen näyttäessä kasvua ja ostovoiman
lisääntyessä ekonomistit
kertovat hyvinvointimme
kasvaneen.
Mielestäni talouden jatkuva kasvaminen on mahdoton yhtälö, emme voi
kuluttaa joka vuosi aina
vain enemmän, eikä se ole
tarkoituksenmukaistakaan.
Kasvuihanteen tavoittelu
vie meidät lopulta tuhoon.
Jotkut muistavat seitsemän
kuoleman syntiä, joista yksi
on ahneus.
Markkinatalous syöttää
meille kaikille omaa viestiään, joka kuuluu: osta lisää
ja kuluta paljon. Maamme
köyhiin tämä kulutusmanipulointi ei onnistu, heillä ei ole millä kuluttaa.
Kansamme on jakautunut
kahtia, köyhiin ja hyvin
toimeentuleviin.
Markkinamekanismit
manipuloivat meitä käyttäytymään niiden haluamalla
tavalla. Raha vaihtaa kaupassa omistajaa, ja lopulta
päätyy rikkaan miehen pohjattomiin laareihin. Mielestäni hyvinvointi ei ole talouden indikaattoreilla mitattavissa oleva asia. Monesti
ihmisten hyvinvointi jopa

huononee kun taloutemme
kasvaa. Raha ei tuo hyvinvointia. Hyvinvointi on
käsite, joka pitää uudelleen
ymmärtää. Juoksemme kulutuksen lavealla tiellä harhaan, kun luulemme löytävämme hyvinvoinnin rahan
avulla. Kapea tie, jonka
päässä on hyvinvointi, saavutetaan ilman ahneutta.
Hallituksemme strutsit
Käytämme maailmanlaajuisesti pelkästään mainostamiseen yli 400 miljardia.
Tällä rahasummalla voisimme poistaa köyhyyden
kokonaan, ruokkia nälkäiset ihmiset, antaa heille
puhdasta vettä juotavaksi
ja järjestää perusterveydenhuollon. Suomi mukaan
lukien eurooppalaiset kuluttavat kolme kertaa enemmän kuin luonto tuottaa.
Amerikkalaisten kulutus on
vielä huikeasti enemmän.
Vuosittain sademetsää
kaatuu noin 26 000 neliökilometriä. Maapallon
keuhkot yskivät. Kalakannat ehtyvät liikakalastuksen vuoksi, meret eivät
tuota ruokaa yhtä paljon
kuin aiemmin. Erään arvion mukaan jopa neljännes elintarvikkeista päätyy
kauppojen hyllyiltä roskiin.
Ilmassa lentää 70 000 lentokonetta vieden rikkaiden
ihmisten tavaroita ja ihmisiä paikasta toiseen. Meitä
ihmisiä on tällä hetkellä

noin 6,5 miljardia, vuonna 2050 meitä arvioidaan
olevan 9 miljardia. Nykypoliittisella epäoikeudenmukaisella jakoperusteella
ruoka ja puhdas vesi ei riitä
kaikille tälläkään hetkellä.
Hyvinvointimme voi mielestäni kasvaa, mutta se ei
voi kasvaa kulutusyhteiskunnan viitoittamalla jatkuvalla talouden kasvulla.
Suomen hallituksessa
on strutseja, jotka laittavat
päänsä maan alle piiloon,
he eivät halua nähdä tai
kuulla totuutta. Maamme
politiikka on rikkaan miehen politiikkaa, köyhät
ovat unohtuneet. Kestävän
kehityksen ja todellisen
hyvinvoinnin sijasta meillä vallitsee kylmä rahaan
perustuva markkinatalous,
kuten maailmassa yleensäkin, tyypillistä keskustalaista ja kokoomuspolitiikkaa.
Sama bruttokansantuotteiden kasvusokeus vallitsee valitettavasti monessa
muussakin teollistuneessa
maassa. Teollisuus kuiskii
päättäjien korviin että kasvua pitää saada. Kuluttaa
ja tuottaa pitää enemmän
ja tehokkaammin kilpailukyvyn kiristyessä.
Kalkkuna ja kiitospäivä
Aamulla kun katsot peiliin,
ja olet sinut oman peilikuvasi kanssa, olet löytänyt
aineetonta hyvinvointia. Sopusuhtainen hiilijalanjälkesi

lisää hyvinvointia ilman, että talous kasvaa. Markkinamekanismien ulkopuoliset
ihmisarvot luovat kestävän
kulutuksen kautta hyvinvointia. Kiireettömyyttä
ja suhdetta luontoon, rakkautta ja välittämistä, näitä
asioita tarvitsemme. Toisistaan välittäminen, kunnioittaminen on hyvinvoinnin
perusta. Köyhyyden poistaminen ja ihmisten tasa-arvoisuus on myös aineetonta
hyvinvointia, joka vaatii ihmisten keskinäistä jakamista. Vapaa-ajan lisääminen
pitkien työpäivien sijaan on
arvoaikaa, joka mahdollistaa hyvinvointia.
Nyt tarvitaan arvojohtajia, jotka uskaltavat
tehdä rohkeita päätöksiä
lamassa rämpivässä yhteiskunnassamme. Nyt on aika
Perussuomalaisten ottaa
valta eduskunnassa ja tehdä rohkeita arvopäätöksiä.
Kysymys kuuluu, onko
meillä enää aikaa tehdä
muutoksia? Muutos vaatii
kolmesta viiteen sukupolvea, iskeekö luonto rajusti
sitä ennen? Toivottavasti emme ole kuin hyvän
olon tunteeseen tuuditettu kalkkuna. Kalkkunalle
tuodaan ruokaa ja juomaa,
annetaan lämpöinen hyvin
valaistu asunto. Eräänä
aamuna kalkkunan elämä
muuttuu radikaalisti, kun
tulee kiitospäivän aika.
Harri Lindell
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Näyttelijän rooli lähtee
sydämestä
Siikajokelainen kunnanvaltuutettu Martti Eskola on
ammatiltaan CNC-koneistaja, mutta sydämeltään
näyttelijä. Jo kouluaikoina
hän oli se, joka valittiin kun
tarvittiin näyttelijää tai laulajaa koulun juhliin. Harrastus ja intohimo kantoi
aikuisiälle: Eskola on ollut
mukana maankuulun Karinkannan nuorisoseuran
toiminnassa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
- Meillä on todella aktiivinen kahdensadan ihmisen
kylä, jossa on todella hyvä
yhteishenki ja tekemisen
meininki. Kun kaikilla on
todella hauskaa, se innostaa
olemaan mukana toiminnassa, Eskola sanoo.
Kahden päivän
pikkujoulut
Karinkannan nuorisoseura järjestää muun muassa
maankuulut kaksipäiväiset
pikkujoulut. Karinkannan
pikkujoulut alkoivat yksipäiväisenä tapahtumana,
mutta suuren yleisömenestyksen vuoksi tapahtuma on
järjestetty kaksipäiväisenä jo
seitsemän vuoden ajan.
- Nyt alkaa vaikuttaa
siltä, ettei sekään riitä. Talo
on täynnä molempina päivinä ja viime vuonnakin osa
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Siikajokelainen kunnanvaltuutettu Martti Eskola sai lavakärpäsen pureman jo koulupoikana. Ensi kesänä hänet voi
nähdä esimerkiksi Pekka-teatterin kesäteatterissa Raahessa.

ihmisistä katseli ikkunoista
ulkopuolelta. Raahen talviteatteripäivillä helmikuussa
oli väkeä Kemistä saakka,
niin kuuluisa se on täällä
Oulun seudulla.
Martti Eskolaa on pyydetty myös Pekka-teatterin
kesäteatteriin Raahessa,
jonne nuorisoseuralta on
lähdössä kolme näyttelijää.
Ilmasta rahaa –nimisessä
näytelmässä on mukana yhteensä kymmenkunta näyttelijää, ja sinne odotetaan yh-

teensä viittätuhatta katsojaa.
Ensi-ilta on kesäkuun 30. ja
esityksiä 19, perjantaisin,
lauantaisin ja sunnuntaisin.
- Sinne kannattaa ottaa
nenäliinoja mukaan, niin
hauska näytelmä se jo pelkän käsikirjoituksen perusteella on.
Suomen paras puolue
Martti Eskola on myös perussuomalainen kunnanvaltuutettu Siikajoella. Hän oli

mukana toiminnassa ja
lautakunnissa jo 80-luvulla SMP:n aikaan. SMP:n
jälkeen hän oli valtuustossa sitoutumattomana
keskustan listoilla.
- Keskustan jäsenkirjaa minulla ei ole koskaan
ollut. Siellä sitä oppi huomaamaan, että keskustan
piireissä vain yksi tai kaksi vahvaa henkilöä johti
koko showta, kun muut
olivat hiljaa. Kun tuli
eteen Siikajoen ja Ruukin kuntaliitos, jota minä
vastustin, siinä vaiheessa sanoin että minä olen
perussuomalainen tästä
hetkestä lähtien, ja sitä
päätöstä en ole katunut
hetkeäkään.
Eskolan mukaan Perussuomalaisia parempaa
puoluetta ei tällä hetkellä
löydy koko maasta. Puolue ajaa kaikkien suomalaisten etuja luokasta
riippumasta, ja puolueessa saa myös ajatella omilla aivoillaan. Perussuomalaisten kannatus on
kovasti kasvanut myös
Siikajoella ja esimerkiksi
viime kunnallisvaaleissa
saatiin suuri vaalivoitto,
kun kaksi perussuomalaista pääsi valtuustoon.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
6/2002

Yle pimensi taas Perussuomalaiset

Onko YLE enää edes
tietoinen, että PerusS on
eduskuntapuolue?
Aamu TV1:ssa 22.07.2002 käytiin keskustelua pienpuolueiden lakkauttamisesta. YLE oli valmistanut
ohjelmaan kaksi plakaattia, joista toisessa oli lueteltu
eduskuntapuolueita ja toisessa eduskunnan ulkopuolisia rekisteröityjä puolueita. Omalta listaltaan eduskuntaan valittu Perussuomalaiset oli härskisti jätetty pois.

Pakolaiset perussuomessa
Onko meillä perussuomalaisilla omaa, selkeää ulkomaalaispolitiikkaa? Jos on, ovatko kannanottomme
liian lepsuja? Tällaisia väitteitä kentällä kuulee. Pelkäämmekö liiaksi leimautua rasisteiksi? Eduskuntavaaleja silmällä pitäen meidän tulisi selkeästi määritellä kantamme ns. Pakolaiskysymyksiin.
Reijo Ojennus

Teksti: Mika Männistö

■ LEIVÄNJAKAJA

Rakkaamme

Iloisena ja murheellisena

Urpo Olavi
LEPPÄNEN

Kristillisyys on kokonaan armoa, yliluonnollista armoa.
Kaikessa kristillisyydessä pätee laki, ettei ihminen voi
ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Näin on
ilonkin laita.
Tiedämme varsin hyvin, että nimemme ovat kirjoitetut taivaassa ja muistamme Jeesuksen kehoituksen iloita
siitä. Mutta siitä huolimatta emme aina pääse iloitsemaan siitä.
Mies, joka varmasti osasi syvimmin iloita Jumalan lapseudestaan, kirjoittaa elämänkokemuksenaan:
”Murheellisina, mutta aina iloisina.” Apostoli Paavali

joutui elämässään koemaan myös monenlaisia murheita,
sekä sisäisiä että ulkoisia.
Ilo ja murhe kuuluvat meidän tunne-elämäämme ja
ovat siksi tunne-elämän mukaisten vaihtelujen alaisia.
Meidän ei siksi ole hyväksi ikään kuin pakottaa itseämme iloisiksi silloin, kun Herra näkee hyväksi antaa
meidän kokea murhetta.
Muistamme Emmaus-tien vaeltajien, joiden seurassa
Jeesus teki matkaa hetken aikaa, sanoneen: ”Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun Hän puhui meille ja
selitti meille kirjoitukset?” Näin Herra voi hetkessä antaa ilon ja Hengen palavuuden niille, jotka sitä Häneltä
anovat ja ikävöivät.
Älä siis etsi iloa sisimpääsi muualta kuin Jumalan
pyhästä Sanasta. Rakenna kaikki tämän Sanan varaan.
Mutta rukoile samalla, että Sana tulisi sinun elämässäsi
todellisuudeksi. Sanassa ja sakramenteissa kohtaat Kristuksen. Pyhä Henki vaikuttaa näiden uskon armonvälikappaleitten kautta.
Olkoon siis kaiken kristillisyytemme pohjana luottamus Jumalan Sanaan ja samalla rukous, että Pyhä Henki
tekisi tämän Sanan meille niin eläväksi, että siitä säteilee
meitä kohtaan rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kasvot.
Unto Lähteenmäki, Kankaanpää

s. 10.2.1944
k. 14.3.2010

Hiljaa saapui noutaja lauha,
hellästi irroitti kahleet maan.
Kuljetti sinne missä on rauha,
missä ei tuska milloinkaan.

Syvästi kaivaten
Ana
lapset
sisaret ja veljet perheineen

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että
rakkaamme siunataan 16.4.2010 klo 12.00
Forssan kirkossa, jonka jälkeen on muistotilaisuus. Pyytäisimme ilmoittautumaan
Lassille puh. 0400-272115.
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Oulussa keskusteluilta rasismista
Oulun Valvesalissa järjestettiin sanomalehti Kalevan toimesta keskustelutilaisuus, jonka teemana oli rasismi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Kalevan päätoimittaja
Markku Mantila. Panelisteina olivat somalitaustainen projektisuunnittelija, luennoitsija Saeed Warsame, vähemmistövaltuutetun toimistosta toimistopäällikkö Yrsa Nyman,
Suomen Romanifoorumi ry:n toiminnanjohtaja Miranda
Vuolasranta sekä meidän perussuomalaisten oma mies,
sanavalmis 3.varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.
Päätoimittaja Mantila pohjusti paneelia toteamalla, että nykypäivänä rasismin käsitettä käytetään varsin
laaja-alaisesti. Ennen rasismilla tarkoitettiin rodun perusteella tapahtuvaa syrjintää, kun taas nykyisin rasismista on tullut lähinnä synonyymi syrjinnän käsitteelle.
Esimerkkeinä mainittiin ikärasisimi ja sukupuolirasismi
Saarakkalan kommentit kiinnostivat
Paikalle oli saapunut runsaslukuinen joukko keskustelua innokkaasti odottavia, taustaltaan eri maista ja eri
kulttuureista lähtöisin olevia ihmisiä. Myös meitä perussuomalaisia löytyi yleisön joukosta.
Kuten arvata saattaa, tilaisuuden tunnelma oli jännittyneen oloinen juuri Vesa-Matin läsnäolon vuoksi.
Pari tuntia kestänyt tapahtuma sujui varsin mallikkaasti, sillä pitkähköiksi venyneet puheenvuorot lievensivät
kiihkeintä kyselyintoa. Toki yleisön joukosta aina löytyy
niitäkin, jotka haluavat viedä keskustelun eri tasolle.
Nytkin eräs henkilö innostui tekemään politiikkaa yrittäessään laittaa valmiita sanoja Vesa-Matin suuhun väittäessään Vesa-Matin sanoneen, että maahanmuuttajat saisivat parempia sosiaalietuuksia kantaväestöön verrattuna.
Vesa-Matti korjasi kuitenkin useaan kertaan selvästi,
että maahanmuuttajat saavat Suomessa täysin saman
verran sosiaalietuuksia kuin kantaväestökin.
Eniten kysymyksiin joutui vastaamaan juuri VesaMatti. Vastaukset olivat tuttuun tapaan sellaisia, ettei
kuulijalle jäänyt epäselväksi, mikä hänen suhtautumisensa maahanmuuttoon ja rasismiin on. Rasismia hän
ei hyväksy missään oloissa. Vesa-Matin mielestä työntekoon ja kielen opiskeluun motivoituneet maahanmuuttajat ovat Suomeen tervetulleita. Maahanmuuttajien on
myös noudatettava suomalaista lainsäädäntöä ja hyväksyttävä paikallinen tapakulttuuri.
Media yleistää ja leimaa
Media sai osakseen kritiikkiä uutisoinnistaan, joka nähtiin yleistävänä ja liikaa kokonaisia maahanmuuttajaryhmiä leimaavana. Internetin kautta käytävien keskustelujen
todettiin antavan anonyymeille keskustelijoille mahdollisuudet rankkaankin arvosteluun ketä tahansa kohtaan.
Oululainen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Olli Immonen osallistui keskusteluun esittämällä
panelisteille kysymyksen. Olli kysyi, onko hän panelistien mielestä rasisti, koska pitää modernia länsimaista
kulttuuria islamilaista kulttuuria parempana. Olli toi
perusteluissaan esille muun muassa naisten huonon aseman islamilaisessa kulttuurissa sekä muslimien suvaitsemattomuuden länsimaista sananvapautta kohtaan.
Kaikki panelistit vapauttivat Ollin tunnontuskistaan
toteamalla, että hän ei näillä perusteilla täytä vielä rasistin tunnusmerkkejä. Panelistien mukaan Olli syyllistyisi rasismiin, jos hän ryhtyisi syrjimään ihmisiä heidän
kulttuuriensa perusteella.
Jäämme odottamaan mielenkiinnolla lähestyviä
eduskuntavaaleja ja vaalien mukanaan tuomaa keskustelua näistä vaikeista kysymyksistä. Olemme jo saaneet
huomata, kuinka perussuomalainen aate ja sanonta
”maassa maan tavalla” leviää yli puoluerajojen. Se on
hyvä sanonta ja nyt myös vanhat puolueet haluavat kopioida sen perussuomalaisilta omaan käyttöönsä.
Äänestäjien on kuitenkin hyvä muistaa, että puheet
ja teot ovat asia erikseen. Vanhat puolueet puhuvat ,kun
taas perussuomalaiset tekevät.
Jari Pirinen
tominnanjohtaja
Oulun piiri ry
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Köyhyyssiirtolaisuus
EU:n sisäinen onge
Euroopan unionilla on käsissään vakava ongelma,
jonka se on jättänyt hoitamatta liian pitkään. Kun EU
viimeksi laajeni itään liittäen itseensä muun muassa
entiset Itä-Euroopan maat,
olivat laajentumispäätöksen
taustalla pääosin lyhytnäköiset taloudelliset syyt. EU:n
olisi tuolloin pitänyt kuunnella varoituksia siitä, että
näiden maiden infrastruktuuri on kehittymätön eikä
taloudellinen järjestelmä ole
länsimaisella mittapuulla demokraattinen. EU kuitenkin
teki liian hätäisen ratkaisun,
jonka seurauksia joutuvat
maksamaan nyt kaikki.
Samettivallankumouksen jälkeen Neuvostoliiton
romahdettua jäi miljoonia
ihmisiä työttömäksi muun
muassa Romanian, Unkarin, Tsekin ja Bulgarian
alueella. Näiden maiden
taloudellinen järjestelmä
on sellainen, että ilman työtä ihmisillä ei ole oikeutta
esimerkiksi terveydenhuoltoon. Työn, koulutuksen,
asumisen ja terveydenhuollon ulkopuolelle pudonneet
ihmiset asuvat usein ghetoissa vailla sähköjä, kunnollisia teitä ja saniteettia.
- Köyhyyssiirtolaisten
lähtömaissa kunnallisten
palvelujen tarjonta on heikkoa eikä siellä ole tietokantoja esimerkiksi avoimista
työpaikoista. Kun tietoa ei
ole, ihmiset lähtevät hädissään liikkeelle EU:n vapaan
liikkuvuuden tarjoaman
mahdollisuuden turvin, joutuen usein ammattimaisten
välityspalvelujen uhreiksi ja kerjäämään kaduille. Esimerkiksi yksistään
Romaniasta on lähtenyt
tähän mennessä noin kaksi ja puoli miljoonaa köyhyyssiirtolaista. Noin kymmenen prosenttia heistä on
romaneja, kertoo Suomen
Romanifoorumin toiminnanjohtaja, romaniasiain
erityisasiantuntija Miranda
Vuolasranta.
Maahanmuuttajat
integroitava pikaisesti
Vastaanottajamailla on käsissään toisenlainen ongelma. Niiltä puuttuu selkeä
vastaanottojärjestelmä,
jonka johdosta maahan
saapuneet usein jäävät yhteiskunnan turvaverkkojen

EU:n sisäinen köyhyyssiirtolaisuus on vakava ongelma, joka on jätetty hoitamatta liian
pitkään. Seurauksista joutuvat maksamaan kaikki.

ulkopuolelle, joka aiheuttaa monenlaisia ongelmia
niin maahan tulleille kuin
pääväestöllekin.
- Ei ihmisiä voi jättää
kaduille kerjäämään sivistysvaltiossa 2010-luvulla.
Näiden ihmisten tausta ja
aikomukset tulisi selvittää
hyvin pikaisella aikataululla, ja jos he haluavat jäädä,
heidät tulisi selkeästi ohjata
asumiseen, koulutukseen ja
integraatioon. Ne jotka eivät halua integroitua ovat
asia erikseen.
Kiusallinen
arvovaltakysymys
Aikaisemmin EU pyrki
amerikkalaistyylisen maailmanpoliisin rooliin. Nyt
Yhdysvalloista ja Aasiasta
on alettu osoittelemaan sormella, että hoitakaa ensin
omat asianne kuntoon, ja
se on saanut EU:nkin heräämään. Köyhyyssiirtolaisuus
on EU:lle myös kiusallinen
arvovaltakysymys.
Euroopan Komission
selvityksen mukaan Euroo-

pan syrjityin ja heikoimmassa sosiaalisessa asemassa oleva väestöryhmä ovat
edelleen romanit, erityisesti
entisissä Itä-Euroopan maissa. Heidän lukumäärästään
ei ole olemassa tarkkoja lukuja, vain erilaisia arvioita.
Euroopan Neuvosto arvioi
heitä olevan noin 8-10 miljoonaa, Euroopan romanijärjestöjen mukaan luku
saattaisi olla lähempänä 15
miljoonaa.
- Ongelmallista on se,
että monissa Itä-Euroopan
maissa he eivät väestönlaskennoissa halua edes identiﬁoitua romaneiksi, koska
heihin liitetään niin paljon
kielteisiä stereotypioita.
- Romanit ovat tuhansien vuosien ajan olleet ulossuljettu ryhmä, mutta nykyään ei enää voida lähteä siitä
lapsellisesta lähtökohdasta
että romanit sen enempää
kuin muutkaan ihmisryhmät
olisivat jotenkin huonompia
ihmisiä. Nyt on herätty siihen, että virheitä on tehty. Se
ei yksin riitä. Tarvitaan vielä
paljon työtä ihmisten asen-

teiden muuttamiseksi ennen
kuin ongelma ratkeaa.
Romanipoliittinen
strategia
Kaikki viittaa siihen, että EU pyrkii nyt luomaan
eurooppalaisen romanipolitiikan strategian ja suuntaviivat sille, miten kansallisia vähemmistöjä EU:n
alueella on kohdeltava.
Joissain tilanteissa tullaan
turvautumaan niin sanottuihin positiivisiin diskriminaatiomalleihin, kuten
Itä-Euroopassa
yleisten
heikkotasoisten romaneille
suunnattujen erityiskoulujen lakkauttamiseen.
- Köyhyyssiirtolaisuusongelman hoitamisen primäärivastuu on aina lähtömailla, vaikka ne eivät tähän
saakka ole suhtautuneet asiaan vakavasti vaan pitäneet
sitä muun Euroopan ongelmana. Näissä maissa pitäisi panostaa ammatillisen
aikuiskoulutusjärjestelmän
kehittämiseen pohjoismaisen mallin mukaiseksi. Poh-
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s vakava
lma

joismaista ja espanjalaista
mallia onkin tarjottu malliksi myös muille EU-maille.
Kaikki ovat yksilöitä
Suomalaisia romaneja eli
kaaleita arvioidaan asuvan
maassa noin 12 000, lisäksi Ruotsiin muuttaneita
on arviolta kolmetuhatta.
Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli tarjoaa heille
selkeästi muuta Eurooppaa
paremman sosiaaliturvan
ja työllistymismahdollisuudet, mutta ongelmia on
edelleen liittyen heihin kohdistuviin kielteisiin stereotypioihin, jonka johdosta
heidän koulutustasonsa ja
työllistymisensä on selkeästi keskimäärin valtaväestöä
alhaisempi.
- Nykyään esimerkiksi
nuorempi polvi yhä useammin kouluttautuu, mutta
siitä huolimatta heidän on
vaikea saada työpaikkaa.
Tutkimusten mukaan työelämässä romanit harvoin
joutuvat kohtaamaan syrjintää, työpaikan löytämi-
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nen itsessään on kuitenkin
hyvin hankalaa.
Ongelmien taustalla on
usein se käsitys, että romanit
olisivat kulttuurisista syistä
valtaväestöä rikollisempia
tai työtävieroksuvampia.
Vaikka erilaisista sosiaalisista ongelmista kärsiviä
kenties onkin heidän joukossaan suhteessa enemmän
kuin valtaväestössä, haluaa
Vuolasranta muistuttaa, että
romanit eivät ole mikään yhtenäinen massa, vaikka heitä
yhdistääkin omaleimainen
kulttuuri ja tavat.
- Kaikki me olemme yksilöitä. Toiset meistä ovat
korkeasti koulutettuja ja
työssäkäyviä veronmaksajia, toiset voivat olla työttömiä, alkoholisoituneita tai
jopa rikollisia, aivan kuten
valtaväestössäkin.
Teksti: Harri Lindell ja Mika
Männistö
Kirjoittajat osallistuvat
kilpailuun:
Euroopan parlamentin
journalismipalkinto 2010

Lapsilta säästyvät rahat eivät
saa muuttua viranhaltijoiden
säästöbonuksiksi

Perussuomalaisen valtuustoryhmän mielestä
suurin puute päätöksenteossa Oulun kaupungissa kouluasiassa on, että
asian poliittisessa valmistelussa on unohdettu
tärkeä asia: kuntalaisten
kuuleminen. Monenlaisia
virkamiehiä kyllä haastateltiin, mutta maksajille
ja palveluiden käyttäjille
unohdettiin esitellä asia
sekä kysyä heidän mielipidettään ennen poliittista päätöksentekoa.
Kuulemistilaisuuksia järjestettiin poliittisen päätöksenteon jälkeen, mutta voivatko kuntalaisten
kuulemiset enää aidosti
muuttaa mielestämme
väärässä järjestyksessä
tehtyjä päätöksiä?
Olimme päättämässä
Oulussa Mäntylän ja Värtön sivukoulujen kohtalosta. Päätös sivukouluista on osa päätöskokonaisuutta, joka tulee tehdä
koko Oulun kaupungin
kouluverkosta, mikä taas
on osa päätöskokonaisuutta Oulun kaupungin
talouden ja toiminnan
kehittämisohjelma 20102012, josta valtuusto on
tehnyt hyväksyvän poliittisen päätöksen.
Oulu tunnetaan
koulukaupunkina
Oulu on perinteisesti
tunnettu koulukaupunkina ja täällä on tarjollakin
monenlaista ja monenasteista koulutusta. Kaupungin tehtävänä on perinteisesti antaa nuorimpien esikoululaisten ja
peruskoululaisten opetus
ja järjestää toisen asteen
koulutusta nuorille. Oulun kaupunki on talou-

den kiristyessä tehnyt
suuren työn
valmistellessaan esitystä, kuunnellut kaupungin asiantuntijoita
ja työntekijöitä, mutta
unohtanut
asianosaiset
tehdessään
sitovia poliittisia päätöksiä.
Oulun
Perussuomalaiset esittävät
huolensa, että Oulussa huolehditaan kouluverkkouudistusta toteuttaessa, että
lapsilla on riittävän pienet
ja kiinteät luokat koko
koulu-uransa aikana.
Kolmen vuoden välein
toteutettavan Pisa-tutkimuksen (The Programme
for International Student
Assessment) mukaan suomalaiset lapset oppivat peruskoulussa tasaisemmin
kuin muissa OECD maissa,
eli opitun asian määrä on
suuri Suomessa ja tiedon
määrä henkilöä kohti on tasaisen hyvää, joskaan ei helposti huippua, mikä vaatisi
panostusta myös erityislahjakkaisiin tai erityismetodeihin. Toisaalta "Suomessa peruskoulun korvaavissa
yksityiskouluissa oppilaiden
suoritukset eivät ole millään
lailla parempia mutta eivät
huonompiakaan kuin kunnallisissa kouluissa. Jos perheiden sosiaalisen taustan
vinous otetaan huomioon,
oppilaiden suoritustaso on
yksityispuolella jopa heikompi kuin kunnallisessa
koulussa", totesi erityispedagogiikan professori Jarkko Hautamäki Helsingin
yliopiston ja Suomen Akatemian tänä vuonna järjestämässä Erityispedagogiikan
tapahtumassa.
Suomen Akatemia ja
Tekes käynnistivät vuoden
2005 alussa FinnSight 2015
- ennakointihankkeen, jonka tutkimusten tuloksena
todettiin mm., että jatkuvan
muutoksen keskellä on tärkeää tiedostaa ja huomioida
ihmisen pysyvyyden tarpeet
ja huolehtia emotionaalisesti arvokkaiden ihmissuhteiden ja asioiden säilyvyydestä, joiltakin osin jopa muuttumattomuudesta.

Kontaktien ja inhimillisen
vuorovaikutuksen
jatkuva lisääntyminen tapahtuu kaikilla tasoilla. Ihmis- ja vuorovaikutussuhteiden määrän kasvu johtaa
vuorovaikutuksen pinnallistumiseen ja pätkittymiseen. Vuorovaikutuksesta
ja ihmissuhteista voi tulla
henkinen ja ajallinen rasite.
Toisaalta ihmisen henkiset voimavarat syntyvät ja
latautuvat juuri läheisten,
tyydytystä tuottavien ja inhimillistä kypsymistä tukevien ihmissuhteiden kautta.
Erityisesti pitkät kiintymyssuhteet ovat edelleen merkittäviä yksilön elämänhallinnan, elämän laadun ja
hyvän elämän varmistajina.
Lapset ja nuoret kasvavat ja oppivat ymmärtämään ihmistä ja elämää ihmissuhteiden ja inhimillisen
vuorovaikutuksen kautta.
Aikuisen ja lapsen välinen
turvallinen suhde mahdollistaa kasvun tukemisen,
kasvatuksen ja oppimisen.
Tältä pohjalta yksilö oppii
ymmärtämään ja kehittämään jatkuvasti ymmärryskykyään.
Pienet luokat
turvaavat nuorten
kehityksen
Opettajien työ on raskaampaa myös Oulun kouluissa.
OECD:n Pisa-tutkimuksen
mukaan lapset Suomessa oppivat, mutta samalla
on tiedossa ja muuallakin
tutkittu, että suomalaiset
lapset eivät iloitse samalla
tavalla koulussa käymisestä
ja kasvamisesta kuin muissa
maissa, ja psykiatrista tukea
tarvitsee yhä useampi lapsi.
Suomen Akatemian ja
Duodecimin kokouksen
viesti tänä vuonna on, että
pienet ja kiinteät luokat turvaavat parhaiten nuorten
kehitystä. Tutkimusten mukaan pysyvä ryhmä tukee
vaihtuvia ryhmiä paremmin
koulumenestystä, itsetuntoa
ja oppimista. Nuoret pärjäävät sitä paremmin, mitä
pienemmässä ja kiinteämmässä ryhmässä he voivat
koulunsa käydä. Etenkin
murrosikäisten poikien itsetunnolle ryhmäkoolla on
suuri merkitys ja kokous
suosittivat murrosikäiselle
sopivaksi ryhmäkooksi alle
21 oppilasta. Johdonmukaisuutta hallinnon eri palvelu-

jen välillä myös korostettiin
ja siksi asiantuntijajoukko
esittää, että jokaisessa kunnassa pitäisi olla nimetty
kouluterveydenhuollosta
vastaava lääkäri ja hänellä
pitäisi olla riittävästi koulutusta myös mielenterveysasioista.
Paneelia johtanut lastenpsykiatri Matti Kaivosoja katsoo, että nykyisin
lapsia arvotaan uusiin ryhmiin ja pirstotaan erilaisiin
projekteihin, vaikka tutkimusten mukaan kuitenkin
pysyvä ryhmä tukee vaihtuvia ryhmiä paremmin koulumenestystä, itsetuntoa ja
oppimista.
Kouluverkkoselvityksen
myötä Oulussa ollaan lopettamassa pieniä kouluja,
mikä on varmasti taloudellisesti tehokasta, mutta onko
se pitkän päälle edullista.
Jos kaikki pienet yksiköt
lopetetaan, jääkö enää mahdollisuutta joustaa ryhmien
koossa isoissa yksiköissä?
Uudessa koulukokonaisuudessa on huolehdittava siitä, että opetusryhmät ovat
riittävän pieniä ja että lapsilla on mahdollisuus oppia
kiinteässä ryhmässä, mikä
vähentää psyykkisten palveluiden tarvetta. Värtön
sivukoulun lakkauttamisessa ei ole näyttöä kokonaistaloudellisista säästöistä.
Ponsiesitys:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti samalla ponsiesityksen nyt tehtävän
päätöksen toteuttajille toivomukseksi. Jos Mäntylän/
Värtön sivukoulu lakkautetaan ja siitä syntyy säästöjä, esitämme, että nämä
lapsilta mahdollisesti säästyvät rahat eivät saa mennä
viranhaltijoille maksettaviin
bonuksiin. Tämä summa
voitaisiin suunnata vaikkapa
lasten tarvitsemiin palveluihin esim. kouluterveydenhoidon parantamiseen tai
oppilastoiminnan ja koulutilojen kehittämiseen. Oulun
kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma
2010-2012 sisältää bonusjärjestelmän viranhaltijoille.
Oulun kaupunginvaltuusto
15.3.2010
Oulun Perussuomalaisten
valtuustoryhmä
Vaili Jämsä-Uusitalo
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Keväiset terveiset Tampereelta!

Valtuutettujen asukasilta
Tiistaina 13.4.2010 klo 18.00 - 20.00 Kaukajärven koululla, Juvankatu 13. Kahvitus 30 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Perussuomalaisten valtuutettuna paikalla
Heikki Luoto. Toivomme jäseniltä runsasta osanottoa.
Tampereen Perussuomalaiset
Moron peräkonttikirppiksellä
Onni suosi arvonnassa! Tampereen Perussuomalaiset
saivat paikan suositulta Moron peräkonttikirppikseltä,
joka on 18.4.2010 Tampereella Keskustorilla. Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui 1 144 autoilijaa ja
71 pyörällä/jalkaisin liikkuvaa myyjää. Autopaikkoja oli
jaossa 400 ja pyöräilijöiden paikkoja 40, joten melkoinen osa paikkaa hakeneista joutuu tyytymään ostosten
tekemiseen. Nyt kaikki tekemään kevätsiivousta, kaikki
myytäväksi kelpaavat lahjoitukset otetaan vastaan 6.4
klo 17-20 piiritoimistolla Savilinnankatu 9, tai erikseen
sovittuna aikana!
Hot Rod & Rock Show
Tampereen Perussuomalaiset ry. mukana 31. International Hot Rod & Rock Showssa omalla osastollaan
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Pirkkahallissa
24.-25.4. (www.hotrod-rockshow.com)
Etsimme vanhaa ajoneuvoa (pappa-mopo tai polkupyörä) osastolle lainaksi näyttelyn ajaksi. Yhteydenotot:
Terhi Kiemunki 040 7602975.
Perinteinen Vapputapahtuma
Tampereen Perussuomalaisten perinteinen Vapputapahtuma Kuninkaankadun ja Kauppakadun kulmassa kävelykadulla 1.5.2010 alkaen klo 10.00. Luvassa hyvin
perussuomalaista viihdykettä tasapainotettuna puheenvuoroilla, joissa sana on tunnetusti vapaa. Tervetuloa!

Tampereen Perussuomalaiset ovat voimissaan. Meillä
on vahva ja yhteishenki, joka luo niin paljon positiivista
energiaa että se huomataan.
Me olemme selviytyneet
kasvukivuista ehjänä ja
vahvistuneena. Tämä voima näkyy ja tuntuu kaikin
tavoin, ja aiheuttaa ristiriitaisia tunteita kollegoiden
keskuudessa. Kunnallispolitiikassa olemme ravistelleet
huolella rakennettua hyväveli-järjestelmää kyseenalaistamalla ja vaatimalla
avoimuutta ja reilua peliä.
Vahvana rintamana olemme
pysyneet toistemme tukena,
vaikka kiivaasti on omassakin ryhmässä asioista keskusteltu. Kunnallisvaalien
jälkeinen aika on ollut todellinen oppivuosi, ja vaikka oppia on ikä kaikki, niin
nyt on aika vaihtaa isompaa
ja painaa kaasua.
Terveisiä myös
valtuustoryhmältä
Kuten muuallakin Suomessa, myös Tampereella Perussuomalaisten tavoitteena on

ollut huomioida tavallisten
kaupunkilaisten edut ja näkökulmat, jotka vanhat puolueet liian usein populismiksi
leimaten unohtavat. Vanhat
puolueet ovat onnistuneet
luomaan konsensukseksi
kutsutun poliittisen kartellin,
jossa ne ovat minimoineet
tarpeensa kilpailla kaupunkilaisten äänistä. Äänestäjillä
on ollut tarjolla vaihtoehtoja, joiden liiallinen samankaltaisuus on näkynyt intona
hyväksyä kyseenalaistamatta
virkamiesten päätökset. Tämä on kieltämättä tehokasta
päätöksentekoa, mutta samalla on tehokkaasti unohdettu kaupunkilaisten näkemykset.
Tampereella tämä kyseenalaistamatta jättäminen on näkynyt esimerkiksi
tietynlaisiin budjettiraameihin vuosiksi sitovassa valtuustosopimuksessa, johon
kaikki puolueet vasemmalta
oikealle, Vasemmistoliitosta
Kokoomukseen, ovat sitoutuneet lukuun ottamatta
Perussuomalaisia ja SKP:tä.
Konsensuksen haastaminen valtuustossa pienellä

ryhmällä on epäkiitollista
ja turhauttavaa työtä. Järkevä, huolellisesti perusteltu näkemys useimmiten
ohitetaan valtuustossa valtaklikkien taholta jo etukäteen, mutta epäsuorana
vaikutuksena niidenkin
edustajien näkemyksiä saadaan muutettua. Tärkeätä
on myös osoittaa kaupunkilaisille, että valtuustoon
sitkeästi luodaan sillanpäätä heidän sivuutetuille mielipiteille.
Osallistuvaa ja
yhteisöllistä toimintaa
Kunnallisjärjestön kevään
ja kesän ohjelmassa on monenlaista yleisötilaisuutta,
jalkaudumme kirjastoihin,
toreille, markkinoille ja
messuille. Uusia jäseniä ja
kannattajia tulee koko ajan
lisää. Vierailemme vanhusten luona ja osallistumme
asukasiltoihin. Luovuutta
on löytynyt kun se on pakotettu löytymään. Tulevat tapahtumat ja toiminta vaatii
sitoutumista, johon olemme
valmiita.

Olemme jokainen omalla
persoonallisella tavallamme
mukana kukin omien voimiensa ja mahdollisuuksiensa
mukaan, ja kaikki ovat yhtä hyviä. Yhteishenki ei ole
itsestäänselvyys, mutta ylläpidettynä se on valtava voimavara. Olen ylpeä meistä,
kaiken loan heiton ja ajojahdin keskellä ryhmä kestää.
Kannatuksen kasvu näkyy ja
tuntuu monellakin tavalla.
Kiviä ja kantoja käännetään
vikojen ja virheiden löytämiseksi, mutta me kestämme.
Ja vahvistumme.
”Kassoha sie. Tää asja
on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa
Pohjalahel saakka. Kyl hää
tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa,
nii minkä hää tekköö? Et sie
sovi hänen kansaa sammaa
monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia.” (Tuntematon Sotilas, Rokka)
Terhi Kiemunki
sihteeri
Tampereen Perussuomalaiset ry

Lauluja äideille ja mummoille
Tampereen Perussuomalaiset vierailevat Tammenlehväkodissa perjantaina 7.5.2010 Äitienpäivän tunnelmissa.
Musiikista vastaa Markku Talonen ja Anssi Kiemunki.
Lisäksi olemme menossa Koukkuniemen vanhainkotiin lahjoittamaan Hyväntekeväisyyshuutokaupassa
myymättä jääneet teokset vanhusten iloksi, kunhan
saamme sovittua sopivan tilaisuuden juhlasaliin.

LAIHIA

Perussuomalaisilta
hyvä valtuustoaloite
Laihian perussuomalaisten valtuutettu Jouko Lehtinen
on tehnyt aloitteen, että tilintarkastajat selvittäisivät sen,
keille kunnan omistamat yhtiöt ja kunnan tukea nauttivat yhdistykset ovat antaneet vaalitukea. Esimerkiksi
Seinäjoella ja Laihialla kunnalliset osakeyhtiöt ovat olleet haluttomia kertomaan antamistaan vaalituista.
Pohjalaisen (30.3.1010) mukaan Laihian kunnan
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja oli valtuustossa
vastannut Lehtiselle, ettei tarkastuslautakunnalla ole oikeutta saada tietoja kunnallisilta osakeyhtiöltä.
Minusta tällaiset puheet tuntuvat kummallisilta, sillä
osakkeenomistajilla (myös kunnilla) on osakeyhtiölain
5 luvun 25 §:n mukaan kyselyoikeus yhtiökokouksessa yhtiön tilejä ja tilinpäätöstä käsiteltäessä. Jos osakeyhtiön viranhaltijat eivät vastaa osakkeenomistajan
esittämiin kysymyksiin, on viranhaltijoita vaihdettava.
Jos taasen kuntien edustajat eivät esitä tilintarkastajien
vaatimia kysymyksiä yhtiökokouksissa, ollaan pahasti hakoteillä. Ilkeästi voi jopa mieleen tulla ajatus, että
kunnan edustaja osakeyhtiössä ajaa vain omaa etuaan.
Asko Salo, kyläpoliitikko/PS, Seinäjoki

OULU

KAUHAVA

Osuuskauppa Arinan vaalit

PerusKauhavalaaset
LÄHIRUAKAPÄIVÄLLISET

Äänioikeutettuja kevään 2010 vaalissa ovat kaikki
31.12.2009 mennessä Osuuskauppa Arinan jäseniksi hyväksytyt, henkilöjäsenten osalta kaikki 31.12.2009 mennessä 15 vuotta täyttäneet jäsenet.
Vaali toteutetaan postiäänestyksenä 31.3.-13.4.2010.
Äänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille jäsenrekisterin mukaiseen postiosoitteeseen.
Perussuomalaiset ehdokkaat ovat:
Eino Jämsä, suunnittelija, 145
Vaili K. Jämsä-Uusitalo, koordinaattori, 146
Elina Kokkoniemi, merkonomi, 147
Veli-Pekka Kortelainen, opiskelija, 148
Ritva Myllyoja, sihteeri, 149
Mia Pelkonen, osastosihteeri, 150
Taimi Ranta-Suomela, eläkeläinen, 151
Veijo Väänänen, yrittäjä, 152

Mäenpään kylätaloolla 18.4.- pyhänä klo. 11.30 - 14.00.
Tariothan perunat palapaistilla yhyres lihamakarooni- ja maksalaatikootten ynnä vihiriä-, riisi/tonnikalaja punajuurisalaattien, porkkanaraasteen ja pualukan
kans. Leipää, voita, maitua ja kaliaakin on varattu.
Päälle kaakkukafﬁt.
Eikä meillä lasketa, vaikka trahteerin ohojeellinen
kurssi on 8 eurua aikuusilta ja 4 varhaasnuarilta. Tenavat ilaman.
Pääemäntänä Tuula Koivisto, viihryttäjäisäntänä
Martti Puronvarsi ja arpajaasakitaattorina Heikki Niemi. Välipaloja hanurilla tariooloo Mauno Kurki.
Järjestää Kauhavan PeeÄssät
Tervetulua!

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin hallitus 2010
Puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen, varapuheenjohtajat Riikka Slunga-Poutsalo,
Pentti Sittnikow ja Jari
Hursti. Piirisihteeri Minna
Kankkonen, taloudenhoitaja Terhi Raudanmaa.
Sekä jäsenet ja varajäsenet:

Ahokanto Simo, Orre Taisto, Perälahti Raimo,
Hallikainen Pasi, Piirainen
Martti, Toiminen Timo, Kaskiharju Jouni, Mannerheimo
Kaj, Havansi Erkki, Sinisalo
Pekka M., Petäjäjärvi Teijo,
Sohlberg Sami, Järvinen Pau-

la, Holm Tero, Martniku Sari, Kuisma Kari, Nieminen
Mikki, Viitala Elina, Niinistö
Jussi, Turunen Jukka, Parviainen Kai, Eskelinen Veijo,
Muhonen Sauli, Herrala
Risto,Palin Petri, Jaakkola
Jari, Lähteenaro Heta, Sa-

lonen Pasi, Rokka Tuomo,
Korpi Jarkko, Väisänen Leevi, Haavisto Kai, Lahtinen
Teemu, Granqvist Veikko,
Rautio Raimo, Niemelä Arja,
Luttinen Pauli Artturi, Malmi Juha, Kyyrö Marja, Ylimutka Kalle, Niikko Mika.
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HyväSuomi 2020 - ohjelma
kestävään hyvinvointiin
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kerran vuodessa kuusipäiväisen, hyvinvointipolitiikan strategisen
johtamisen maanpuolustuskurssin nimeltään HyväSuomi2020. Kurssin tarkoituksena on lisätä STM:n ja
muiden hyvinvointisektorilla toimivien tahojen tietoa
yhteiskunnan hyvinvoinnin
keskeisistä kysymyksistä ja
edistää sosiaalisia innovaatioita kurssilaisten avulla ja
kautta.
Tämänkertainen kurssi
oli järjestyksessään yhdeksäs HyväSuomi2020-sarjan
kurssi, johon oli kutsuttu
kolmisenkymmentä osallistujaa ympäri Suomea.
Joukossa oli yritysjohtajia,
maakuntajohtajia, kansanedustajia, tutkijoita sekä
nuoria politiikantekijöitä
eri puolueista. Minulla oli
kunnia saada kutsu tämänvuotiselle kurssille.
Kurssin ensimmäinen osa
järjestettiin 26.-28.1. Helsingin Säätytalolla ja toinen osa
23.-25.3. Porvoossa Haikon
kartanossa. Ensimmäinen
osa kurssia oli taustoittava
jakso, joka toimi ikään kuin
johdantona suomalaiseen
hyvinvointipolitiikkaan.
Kuulimme kolmen päivän
aikana reilun kymmenen
eri luennoitsijan esitykset
eri aiheista ja kävimme niistä jokaisesta keskustelun.
Kurssin toinen osa keskittyi
hyvinvointiyhteiskunnan
johtamiseen, erityisesti kolmannen sektorin näkökulmasta katsoen. Tässä joitakin poimintoja luennoista.
Muuttuva todellisuus
Ensimmäisen kurssipäivän
teemana oli ”Uusi kansallinen toimintaympäristö”.
Valtiotieteen tohtori Markku Lehto kävi läpi suomalaisen sosiaaliturvan kehitystä.
Sosiaaliturva syntyi aikana,
jolloin väki oli köyhää, työ
raskasta ja kaavamaista.
Lapsia oli paljon mutta vanhuksia vähän. Mikä tärkeintä, kansallisvaltio oli voimissaan. Sosiaaliturva syntyi
näissä oloissa yhteisvastuun
periaatteelle.
Nykyisin tämä kaikki on
muuttumassa. Julkinen sektori ottaa entistä vähemmän
vastuuta tuotannosta, joka
on siirtymässä yksityiseen
malliin. Rahoitus muuttuu
verovaroista sekamalliin.
Globalisaatio ja työmarkkinoiden eriytyminen sekä eriarvoisuuden voimistuminen

asettavatkin haasteita tulevaisuuden hyvinvointipolitiikallemme. Voi hyvin kysyä,
miten kovan hinnan maksamme globalisaatiosta ja
yhteiskunnan eriytymisestä.
Jakautuuko kansakuntamme häviäjiin ja menestyjiin
ja otamme samalla askeleita
kohti sellaista luokkayhteiskuntaa, josta päästiin eroon
1900-luvun kuluessa?
Hyvinvoinnin käsitekin
on muuttunut. Ennen sillä tarkoitettiin pääasiassa
taloudellisia seikkoja. Nykyisin hyvinvoinnin käsite
on laajentunut koskemaan
vapaa-aikaa sekä arvostusta ja yhteiskunnallista
vaikuttamista esimerkiksi
vapaaehtoistyön kautta.
Lyhyesti sanottuna: Tekeminen on osa hyvinvointia.
Ne, jotka eivät pääse osaksi
tekemistä, uhkaavat syrjäytyä. Toisaalta voisin kysyä,
onko yhteiskunnassamme
tällä hetkellä ylisuorittamisen meininkiä? Tarvitseeko
kaikkien koko ajan touhuta ja olla menossa? Voisiko
olla niin, että hyvinvointia
syntyy myös silloin, kun ei
tee mitään? Ainakin moni
itsensä ylityöllistetyksi kokeva saattaisi ajatella näin.
Liikkumatilamme on
niukka
Toisen ja kolmannen kurssipäivän käytimme talouden
realiteettien ja kansallisen
politiikan liikkumatilan
käsittelyyn sekä hyvinvointipolitiikkamme haasteisiin.
Luennoitsijoina olivat mm.
ETLA:n toimitusjohtaja
Sixten Korkman, Kuntaliiton toimitusjohtaja KariPekka Mäki-Lohiluoma ja

Eläketurvakeskuksen johtaja Hannu Uusitalo.
Esitysten pohjalta voidaan sanoa, että Suomen
kansainvälinen tilanne taloudellisessa mielessä on vielä
melko hyvä, mutta ei kauaa.
Ongelmiamme ovat erityisesti väestöpyramidimme nurinkurinen asento ja sitä seuraava huoltosuhteen vääristymä.
Myös väestön maan sisäinen
muuttoliike on ongelma kuntien talouksille. Voittajia ovat
suuret kaupungit ja maakunnalliset keskukset, mutta
häviäjiä erityisesti Lappi ja
Kainuu. Vuonna 2025 peräti 184 nykyisessä kunnassa sen asukkaiden keski-ikä
tulee olemaan 50 vuotta tai
enemmän. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna
1975 tällaisia kuntia oli vain
kolme.
Monet poliitikot ja kansalaiset uskovat maahanmuuton pelastavan Suomen
talouden. Yhtä ruususista
näkemystä ei luennoitsijoiden keskuudessa ollut. Lähes
jokaisen maahanmuuttoa
sivunneen luennoitsijan sanoma oli se, että vaikka ottaisimme nyt kuinka monta
maahanmuuttajaa, he eivät
maatamme pelasta. Ainakaan nykyisellä politiikalla ei
tarpeellisten osaajien suhteellista määrää lisätä. Nuivuus
onkin selvästi yleisempää isojen herrojen ja rouvien keskuudessa kuin mitä mediassa
annetaan ymmärtää.
Kurssilla kävi myös hyvin ilmi se, että kolmannen
sektorin työpanosta yhteiskuntamme hyvinvoinnissa
ja BKT:ssa ei aina oikein
ymmärretä. Tiesitkö, että
maamme vajaassa 200.000
yhdistyksessä on mukana

peräti 15 miljoonaa jäsentä. Heistä noin 37% tekee
säännöllisesti vapaaehtoistyötä keskimäärin 16 tuntia
kuukaudessa; tämä vastaa
noin 80.000 henkilön työpanosta. Järjestöjen yhteenlaskettu liikevaihto on noin
5 miljardia euroa. Tähän
vapaaehtoisten joukkoon
voidaan laskea myös puolueemme hyväksi työskentelevät perussuomalaiset
aktiivit ympäri maan.
ETKH-sukupolvi
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen THL:n tutkija
Jouko Karjalainen piti viimeisenä luentopäivänämme
hyvän esittelyn syrjäytymisestä ja kertoi karuja tosiasioita todellisuudestamme. Erityisen huolissaan
meidän kaikkien on syytä
olla reilun 60.000 hengen
ETKH-sukupolvesta. Kyse
on niistä 16-24 -vuotiaista
koulupudokkaista, joilla Ei
ole Työtä eikä Koulutusta
tai Harjoittelupaikkaa.
Osa on joutunut ETKHsukupolveksi tahtomattaan,
eli he ottaisivat vastaan minkä tahansa työn tai harjoittelupaikan jos vain saisivat.
Toisaalta on yhä suurempi
joukko niitä nuoria, joita
ei edes kiinnosta hakeutua
mihinkään, ei vaikka heitä
uhattaisiin toimeentulotuen
ja muiden taloudellisten tukien leikkauksilla.
Köyhyysriski on muuten erityisen suuri juuri
tämän nuoren sukupolven
kohdalla. Vuonna 2009
keskimäärin 12 prosenttia
kaikista 16-24-vuotiaista
oli pienituloisia, naisista
keskimäärin useampi kuin

miehistä. Itsenäisesti asuvista nuorista peräti 40%
elää köyhyysrajan alapuolella, vanhempiensa luona asuvista ”vain” 10%.
Vuonna 1990 vastaavat
lukemat olivat 20% itsenäisesti asuvien kohdalla
ja vanhempiensa luona
asuvilla noin 4%.
Olen usein pohtinut,
mikä on maahanmuuton
rooli yhteiskuntamme köyhyyden lisääntymisessä.
Kuinka moni ETKH-sukupolven nuorista onkaan itse asiassa huonosti suomea
puhuvia ja ammattikouluttamattomia maahanmuuttajia, jotka uhkaavat syrjäytyä? Onko heidän osuutensa tästä ETKH-joukosta
10%, 20% vai enemmän?
Siinäpä asia, jota sietäisi
tutkia tarkemmin.
Yhteiskunnassamme
on jo ainakin yksi ryhmä,
johon köyhyys ja huonoosaisuus ovat tulleet jäädäkseen. Tämä ryhmä
on eri tavoin vammaiset,
joiden kohdalla voidaan
puhua elämänmittaisesta
köyhyydestä useammin
kuin minkään muun ryhmän kohdalla.
Vammaisen kohdalla
tulot syntyvät pääasiassa
tulonsiirroista. Invalidivähennykseen oikeutettujen kohdalla suurimman
tulonlähteen muodostavat eläkkeet. Heidän tulonsa ovat vuodessa noin
11.000 euroa. Tässä ei ole
tapahtunut suurtakaan
muutosta viimeisen 15
vuoden aikana. Sen sijaan
tulot ovat kasvaneet niillä
vammaisilla, jotka ovat
päässeet töihin. 15 vuoden aikana heidän tulonsa ovat lisääntyneet noin
3.000 eurolla, ollen nyt
22.000 euroa vuodessa.
Tämä on noin 2.000 euroa vähemmän kuin muulla väestöllä keskimäärin.
Kurssi oli mielestäni
hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Eri yhteiskunnan
toimijoiden sekoituksesta syntyi hyvää ja kriittistäkin keskustelua eri
tavoista ja tavoitteista.
Mielestäni meidän tulee
luoda hyvinvointia omillemme. Me emme pysty
tekemään koko maailmaa
hyvinvoivaksi, mutta suomalaisten hyvinvointiin
meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa..
Antti Valpas
Helsinki

■ 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

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
Etelä-Pohjanmaan piiri

Keski-Suomen piiri

Kainuun 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!

Sääntömääräinen kevätkokous 25.4.2010 klo 13.00 Uuraisten kunnan valtuustosalissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja eduskuntavaalien 2011 ehdokkaiden asettaminen. HUOM! Ennakkotiedoista muuttunut paikka!

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 24.4.2010 klo 14.00. Paikka: Pitopalvelu Herkkusuun kokoustila, Sotkamo, Rimpilänniemi.
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi eduskuntavaalien
asioit, mm. jäsenäänestystuloksen vahvistaminen.

Pohjois-Karjalan piiri
PerusSuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina 25.4.2010 alkaen klo 12.00
Joensuussa, Sepänpihan palvelukeskuksen ruokalassa,
Sepänkatu 40. Puolueen edustajana paikalla puoluesihteeri Ossi Sandvik. Piirirtoimikunta kokoontuu samssa
paikassa klo 10.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja eduskuntavaalit 2011, ehdokasassettelu.

Pohjois-Savon piiri
Pohjois-Savon Perussuomalaisten kevätkokous pidetään
17.4. Varkaudessa kaupunginkirjaston auditoriossa klo
13.00. Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat. Paikalla
on puhumassa puolueen puheenjohtaja, MEP Timo Soini.

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.

Keski-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Vetelissä sunnuntaina 18.4.2010 klo 12.00 alkaen. Piiritoimikunta kokoontuu klo 11.00. Kokouspaikkana toimii Pulkkisen
NS-talo osoitteessa Haukilahdentie 144.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä nimetään ehdokkaita
vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Mukana Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo Vistbacka. 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

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

Uudenmaan piiri
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina 25.4.2010 alkaen klo 12, osoite Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4, Mäntsälä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi myös kansanedustajaehdokkaiden
valinta- ja muita eduskuntavaaleihin liittyviä asioita.
Paikalla on myös Perussuomalaisten puheenjohtaja
Timo Soini. Tervetuloa.
Pietari Jääskeläinen
Uudenmaan piirin puheenjohtaja

Pirkanmaan Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 26.4 klo 18.00 alkaen Tampereella
Tampereen palvelukiinteistöt Oy:n auditoriossa osoitteessa
Puutarhakatu 11. Kokouksessa esillä sääntömääräiset sekä
muut ajankohtaiset asiat. Tervetuloa!
Puheenjohtaja

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!

YHDISTYSTEN KEVÄTKOKOUKSET
Turun Perussuomalaiset

Vetelin Perussuomalaiset ry.

Mikkelin Perussuomalaiset ry.

Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 22.4.2010 klo 18.00 Vasaramäen koululla, Lehmustie 7b, 20720 Turku.

Perussuomalaisten Vetelin yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään Vetelissä Isonkylän koululla sunnuntaina 11.4. klo 18. Paikalla kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan
tulevaisuudesta. Kaikki perussuomalaisuudesta kiinnostuneet mukaan. Tervetuloa!

Kevätkokous torstaina 22.4.2010 klo 17.00 alkaen, hallitus klo 16.00. Kokouspaikkana Museokahvila, vanhakasarmi, Mikkeli. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset

Nurmijärven Perussuomalaiset
Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n kevätkokous pidetään
sunnuntaina 18.4.2010 klo 15 ravintola Duetossa (Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan ajankohtaisista asioista kuten valmistautumisesta
eduskuntavaaleihin 2011. Tervetuloa!

Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 16.04.2010 klo
18:00 alkaen, paikka Lappeenrannan kaupungintalo,
Kristiina-kabinetti.

Kokkolanseudun
Perussuomalaiset

Kuopion Seudun
Perussuomalaiset

Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kokous pidetään Kokkolan kaupungintalolla maanantaina 12.4. klo 18.30. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustelua eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista.
Toivomme runsasta osanottoa.

Hallitus (Lisätietoa: www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi ja
Jussi Niinistö, puh. 050-5767239)

Kuopion Seudun Perussuomalaiset ry:n kevätkokous
pidetään torstaina 29.4.2010 klo 17.30. os. Puistokatu
2, Kuopio (Pohjois-Savon piiritoimisto). Kokouksessa
esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.

Alpo Ylitalo, pj.

Kuopion seudun perussuomalaiset ry hallitus

Euran Perussuomalaiset ry:n kevätkokous su 25.4.2010
klo 13, Euran pääkirjaston kokoushuone, Satakunnankatu 33, Eura. Tervetuloa!

Kontulan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 24.4.2010 klo 11.00 osoitteessa
Uittamontie 6/ Kerhohuone 00940 Helsinki (hallitus paikalle tuntia ennen) Kahvitarjoilu.
Kokouksen päätteeksi kohotamme maljan kuohuvaa
hartaasti odotetulle keväälle! Tervetuloa!

Pohjois-Kymen Perussuomalaiset

Euran Perussuomalaiset

Kontulan Perussuomalaiset

Espoon Perussuomalaiset

Pohjois-Kymen Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous Elimäen Alppiruusun kabinettitiloissa torstaina 22.4.2010 kello 18.00 alkaen.
Jäsenet ja kaikki toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan
tervetulleeksi. Kaffetta tarjotaan.

Kankaanpään Perussuomalaiset
Kankaanpään Perussuomalaiset ry:n kevätkokous
18.4.2010 klo 18.00 Kankaanpään kaupungintalolla,
ryhmähuone Petäjä.

Espoon Perussuomalaiset ryn sääntömääräinen kevätkokous pidetään Espoon valtuustotalon kahviossa torstaina
29.4. klo 18. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaamme.

Siikalatvan Perussuomalaiset

Jyväskylän Perussuomalaiset

Kotkan Perussuomalaiset

Siikalatvan Perussuomalaisten kevätkokous 22.4.2010
klo 19.00 Seppo Pikkulan luona, Ruukintie 1433, Rantsila. Jos tarvetta kimppakyytiin, ota yhteyttä pj. Matti
Tervonen 040 503 8185.

Sääntömääräinen kevätkokous 18.4.2010 klo 16.00,
Hotelli Alba (Jyväskylä, Mattilanniemi). Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa Kotkan Perussuomalaiset ry:n kevätkokoukseen
25.4.2010 klo 15.00, ravintola Back Room, Kotkan linjaautoasema.
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■ PUOLUEHALLITUS

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
Kevätkokous
Pohjois-Savon Perussuomalaisten kevätkokous pidetään 17.4. Varkaudessa
kaupunginkirjaston auditoriossa klo 13.00. Esillä on
sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Paikalla on puhumassa
puolueen puheenjohtaja,
MEP Timo Soini.

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Pohjois-Savon Perussuomalaiset
Varkaudessa 16.-17.4.
Pohjois-Savon Perussuomalaisten kevätkauden huipputapaus on Varkaudessa kylpylähotelli Kuntorannassa
16.4. järjestettävät Perussuomalaiset iltamat. Illan tanssit tähdittää Kike Elomaa ja
tahdittaa Mika Wallius ystävineen. Paikalla ovat puhumassa ja kansalaisten kuultavana piirin puheenjohtaja,
kansanedustaja Pentti Oinonen. Tapahtumassa on tavattavissa luonnollisesti myös
perussuomalaisia paikallisja piiritason aktiiveja.
Ja mikä parasta kyseessä
on ilmaistapahtuma.
Mahdollisuus
yöpymiseen kylpylähotellissa
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ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 040-8200 465

Toritapahtuma
Timo Soini

Kevätkokousta edeltää
perussuomalaisten toritapahtuma Varkauden Taulumäen torilla klo 10.0012.00. Tapahtumassa
ovat torikansalle puhumassa Pentti Oinonen.
Tule mukaan nauttimaan kahvihetkestä ja
perussuomalaisesta meiningistä.
Tervetuloa.
Ari Kaunisaho
p. 044 538 2885
piirisihteeri
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry

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

MIKKELI

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

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila

Mikkelin Perussuomalaisia
johtaa naisenergia
Mikkelin Perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marja Hämäläinen Haukivuorelta
Muut hallituksen jäsenet; Timo Hirvonen vpj,
Ismo Juottonen sihteeri,
Markku Siitari taloudenhoitaja, Raija Valtonen,
Hannu Kääriäinen, Teuvo
vahvaselkä ja varajäsenet
Pertti Lehtinen ja Ismo Hämäläinen.
Mikkelin Perussuomalaiset tuomitsivat kaavaillun Mainio- hankkeen.
Vanhus ja terveyspalvelujen
liikelaitostaminen unohtaa

itse hoidon kohteen ihmisen ja viimeaikoina saatujen kokemusten pohjalta
useilla alueilla yhtiöittämisistä ja yksityistämisistä
saadut taloudelliset hyödyt
ovat olemattomat. Palvelut
ovat huonontuneet ja vanhukset ja muut terveys- ja
hoitopalveluja tarvitsevat
ovat joutuneet eriarvoiseen
asemaan.
Järjestäytymiskokouksessa puhutti myös Mikkelin koulujen yhdistämishankeen valmistelu. Valmistelu
on ollut hidasta ja monet
asiat ovat irrallaan toisis-

taan ja eivätkä täytä alkuperäistä valtuuston
hyväksymää suunnitelmaa. Uuden suuren koulun rakentaminen on satsaus tulevaisuuteen; tilat
ja toiminnot tulee olla
sellaiset, ettei niitä tarvitse heti vuoden päästä
olla saneeraamassa tai
korjaamassa.
Mikkelin Perussuomalaisten kevätkokous
päätettiin pitää torstaina
22.04.2010

Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi

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

Omalla listalla vaaleihin
Perussuomalaisten
Lapin piiri piti sääntömääräisen kevätkokouksensa
14.3.2010 Rovaniemellä.
Paikalle oli saatu myös puolueen puheenjohtaja Timo
Soini, joka piti poliittisen
tilannekatsauksen. Tilikokouksen ollessa kyseessä
Soini toimi myös Kokouksen puheenjohtajana.

Asialistalla esille nousivat myös tulevat eduskuntavaalit. Mahdollisista vaaliliitoista käytiin kattava ja
perusteellinen keskustelu,
jonka tuloksena päätettiin,
että vaaliliittoihin ei lähdetä, vaan lähdemme tuleviin
vaaleihin omalla listalla.
Perussuomalaisten Lapin
piiri valitsi myös seuraavat

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

Perussuomalaisten puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous
pidetään lauantaina 24.4.2010 klo 12.00 eduskunnan auditoriossa.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista- ja muut asiat tarkemmin.
Timo Soini
puheenjohtaja

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

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

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

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

PIRKANMAA

Reijo Hongisto

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

Seppo Huhta

henkilöt eduskuntavaaliehdokkaiksi: Pirita Nenonen (Rovaniemi), Samuli Riesto (Savukoski),
Kari Härö (Rovaniemi),
Hanna Mäntylä (Salla),
Eila Kivioja (Sodankylä). Piiritoimikunta täydentää ehdokasasettelua
myöhemmin.

Pj Jari Lindström

LAPPI

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

LAPPI

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

Lauri Heikkilä
Ismo Juottonen
Sihteeri

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

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

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

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

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

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

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

22 Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 5 • Huhtikuu 2010

VAPAA SANA

Suomen eläkeläiset
kuin silakkaparvi
ahdingossa
Suomen eläkeläiset ovat kuin silakkaparvi, jota turskat
ahdistelevat meren pohjan suunnalta. Se turskaparvi on
taitettu indeksi, joka nakertaa noin 2,5% vuosivauhdilla
eläkkeiden arvoa alas verrattuna siihen mitä nykyään
maksetaan kunkin eläkeläisen entisestä työstä tänään.
Niinpä vuonna 1996 voimaan astunut taitettu indeksi
on kuihduttanyt silloisen 60% eläkkeen 45%:iin siitä,
mitä työn nykyiselle tekijälle maksetaan.
Asuntojen hinnat, vuokrat, matkakulut, vaatteet,
lounaat ja harrastukset eivät seuraa mitätöntä elinkustannusindeksiä, joka yleensä pyörii vuosittain 1% tuntumassa, vaan keskimääräiset palkkojen nousut sanelevat
hintatasot.
Rahaa kyllä olisi poistaa tämä taitettu indeksi, Ilmarinenkin kertoo eläkevarojensa olevan 26 miljardin
euron luokkaa, eikä valtion eläkerahastokaan 12 miljardin kassallaan ole kerjäläinen. Entä sitten muut eläkerahastot?
Vuodesta 1996 lähtien miljoona eläkeläistä on menettänyt noin 10 miljardia euroa. Siinä ovat mukana
taitettu indeksi, eläkeläisten raippaverot 1990-luvulta, Ahon hallituksen indeksileikkaus vuodelta 1993 ja
kansaneläkkeen pohjaosan leikkaukset. Eikö jo voitaisi
poistaa tämä taitettu indeksi, jonka eläkekertymän painokertoimet ovat 80% elinkustannusindeksistä ja vain
20% palkoista? Sen vääryyden korjaaminen elvyttäisi
maamme taloutta.
Nykyisin työssä olevat luulevat, että asia ei koske
heitä. Aikanaan he tulevat kuitenkin huomaamaan elävänsä meren pintaan turskien ajaman silakkaparven
tavoin ,jota taitettu indeksi syö pohjan suunnasta turskien tavoin ja ilmasta syöksyvät lokit napsivat pintaan
ahdinkoon ajettuja silakoita kuten elinaikakerroin syö
eläkkeitä päältä. Pudottaen lähtötason heti kättelyssä
alle 60%:n ja nakertaen sitä sitten jatkossakin alaspäin.
Taitettu indeksi on siis nuortenkin huoli, sillä elinkaari
ja taitettu indeksi -yhdistelmät nakertavat tulevia eläkkeitä sekä ylä- että alapäästä.

Seppo Kanerva
Ye-kommodori, kansanedustaja
vuosina 1996-2003

Itsetuhoista rasismia
Suomen vieraskoreus lähentelee rasismia itseä kohtaan.
Missään muussa maassa ei liene alkuperäisväestön edustajat pyrkineet yhtä systemaattisesti poistamaan oman
kulttuurin tärkeitä elementtejä, kuten Suomessa on suomalaisille tehty.
Työn takana eivät ole maahanmuuttajat, pakolaiset
tai muut ulkomaalaiset. Työn takana ovat suomalaiset poliitikot ja kansalaisjärjestöt, jotka ties millaisten
motiivien riivaamina riistävät kulttuuriaan, jotta suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuvat tuntisivat olonsa
paremmaksi.
Todellisuudessa tämä jatkuva vieraskoreus ja suomalaisen kulttuurin väheksymiseen tähtäävät toimenpiteet
heikentävät vähemmistöjen ja valtaväestön keskinäistä
vuorovaikutusta ja luonnollista hyväksymistä, koska kulttuurien välille on rakennettu keinotekoinen kilpailutilanne.
Lait, säännöt, traditiot ja käytännöt, jotka ohjaavat ihmisten elämää ja arkea, ovat tärkeitä ja antavat
rajat kaikelle toiminnalle, myös kotoutumiselle, jonka
keskeisimpänä tavoitteena on, että mm. maahanmuuttajat voivat osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen
toimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Yhteiskunta
tarvitsee rajat myös kulttuurien kohtaamiselle. Suomalaisuus on hieno asia. Annetaan muiden oppia mitä siihen kuuluu, eikä väheksytä sen omaleimaisuutta.

Mikki Nieminen, Nummi-Pusula

Laiton ihmiskauppa ja
prostituutio kuriin
Tuntemani ja arvostamani
Helsingin rikospoliisin rikoskomisario Seppo Sillanpää kirjoittaa sunnuntain
(27.3.2010) Hesarin mielipidesivuilla, että Suomessa
ei ole kunnolla havahduttu
prostituutiorikollisuuden
uhkaan. Sillanpää tietää
mistä hän kirjoittaa. Hän
on vuosien ajan hoitanut
päätyönsä ohella paritusrikostutkintaa Helsingissä ja
muualla Suomessa.
Paritusrikoksille ja laittomalle maahanmuutolle
on yhteistä se, että kyse on
puhtaasti järjestäytyneen
rikollisuuden alasta. Viranomaiskulttuuri on hakoteillä ja oikeuslaitoskin hapuilee rikosnimikkeiden kanssa.
Maassa on liian vähän väkeä
tutkimassa näitä juttuja ja
huomio on käännetty osin
vääriin asioihin. Näin kokeneen rikostutkijan mukaan.
Sillanpää korostaa kirjoituksessaan, että tämä rikosala vaatii oman ryhmän
ja koska paritusrikollisuus
ja ihmiskauppa on kansallista ja kansainvälistä, asia
kuuluu KRP:lle.
Suoraselkäinen Sillanpää puhuu asiat halki. Sääli
hyvää miestä, sillä yleensä
virkamies ei voi puhua kuin
yhtä totuutta. Se on se virallinen totuus.
Ikävä realiteetti on se,
että pääosa suomalaisesta
prostituutiosta on organisoitunutta ja yhteiskuntamme ulkopuolisten tahojen
kontrolloimaa. Tieto siitä,
että itärikolliset valtasivat
alan, tuli Suomen poliisille

suomalaisten prostituoitujen
kertomana. Suomalaisnaisille oli annettu mahdollisuus
joko alistua paritusorganisaatioon tai lähteä alalta.
Hesari julkaisi joskus jo
2000-luvun alussa kartan
siitä miten itärikolliset olivat jakaneet Suomen keskenään. Eri maﬁaperheillä oli
eri maantieteelliset alueet
Suomessa, jossa he toimivat.
He välttivät siis keskinäistä
kilpailua ja konfrontaatiota.
Viron lehdistössä julkaistujen nimien perusteella
voi todeta, että itämaﬁosoilla näyttää usein olleen KGBmenneisyys takanaan. Siksi
toimintatavat ovat oletettavasti hyvin ammattimaisia
ja julmia.

Valtakuntamme turvallisuuden kannalta vaarallista onkin se, että nämä
entiset KGB-miehet hääräävät ammattirikollisina
Suomessa. Olisi perin naiivia olettaa heidän vanhojen
KGB-suhteittensa jääneen
unohduksiin itärajan takanakaan. Niin ikävää kuin
se onkin, nykyajan teknologia mahdollistaa asioiden
ja bisneksen junailun siten,
että varsinaiset päätekijät
toimivat ikäänkuin olisivat Suomessa, vaikka he
tosiasiallisesti istuvat päätteittensä ja kännyköidensä
ääressä fyysisesti Pietarissa
ja Tallinnassa.
Tutkimuksissa on havaittu, että järjestäytynyt

ihmiskauppa ja prostituutio
on yleensä vain osa vyyhteä.
Samat organisaatiot toimivat myös huumeiden ja
alkoholin jakelukanavina.
Rahanpesua esiintyy myös.
Kun ajatellaan ongelman
kokonaisvaltaista suuruutta ja systeemissä pyöriviä
satoja miljoonia euroja, on
käsittämätöntä kuinka vähälle keskustelulle ja huomiolle nämä asiat ovatkaan
jääneet valtakunnallisessa
sisäpolitiikassamme. Asian vakavuuteen nähden,
ihmettelen, että poliittinen
johtomme ei reagoi tapahtumiin. Reagointiin olisi
aihetta.
Välinpitämättömyydestä ja mukavuudesta kumpuava sinisilmäisyys ja suvaitsevaisuus johtavat arvaamattomiin lopputuloksiin.
Syntyvät ongelmat eivät
häviä silmiä sulkemalla. Järjestäytyneen rikollisuuden
torjumiseksi tarvitaan päättäväiset ministerit ja rohkea
virkamieskunta. Johtavien
poliitikkojen tehtävänä on
luoda toimiva lainsäädäntö
ja taata poliisille riittävät
resurssit.
Olen täysin samaa mieltä rikoskomisario Seppo
Sillanpään kanssa siitä, että
paritusrikollisuuteen keskittyminen tuottaisi suurimmat
edut. Paritus- ja ihmiskauppa ovat niitä alueita, joissa
liikkuvat suurimmat summat ja isoimmat konnat.

Veijo Eskelinen
Porvoon
Perussuomalaiset

Politiikkaa maidolla
Valtakunnan ”maitopoika” Matti nosti melkoisen
hulabaloon ilmoittaessaan
vaihtavansa maitokauppaa,
koska valikoimasta oli poistettu Matin haluama maidontoimittaja.
Tosin siihenkin liittyy
hauska yksityiskohta. Vielä
tammikuussa Matti ilmoitti
lehtitietojen mukaan ajelevansa Nurmijärveltä kauppaan Vantaalle Jumboon
ja Myyrmanniin, eikä suinkaan Klaukkalan lähikauppaan!
Olisiko tässä jonkinlaista äänestäjien kosiskelua?
Ei kai pääministeri sentään
sellaiseen alistuisi? No, joka

tapauksessa asiakashan on
aina oikeassa ja voi äänestää jaloillaan. Onko tämä
tärkein asia mihin maan
pääministerin tulee puuttua,
siitä voidaan olla montaa
mieltä. Ahtaajien lakossa
oli kuitenkin paljon suuremmista rahoista kysymys.
Se ei kuitenkaan paljon pääministeriä hetkauttanut!
Varmasti eivät ne, pääasiassa Etelä-Suomen yli tuhat maidontuottajaa, jotka
toimittavat Arla-Ingmannille maitonsa, ole kovinkaan
ylpeitä Matista. Kun ArlaIngmannin maito tuotetaan,
pakataan ja kuljetetaan
suomalaisella työvoimalla,

on kysymys vain siitä, kuka
käärii mahdolliset voitot.
Valio on aikanaan ”syönyt” lähes kaikki pienet
meijerit, joten kilpailu on
ollut lähes olematonta. Kun
erään ”kännykkäisä” pääministerin painostuksella
aikanaan päädyttiin EU:n
jäseneksi, samalla avattiin
mahdollisuudet myöskin
eurooppalaiselle markkinakilpailulle Suomessa.
Suomi on saanut tuon
päätöksen
seurauksena
Lidlit, Bauhausit, Ikeat ja
monet muut eurooppalaiset mukaan kilpailemaan
meidän suomalaisten kulutuseuroista. Myöskin Arla-

Ingman pyrkii saamaan
Suomeen lisää meijereitä,
joka tietysti tietää myöskin
lisää työpaikkoja suomalaisille.
Samalla tosin, niin Valio,
Sokos ja monet muut suomalaisﬁrmat ovat pyrkineet
löytämään markkinarakoa
ainakin naapurimaista.
Ei Suomi voi olla suljettu markkina-alue yksipuolisesti, vaikka pääministeri
ehkä niin kuvittelee. Jos
suomalainen yritys ei kilpailussa pärjää, siihen on vain
tyydyttävä, niin surullista
kuin se onkin

Reijo Ojennus
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Koti, uskonto, isänmaa

Suomen maataloutta
puolustettava

Perussuomalaisena ihmettelen nykymenoa Suomenmaassa, jossa isänmaallisuuteen liitetään käsite
rasismi kun puhutaan järkevästi hoidetusta maahanmuuttopolitiikasta. Kyse
taitaa olla hallituspuolueiden pyrkimyksestä kääntää
huomio pois polttavista kysymyksistä, kuten pahenevasta työttömyydestä ja
holtittomasta lainanotosta.
AKT:n lakon aikana hallitus
pysyi täysin hiljaa, mitä nyt
pääministeri sanaili jotain
ympäripyöreää.
Isänmaallisuus, mitä se
on? Virolaiset, sukulaisemme, kohtaavat talouskriisin
yhteisellä panostuksella, ei
ylenmääräisellä lainanotolla. Heillä on 50 vuoden kokemus vieraan vallan alaisuudesta. Virolla on samanlainen kohtalo kuin meillä
suomalaisillakin,
satoja
vuosia milloin kuningaskunnan ja milloin keisarikunnan alaisina. Kuitenkin
viimeisin kausi kommunistisen vallan alaisuudessa vahvisti heidän omaa itsenäistä
identiteettiään selvästi vahvemmaksi mitä meillä on.
Norjalaisten isänmaallisuus on ilmiselvää. Ruotsalaiset osaavat tehdä omia
ratkaisuja ja pyrkivät säilyttämään tasa-arvoisen

Taas alkavat vaalit lähestyä kovaa vauhtia ja jokainen
puolue petaa paikkaansa sen kun kerkeää, taas alkaa
maataloudelle kavereita löytymään. Maatalous on viimeisen hallituskauden aikana saanut päihinsä niin tukipolitiikassa kuin myös markkinataloudessa.
Koko EU:ssa erityisesti maidon hinta on mennyt kuralle, joka saikin eurooppalaiset ja suomalaiset maidontuottajat kimpaantumaan, ja todellakin syystä, eipä ole
Suomessa näkynyt palkankorotusta viljelijöille, pikemminkin palkan alennusta joka sektorilla.
Suomalainen maatalous tulee olemaan vaakalaudalla
moneen otteeseen tulevaisuudessa, sitoumuskaudet katkeavat lfa ja ympäristötuissa sekä 141-tuki tulee kokemaan päätöksensä. Mielestäni suomalainen maatalous
tarvitsee vihdoin järjellisen maatalouspolitiikan, joka
pitää todella huolen nykyisestä tuotannosta ja sen jatkuvuudesta. Euroopan unionissa on ymmärrettävä, ettei
meitä voi joka asiassa asettaa vastakkain tehokkaampien
maiden kanssa.
Tärkeä seikka tulevaisuudessa on myös saada tasapainoiset markkinat EU:ssa, nyt maat kilpailevat keskenään muun muassa valuuttakurssien voimalla, monet
ei-euromaat ovat vahvassa asemassa euromaita vastaan
ja se näkyy Suomessakin ruotsalaisena maitona.
Suomen maatalous tulee tällä vuosikymmenellä kokemaan myös uuden toimialan vahvistumisen, bioenergian, pidän tätä hyvin tärkeänä osana tulevaisuutta jos
maatalouden suuntaus jatkuu nykyisellään. Jos maatalous todella halutaan Suomessa pitää, niin olisi mielestäni aika puolueiden vihdoinkin ottaa se tosissaan
ja pidettävä siitä myös vaalien välillä kiinni, saanen
huomauttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että
harjoitettava maatalouspolitiikka turvaa aktiivitilojen
toiminnan kannattavuuden, viljelijöiden nousevan tulokehityksen ja mahdollistaa kotimaisiin raaka-aineisiin
perustuvien elintarvikkeiden tuotantomäärien säilyttämisen nykytasolla.
Nyt on pakko ihmetellä, että mitä tästä on toteutunut. Toiminnan kannattavuus ei ainakaan ole kohentunut sitten vuoden 2007 eikä yhteiset maatalousmarkkinat ole olleet Suomelle kovin suotuisia. Viljelijöiden
tulokehitys on ollut viime vuosina myös laskeva, tuottajahinnat ovat olleet melkein kaikilla sektorilla laskevat
ja kustannuksissa on ollut nousupaineita, joten todellista
yrittäjätuloa voi vaan kuvitella.
Miten voidaan sanoa hallituksen onnistuneen tuotantomäärien säilyttämisessä nykytasolla, tuotantomäärät ovat ylituotannollisia ja ylituotannon lisääntymiselle
ei ole tuntunut löytyvän minkään näköistä rajaa. Lisäksi
ohjelmassa on tällainen katkelma: Maatilataloutta kehitetään perheviljelmäpohjaisena tavoitteena tuottavuuden
nostaminen ja elinkeinon kilpailukyvyn paraneminen.
Milloin pyritään turvaamaan maatilojen kannattavuutta siten että nämä perheviljelmät säilyvät jatkossakin, eikä päästetä maatilojen määrää puolittumaan vuoteen 2020 mennessä, kuten ennusteet kertovat?

suomalaisiin eriarvoisuuden
oikeutuksen? Näin on jos
edes esitetään ajatus, että
omaan kuntaan pyritään
kalastelemaan vain varakkaita veronmaksajia.
Se, että käsitteet koti,
uskonto ja isänmaa ovat
itselleni tärkeitä johtuu lapsuudesta. Kotini on kuusilapsinen pienviljelijäkoti.
Työnteko ja rehellisyys olivat kotoa saadut kasvatusperiaatteet.
Kummitätini ja – setäni
olivat partioliikeaktiiveja,
joten heidän ansiostaan minulla oli partiopuku ja tarvittavat varusteet. Kuitenkin
lapsen ja nuoren kasvuun
vaikutti vahvasti partioperiaatteet. Juuri harrastuksilla
kodin lisäksi on suuri merkitys siihen minkälaisen arvopohjan kasvava saa.
Perussuomalaisia väitetään populisteiksi. Minusta juuri puolueemme nojaa
vahvasti suomalaisiin juuriin, joita juuri nuoret etsivät. Perusrakenteita, joka
on muuta kuin raha ja tavara. Suomi on pohjoismainen kansallisvaltio, jossa
tunnetaan vastuu jokaisesta
lähimmäisestä.

yhteiskunnan. Ruotsissa ei
ole ruokajonoja kuten meil-

lä. Onko 200 vuota Venäjän vallan alla juurruttanut

Anita Koivu
perussuomalainen
valtuutettu

Unohdetun kansan puolesta
Politiikassa totunnaisista
syistä jää vähälle huomiolle suuri joukko kansalaisryhmiä, jotka unohtuvat
tai joiden asiaa hoidetaan
vain nimeksi. Tällaisia
ryhmiä nykyaikana ovat
mm. eläkeläiset, opiskelijat, pienituloiset, työttömät
sekä omaa työtään tekevät
yrittäjät. Hämmästellä voi
vielä sitä, että veteraanienkaan asema ei ole riittävän
kehuttava. Heitähän on yli
60000 henkilöä.
Nykyinen hallitus jopa
vähättelee näitä vähäosaisia ryhmiä. Vaalien väliaikapuheeksi ja lupausten
varaan on jäänyt köyhyyden poistaminen tai näiden
ryhmien tulotason nostaminen on jäänyt toisarvoiseen asemaan. Silloin kun
puhutaan näiden ryhmien
tulotason nostosta, raha
loppuu tai sitä ei ole lainkaan. Rahaa kyllä uppoaa
EU-laskuihin ja optiomil-

jonääreiden kassoihin sekä
muuhun kasinotalouteen.
Ja näin köyhä kansa unohtuu miltei täysin.
Nyt kuitenkin tiedostetaan, että Suomessa on
köyhyysrajan alapuolella
on jopa 700.000 pienituloista, kuten edellä olen
maininnut.
Missä on vika? Vika voidaan tunnistaa helposti. Sen
löydämme kun katseemme
käännämme nyky-hallituksen suuntaan ja sen toimintaan. EU:n tiimellyksessä
kotimaan asiat ja ongelmat
ovat jääneet vähälle huomiolle. Nyt tarvitsemme näkyvän kurssin muutoksen. Sen
myötä uskon, että, saataisiin
parempia tuloksia ”unohdetun kansan” etuihin. Asioiden siirtäminen seuraavan
hallituksen kontolle ei ole
hyvää asioiden hoitoa.
Nykyistä hallituspolitiikkaa on häirinnyt erilaiset skandaalit, kuten julki

tulleet romanssit, vaalirahasotkut ja niiden jälkimainingit, vähäosaisten vähättelyt,
päättämättömyydet asioiden siirtämisestä seuraavan
eduskunnan ja hallituksen
ratkottaviksi ja nyt vellova
maahanmuuttopolitiikan
jopa näköalattomuus.
Mielestäni hallituksen ja
myös istuvan eduskunnankin on kyettävä viimeiseen
päivään asti tekemään lainsäädäntötyötä. Sitä vartenhan kansanedustajatkin on
valittu, mutta nyt näyttää
siltä, että enemmän vastuun
pakoilijoita kuin vastuun
kantajia. Tämä piirre näkyy
myös täällä Pohjois-Karjalassakin ihan selvästi.
Tulevaisuudessa
tarvitsemme rohkeita otteita,
jotta ”käyhän ja unohdetun kansan” ääni saataisiin
kuuluviin korviin ja että
tämän väestön osan ääni,
mielipide saataisiin otettua
paremmin huomioon lain-

säädäntö- ja hallitustyössä
vuoden päästä pidettävien
eduskuntavaalien jälkeen.
Nyt hallitus on Vireiden vanki esim. energiapolitiikassa. Vihreä puolue
on höyrähtänyt ylenpalttiseen luonnonsuojelijoiden
linnakkeeksi. Kesäkuussa
pääministerin ja Keskustan
puheenjohtajan vaihtumisen myötä hallitus toimii
vajaalla teholla ja se toimii
kuin virkamieshallitus konsanaan. Päättämättömyys
jopa eripuraisuus ja asioiden siirtäminen tulevien
eduskuntavaalien jälkeiseen
aikaan ovat sillä tämän
myötä agendalla. Merkit
viittaavat siihen.
Niinpä kysynkin, kuka tai ketkä puolustavat
”Unohdetun kansan asiaa”?

Kauko-Pekka Moilanen
ex-kunnanjohtaja,
hallintotieteiden
kandidaatti

Tommi Vainiotalo
Laitila

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

Lahden tuottavuusohjelma
hajanainen ja puutteellisesti
valmisteltu

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

Lahden kaupungin tuottavuusohjelma käsitellään
kaupunginvaltuustossa huhtikuun 12. päivänä. Lahden
Perussuomalaiset ry:n mielestä virkamiestyönä valmisteltu ohjelma on hajanainen
ja siitä puuttuu monilta osin
käytännön toimenpiteet ja
tulosvaikutuslaskelmat.
Tällaisen puiteohjelman
hyväksyessään kaupunginvaltuusto antaa avoimen
valtakirjan virkakoneistolle
tietämättä mitä käytännön
toimia on tulossa. Tätä ei voi
pitää hyväksyttävänä, koska
valtuusto viime kädessä vastaa ohjelman vaikutuksista.
Perussuomalaiset toivovat, että ennen valtuustokäsittelyä valtuustoryhmät
pääsevät sopimukseen ohjelman palauttamisesta uudelleen valmistelua varten.

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)

Sosiaaliasiamiehen
toimen lakkautus
Lahden kaupunki on luopumassa omasta sosiaaliasiamiehen toimesta ja aikoo ostaa palvelut Itä-Uudenmaan
sosiaalialan osaamiskeskus
Versolta. Tätä ulkoistamista Lahden Perussuomalaiset
ry ei hyväksy.
Lahden Perussuomalaiset ry paheksuu Lahden

Reumasairaalan alasajo
tuomittavaa

vana. Suomi menettää
merkittävän osaamiskeskuksen hajauttamalla
Reuman toiminnot.
Konkurssin jälkeen
Reuman omistuspohjaa
olisi tullut laajentaa ja
kehittää Reumasta reuma-, lihas- ja liikuntaelinsairauksien sairaala
ja tutkimuskeskus, joka
olisi tullut liittää jonkin
yliopistollisen keskussairaalan osastoksi.
Valtioneuvoston
epäämää kahden miljoonan väliaikaispanostus
olisi antanut aikaa uuden
toimintasuunnan kehittämiseen. Kustannukset
muodostuvat huomattavasti suuremmiksi, kun
reumanhoidon organisaatio, potilaat ja osaava
henkilökunta hajautetaan ja pystytetään toinen järjestelmä Reuman
tilalle.
Lahden Perussuomalaiset ry pitää Reuman
alasajoa pelinä, jossa pelataan toisen sairaalan
eduksi reumapotilaiden
kustannuksella.

Lahden Perussuomalaiset ry
pitää Heinolassa sijaitsevan
valtakunnallisen reumasairaalan alasajoa tuomitta-

Lahden
Perussuomalaiset ry:n
kevätvuosikokouksen
kannanotto 30.3.2010

sosiaaliasiamiehen toimen
lakkautussuunnitelmia.
Sosiaaliasiamies on toiminut tehtävissään kuntalaisten etua vaalien ja hänen
raporttinsa on puuttunut
asiantuntevasti sosiaali- ja
terveystoimen epäkohtiin.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on auttaa kunnan
sosiaalihuollon asiakkaita
näiden oikeuksien turvaamisessa. Työn onnistuminen
edellyttää lähipalvelua.
Toimen lakkauttamista
perustellaan sosiaaliasiamiehen riippumattomuudella ja siten viran tulisi
olla Lahden kaupungin
organisaation ulkopuolella. Sosiaalialan asiakasedut
kuitenkin täyttyvät parhaiten, kun sosiaaliasiamies
on mahdollisimman lähellä
sitä organisaatiota, jonka
asiakkaiden puolesta hän
toimii. Tämä vuoksi Lahden Perussuomalaiset ry
haluaa säilyttää asiamiehen
toimen kaupungin omassa
organisaatiossa.

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

Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avustaja:
Marketta Tjäder, (09) 432 4165
marketta.tjader@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

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

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

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

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 040-775 1757
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa

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

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

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

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

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

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

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

■ LYHYET
Afganistaniin 5.5 miljoonaa euroa lisää, ilmankos
suomalaiseen reumasairaalaan Heinolassa ei kahta miljoonaa enää riittänytkään. Hyvä Suomen
hallitus!
Aasillakin on häntä

Sitä ollaan nyt siinä EU:ssa jota Pertti Salolainen
kehui aikoinaan TVssa. Että ruoan hinta halpuu.
Epäilin kyllä suuresti. Kun kyseessä oli kokoomuksen edustaja. Enkä suotta.
Oiva Luiskala, Kaamanen

Meidän maksuosuutta lisätään kun piilokabinetit
suunnittelee varaministereitä. Eduskunnasta puuttuu ministereitä istunnoista, koska ministerit ovat
eu-matkalla, hakemassa järkeä eurooppalaisilta
viisailta. Tämähän meiltä käy, kun oma järki ei
riitä. Maksakaamme tästä mitä herrat päättää.
EO

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

