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Maailma Kylässä,
Perussuomalaiset mukana

Kansainvälinen rikollisuus
rajähtänyt käsiin

Perussuomalaiset olivat toista kertaa mukana
Maailma Kylässä -festivaaleilla, jotka järjestettiin
29.-30.5. Helsingin rautatientorilla ja Kaisaniemen puistossa.

Kun rajojemme valvonta on EU:n myötä löystynyt, on
kansainvälisen rikollisuuden määrä maassamme räjähtänyt käsiin. Tämä näkyy muun muassa lisääntyneenä
mökki- ja asuntomurtojen määränä, toteaa vanhempi
konstaapeli Reijo Hongisto.
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Oikeutta Eläkeläisille ry:n ylläpitämässä Lomakeskus Rauhalassa järjestetään heinäkuun lopulla
Perussuomalaisten oma viikonloppu. Vielä on
tilaa samanhenkisille.
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Hölmöläiset hallituksessa
Valoa kannettiin pussilla sisään ja pimeyttä paluumatkalla pussilla talosta ulos.
Valoa ei sillä konstilla tullut,
mutta sitten Hölmölän kylä
sai vieraan nimeltä Matti.
Mies katseli hölmöläisten
touhua ja kehotti heitä tekemään seiniin ikkunoita
valon saamiseksi mökkiin.
Hölmöläiset ihastuivat ikkunoihin ja päättivät tehdä
seinät täyteen ikkunoita,
jolloin tupa romahti.
Tämä on vanha tarina
hölmöläisistä, jota voi verrata nykyiseen valtion ja kuntatalouden hoitoon kepun
johdolla. Matti on meilläkin
pääministerinä, ja hänen aikanaan on kannettu rahaa
pärekoreilla pois Suomesta
oman maan vain kurjistuessa.

Hölmöläiset ovat hallituksessa ja rakentelevat sieltä käsin
ikkunoita kaupunkeihin ja
kuntiin. Olemme saaneet tiedotusvälineistä lukea, miten
maamme kuntien talous on
romahtanut. Matti se vain
levittelee käsiään ja muisti
palailee pätkittäin kuin Turhapurolla konsanaan.
Hölmöläisten touhua
kouluissa
Opettajien opetusvelvollisuutta laajennetaan draamaan sekä etiikkaan ja
ruotsin kielen opetusta aikaistetaan. Etiikka on jo
meillä opetussuunnitelmassa nimeltä uskonnonopetus
ja draamaa on jo äidinkielenkursseilla. Uusia aineita

■ PUOLUESIHTEERI

ei tarvita ja ruotsin pitäisi
olla valinnainen kieli.
Erityisopettajien virkojen
alasajo ei tuo säästöjä kuntiin. Käytösongelmaiset ja
oppimisvaikeuksista kärsivät
lapset integroidaan yleisopetusluokkiin. He olivat ennen
erityisluokilla (tarkkiksella) erityisopettajien hyvässä
opetuksessa. Yleisopetusluokissa opetus kärsii pahoin
kurin ja järjestyksen romahdettua. Opettajien aika ei riitä käytösongelmaisten riittävään holhoukseen suurissa
yleisopetusluokissa.
Toinen
kärsijäryhmä
ovat heikommin oppivat oppilaat, jotka olivat yleisopetusluokissa jo vanhassa systeemissä. Myös nämä lapset
putoavat pois opetuksen

rattailta, koska opetusajan
vievät käytösongelmaiset
”tarkkis”-lapset, jotka siirretään yleisopetusluokkiin.
Lopputulos on, että molemmat ryhmät kärsivät opetuksen puutteesta. Ratkaisuksi
tarjotaan luokkakokojen
pienentämistä tarpeen vaatiessa. Tämä taas lisää kustannuksia ja on kuin kantaisi
pimeyttä säkissä ulos.
Monen kunnan tupa on
jo romahtanut
Kuntia yhdistettäessä esimerkiksi koulutoimenjohtajia,
kunnanjohtajia ja rakennustarkastajia ei voida irtisanoa
viiteen vuoteen, vaikka töitä
ei olisi edes yhdelle henkilölle. Kuntien yhdistäminen ei

tuonut säästöjä vaan lisää kuluja ja palvelut heikkenivät.
Terveyskeskuksia vuodeosastoineen lopetetaan
säästösyistä, potilaat siirretään yksityispuolelle. Potilaat eivät katoa mihinkään,
vaan terveyskeskuslääkärien joskus osaksi omistamat
yksityispuolen terveydenhoitopisteet lyövät karvaisia käsiään yhteen ja nauravat saatuaan useita kärpäsiä
yhdellä iskulla omaan lompakkoonsa. Kunnan mökki
vain kaatuu, kun rahat loppuvat kirstuista ja säästöt
osoittautuvat menoiksi.
Valinnan paikka
Äänestäjille
seuraavissa
eduskuntavaaleissa on to-

dellinen vaihtoehto vanhojen suurten puolueiden hölmöilyyn.
Perussuomalaiset laittavat asiat taas oikeille raiteille saatuaan rökälevoiton
tulevissa eduskuntavaaleissa, ja ihmiset saavat verorahoilleen todellista vastinetta.
Säästöt kuntiin ja valtiontalouteen löytyvät varmasti ja
tuvassa on valoa ilman romahtamisen vaaraa.
Mitä pääministeri Matti hölmöillä neuvoillaan on
kunnissa ja valtiossa romahduttanut, sen Perussuomalaiset korjaavat.
Kepun aika on ohi Suomessa. Vanha on mennyttä
ja uusi on tilalle tuleva, sen
näyttävät jo kannatusgallupitkin.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Teemana köyhyys
Kuluvaa vuotta vietetään
EU:ssa köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen
torjunnan teemavuotena.
Sen tavoitteissa korostuvat
oikeus ihmisarvoiseen elämään ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Arvokkaita
tavoitteita. Epäilemättä teemavuoden tapahtumat tuottavat asiasta ainakin paljon
puhetta. Syntyykö muuta,
jää nähtäväksi.
Puheissa suomalaista
köyhyyttä on torjuttu aiemminkin. Aikoinaan ns.
Nälkäryhmä esitti, että vuoden 1999 eduskuntavaalien
jälkeisen hallituksen tulisi

laatia ohjelma köyhyyden
torjumiseksi. Esitys toteutuikin Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa. Köyhyys
on kaiketi mainittu kaikissa

”Vähäosaisen tilaa ei pelkillä
puheilla paranneta.”
myöhemmissäkin hallitusohjelmissa.
2000-luvun alussa räätälöitiin köyhyyspaketteja,
joilla pyrittiin kohdistamaan apu kaikkein heikoimmassa asemassa ole-
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2005 ja 2006. Köyhyyspaketit olivat kuitenkin mittakaavaltaan sitä luokkaa,
ettei niillä juuri köyhyyttä
helpotettu.
Viimeksi kovat odotukset kohdistuivat valtioneu-

voston vuonna 2007 asettamaan Sata-komiteaan,
jonka tehtävänä oli laatia
hallitusohjelman mukaisesti ehdotus sosiaaliturvan
kokonaisuudistuksesta.
Hallitusohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena oli työn kannustavuuden
parantaminen, köyhyyden
vähentäminen sekä riittävän perusturvan tason
turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Komitean
loppumietinnössä köyhyyden torjuminen ei esiinny
keskeisenä päämääränä.
Tarpeellista on, että köyhyydestä puhutaan, mutta
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vähäosaisen tilaa ei pelkillä
puheilla paranneta. Riittäviä konkreettisia toimia
tarvitaan ja jotta niihin
päästäisiin, täytyisi löytyä niitä jotka kuuntelevat ja ovat valmiita
tekoihin. Tilausta on.
Jo joutui armas aika
Suvivirren sanoihin kiteytyy useimmilla meillä vahvoja muistoja kouluajoilta.
Kevätjuhlan tunnelmaan
pääsen itsekin yhä mukaan
vanhemman roolissa. On
sykähdyttävää tajuta, miten nopeasti kaikki onkaan

käynyt, äsken vielä pieni
koululainen on valmistunut. Takana on vaativa uurastus, edessä kesä, vapaus,
armeija, opiskelu, elämä.
Toivon kaikkea hyvää Suomen nuorille.
Vaikka koulut olisi jo
käytynä, suvivirsi on hyvä
kesäajatuksiin virittäjä elämänkoululaisellekin. Annetaan soida.

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
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Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman
aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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Eduskunnassa sanottua
”Nyt käsittelyssä olevan kertomuksen mukaan Valtiontalouden tarkastusvirasto voi pyytää harkintansa mukaan pelkästään ilmoitusvelvollisilta itseltään
lisätietoja ja selvityksiä ilmoituksen oikeellisuuden
ja riittävyyden tarkistamisessa. Nykyisen lain mukaan tarkastusvirastolla ei siis ole lainkaan oikeutta
pyytää ilmoituksen oikeellisuuden tarkastamiseksi
selvityksiä ja lisätietoja kolmansilta tahoilta. Eli tarkastusvirastolla ei ole oikeuksia vaatia tai kerätä
niin kutsuttuja vertailutietoja.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 27.5.2010

”Pääministeri Vanhasen kakkoshallituksen ohjelmassa todetaan sanatarkasti: ’Harjoitettava maatalouspolitiikka turvaa aktiivitilojen toiminnan
kannattavuuden, viljelijöiden nousevan’ – siis nousevan – ’tulokehityksen ja mahdollistaa kotimaisiin
raaka-aineisiin perustuvien elintarvikkeiden tuotantomäärien säilymisen nykytasolla. -- Maataloutta kehitetään perheviljelmäpohjaisena tavoitteena
tuottavuuden nostaminen ja elinkeinon, kilpailukyvyn paraneminen.’ Näin optimistisesti ohjelmassa.”

Raimo Vistbacka 27.5.2010

Menestys ennen työtä?
Menestys ennen työtä tulee vain
sanakirjassa. Perussuomalaisten
gallup-kannatus on noussut kaikkien
aikojen ennätyslukemiin. Siitä ei pidä
riehaantua, mutta siitä näkee, että
linjallamme on kysyntää.
Gallupeista vaalivoittoon
on vielä matkaa. Nyt on
tehtävä raa’asti kenttätyötä.
On oltava syvällä kansan
keskuudessa. Tämä on meidän tehtävämme. Perussuomalaisten ehdokasasettelu
on paria poikkeusta lukuun
ottamatta sujunut hyvin.
Edellytän, että ehdokasasettelut eri puolilla
maata saatetaan loppuun
rakentavassa ja puolueen
kokonaisedun huomioivassa hengessä. Puoluesihteeri Ossi Sandvik on näissä

asioissa alati käytettävissä
ja hänellä on tukeni. Poliittinen johtajuus edellyttää
joskus kipeitäkin päätöksiä.
Ne tehdään.
Rohkaisen kenttäväkeä
ja jäsenistöä kovaan vaalitaisteluun, sillä vastustus
menestyksemme
myötä
kasvaa. Myös rapa lentää.
Nyt pitää vyöttää kupeet ja
olla vahva. Jokaista jäsentä
ja kannattajaa tarvitaan.
Kaikki eivät voi olla ehdokkaina, mutta kaikkia tarvitaan vaalivoiton savuttami-

seen. Jokainen hyvä idea on
vietävä eteenpäin ja jokaisella ehdokkaalla on oltava tukiryhmä. Ole avuksi,
autat myös omaa asiaasi.
Vaalit voitetaan äänillä!
RKP:n Wahlroos
Suuren rahan ökyporvari Nalle Wahlroos esitteli
vastenmielistä maailmankuvaansa arvovaltaisessa
Financial Timesissa viime
maanantaina. Köyhät ja yksinhuoltajat saivat kyytiä.
Tämä mies vetää RKP:ssa
työryhmää! Stefan Wallin
ja RKP ovat mielellään olleet ohjeistamassa Perussuomalaisia milloin missäkin asiassa. Nyt Wallin saa
selittää Nallen nasautuksia,
eikä kyseessä ole mikään
varavaravaramies vaan yksi kansakuntamme kerman
kuorijoista. Sama mies on
rahoittanut Kokoomusta

- koko mustaa on kokoomuksenkin parhaat kaverit.
Perussuomalaiset eivät
herjaa vaikeuksissa olevia
kansalaisia. Me teemme
työtä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Jokainen ihminen ja jokainen
ihminen on arvokas!
Poriin
Perussuomalaisten puolueneuvosto kokoontuu Porissa elokuun puolivälissä.
Lähde mukaan tekemään
poliittista historiaa. Kokouksesta tulee ikimuistoinen.
Ole mukana, anna äänesi
kuulua.
Yhteishenki syntyy yhdessä olemisesta ja yhteisistä tavoitteista. Poriin
saamme myös vieraita yhteistyökumppaneistamme
Euroopan Parlamentista.
Tule tutustumaan. Porissa
tavataan.

”Veroviranomaisilta saamieni tietojen mukaan invalidivähennystä saa valtionverotuksen ansiotuloista tai kunnallisverotuksessa tuloverosta. Invalidivähennysoikeus verotuksessa löytyy myös tuhansilta eläkeläisiltä, mutta koska he eivät yleensä saa
eläkkeensä lisäksi ansiotuloja, eivät he myöskään
hyödy mahdollisesta invalidivähennysoikeudestaan.
Käytännössä kaikkein köyhimmät invalidit jäävät
ilman vähennystä, kun taas ansiotuloa nauttivat sen
saavat käyttöönsä.”

Pentti Oinonen 20.5.2010

”Olen itse ollut näitten kaiken näköisten inarinsaamelaisten, vuoristo-, tunturikolttien kanssa, ja
sitten mennään kokonaan toiselle puolelle, Venäjän
puolelle. Valitettavasti vaan on niin, että nyt kun
on ruotsinkielinen Ylen kautta tuleva aamu-tv, niin
eivät nämä pienet vähemmistöt Suomessa vertaa itseään suomalaisiin vaan suomenruotsalaisten etuoikeuksiin. He kokevat aina itsensä sorretuiksi justiin
ruotsin kielen takia, kun yksi porukka on saanut
kauheat etuoikeudet, mutta muut ovat tavallaan
niin kuin sorretussa asemassa.”

Pertti Virtanen 19.5.2010

”Ydinvoima ja sen käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat saasteet ovat valtava turvallisuus- ja terveysuhka, eivät vain kolmanteen tai neljänteen sukupolveen
vaan tuhansiin sukupolviin asti. Ei ydinvoiman rakentaja, rakennuttaja tai vakuutusyhtiö vastaa suurista
tuhoista, vaan me kaikki tavalliset kansalaiset. Olisi
aivan oikein, että kaikkien ydinvoimasta päättävien
kansanedustajien nimet kirjoitettaisiin ydinsaastesäiliöiden kylkiin ja näin tulevien sukupolvien tietoon.”

Pietari Jääskeläinen 18.5.2010

Nettisivuillamme kysyttiin:

Hyväksytkö Kreikan tukipaketin?
EI

60,1 %

(1284 ääntä)

KYLLÄ

39,9 %

(852 ääntä)

PerusSuomalainen 9/2010 ilmestyy

2.7.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
perjantaina 18.6.2010.
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Perussuomalaisten kannatus huippulukemissa
Uusimman Yle Uutisten Taloustutkimuksella teettämän puoluekannatusmittauksen mukaan Perussuomalaisten nousukiito on ampaissut taivaalle
raketin lailla.
Kannatus näyttää nyt huimaa lukemaa 9,6 prosenttia, jossa on eroa aikaisempaan mittaukseen
lähes kaksi prosenttiyksikköä ja on samalla kor-

Turvapaikkaa hakevien
EU-kansalaisten vastaanottopalveluja rajoitetaan

keampi kuin Perussuomalaisten kannatus milloinkaan ennen. Kannatuksemme on nyt hyvin lähellä
Vihreiden 10,3 prosentin vastaavaa.
Mielenkiintoista on myös, että samalla kun Perussuomalaisten kannatus on räjähtänyt käsiin, on
Keskustan kannatus romahtanut edellisestä mittauksesta kahden prosenttiyksikön verran.

Soini Suomessa arv

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden EU-kansalaisten oikeutta vastaanoton palveluihin rajoitetaan. Lakimuutoksella pyritään vähentämään Euroopan unionin kansalaisten tekemiä turhia turvapaikkahakemuksia. Eduskunnan hallintovaliokunta
hyväksyi asiaa koskevan mietinnön torstaina 3.6.
Lain muutoksen jälkeen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet EU-kansalaiset saavat jäädä
vastaanottokeskukseen enintään seitsemäksi päiväksi sillä aikaa kun viranomaiset järjestävät heille kotimatkaa. Kielteinen päätös tehdään nykyisin
nopeutetussa käsittelyssä muutamassa päivässä,
mutta EU-maiden turvapaikanhakijat ovat silti
voineet tähän asti jatkaa asumistaan vastaanottokeskuksessa ja saada alennettua toimeentulotukea
kuukauden ajan.
Hallintovaliokunnan mielestä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ei tarvitsisi antaa toimeentulotukea rahana sinä aikana, kun he odottavat kotimatkan järjestämistä vastaanottokeskuksissa. Valiokunta haluaa myös, että lakimuutoksen
vaikutuksia seurataan tarkasti. Jos perusteettomien
turvapaikkahakemusten määrä ei vähene tai muutoksesta aiheutuu kunnille odottamattomia kustannuksia, on tilannetta tarkasteltava uudelleen.
Viime vuonna Suomesta haki turvapaikkaa
kahdeksansataa toisen EU-maan kansalaista. Suomen lisäksi turvapaikkahakemuksia on toisista EUmaista tullut yhtä paljon vain Belgiaan.
EU-maat pitävät lähtökohtaisesti kaikkia unioniin hyväksyttyjä maita omille kansalaisilleen turvallisina, mutta jokainen turvapaikkahakemus käsitellään silti erikseen. Eri maiden vastaanottopalveluissa
on eroja ja Suomen myöntämien etuuksien on arveltu houkuttelevan maahan perusteettomia turvapaikanhakijoita etenkin Romaniasta ja Bulgariasta.
Mietintöön sisältyy yksi vastalause, jonka ovat
jättäneet perussuomalaisten ja vasemmistoliiton
edustajat valiokunnassa.

Nettipiratismin tappiot 355
miljoonaa euroa vuodessa
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhdyn teettämä, nettipiratismiin keskittyvä poikkeuksellisen
laajalla yli 3000 haastattelun otannalla tehty Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometri osoittaa,
että 30 % nettipiraateista ostettaisiin laillisista
kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi.
Vähittäismyyntihinnoilla tämä merkitsee 355 miljoonan euron taloudellista vahinkoa vuodessa eli
lähestulkoon 1,5 miljardia vaalikaudessa.
Tuloksista ilmenee myös, että 16 prosentissa
kotitalouksista ladataan internetissä luvatta levitettyjä tiedostoja. Keskimääräinen latausmäärä
vuodessa on noin 380 kappaletta/kotitalous eli yhteensä 153,6 miljoonaa tiedostoa vuodessa. Eniten
lataavat nuoret, yli 50-vuotiaiden kotitalouksissa
ei ladata näitä käytännössä lainkaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Timo Soini ja hänen
europarlamenttiryhmänsä
(The Europe of Freedom
and Democracy group)
pitivät tiedotustilaisuuden
Helsingissä eduskunnan
Kansalaisinfossa torstaina
27.5.
Tiedotustilaisuus alkoi
EFD-ryhmän pääsihteerin
Emmanuel Bordezin alustuksella "True Finns in
Europe". Timo Soini puolestaan puhui aiheesta "My
Europe: 11 months in European Parliament - Euro
scepticism and the national sovereignty: impossible
equation?".

Soini palaa Suomeen
Soini jakoi ajatuksia työstään Euroopan parlamentissa ja ryhmänsä pääsihteerin Bordezin näkemyksestä Perussuomalaisista
EU-tasolla. EFD-ryhmästä
paikalla on myös Oumar
Doumbouya (LSA and the
human resources of the EFD
group). Hän on tekniikan
ihmisiä ja puhui hyvin suomea ollessaan täällä noin 15
vuotta sitten töissä. Oumar
Doumbouya alkoi puhua
suomea uudelleen Timon
tullessa mepiksi. Hänen mukaansa Timo on pärjännyt
EU:ssa hyvin. Nyt ongelma
on Timon lähtö pois ensi

keväänä, sillä ikävähän hyvää miestä tulee.
EU-yhteydet
korvaamattomia
Soini korosti, että puolueellemme EU-yhteydet ovat
korvaamattomia. Paljon
uutta tietoa saaneena Timo
Soini on terävässä kunnossa, kun hän palaa Suomen
eduskuntavaalitaistoon.
Soini opiskelee joka päivä
lisää asioita EU:sta. Kansa
haluaa kuulla totuuden ja
on kiinnostunut. Demokratia Suomessa on sitä,
että voidaan olla eri mieltä
asioista. Kansa sitten vaaleissa päättää äänestämällä.

Kansallinen suvereniteetti
yhdistää suomalaisia, eikä
Suomen valtiovaltaa saa
luovuttaa maamme rajojen
ulkopuolelle. Periaate on
yhtä vakava asia kuin kristinuskossa: Kristuksesta ei
voida tinkiä.
Valhe on alkanut
paljastua
- Meppityö on vaativaa.
Paljon pitää matkustaa ja
luoda suhteita eri sidosryhmien ja henkilöiden kanssa,
toteaa Timo.
- Meno on kuin toripululla: mennään kovaa vauhtia torin laidalta toiselle.
EU:n valhe on alkanut pal-
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Telekuuntelulla ihmiskauppaa vastaan
Rajavartiolaitos voi jatkossa käyttää televalvontaa ja telekuuntelua törkeän laittoman maahantulon ja siihen liittyvän ihmiskaupan esitutkinnassa. Rajavartiolaitos ei edelleenkään voi käyttää
rikostutkinnassa peitetoimintaa tai valeostoa.
Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 15.
kesäkuuta 2010.

Samalla laista karsittiin yhteisölainsäädännön
kanssa päällekkäistä sääntelyä ja lisättiin säännökset Suomen osallistumisesta nopean toiminnan rajajoukkoihin. Suomi voi jatkossa osallistua EU:n
rajaturvallisuusviraston Frontexin koordinoimiin
nopean toiminnan rajajoukkojen toimintaan ja tarvittaessa kutsua joukkoja Suomeen.

ovieraiden kera
Kirves on jo puun juurella
Tulivatko EU:n vaikeudet sinulle yllätyksenä?
EU ei ole demokratia vaan
byrokratia.
Euroopan unioni on
sekä taloudellisessa että
moraalisessa kriisissä. Talouskriisi näkyy etenkin
euroalueen kriisinä; tosiasiat ja teoria ovat törmänneet toisiinsa. Valheiden ja
virheiden seuraukset kaadetaan kansojen niskaan.

Kansanedustajaehdokkaat esille
puolueen lehdessä
Puolueen lehti tarjoaa kansanedustajaehdokkaille mahdollisuuden esitellä itsensä lehden sivuilla.
Lehtemme sivumäärä on kuitenkin rajallinen, joten
kirjoitusten merkkimäärä on rajoitettu 700 merkkiin (välilyöntien kera). Ylipitkiä kirjoituksia ei
julkaista. Toimitus päättää tekstien julkaisuajankohdasta.
Jos haluatte jaettavaksi sitä lehden numeroa,
jossa kirjoituksenne on, siitä maininta jutun lähettämisen yhteydessä. Lehtitilauksen yhteydessä on
ilmoitettava lähetyksen saajan nimi, toimitusosoite
ja puhelinnumero. Posti tai matkahuolto ottavat
yhteyttä puhelimitse lähetyksen saavuttua.
Lehtiä jakoon kesätilaisuuksissa

Sosialismi ja
integraatio
Euroopan Unioni muistuttaa entistä enemmän
edesmennyttä Neuvostoliittoa. Kun Neuvostoliitossa oli vaikeuksia, vaadittiin lisää sosialismia.
Kun EU:ssa on vaikeuksia, vaaditaan lisää integraatiota.
Tuloskin on ajan oloon
sama. Integraation syventäminen vie ensin harhaan
ja sitten hajoamiseen. Uskon, että Euroopan Unioni palaa talous- ja vapaakauppaliitoksi. Siinä on
sen tehtävä ja tulevaisuus.
Itsenäisyys ja
demokratia

jastua suomalaisille. Juhlat
alkavat olla loppu kun banaanit ja lakritsit on syöty
pöydästä. Tuppurainen on
ollut Tappuraisen takuumiehenä EU:ssa. Raha-asiat
ovat nyt täysin sekaisin.
Olo on kuin entisessä Neuvostoliitossa, jossa sanottiin
asioiden ollessa huonolla
tolalla: lisää sosialismia.
- Nyt EU:ssa sanotaan: lisää integraatiota. EU on
tuomittu epäonnistumaan,
kuten oli Neuvostoliittokin.
Demokratiavaje on EU:ssa
huutava, siellä vallitsee byrokratia.
Teksti: Harri Lindell
Kuvat: Jussi Niinistö

Eurooppa on hieno, perinteinen, kulttuurisesti
ja kansallisesti rikas alue.
Sen voima on ollut itsenäisissä ja demokraattisesti hallituissa kansoissa.
EU:n perustuslain läpirunnominen, kansanäänestysten mitätöiminen ja
Irlannin äänestyttäminen
kahteen kertaan samasta sopimuksesta oli EU:n
poliittisen moraalin konkurssi.
Näin omin silmin ja
koin omin korvin läntisen
maailman suurimman mielipidemuokkauksen Irlannissa paikan päällä. Kun
media unohtaa kriittisen
perustehtävänsä, ollaan
pehmeän diktatuurin tiel-

lä. Miksi kansalta kysytään,
kun vain yksi vastaus kelpaa?
Kansallinen
suvereniteetti
Yksi sinulta puuttuu ja sen
mukana kaikki.
Perussuomalaiset on osa
Vapaata ja Demokraattista
Eurooppa -ryhmää. Uskomme kansalliseen suvereniteettiin, joka merkitsee ja
tarkoittaa sitä, että vain ja
yksinomaan kansalla, joka
muodostaa muista kansoista erillisen kansakunnan on
ikuinen ja rajoittamaton oikeus vapaasti ja itsenäisesti
päättää kaikista omista asioistaan.
Siksi emme hyväksy
kansalle kuuluvan valtiovallan luovuttamista Euroopan unionille.
Suomessa on meneillään
perustuslain uudistamishanke, jossa esitetään, että
maininta Suomen EU-jäsenyydestä lisätään Suomen
perustuslakiin. Tämä on
häpeällistä ja tarpeetonta
nöyristelyä.
EU-eliitin tavoite
Euroopan unionin 2020
-asiakirjassa on paljon hyviä

ja kannatettaviakin tavoitteita. Voimme osaa niistä
kannattaa.
Asiakirjan
paras puoli on kuitenkin
se, että siinä selvästi paljastetaan ja tunnustetaan
EU-eliitin tavoite, suuntaus yhä suurempaan yhdentymiseen. Pisteet siitä,
vaikka linja on väärä.
Totuuden esiinmarssi
on kuitenkin alkanut. Euroopan eri kansat havahtuvat oman päätösvaltansa
rajoittamiseen ja alkavat
kysymään äänensä perään.
Todellinen demokratia on
mahdollista vain kansallisvaltioissa, ylikansallinen
demokratia on kangastus,
jossa tavalliselta ihmiseltä
ei kysytä mitään.
Kriittisyys kasvaa
Uskon, että kriittisyys nykytiellä olevaa EU:ta kohtaan Suomessa kasvaa.
Tulevaisuuden Eurooppa
on itsenäisten kansakuntien Eurooppa, joka muodostaa yhteisen talous- ja
vapaakauppa-alueen. Se
on minunkin Eurooppani.
Timo Soini eduskunnassa
EU-asioiden parlamentaarisessa yhteiskokouksessa.

Kaunis ja toivottavasti myös lämmin kesä on tulossa. Aktiiviset Perussuomalaiset ovat mukana
monissa kesätapahtumissa ympäri maan. Kesä on
hyvä aika tehdä politiikkaa ja näkyä äänestäjien
keskuudessa.
Puolueemme lehteä kannattaa jakaa näissä tilaisuuksissa. Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen ja pyydä lehtiä jaettavaksi tilaisuuksiin.
yhteydenotot mieluiten sähköpostitse, toki soittaakin saa. Seuraavan lehden tilaukset tarvitsen
viimeistään perjantaina 18.6.
Hyvää vaalimenestystä kaikille ehdokkaille.
Harri Lindell
päätoimittaja
harri.lindell@saunalahti.fi
puh. 040-7499362

Takuueläke pienituloisille
eläkeläisille
Pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa turvataan ottamalla käyttöön takuueläke.
Se maksetaan henkilöille, joiden kokonaiseläke
on pienempi kuin takuueläkkeen määrä. Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä,
työttömyyseläkettä tai etuutta maatalousyrittäjien
luopumistukijärjestelmästä, ja että hänen eläkkeensä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason.
Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa
kuukaudessa vuoden 2010 indeksitasossa. Eläkkeensaajan muut lakisääteiset eläkkeet vähentävät
kokonaisuudessaan takuueläkkeen määrää. Jos
vanhuuseläke on myönnetty varhennettuna vanhuuseläkkeenä, tehdään myös takuueläkkeeseen
varhennusvähennystä vastaava vähennys. Eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä takuueläke
otetaan tulona huomioon.
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Varsinais-Suomen värikäs pi
Liedon kunnantalolla pidetyssä Varsinais-Suomen piirikokouksessa valittiin piirin kaikki 17 kansanedustajaehdokasta. Kokouksen
vetäjinä toimivat Kyösti
Sjöman ja Marko Valkama.
Piirin puheenjohtaja Lauri
Heikkilä oli jääviyssyistä
vain tavallisena rivijäsenenä
kokouksessa.
Työvaliokunta ehdotti piirikokoukselle vain 16
ehdokkaan valintaa. Ajatuksena oli, että yksi paikka jätettäisiin täytettäväksi
myöhempään ajankohtaan,
ikään kuin mustalle hevoselle. Kokous äänesti asiasta,
äänin 21-13 kaikki 17 paikkaa päätettiin täyttää heti.
Pientä kädenvääntöä
Hyvässä hengessä tehtävää
vaalityötä pidettiin kokouspuheissa tärkeänä asiana,
lopputulos on kaikista ehdokkaista kiinni. Yhteinen
äänimäärä on kuitenkin se
ratkaiseva tekijä. Vaalityössä on tarkoitus käyttää hyväksi internettiä, erilaisissa
tilaisuuksissa mukana olemista pidettiin tärkeänä asiana. Nyt kaikkien on tehtävä rajusti vaalityötä hyvän
tuloksen saamiseksi.
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja kiitti osanottajia
hyvästä kokouksesta ja siitä,
ettei tarvinnut ihan tosissaan

Kokousväki keskusteli ja otti kantaa innokkaasti.

vääntää kättä asioista.
Mielestäni pitkään venyneessä kokouksessa väki
ainakin hieman harjoitteli
kädenvääntöä railakkailla puheenvuoroilla.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Sihteerinä tuttuun tapaan Iiris Peltomaa.

Piirin puheenjohtaja Lauri Heikkilä antoi välillä neuvoja
kokouksen puheenjohtajille.

Piirikokouksen julkilausuma:

Valtapuolueet sahaavat omaa oksaansa
Liki 30 vuotta vallankahvassa vuorotelleet kokoomus, keskusta ja SDP ovat
apupuolueineen ajaneet alas
suomalaista hyvinvointivaltiota, jonka sotaveteraanipolvi rakensi raskaalla uurastuksella sodan jälkeen,
jotta meillä veteraanien
lapsilla olisi paremmat elinolot. Tämän työn ovat onnettomilla tunaroinneillaan
tuhonneet valtapuolueidemme seteliselkärankaiset kansanedustajat.
Viimeisen 15 vuoden
aikana heillä on ollut käytössään uusi työkalu EU,
jolla on kätevästi voinut
lisätä kansamme ahdinkoa
ja pakottaa valtion ja kuntiemme taloutta yhä uusiin
säästötoimiin. Nämä säästöt näkyvät huonontuneina
sairaan- ja vanhustenhoidon
palveluina, jättikouluina
ja kuntaliitoksina. Nämä
muutokset sälyttävät lisää
taakkaa työssäkäyvien ja
lapsiperheiden harteille.
Muutokset heikentävät suomalaisten elintasoa ja ovat
rappioittaneet pohjoismaisen hyvinvointivaltion.
Viimeisin voimannäyttö
tämän EU-työkalun käytöstä on Kataisen ja Vanhasen
loistosijoituksena mainitsema Kreikan valtiontalouden pelastamiseksi tehty 1,6

Kokouksen vetäjinä toimivat Marko Valkama ja Kyösti
Sjöman.

miljardin euron tukipaketti,
jolla pelastettiin suomalaisten pelureiden, pankkien,
vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöiden Kreikkaan tekemät riskisijoitukset. Meidän perussuomalaisten mielestä näiden rahanahneiden
keinottelijoiden olisi ollut
aika saada kunnolla näpeilleen eikä heidän pelastamisekseen olisi tullut käyttää
maamme hupenevia verovaroja ja ulkomailta otettua
valtiontalouden velkaa.
Pidempiaikainen voimannäyttö EU-työkalun
käytöstä on sen mukanaan
tuoma velvoite suomalaisten
töiden EU-maiden välisestä
kilpailuttamisesta, jossa työt
voi teettää suomalaisen duunarin sijaan edullisemmin
ulkomaisella huonosti kou-

lutetulla tai kouluttamattomalla työvoimalla. Lisäetuna on, että kaikki kuntien
ja valtion verot voi tällöin
jättää surutta suomalaisella
työvoimalla toimivien yritysten maksettavaksi.
Tämä on viime kuukausina kansalle valjennut valtapuolueiden tukema täydellinen puhallus, jossa kyllä ennen pitkää kaatuu niin
kuntien kuin valtionkin talous. Ilmeisesti hallitusvastuussa olevissa kokoomuksessa, keskustassa, RKP:ssä
ja vihreissä ei ole yhtään
niin älykästä poliitikkoa,
että olisivat ymmärtäneet
säätää uudet lait, joilla näiden ulkomaisten yhtiöiden
ja niiden työntekijöiden tekemistä työurakoista maksettaisiin Suomen valtiolle

ja kunnille yhtälailla veroja
kuin kotimaisen työvoiman
ja yritysten tekemistä töistä.
Tulevissa eduskuntavaaleissa me perussuomalaiset
kansanedustajaehdokkaat
haastamme tämän lyhytnäköisen valtaeliittimme,
joka vielä eduskuntavaalien
lähestyessäkin sahaa omaa
oksaansa moottorisahalla.
Samaan aikaan maassa vallitsee kasvava työttömyys ja
nuorisotyöttömyys, joka on
kasvanut ennätyslukemiin.
Hallitusherrat ja -rouvat
ovat keskittyneet maailman
parantamiseen sen sijaan,
että huolehtisivat kotimaan
asiat ensin kuntoon. Tähän
asioiden hoitojärjestykseen
me perussuomalaiset eduskuntavaaliehdokkaat haluamme tuoda pikaisen korjauksen.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry on
tänään kevätkokouksessaan
asettanut 17 kansanedustajaehdokasta, jotka rupeavat
tekemään vaalityötään tavoitteenaan tavallisen Suomen kansalaisen elinolojen
parantaminen ja aseman turvaaminen yhdentyvän Euroopan mukanaan tuomissa
paineissa. Haastamme suuret puolueet teemalla "Tunnollinen poliitikko ajattelee
omaa kansaa ensin".
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irikokous

Jelena Sjöman ja Pertti Hannula esittelivät piirin tilit.

Täysi ehdokaslista
Varsinais-Suomessa
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirikokous
Liedossa 28.5.2010 asetti seuraavat 17 ehdokasta
kevään 2011 eduskuntavaaleihin:
- Elomaa Kike,
yrittäjä, röntgenhoitaja, Masku
- Haalisto Ilpo,
kasvatustieteiden maisteri, Nousiainen
- Hautamäki Antti,
sähköasentaja, Turku
- Heikkilä Lauri,
ﬁlosoﬁan tohtori, erikoistutkija, Marttila
- Hemanus Klaus,
yrittäjä, Salo
- Ketonen Tuija,
kotiäiti, yrittäjä, Loimaa
- Koskinen Erkki,
palomies, Turku
- Leivonen Sanna,
yrittäjä, Salo
- Lohela Maria,
projektipäällikkö, Turku
- Nummi Veijo,
kuorma-autonkuljettaja, Uusikaupunki
- Peltokorpi Sirke,
ajoneuvoasentaja, Raisio
- Rinne Seppo,
maanviljelijä, yrittäjä, Laitila
- Salminen Kari,
apulaisrehtori, Nousiainen
- Sjöholm Kimmo,
isännöitsijä, yrittäjä, Turku
- Suominen Anneli,
terv.huollon jalkojenhoitaja, Salo
- Yrjänäinen Kari,
linja-autonkuljettaja, Kaarina
- Äärelä Torsti,
teologian maisteri, kirkkoherra, Aura
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Huomio – katse pohjoiseen päin!
Aasian taloudellisen kasvun seurauksena pohjoisten Itämeren maiden
ja Aasian väliset merikuljetukset ovat lisääntyneet
merkittävästi. Vuodesta
2005 vuoteen 2008 lisäystä on ollut lähes 40%,
eikä loppua näy, sillä
YK:n taloustieteilijät ennustavat merikuljetusten
lisääntyvän edelleen noin
5-9 prosenttia vuodessa.
Samaan aikaan Aasian talouden kasvun kanssa myös maapallomme
ilmasto on lämmennyt.
Ilmaston lämpenemisen
myötä merten jääpeitteet
ohenevat ja jopa osittain
sulavat. Sulavat jäät ja
alati kehittyvä laivanrakennusteknologia mahdollistavat sen, että tulevaisuudessa esimerkiksi
Koillis- ja Luoteisväylät
ovat
liikennöitävässä
kunnossa ympäri vuoden.
Mitä paremmassa
kunnossa pohjoiset meriväylät ovat, sitä vilkkaammin niillä liikennöidään, sillä pohjoista
reittiä käyttämällä purjehdusaika Euroopasta
Aasiaan lyhenee puoleen. Suezin kanavan ja
Malagan salmen kautta
purjehtimalla matka Euroopasta Aasiaan taittuu
noin 40 päivässä.
Pohjoisella reitillä
samaan matkaan kuluu
talvella noin 20 päivää
ja kesällä parempien olosuhteiden vuoksi noin 11
päivää.
Lyhentynyt merimatka merkitsee nopeampaa tavaran kuljetusta,

vähentyneitä polttoainekustannuksia ja sitä kautta
myös vähentyneitä päästöjä. Luetteloon voi lisätä
myös parantuneen turvallisuuden, sillä pohjoisella reitillä purjehtivia laivoja tuskin pikaveneillä liikkuvat
rosvojoukot kaappaavat.
Kaikki syitä jotka puoltavat
yhä lisääntyvää pohjoista
laivaliikennettä.
Laivat tarvitsevat
satamia
Laivat tarvitsevat liikennöimiseensä satamia. Venäläiset ovat kunnostamassa ja
laajentamassa Murmanskin
satamaa, josta tullee vielä
kova kilpailija Rotterdamin
satamalle. Samoin norjalaiset ovat lisänneet kiinnostustaan pohjoiseen. Suomalaistenkaan ei ole varaa nukkua
onnensa ohi, sillä meille on
erittäin tärkeää päästä osaksi Aasian ja Euroopan välistä kuljetusreittiä.
Venäläisten innostuksen
ymmärtää kun tietää millaiset öljy- ja mineraalivarat
ovat jäämeren alla. Näiden
hyödyntämiseen ja kuljettamiseen tarvitaan toimivat

liikenneyhteydet. Liikenneyhteyksien
parantaminen yhdistettynä öljy- ja
mineraalivarojen hyödyntämiseen nostaa arktisen
alueen merkitystä myös sotilaallisesti.
Jotta Suomi saisi osansa kauttakulkuliikenteen
miljardeista, tulee meillä
olla tehokkaat ja toimivat
kuljetusyhteydet Utsjoelta
Hankoon saakka. Hangosta tavara siirtyy Suomenlahden yli Keski-Euroopan
markkinoille.
Tehokkaiden kuljetusyhteyksien tunnusmerkkeihin ei kuulu se, että junat
tavan takaa myöhästelevät
taikka sortuvat raiteiltaan.
Pohjoisen rautatie on perusparannettava ja kunnostettava niin, että se kestää
lisääntyneen liikennöinnin.
Radan korjaukseen käytettävät eurot eivät ole kustannus, vaan investointi
tulevaisuuteen.
Pohjoisen Suomen
merkitys kasvaa
Meriliikenteen painopisteen
siirtyessä eteläisiltä reiteiltä
pohjoisille, vähenee EU:n
ytimessä olevien satamien
merkitys ja niiden kauttakulkuliikenteestä saamat
eurot. Vastaavasti pohjoisen Suomen merkitys kauttakulkumaana kasvaa.
Eurovirtojen- ja kauttakulun painopisteen siirtyminen EU:n ydinalueilta pohjoisemmaksi ei välttämättä
ole EU:n eteläisten mahtimaiden edun mukaista. Nykyisin ajatellaan vielä niin
että koko EU:ta koskettavia

ja merkittäviä hankkeita on
kehitettävä yhdessä kaikkien
EU:n jäsenmaiden kanssa.
Mutta mitä tapahtuu
jos tässä asiassa ei saavuteta konsensusta ja joudutaan
toteamaan, että Suomen etu
on ristiriidassa esimerkiksi Saksan ja Ranskan edun
kanssa? Ei liene yllätys että
asiaa käsiteltäessä nuo EU:n
mahtimaat todennäköisesti
”jyräävät” meidät suomalaiset ja lopputulos on helppo arvata.
Kun äänestyksen jälkeen
”savu hälvenee” EU-parlamentin kokoushuoneessa,
suomalaiset joutuvat toteamaan että tilanne on sama
kuin talvisodassa – yksin
ollaan. Yksin oltiin silloin
ja yksin tullaan olemaan
myös tässä asiassa, sillä kenenkään ei pidä tuudittautua siihen uskoon että keskieurooppalaiset luopuvat
suosiolla ja ilman taistelua
kauttakulusta saamistaan
miljoonista euroista.
Tässä asiassa mallioppilaan rooli tulee kalliiksi
meille suomalaisille. Viimeistään nyt on oltava itsekäs ja asetettava Isänmaan
etu EU:n edun edelle. Meidän on varauduttava hoitamaan pohjoisen yhteydet
vaikka yksin ja ilman eteläisten EU-naapureidensa
apua ja tukea. Asialla alkaa
olemaan kiire, sillä parhaimman potin kokoaa se,
joka on ollut ensinnä liikkeellä ja jolla on jo logistiikkaketju kunnossa.
Reijo Hongisto
Vimpeli
www.reijohongisto.fi

Pidä Peruskunnostasi huolta
Pirkko Ruohonen-Lerner
ja Kike Elomaa osallistuivat naisten kymppiin,
paitavalinta piti huolen
siitä, että katsojat tiesivät
minkä puolueen edustajat matkaa taittoivat.
Porvoolainen kansanedustaja
Pirkko
Ruohonen-Lerner lupaa
huolehtia kesällä omasta
kunnostaan pitkillä kävelylenkeillä luonnossa,
uimalla ja käymällä ahkerasti puistojumpassa.
Ruohonen-Lerner aikoo myös osallistua Suomen Sydänliiton Pukeudu punaiseen -päivään,
jonka tarkoituksena on
tiedottaa naisille terveellisten elämäntapojen
merkityksestä.
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Nouseeko Euroopan aurin
"Bonjour!" Ja sitten ne läpivalaisevat
laukkuni ja katsovat kulkulupaani.
Kyllä, olen töissä täällä. Ei, minä
en tänäänkään ole turvallisuusriski
Euroopan unionin parlamentille.

Näin alkaa työpäiväni viidesti viikossa Brysselissä,
Timo Soinin harjoittelijana.
Parlamentin arki koostuu
erilaisista viikoista, jotka
on merkitty kalenteriimme
värikoodein.
Punainen tarkoittaa istuntoviikkoa Strasbourgissa
Ranskassa, jonne 12 kertaa
vuodessa siirtyy koko Brysselin porukka avustajineen,
virkamiehineen, tulkkeineen pitämään huolta että
MEPeillä (Member of European Parliament) on kaikki
tarvittava myös siellä. Arviolta noin 200 miljoonaa
euroa vuodessa kustantaa
tämä lysti, eikä asiaan ole
tulossa muutosta.
Kyseinen järjestely on
jäänne toisen maailmansodan jälkeisistä ajoista,
arvovaltakysymys, jotta
Ranskakin saa palansa
kunniakakusta, eihän parlamenttia voi vain Belgiaan
sijoittaa! Jatkuva liike Brysselin ja Strasbourgin välillä
on kuormittavaa kaikille,
mutta näin se nyt vaan on
ja pysyy. EU on puhunut.
Muut värit kalentereissamme merkitsevät mm.
kotimaa-, ryhmätyöskentely tai komiteaviikkoa. Elämä parlamentissa jaksottuneekin näiden mukaan. Me
harjoittelijat ja avustajat
työskentelemme toimistoissamme tehden pohjatyötä,
valmistellen raportteja, sopien tapaamisia ja hoitaen
muuta hallinnollista puolta.
Mepit kiirehtivät kokouksiin, tapaamisiin, haastatteluihin ja keskittyvät poliittiseen työhön.
Vanhanaikainen
hallintotapa
Kaiken kaikkiaan työntekijät täällä elävät tiettyä toistuvaa syklitettyä elämää, johon kuuluu paljon sähköistä
viestintää mutta myös perinteistä paperityötä. Onkin
erikoista huomata, kuinka
konservatiivinen ja suomalaiselle vanhanaikainen hallintotapa täällä vallitsee.
Mallihan on Ranskan
mallin mukainen, pitkäikäisellä valtiolla on vahvat pe-

rinteet mutta hidas muuntautumiskyky, tämä näkyy
siis myös parlamentin toimintatavoissa. Esimerkiksi
langatonta nettiä ei talosta
löydy. Osuvaksi motoksi toimistossamme onkin
muotoutunut: "Me tulemme tulevaisuudesta, me tulemme Suomesta".
Brysselissä työ on elämäntapa, parlamentin ja
muiden
instituutioiden
työntekijät viettävät työpäivän jälkeistä vapaa-aikaansakin usein enemmän
tai vähemmän muodollisissa työtehtävissä.
Työpäivä alkaa myöhemmin kuin Suomessa,
ennen aamukymmentä ei
tapahdu paljon mitään,
mutta iltaa venytetäänkin
sitten pitkälle yli kuuden.
Osa kokouksista voikin alkaa vasta klo 19 jälkeen.
Myös lounastauko on pyhä,
ja kaikki toimistot ovatkin
kiinni klo 12-14 välillä, jolloin on turha yrittää saada
virallisia asioita hoidetuksi.
Työote on rennompi,
välillä poiketaan kahvilla
ja rupatellaan monesti tosin työkeskeisistä asioista
ja sitten taas jatketaan toimistolla.
Suomalainen työmentaliteetti on tehokkaampi,
työt aloitetaan aikaisin aamusta ja niitä paiskitaankin
sitten rivakalla otteella klo
17 saakka jolloin lähdetään perheen pariin. Täällä
ei tuohon aikaan vielä olla
päästy päivässä vielä lainkaan kotiinlähtövaiheeseen.
Asiat hoituvat hitaammin ja
suomalaisen onkin varattava
aimo annos kärsivällisyyttä
matkatessaan tähän EU:n
kotikaupunkiin, sillä Belgialla on muutenkin erilainen
tapa toimia. Byrokratiaa, hitautta, epäsäännöllisyyttä...
Suomi on kaiken jälkeenkin
yksi maailman parhaiten toimivista maista.
Aiemmat ajatukseni
EU:sta ovat Brysselissä
vahvistuneet
Suomi haki jäsenyyttä Euroopan yhteisöön mutta
mielenkiintoista on, että

jäsenyys alkoi Maastrichtin sopimuksen jälkeisessä
Euroopan unionissa 1995.
Tämän jälkeen Euroopan
unionia on pitänyt kehittää
ihmisten yhteisönä, käytännössä kehitys on kuitenkin
merkinnyt virkamiesten Euroopan kehittymistä.
Keskeinen ongelma on
demokrativaje. On ilmeistä,
että Euroopan unionissa on
kehkeytynyt hiljainen prosessi kohti liittovaltiotyyppistä tulevaisuutta. Unionissa on monia yhteisiä lakeja,
jotka on säädetty unionin
tasolla ja viety kansallisiin
käytäntöihin. Tällaiset federatiiviset piirteet edellyttäisivät avointa keskustelua

unionin todellisesta muodosta tai integraation suunnasta. Mielestäni yhteistyö
niin kutsutuilla matalamman politiikan (esim. kauppa, terveys ja rikollisuus)
alueilla on eduksi, yhteinen
auktoriteetti tietyissä asioissa voi toimia mutta se ei
saa vaarantaa valtioiden itsenäistä päätäntävaltaa. Tämä tarkoittaa käytännössä
että ylikansallinen yhteistyö
tarkoin valituilla taloudellisilla ja teknisillä alueilla on
kaikkien etu.
Nykyään kun EU:n
perustuslakisopimus, jota
nykyään Lissabonin sopimukseksi kutsutaan, on
hyväksytty kaikissa EU:n

jäsenmaissa, tekee sopimus
käytännössä EU:sta liittovaltion. Liittovaltiollamme
on mm. oma presidentti,
ulkoministeri ja oikeushenkilöys, jonka turvin EU kykenee tekemään itsenäisesti
sopimuksia jäsenmaidensa
nimissä.
Sen seurauksena myös
Suomen kansallinen itsemääräämisoikeus on heikentynyt. Suurimpien jäsenmaiden ja EU-parlamentin valta
on kasvanut. Perussuomalaisten mielestä EU:sta ei
tule muodostaa ylikansallista ja epädemokraattista
liittovaltiota. Parhaimmillaan EU on kansainvälinen
yhteistyöelin, joka mahdol-

listaa kansanvallan ja takaa
silti vapaan kaupankäynnin
sekä maidenvälisen rauhan
unionissa.
Valuuttakriisi pistää
EU:n koville
Kreikan tilanne ja euron valuuttakriisi pistävät kaikki
koville, nähtäväksi jää kuinka asioihin EU:n kabineteissa suhtaudutaan, todennäköistä on kuitenkin että
integraatiota syvennetään.
Perussuomalaiset ovatkin
tärkeässä roolissa muistuttaessaan että myös erilainen
Eurooppa on mahdollinen,
yhteistyötä tarvitaan aina,
mutta on mietittävä tark-
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Kansainvälinen rikollisuus
räjähtänyt käsiin

ko?

kaan millä alueilla maiden
samankaltaistaminen on
järkevää.
Tärkeää olisi ottaa
huomioon jokaisen maan
erityislaatuisuus, historia,
kulttuuri ja luonne, sekä
erityisesti yhteiskuntarakenne. Syvä integraatio ja
federalistinen suuntaus ei
ole paras mahdollisuus Euroopan kannalta. Meidän
on suotava mahdollisuus
yhteistyöhön niin, että huomioimme eurooppalaisten
kansallisetkin toiveet.
Mitä kokemuksesta Euroopan Parlamentista eniten
jäi mieleen?
Kansainvälisessä työssä alkaa ymmärtää omaa
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maanosaansa paremmin,
Eurooppa rupeaa hahmottumaan kuin huomaamatta, ymmärtää jokaisen
kansakunnan erityispiirteitä ja historiaa. Espanjan
nuorisotyöttömyyttä, Kreikan romahtamista, Saksan
ja Ranskan ylivaltaa, EU:n
hankaluutta, valuuttakriisiä... samaan aikaan tulivuori syöksee tuhkaa ja
Suomen politiikka on sekaisin. Olemme toki selvinneet
vaikeammistakin ajoista.
Euroopan aurinko nousee… Mutta koska ja ennen
kaikkea miten?

Tiina Elovaara

Kun rajojemme valvonta
on EU:n myötä ja vapaan
liikkuvuuden nimissä löystynyt lähes olemattomiin,
on kansainvälisen rikollisuuden määrä maassamme räjähtänyt käsiin. Tämä näkyy muun muassa
lisääntyneenä mökki- ja
asuntomurtojen määränä.
- Ennen tämäntyyppisiin rikoksiin syyllistyivät lähes yksinomaan
yksittäiset suomalaiset
”yrittäjät”, tänä päivänä
tekijät kuuluvat laajoihin
kansainvälisiin rikollisliigoihin, jotka tulevat Suomenlahden eteläpuolelta
ja Keski-Euroopasta ja
katoavat saaliinsa kanssa
rajan yli tekonsa tehtyään.
Tällaisia rikoksia poliisin
on hyvin vaikea selvittää,
kertoo vanhempi konstaapeli, Perussuomalaisten
Etelä-Pohjanmaan piirin
varapuheenjohtaja Reijo
Hongisto Vimpelistä.
Mökkimurrot tapahtuvat yleensä syys-, talvi- ja kevätaikaan, kun
mökit saattavat olla asu-

mattomina pitkiäkin aikoja.
Jos huomaa kesämökillään
vaikkapa rikotun ikkunan
tai lukon, kannattaa ja pitää aina ilmoittaa asiasta
poliisille, muuten tekee karhunpalveluksen niin itselleen kuin naapureilleenkin.
- Yleensä sama tekijä
kiertää kaikki lähiseudun
mökit, ja vaikka itseltä ei
olisi mitään vietykään, on
naapurilta saattanut kadota
kaikki mikä irti lähtee. Kun
asia selviää, on oikeutettu
korvaukseen myös rikotuista ikkunoista ja lukoista,
mikäli on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.
Ampuma-aseita ei
säilytetä mökillä!
Mökkimurtoja
voidaan
myös ennaltaehkäistä monin eri tavoin. Mökilleen
voi asentaa hälytyslaitteet ja
naapureiden kanssa kannattaa sopia, että samalla reissulla kun joku siellä käy, käy
samalla katsomassa muidenkin mökit. Mökkinsä
pitäminen mahdollisimman

asutun näköisenä talvellakin
tekee siitä murtomiehelle
vähemmän houkuttelevan
kohteen. Jos suinkin mahdollista, kannattaa myös
viedä talviajaksi kaikki arvokas pois mukanaan.
- Poliisimiehenä sanon,
että ampuma-aseita ei missään tapauksessa saa jättää
kesämökilleen, ne on ehdottomasti vietävä mukana varsinaiseen asuinpaikkaansa
ja säilytettävä lukitussa asekaapissa. Jos mökillä on ampuma-ase, se takuuvarmasti
anastetaan ensimmäiseksi.
Poliiseista
huutava pula
Kesällä ilmojen lämmetessä tapahtuu myös rikollisuudessa selvä piikki.
Lämpimällä säällä ihmiset
viihtyvät ulkosalla enemmän ja silloin sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Asiaa
ei yhtään auta sekään, että
kesäaikaan poliisejakin on
vähemmän remmissä. Toisinaan sattuu niinkin, ettei
tehtävään ole heti lähettää

yhtään vapaata partiota silloin kun sitä tarvittaisiin.
- Hyvällä sydämellä ja
omallatunnolla voin sanoa,
että poliiseista on huutava
pula. Sen jälkeen kun kihlakuntia yhdistettiin suuremmiksi poliisilaitoksiksi
poliisihallinnon rakenneuudistuksen yhteydessä, ovat
varsinkin reuna-alueilla
poliisipalvelut heikentyneet
huomattavasti. Ainoa asia,
jolla tätä voitaisiin kompensoida, olisi saamalla lisää
virkoja kentälle.
Poliisihallinnon rakenneuudistusta markkinoitiin
aikoinaan siten, että päällystövirkoja vähentämällä
saataisiin lisää väkeä kentälle, mutta ainakaan vielä
tämä ei näytä toteutuneen.
Hongiston mukaan esimerkiksi 12 tunnin työvuoron
aikana saattaa pelkkiä ajokilometrejä kertyä partiolle
400-600. Kun siihen laskee
mukaan kaikki tehtävät,
ymmärtää, että melkoista
matalalentoa mennään.
Teksti: Mika Männistö

Perussuomalaisten Nuorten Populismipäivä
25.7.2010 Turussa
Perussuomalaiset Nuoret järjestää valtakunnallisen Populismipäivän Turun pääkirjaston Studiossa sunnuntaina
25.7.2010 klo 12-18. Osoite on Linnankatu 2.
Tiedossa on esitelmiä, paneeli ja suoraa puhetta politiikasta. Lisätietoa tapahtumasta tulee seuraavaan Perussuomalainen –lehteen ja nuorisojärjestö käyttää tiedottamisessa myös muita kanavia. Kannattaa kuitenkin
jo tässä vaiheessa merkitä päivä kalenteriin, sillä tiedossa
on loistava tapahtuma.

Nuorisojärjestön hallitus kokoontuu Turussa jo lauantaina 24.7. ja pitää vapaamuotoista illanviettoa kokouksen jälkeen. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita
liittymään seuraan. Tästäkin lisätietoa vielä myöhemmin.
Heikki Tamminen, puh. 044 301 9791
heikki.tamminen @ps-nuoret.net
toiminnanjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret ry
Vesa-Matti Saarakkala, puh. 0400 917 353
puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret ry
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA
Pari sanaa gallupista

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
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen
tasavalta ei ole noudattanut kolmansien maiden
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä
suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun
sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin
2004/83/EY (EUVL L 304, s. 12) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin
noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ole ainakaan
ilmoittanut niistä komissiolle.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Perussuomalaisille mitattiin
YLE:n gallupissa kaikkien
aikojen ennätys 9,6 prosenttia. Se on melkein yhtä
paljon kuin EU-vaaleissa toteutunut 9,8 prosenttia.
Tuloksesta ei pidä riehaantua. Mittaus osoittaa
sen, että oikein ja johdonmukaisesti toimimalla saa
kannatusta.
EU:n toiminta on ollut
läpeensä moraalitonta. Se
on fakta , eikä ﬁktio.
Perussuomalaisten kannatuksen ratkaisee ensisijaisesti puolueen oma toiminta. Ymmärtämättömät
kilpailijat ja arvostelukyvyttömät kritisoijat, joita
niitäkin onneksi on, vielä
melalla avittavat.
Minulla on selvät sapluunat Perussuomalaisesta
politiikasta ja strategia eduskuntavaaleihin. Se toimii.
Kannatus
hankitaan
joka päivä. Kannatuksen
nousu on pitkän tien tulos;
presidentinvaali oli voimakas sysäys eteenpäin, myös
eduskuntavaali- ja kunnallisvaalivoitot auttoivat.
EU-vaalissa saimme realisoitua suuren osan kannatuksestamme.
Tämä gallup osoitti, että
oikein toimimalla tulos voidaan saavuttaa uudelleen.
Yhtään ääntä ei ole vielä
annettu. Jalat maassa jatketaan.
Aikani EU-parlamentissa on friskannut minua.
Perussuomalaisten puheenjohtajuus ei ole helppo
homma. Tiedän mistä pu-

Kuva: Jukka Jusula

hun, kolmentoista vuoden
kokemuksella.
Gallupit tulevat ja menevät. Sekä kannatus että
vastustus lisääntyvät. Etulinjan miehelle se sopii.
Telia-Demokratiaa
Suomessa saa olla mitä mieltä tahansa paitsi eri mieltä.
Kreikan-kriisi on nostattanut Suomen eliitissä ja
vanhoissa puolueissa todellisen yksimielisyyden hysterian. EU:ta ja EMU:a ei saisi
arvostella.
Puhutaan isänmaallisuudesta. Samat tahot, jotka ovat luovuttaneet Suomen kansan päätösvaltaa
EU:lle ja vaativat sen lisäksi
suomalaisen veronmaksajan

rahojen lähettämistä kankkulan kaivoon paasaavat
isänmaallisuudesta.
Vanhat puolueet ja niiden poliittiset ja taloudelliset myötäjuoksijat haluavat
Telia-Demokratiaa; keskustellaan niin kauan, että ollaan samaa mieltä( heidän
kanssaan). Pistetään kaikki
tötteröhattu päähän ja kun
kaikilla riittää pullaa ja mehua niin kaikki on hyvin.
Olen ymmärtänyt politiikan niin, että meillä on
useampi poliittinen puolue
sen vuoksi, että yhteiskunnassa on eriäviä käsityksiä
siitä, mikä on hyvää politiikkaa ja kansa saa valita
mieleisensä puolueen.
En halua Telia-demokratiaa.

Politiikka tekee väkevän
paluun tosielämään. Talouskriisi pakottaa siihen.
Perussuomalaisten ei
tarvitse nauttia vanhojen
puolueiden luottamusta.
Riittää kun nautimme äänestäjiemme luottamusta.
Viime viikot ovat olleet
myönteisen palautteen sävyttämiä. Uskon, että Teliademokratia on Suomessa
tiensä päässä
Osa SDP:stä tajuaa muutosten tuulten puhaltavan.
Juuri siksi SDP:n taatat; Lipposet, Ahtisaaret ja Jaakonsaaret kaivetaan esiin.
Kuitenkin;
historian
kulkua ei taaksepäin voi
tuupata ja tyranni saa aina
palkkansa. EU – noutaja on
tulossa.

miseen. Seuraavan päivänä
uutistoimisto Reuters tiesi
kertoa, että vastaava sopimus on myös Ranskan
kanssa. Aseostoihin palaa
noin puolet, 8 miljardia,
Kreikan saamasta tuesta.
Joko Saksa ja Ranska
vetivät häikäilemättömästi
välistä, tai PM Matti Vanhanen ja VVM Jyrki Katainen olivat täysipainoisesti
mukana tuossa suuressa
puhalluksessa.

kiittävät kauniisti, kun
roskalainat vaihdettiin
paremmin
turvatuiksi
velkakirjoiksi. Myös Suomen piikki on auki, vaikka rahat todellisuudessa
käytettiinkin aivan muuhun, kuin mihin niiden
uskottiin päätyvän. Takaaja maksaa silloinkin.
Takaaja maksaa tuossa tapauksessa myös
rahoittajien jo laskuttaman luottoriskin, mikä
ei EMU-kumppaneiden
väliintulon vuoksi voinut
realisoitua. Kohtalaisen
rutakan tilin ne sitäkin
kautta tekivät.

Tukimiljardeilla aseita

Muutama viikko siten kiivailtiin Kreikalle annettavasta taloudellisesta tuesta. Rintamalinjan molemmin puolin syyteltiin toista
osapuolta vastuuttomuudesta: hallitus oppositiota
laman aiheuttamisesta,
oppositio hallitusta Suomen syöksemisestä taloudelliseen ahdinkoon.
Hallituksen tavoitteena oli saada aikaan laaja
hyväksyntä Kreikan tuke-

misesta, jotta epäonnistunut
operaatio voitaisiin kaataa
kaikkien puolueitten piikkiin. Sopimus kuitenkin
saatiin aikaan vain hallituksen voimin: ne vastatkoon,
jotka sopan keittivät.
Markkinavoimat eivät
rauhoittuneet, vaan euron
kurssi jatkoi putoamistaan.
Tukipaketin ensimmäinen
oletus osoittautui katteettomaksi. Eikä Espanjankaan
tilanne ollut niin vakaa kuin
uskoteltiin. Keskuspankki
otti haltuun cordobalaisen
Cajasur-pankin ja neljän
säästöpankin toiminnot ollaan yhdistämässä.
Täytyy palauttaa mieliin, mistä lähdettiin. Näin
VVM Jyrki Katainen eduskunnassa Pirkko Ruohonen-Lernerin kysymykseen
11.3.2010:

”Täytyy nyt sanoa, ettei
vaan kellekään jää väärää
kuvaa tuosta kysymyksestä,
että hallitus ei ole tehnyt mitään päätöksiä Kreikan tukemisesta, ei yksikään EUmaa ole. Itse asiassa Suomi
on ollut niiden maiden joukossa - joita ei kovin monta
ole - jotka ovat pitäneet euroalueen sääntöjen kunnioitusta kaikkein vahvimmin
esillä. Ja euroalueen säännöissä lukee, että euroalueen mailla ei ole tämmöistä
pelastusmahdollisuutta.”
Jälkikäteen arvioiden
joko EMU-sopimusta on
sittemmin muutettu, tai sillä pyyhittiin - taas - istumalihasten välistä aluetta. Vai
olisikohan niin onnettomasti, että VVM Katainen
sovelsi totuuskäsitystä nk.
luovasti. Itse olen valmis si-

joittamaan panokseni kahdelle viimeksi mainitulle.
Tuollaisen
huijauksen vuoksi niin PM kuin
VVM:kin lähtisi kuin hauki
kaislikosta missä tahansa
länsimaisessa demokratiassa,
mutta Suomessa he istuvat
kuin tauti paikoillaan hallituksen luottamusta nauttivassa hallituksessa. Hallituksellahan on enemmistö myös
eduskunnan suuressa salissa.
Aseita tukimiljardeilla
Viime viikolla saksalainen
Der Spiegel paljasti, että
Kreikka hankkii saamillaan
tukimiljardeilla aseita Saksasta. Ja että asiasta olisi
sovittu liittokansleri Angela Merkelin kanssa ehtona
Saksan
osallistumisesta
Kreikan talouden pelasta-

Takaaja maksaa
EVA:n
toimitusjohtaja
Sixten Korkman myönsi
TV-haastattelussaan, että
Kreikalle annettuja tukimiljardeja ei ole realistista
odottaa saatavan takaisin.
Kreikkalaiset ja heitä hulvattomasti
rahoittaneet

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä
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Helsingissä pohditaan
romanikerjäläisten
kohtelua

Kuva: Harri Lindell

Sosiaalikeskus Satama ja
Vapaa liikkuvuus –verkosto ovat tiedustelleet Perussuomalaisten valtuustoryhmän kantaa romanikerjäläisten kohteluun. Alla
valtuustoryhmälle esitetty
kysymys lyhennettynä sekä
valtuustoryhmän toimittama vastaus perusteluineen:
Hyvä Perussuomalaisten
valtuustoryhmä, Sosiaalikeskus Satama ja Vapaa
liikkuvuus -verkosto ovat
yhteistyössä
tarjonneet
Itä-Euroopan romaneille
mahdollisuuden majoittua
sosiaalikeskuksen pihalle
toukokuusta 2009 saakka.
Tarjoamme heille sähkön
ja veden, sekä talon ollessa
avoinna mahdollisuuden
käyttää sosiaalikeskuksen
saniteetti- ja peseytymistiloja.
Mahdollisuus turvalliseen asumiseen on kaikille
EU-kansalaisille kuuluva
perusoikeus. Lisäksi se on
romaniperheiden ja erityisesti lasten hyvinvoinnin
ja terveydentilan kannalta
keskeistä. Tällä hetkellä ainoastaan sosiaalikeskus Satama tarjoaa Itä-Euroopan
romaneille maksutonta majoitusta.
Tiedustelemme, mikä
ryhmänne kanta on seuraaviin vaatimuksiin:
Kaupungin tulisi osoittaa alue, jonne ihmiset voivat luvallisesti ja maksutta
leiriytyä, ja jossa ihmisille
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tarjotaan sähkö, vesi ja saniteettitilat.
Mikäli kaupunki ei tätä
tee, tulisi sen
A) tukea sosiaalikeskus
Sataman tekemää vapaaehtoistyötä hankkimalla alueelle vessat pihalle majoittuville henkilöille. Käymälöiden asettamista alueelle
on esittänyt myös Kiinteistöviraston tonttiosasto.
B) olla hajottamatta
yhtäkään romanien perustamaa leiriä. Euroopan
syrjityintä vähemmistöä
kohtaan ei tule käyttää pakkokeinoja.
EU-kansalaisia ei voida
käännyttää maasta. Kyse
onkin käytännössä enää
siitä, millä tavalla majoittuminen nyt ja tulevaisuudessa järjestyy. Positiivinen
erityiskohtelu asumisen
suhteen Helsingissä on
perusteltua romanien kotimaissaan
kohtaaman
syrjinnän ja köyhyyden
vuoksi.
Tiedämme, että romanit
ovat täällä sen vuoksi, että
he voivat elättää perheensä
kerjäämällä sekä kierrättämällä pulloja ja jätemetallia. Heidän tulonsa ovat
Suomessa moninkertaiset
verrattuna kotimaan alhaiseen sosiaaliavustukseen.
He eivät saa Suomesta toimeentulotukea tai muutakaan avustusta, vaan
elättävät itsensä virallisen
palkkatyön ulkopuolisella
työllä.

PS-valtuustoryhmän
vastaus:
Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmän vastaus kyselyynne koskien
romanikerjäläisten majoittamista Helsingin kaupungin tai järjestönne toimesta:
Mielestämme mikään
esittämänne vaihtoehto ei
ole sellainen, että voimme
siihen yhtyä. Vastauksemme
on siis seuraavanlainen:
Katsomme, että romanikerjäläisiä koskevat samat maassaoloon liittyvät
velvollisuudet kuin muitakin maassamme oleilevia
ulkomaalaisia. Heidän tulee siis huolehtia itse majoituksestaan ja siitä, että
heillä on riittävät rahavarat olemassa jo ennen Suomeen saapumista.
Perustelut:
Ulkomaalaislain mukaan
maahamme saapuvalla ulkomaalaisella henkilöllä
tulee olla omasta takaa riittävät rahavarannot maassaoleskelua varten. Katsomme, että majoitus henkilön
tulee hankkia itse tai matkatoimiston/matkanjärjestäjän kautta.
Yhteiskuntamme ensisijainen velvollisuus ei ole järjestää majoitusta tai ruokaa
henkilöille, jotka saapuvat
kaupunkiimme ja alkavat tietoisesti hyväksikäyttää sosiaaliturvajärjestelmäämme ja
ihmisten hyväntahtoisuutta.

■ KIRJALLISET KYSYMYKSET

Laittoman maahantulon
järjestämistä koskevan
rikoslain muuttaminen
Korkeimman
oikeuden
päätöksellä
(KKO:2010:6) on tulkittu sitä, milloin ulkomaalaisen tuominen Suomeen täyttää rikoslain
17 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn
laittoman maahantulon
järjestämisen tunnusmerkistön. Korkeimman
oikeuden päätöksessä
todetaan seuraavaa: "Rikoslain 17 luvun 8 §:n
uudistamiseen vaikuttaneessa kansainvälisessä
sopimuksessa käytetyt
väärän tai väärennetyn
asiakirjan käsitteet ovat
laajoja, eivätkä sanotussa rikoslain säännöksessä käytetyt käsitteet
kata niitä kaikkia. Nämä näkökohdat eivät
kuitenkaan johtaneet
rikoslain 17 luvun 8 §:n
kyseisten sanamuotojen
muuttamiseen. Säännöksen lainsäätämisvaiheet asettavat näin rajat
säännöksen käsitteiden
tulkinnalle. Näin ollen
ulkomaalaisella on katsottava olevan rikoslain

17 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
maahantuloon vaadittava viisumi, jos hänellä on
voimassa oleva vaaditun
lajinen viisumi, vaikka sitä haettaessa olisi annettu vääriä tietoja matkan
tarkoituksesta. Tällaisella
viisumilla maahantulo ei
ole maahantuloa koskevien
lainsäännösten vastaista ja
laitonta, eikä maahantulossa avustaminen siten ole
myöskään sellaisenaan rangaistavaa."
Suomi on sitoutunut Palermon yleissopimuksella
säätämään rangaistavaksi
myös laittoman maahantulon yhteydessä laittoman
maahantulon järjestämisen
tapaukset, joissa maahan
saapuvalla on Palermon
yleissopimuksen mukaisesti
väärä matkustusasiakirja.
Jotta aidosti voitaisiin ehkäistä ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa, tulee
hallituksen pikaisesti muuttaa rikoslain 17 luvun 8 §:n
sisältö sellaiseksi, että se
täyttää kaikki kansainvälisten sopimusten edellytykset.

Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä rikoslain 17
luvun 8 §:n muuttamiseksi
siten, että se täyttää kaikki
kansainvälisten sopimusten
Suomelle asettamat kriminalisointivelvoitteet, joiden
tavoitteena on mm. ihmissalakuljetukseen liittyvän
järjestäytyneen rikollisuuden estäminen, ja samalla kattaa myös korkeimman oikeuden päätöksessä
(KKO:2010:6)
kuvatun
kaltaiset tapaukset, joissa
viisumit on hankittu antamalla vääriä tietoja matkan
tarkoituksesta?

Helsingissä 1.6.2010
Raimo Vistbacka

Suurten koulutuskuntayhtymien
koulutuspäälliköiden toimiminen
ammattioppilaitosten rehtoreina
Saamieni tietojen mukaan
suurissa koulutuskuntayhtymissä ammatillisten oppilaitosten entisiä
rehtoreiden tehtäviä hoitavat koulutuspäälliköt
tai lähijohtajat ovat sivutoimisesti opettajan
virkansa ohella määräaikaisissa työsuhteissa
koulutuskuntayhtymän
johtajan ja toimialajohtajien alaisuudessa.
Koulutuspäälliköiden tai
lähijohtajien tehtävät on
täytetty ilman julkista hakua ilmoitusmenettelyllä,
minkä mahdollistaa se,
ettei kyseessä ole viran
täyttö. Ongelmalliseksi
tämän tekee se, että näissä kunnalliseen organisaatioon kuuluvissa tehtävissä käytetään julkista
valtaa, jolloin tehtäviä
tulisi hoitaa kuntalain
mukaan virkasuhteessa.
Tässä tapauksessa on
kuitenkin katsottu, että

virkoja ei tarvitse perustaa,
koska koulutuspäälliköt
ovat jo virkasuhteessa koulutuskuntayhtymään, sillä
heidät on aikoinaan valittu
opettajien virkoihin. Opettajan viranhaltijan pääasiallisena tehtävänä on kuitenkin oppituntien pito. Tässä
tehtävässä julkista valtaa
käytetään vain vähäisessä
määrin eli kurinpitoasioissa, oppilasarvostelussa yms.
Koulutuspäälliköt tai
lähijohtajat
korvasivat
kuitenkin entiset ammattikoulujen rehtorien virkojen haltijat. Suurissa koulutusyksiköissä kuuluukin
olla yksikön vastuullinen
johtaja eikä sivutoimisesti
opettajan virkansa ohella
rehtorin tehtäviä hoitava
opettaja. Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla
toiminnasta vastaava reh-

tori. Koulutuspäälliköiden
tai lähijohtajien työtehtävät
painottuvat hallinnollisiin
tehtäviin ja johtamiseen eli
aivan erilaiseen julkisen vallan käyttöön kuin opettajan
virassa. Olisi oppilaidenkin
edun mukaista, että näihin
julkista valtaa sisältäviin
tehtäviin valittaisiin julkisella hakumenettelyllä mahdollisimman pätevä hakija.
Katsooko hallitus voimassa olevan lainsäädännön
mahdollistavan sen, että
suurissa koulutuskuntayhtymissä ammatillisten oppilaitosten entisiä rehtoreiden
tehtäviä voivat hoitaa sivutoimiset koulutuspäälliköt
tai lähijohtajat opettajan
virkansa ohella pelkällä
opettajan virkavastuulla ilman rehtoreiden kelpoisuusasetuksen mukaista julkista
viran täyttöä?

Helsingissä 26.5.2010
Raimo Vistbacka
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Narikkatorilta opastusta
maksuvaikeuksiin
Ajankohtaista EU:ssa
Parlamentti lykkäsi äänestystä
kuljetusyrittäjien työajoista
Parlamentti päätti lykätä äänestystään mietinnöstä, joka koskee maantieliikenteen kuljettajien työaikoja. EPP-ryhmän pyynnöstä äänestys pidetään
kesäkuun täysistunnossa. Parlamentin S&D-ryhmä
vastusti äänestyksen siirtoa. Lykkäämisestä äänestettiin parlamentin täysistunnon avauksessa Strasbourgissa maanantaina 17.5.
Esityslistaan tehtiin muitakin muutoksia: parlamentti päätti ottaa asialistalle mietinnön neuvoston
vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2008. Lisäksi keskustelu koskien transnistrialaisten toimittajien tilannetta korvattiin kiireellisellä keskustelulla Thaimaan tilanteesta.

Vanhukset keräävät
voittoja pörssiyhtiöille
Pihlajan vanhainkodin
vanhukset on siirretty
palvelutaloon Kellarpellossa. Heillä on käytössään 21 neliömetrin kokoinen huone, josta he
maksavat vuokraa 425
euroa kuukaudessa eli
2-3 kertaa enemmän kuin
vapailla markkinoilla.
He joutuvat kalustamaan huoneen omalla
kustannuksellaan kokonaisuudessaan. Jos he haluavat pitää kukkia ikkunalaudalla, heidän on itse hankittava ikkunalautakin.
Lisäksi he maksavat hoitopaketista pienimmillään
827 euroa ja suurimmillaan 1378 euroa. Kokonaismaksut palvelutalolle ovat siis vähintään 1252 euroa ja suurimmillaan 1803 euroa kuukaudessa.
Vanhuksille jätetään käyttörahaa 160 euroa kuukaudessa, josta he joutuvat maksamaan lääkkeet, lääkärissäkäynnit, koneellisen lääkejakelun, joka on noin
30 euroa kuukaudessa sekä vessapaperit, shampoot ja
kampaajalla käynnit.
Näistä asioista päätti kaupunginvaltuusto kokouksessaan asiakohdassa, joka oli otsikoitu: Perusterveydenhuollon ja eräiden sosiaalipalveluiden järjestäminen
Savonlinnan kaupungissa.
Kysymys oli Savonlinnan kaupungin ja Sosterin välisestä sopimuksesta. Siinä hehkutettiin, kuinka paljon kaupunki saa äänivaltaa ja kuinka edulliseksi maksut tulevat.
Mutta siinä ei puhuttu sanallakaan siitä, mitä tämän
sopimuksen tekeminen tarkoittaa Savonlinnan vanhuksille ja veronmaksajille.
Vain harva valtuutettu oli ottanut selvää, miten sopimus vaikuttaa meidän vanhustemme huoltoon. Tuskin
he olisivat olleet valmiita tekemään tällaista päätöstä,
jos olisivat tienneet, mitä päättävät.
Nyt jos vanhuksilla ei riitä rahat, kulut maksetaan
meidän veronmaksajien rahoista.
Tämä kansainvälinen pörssiyhtiö Attendo MedOne
on kehittänyt ovelan liikeidean, jolla kerätään mummoilta ja kunnilta rahat pois.
Vai kuvitteleeko joku, ettei pörssiyhtiön ole tarkoituskaan maksimoida voittojaan? Onko tämä moraalisesti oikein?
Erkki Rakkolainen
Etelä-Savon piirin varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu, Savonlinna

Takuu-säätiö järjesti tiistaina 25.5. Helsingin Kampin
edustalla, ns. Narikkatorilla, Velkatori-tapahtuman.
Maksuvaikeudet yleistyvät
koko ajan, apua tarvitseville oli paikalla alan asiantuntijoita neuvomassa ihan
käytännön asioista lakiasioihin asti.
Yksi asia joka estää
velkaantunutta hakemasta
apua itselleen ja perheelleen
on häpeän tunne. Velkaa
voidaan pyrkiä maksamaan
ottamalla toiselta rahoitustaholta lisää velkaa, eli maksetaan velkaa velalla. Korko
tahtoo aina vaan nousta ja
lainaehdot heikentyvät entisestään, joka johtaa entistä
pahempaan kierteeseen.
Maksuvaikeuksiin ajautuneiden määrä on noussut
Suomessa hälyttävästi, myös
velkaantuneiden keski-ikä
on noussut. Tämä on merkki siitä, että maamme taloudella menee huonosti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen kannattaa kuitenkin
hakea apua asiantuntijoilta
mahdollisemman pian, se
helpottaa ratkaisuiden löytymistä velkaongelmaan.
Tukkimiehen kirjanpito
avaa silmät
Vanha hyvä neuvo toimii:
merkitse paperille kuukau-

den menosi, ja ala miettiä
mitkä niistä ovat ihan pakollisia. Karsi turhat menot pois
tai säästä järkiperäistämällä,
pienillä muutoksilla voidaan
saada huomattavia taloudellisia säästöjä. Tavoitteena
on, että henkilön menot eivät ylittäisi nettotuloja.
Monet velkaantuneet eivät hahmota omaa maksuongelmaansa. Oma kirjanpito avaa usein silmät. On

mahdollista löytää helppoja
säästökohteita, jotka eivät
tunnu päivittäisessä elämässä, mutta ovat rahankäytön
kannalta oleellisia asioita
säästöjä haettaessa.
Maksuvaikeudet ajoittuvat usein myös työpaikan
menettämiseen, avioeroon
tai sairauteen jotka horjuttavat tuttua ja turvallista
elämän rutiinia. Taloudellinen tasapaino edellyttää,

että tunnistetaan muuttunut elämäntilanne ja
muuttuneet mahdollisuudet
käyttää omaa rahaa. Kriisin
kohdatessa on tärkeää ottaa
yhteyttä ulkopuolisiin henkilöihin. Muuttunut elämäntilanne on henkisestikin
jo hyvin raskas asia taloudellisten ongelmien lisäksi.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen eduskunnassa:

Hallituksen on tunnettava
kansalaisten arki ja suoranainen hätä
Miten köyhät, sairaat ja
vanhukset pärjäävät tässä
kylmässä maailmassa?
Eivät he pärjääkään
Suomessa, missä ruoka-apu
ja muu hätäapu on kaksinkertaistunut vuoden aikana
monin paikoin, missä köyhien muodostama jono on
700 kilometriä pitkä, joukossa 150 000 lasta, missä
yhteiskunnan suojaverkko
on täysin repeytynyt vuodesta -92 lähtien tehtyjen
perusturvaleikkausten takia.
Suoranaista hätäapua
tarvitsevat ihmiset ovat läpileikkaus kansasta. He ovat
yksi meistä. Ruokajonoissa
on vanhuksia ja sairaita,
mikäli enää pystyvät jonottamaan. On eläkeläisiä,
työttömiä, lapsiperheitä, yksinhuoltajia, pätkä- ja osaaikatyöntekijöitä, entisiä

yrittäjiä, opiskelijoita, vammaisia ja muita pienituloisia.
Miksi maan hallitukset
ovat harjoittaneet toistakymmentä vuotta epäoikeudenmukaista
"kellä
vähän on, se vähäkin pois
otetaan" -politiikkaa? Onko esimerkiksi oikein, että
verottaja iskee jo alle 300
euron kuukausituloihin,
mutta Suomen 30 000 rikkaimman ihmisen varallisuusvero on poistettu?
Maan hallituksen mielestä Suomessa tulee toimeen alle 600 euron kansaneläkkeellä, työttömän
alle 500 euron nettopäivärahalla, vähän yli 400 euron
toimeentulotuella ja jopa
ilmaisella omaishoidon tuella, vaikka välillisiä veroja,
maksuja ja kunnallisveroa
nostetaan jatkuvasti.

Kansalaisten oikeustajun
vastaista on, että lamavuonna -94, jolloin työttömyys
oli jättisuurta, huomatkaa,
kansalaisten perusturva oli
suhteellisesti paljon parempi
kuin tänä vuonna. Tämä siitä huolimatta, että viimeisten 15 vuoden aikana maan
kansantuote on yli kaksinkertaistunut. Reaaliansioihin nähden kansaneläkkeitä
on tänä aikana pudotettu
viidesosalla, työttömän peruspäivärahaa leikattu neljäsosalla, opintorahaa ja lapsilisiä leikattu kolmasosalla,
lasten kotihoitoa heikennetty puolella sekä lapsivähennykset poistettu kokonaan.
Kansalaisten perusturvan tulee olla suhteellisesti
suurempi tänään kuin 15
vuotta sitten. Eikö tämä ole
vähintäänkin kohtuullista?

Tämä edellyttää tasokorotuksia
kaikkiin
perusturvaetuuksiin. Esimerkiksi yksinelävän kansaneläkkeen ja työttömän
peruspäivärahan tulisi olla
vähintään 750 euroa kuukaudessa, opintorahan yli
400 euroa kuukaudessa,
lapsilisän 150 euroa lapsesta, toimeentulotuen ja kotihoidon tuen minimissään
600-700 euroa kuukaudessa. Missä viipyy hoitotakuu, missä viipyy takuueläke, missä viipyy riittävä
omaishoidon tuki kaikille?
Ei näin saa jatkua.
Perussuomalaisilla on
ratkaisut näihin kysymyksiin. Hallituksen on tunnettava kansalaisten arki ja
suoranainen hätä. Hallitus,
tunne vastuusi, perusturva
ylös.
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Tulivuoren vankina
Monelle suomalaiselle Islanti
on maa, jonka haluaisi nähdä. Etenkin nuoret aikuiset
ovat parin viimeisen vuoden
aikana tehneet sinne matkoja tyttöporukoissa tai sitten
pariskunnat hääpäivän tai
tasavuosien kunniaksi. Kuumat lähteet ja sadunomainen
maine houkuttelevat aikana,
jolloin moni muutenkin hakee elämältään kokemuksia
ja seikkailua.
Järjestöelämässä kokouksia ja seminaareja järjestetään paljon Suomen rajojen ulkopuolella. Suoran
rahoitusalan edustajilla oli
tänä vuonna vuorossa seminaarimatka Islantiin, yhteispohjoismaiseen toimialaseminaariin, joka järjestetään
vuorovuosina eri Pohjoismaissa. Islannin ﬁnanssiongelmathan jokainen on
jollain tavalla noteerannut,
joten siltäkin kannalta kohdemaa kiinnosti.
Matkaan lähti kauniina
huhtikuun tiistaina kolmentoista hengen ryhmä. Juuri
ennen lähtöä tuli tieto, että
siellä joku tulivuori on ilmoitellut olemassaolostaan,
mutta tilanne näytti olevan
nyt rauhallinen. Matkaan
lähdettiin reippaalla mielellä ja iloisina siitä, että olisi
mahdollisuus nähdä tämä
tarunhohtoinen tulen ja
jään maa.
Seminaari
onnistui
odotetusti, mitä nyt välillä tulivuoren purkauksen
kiihtymisuutiset pikkuisen
mahanpohjaa kutittelivat.
Perjantaina piti lähteä paluulennolle, mutta yllättäen
tuhkasta olikin tullut lentoeste koko Pohjoismaiden
osalta. Kaiken lisäksi pilvi
näytti leviävän vauhdilla
koko Euroopan ylle ja lentokenttä toisensa jälkeen suljettiin. Keﬂavikin kenttä oli
auki ja sieltä olisi voinut lähteä, mutta ei ollut paikkaa,
minne olisi voinut laskeutua.
Pian selvisi, ettei saarelta
päästä lähtemään ihan heti.
Pahimmat arviot olivat, että Euroopan kentät pysyvät
suljettuina viikkoja, ellei
kuukausia. Joku pelkäsi jopa vuoden tai kahden taukoa koko lentoliikenteelle!
Hilpeät tunnelmat vaihtuivat vähemmän hilpeisiin
ja matkanjohtajan elämä
muuttui melkoiseksi myllerrykseksi, kun piti yrittää
selvitä tilanteesta kunnialla. Kaikki asiat tuntuivat
olevan ihan levällään...ei
tiedetty, missä ollaan yötä, milloin lennetään, kuka
maksaa hotellin vai maksaako kukaan. Kysehän oli

nut loppuvan...pieni yksityiskohta: Islanti on täysin
omavarainen banaanintuottaja! Tiesitkö? – He lämmittävät kasvihuoneensa maaperän lämmön avulla.
Miten paluulento sujui?
- Pääsimme lähtemään
puolisen tuntia myöhässä,
mutta sitten tultiin tosi kovaa kohti Pirkkalaa.
Alkuperäinen lentoaikamme oli kolme ja puoli tuntia, mutta tultiin kahdessa
ja puolessa tunnissa. Tuulihan oli myötäinen! Ja pakko on sanoa, että lentäjä oli
todella taitava. Tuhkapilvet
olivat tosi suuria, mutta yhteenkään pilveen ei lennetty. Oltiin niiden yläpuolella
kaiken aikaa. Mutta aikamoinen helpotuksen tunne
kuitenkin tuli, vaikka meillä
ei mitään oikeaa hätää ollutkaan, kun Suomen maankamara tuntui jalkojen alla.

Oli unohtumaton kokemus seurata Eyjafjallajökull-tulivuoren purkausta livenä. Tunnelmaa tuolloin, 17.4.2010 , ei voi
sanoin kuvata. Savu, höyry ja tuhka kohosivat ilmaan ja niistä muodostui hienoja kuvioita taivaalle. Istuva enkeli?

luonnonmullistuksesta, eihän silloin päde normaalit
vakuutusehdotkaan!
Vankina tulen ja jään
maassa
Päivi Palmu, Rahatalouden ammattilaiset, Ratas
ry:n puheenjohtaja, milloin
ja miten saitte ensimmäisen
tiedon tuhkapilvistä ja niiden aiheuttamista lentokielloista?
- Itse luin ensimmäiset
uutiset paikallisesta lehdestä torstaina, mutta myös
heti aamulla seminaarin
isännät kertoivat tilanteen
seminaarin osanottajille.
Sen jälkeen saimme päivitettyä tietoa jokaisen tauon
jälkeen, kannettavat tietokoneet ja kommunikaattorit olivat tiiviissä käytössä
seminaarin ulkopuolella.
Myös matkatoimisto piti
yhteyttä matkanjohtajaan.
Matkatoimisto teki muuten aika ﬁksusti: meidän
paluulentomme olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan tullut Köpenhaminan
kautta, mutta matkatoimisto (Area), keksi vaihtaa sen
suoraksi lennoksi Keﬂavikista Helsinkiin. Sitä ratkaisua saamme kiittää siitä,
että ilmatilan avauduttua
maanantaina hetkeksi Pirkkalassa, pääsimme lentämään Tampereelle.

Millaisia käytännön ongelmia syntyi, kun matkaaika piteni epämääräiseksi
ajaksi?
- Vaatteet ”loppuivat”.
Oltiin lähdetty seminaarimatkalle, ja seminaarivaatteet ovat hiukan ikäviä
vapaa-aikana.
- Lastenhoito-ongelmia
tuli monelle kotimaassa.
- Yhdellä oli sunnuntaina syntymäpäivä ja mies oli
varannut hänelle lomamatkan, joka nyt jäi väliin kun
ei ollut matkustajaa, eikä
lentokonetta.
- Mies jumissa Lontoossa ja vaimo Reykjavikissa...
hiukan koominen tilanne.
Onneksi heillä ei ollut lapsia.
- Vakavampia ongelmia
olivat lääkkeiden loppumiset. Kaikki saatiin kyllä
hoidettua: yksi sai soitettua
lääkärille ja resepti tuli faksilla hänelle, toinen joutui
menemään lääkäriin ja kolmas sai apteekista lääkkeen
ilman reseptiä.
- Aika monelle tuli huoli laskujen maksusta, kun
tietenkään mitään pankkitunnuksia ei ollut mukana
ja paluupäivästä ei ollut mitään aavistusta.
Te olitte ay-järjestön
matkalla, miten työnantajat suhtautuivat, kun ilmeni,
että porukka ei pääse työpaikoilleen maanantaina?

- Yhtään negatiivista
suhtautumista en ole kuullut. Tietenkin kaikki vain
toivoivat, että päästään jotenkin kotiin.
- Yksi työnantaja sanoi
jopa, että pistä viestiä tulemaan, jos kortin luottorajaa
pitää nostaa. Eli hyvin ymmärtäväistä on suhtautuminen ollut.
Kuulin jossain vaiheessa,
että alkuperäinen ohjelmanne oli niin tiukka, että kuumissa lähteissä käynnillekään
ei oltu varattu aikaa. Nyt,
kun tuli aikalisä, mitä teitte?
- Aikalisä mahdollisti
Blue Lagoonissa käynnin,
kiertoajelun nähtävyyksillä
ja ennen kaikkea lähemmän
kontaktin purkautuvaan tulivuoreen. Ei sitä ihan joka
päivä ole mahdollisuutta
nähdä purkautuvaa tulivuorta! Oltiin 25 kilometrin päässä sitä katsomassa
ja pakko on sanoa, että se
oli vaikuttava kokemus.
Miten teihin suhtauduttiin hotellissa? Saitteko
jatkoaikaa asumiseenne?
- Hotellissa suhtautuminen oli todella ymmärtäväistä, vaikka jouduttiinkin väistymään enemmän
maksavien amerikkalaisten
tieltä toiseen hotelliin yhden
ylimääräisen yön jälkeen.
Uudessakin hotellissa hen-

kilökunta oli todella avuliasta. He tekivät kaikkensa
meidän eteemme. Kertoivat
auliisti, mihin kannattaa
mennä ostoksille, missä on
hyviä ruokapaikkoja jne.
Kiertoajelulla opas kyllä
kertoi, että hotellit paikoitellen nostivat hintoja jopa
kolminkertaisiksi normaalitilanteeseen nähden. Meille
ei tällaista tapahtunut. Kaupoista ei ainakaan tuossa
ajassa mikään vielä tuntu-

Miten kuvailisit Islantia kaikkien kokemusten
jälkeen? Haluaisitko sinne
uudelleen?
Minulle jäi islantilaisista
tosi hyvä kuva. Ystävällisiä,
mukavia ihmisiä. Luonto
on karu, mutta kaunis. Ehdottomasti haluaisin mennä
sinne uudelleen. Ehkä kuitenkin kesällä...nyt jäi valaat ja lunnit näkemättä. Eli
on hyvä syy palata!
Teksti:
Kristina Ljungqvist
Helsingin Itärannikon
Perussuomalaiset ry. pj.
Kuvat:
Päivi Palmu

Geysir, mielenkiintoinen ja hieno ilmiö, jonka kuvaaminen
oli hankalaa. Sen rytmi on niin arvaamaton.
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Perussuomalaiset jälleen mukana
Maailma Kylässä -tapahtumassa
Perussuomalaiset-puolue,
puolueen naiset ja nuoret
olivat toista kertaa mukana Maailma Kylässä -festivaaleilla, jotka järjestettiin
29.-30.5. Helsingin rautatientorilla ja Kaisaniemen
puistossa. Tapahtuma keräsi järjestäjien mukaan noin
70.000 kävijää.
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry
(DEMO) mahdollisti puolueellemme muiden eduskuntapuolueiden rinnalla
esittelypaikan Demokratiateltassa rautatientorilla. Näyttelypaikka saatiin
puolueen DEMO-edustajan
Marjo Pihlmanin johdolla pystytettyä jo edellisenä
iltana esittelykuntoon Helsingin piiristä olevien Nina
Hurun ja Jorma Nordinin
kanssa. Pystyttämishommissa oli lisäksi avustamassa puoluetoimistosta Heidi
Ronkainen.
Paneelikeskustelut
kiinnostivat
Ensimmäinen festivaalipäivä avautui osin sateisissa
merkeissä, mutta kävijöitä
riitti. Kansalaisia kiinnostivat monet paneelikeskustelut, joissa käsiteltiin demokratiaa ja naisten asemaa
kehitysmaissa. Lisäksi oli
esillä, miten virallinen Suomi on mukana poistamassa
maailmanlaajuista nälänhätää ja pelastamassa ”ilmaston”. Paneelien osanottajien kannanotot olivat aika
vaihtelevia. Mitään selvää

poliittista linjausta oli vaikea havaita.
Perussuomalaisten nuorten edustajana paneelikeskustelussa, jossa käsiteltiin
lähinnä Demon nuorisoprojektiin liittyviä demokratiaja tasa-arvo-kysymyksiä
Nepalissa, oli Simon Elo.
Demokratiateltalla kävijöiden tavattavissa oli
lauantaina puolueemme
kansanedustaja
Pietari
Jääskeläinen ja EU-varaparlamentaarikkomme
Sampo Terho. Sunnuntaina
kävijöiden tavattavissa oli
kansanedustajamme Pirkko
Ruohonen-Lerner. Kansanedustajat muiden mukana
kirjoittivat tarkoitukseen
varatulle seinäpinnalle ajatuksensa siitä, ”mitä demokratia merkitsee minulle”.
Kiitos vapaaehtoisille
Molempina päivinä paikalla
oli runsaasti Helsingin piirin vapaaehtoisia perussuomalaisia. Perussuomalaisten
sanomaa teimme tunnetuksi
kahden päivän aikana jakamalla yhteensä noin 5000
tiedotetta. Ne koostuivat
puoluelehdestä, Soinin Perussuomalaiset Euroopassa -tiedotteesta, puolueen,
naisten ja nuorten esitteistä,
jotka jaettiin puolueemme
tunnusmuovikasseissa. PerusNainen on ParasNainen
-paitaa ihasteltiin ja kaupaksikin meni!
Maailma Kylässä -tapahtumassa oli esitteitä jakamassa ja Demokratiateltalla

Perussuomalaisia edustamassa Annikki Finning, Pertti Villo ja Marjo Pihlman. Kuva: Jorma Nordlin.

kävijöiden kanssa keskustelemassa ohellani ”lukujärjestyksen mukaisesti” Nina
Huru, Jorma Nordin, Pertti
Villo, Katriina Sundqvist,
Eeva-Annikki Finning, Tommi Tampio, Kati Yli-Paavola
(Espoo), Mika Raatikainen, Ari Maarnela, Markus
Salmela sekä Helsingin ja
Uudenmaan nuorista Simo
Grönroos, Simon Elo, Toni
Stenström, Nea Orlow ja
Alina Nissinen. Lisäksi paikalla kävi pistäytymässä lukuisia puolueemme aktiiveja.
Järjestämisvastuullisena
ja koko ajan paikalla olleena
haluan kiittää kaikkia sopimuksen mukaisesti osallistuneita ja myös yllätyksellisesti
paikalle tulleita puolueemme
esittelystä kiinnostuneita jäseniämme! Tapahtumassa
kokemani yhteistyö ja yhteen hiileen puhaltamisen
meininki tuo varmasti hyvän
tuloksen ensi vuoden eduskuntavaaleissa.
Kiitos kaikille mukana
olleille!
Marjo Pihlman
puoluetoimistosta

Pietari Jääskeläinen ja Sampo Terho tapasivat ihmisiä ja
keskustelivat päivänpolttavista asioista.

Kuvassa oikealla Perussuomalaisia aktiiveja. Kuvassa
mm. Nina Huru, Tommi
Tampio, Marjo Pihlman,
Jorma Nordlin. Kuva: Tommi Tampio.

Simon Elo (toinen vasemmalta) osallistui poliittisten nuorten paneelikeskusteluun.
Keskustelussa sivuttiin kehitysyhteistyörahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin. Simonin
mielestä summaa ei pidä nostaa, vaan on huolehdittava että avustussumma menee
avustettavaan kohteeseen eikä jää väliportaisiin tai häviä kokonaan matkalla.
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Patsas unohdetun kansan
puhemiehelle

Kuvassa on SMP:n nuoria 80-luvun alusta. Kimmo on nykyään kirkkoherrana Vehmersalmella, Maija on toiminnassamme mukana toimien sihteerinä Koillis-Savon Perussuomalaisissa ja Timokin on mukana Perussuomalaisten toiminnassa. Niin on aate, ihanteet ja
ystävyys säilynyt vuosien läpi.

Lapinlahdella
PohjoisSavossa paljastettiin 22.5.
Veikko Vennamon ja
asutustoiminnan muistomerkki. Lapinlahden Alapitkällä, Asutusmuseon
läheisyydessä sijaitsevalla
muistomerkillä halutaan
muistaa Vennamon työtä
sodanjälkeisen asutustoiminnan hyväksi.
Muistomerkin on suunnitellut taiteilija Herman
Joutsen.
Muistomerkin
paljastamistilaisuutta seurasi hienossa alkukesän

Suomalainen 15

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

poutasäässä monisatapäinen yleisö.
Muistomerkkihankkeen
tukijoina ovat olleet muun
muassa Karjalan liitto, Perussuomalaiset, Suomen
ortodoksinen kirkko ja
Asutusmuseosäätiö. Muistomerkkityön suojelijana
toimi väistyvä pääministeri
Matti Vanhanen.
Juhlapuheissa muistettiin kiitoksella Veikko Vennamon määrätietoista työtä
maatalousministeriön asutusasiain ylijohtajana vuo-

sina 1945–59. Vennamon
onnistui johtaa yli 400 000
siirtokarjalaisen asuttaminen, kymmenien tuhansien
rintamiestilojen perustaminen samoin kuin sotainvalidien, -leskien ja –orpojen
auttaminen uuden elämän
alkuun sodanjälkeisessä
Suomessa.
Veikko Vennamo
muistoissamme
Suuren juhlayleisön joukosta erottui useita Vennamon

perustaman SMP:n aikaisia
puolueveteraaneja. Myöhemmässä vaiheessa tästä
joukosta muodostui Perussuomalaisten ydinjoukkoa.
Monta tarinaa ja muisteloa
Vennamosta kerrottiin juhlakansan parissa.
Riistavedeltä juhlaan oli
saapunut Maija Räsänen,
jolla oli mukanaan 1980-luvun alkupuolen lehtileikkeitä SMP:n nuorista. Kuvissa
komeili Maija, Kimmo Kivelä ja Timo Soini. Kaikki
kolme olivat myös Lapinlahdella juhlistamassa muistomerkin paljastamista.
Niin on aate, ihanteet ja
ystävyys säilynyt läpi vuosikymmenten.
Veikko Vennamoa muistettiin johtajana. Kansanomaisena, kansaa herkällä
korvalla kuuntelevana mutta myös kovana ja vaativana
johtajana. Veikon puhuessa
politiikan moraalin rappiosta ja korruption kitkemisestä, poliittiset vastustajat
vapisivat.
Olisiko muulla tavoin
kansallisen suurteon, sodanjälkeisen asustustoiminnan
johtaminen tai SMP:n veroisen kansanliikkeen perustaminen onnistunutkaan.
Veikko Vennamo on
muistomerkkinsä ansainnut.

■ HISTORIAA
Perussuomalainen
9/2002

PerusS Naiset ja Nytkis:

Seksin osto
kiellettävä Suomessa
Naisjärjestöt yhteistyössä eli Nytkis haluaa myös
Suomeen lain, joka kieltää seksipalvelujen ostamisen.
Lailla tulisi myös turvata, että nainen ei ole kauppatavaraa ja että seksipalvelujen ostajaa rangaistaan.
Nytkis muistuttaa, että puutteellinen lainsäädäntö
ja poliisin niukat resurssit mahdollistavat naiskaupan.

Suomi tarvitsee
voimakkaat protestivaalit
Suomen poliittinen elämä on jähmettynyt vaihtoehdottomuuteen. Kahdeksanvuotinen sateenkaarihallituksen kausi on poliittisten periaatteiden hautausmaa. Missään eurooppalaisessa demokratiassa ei
ole mahdollista, että kommunistit ja Kokoomus ovat
samassa hallituksessa, ja että samanlainen jatko on
vielä mahdollista.
Timo Soini

Ari Kaunisaho

■ LEIVÄNJAKAJA

Jumala tuli alas
Menneinä vuosina Pohjanmaalla sattui merkillinen tapaus. Talvisen päivän arkirutiini häiriintyi, kun pikku
poika juoksi sisälle bensa-asemalle. Hän oli selvästi hätääntynyt ja peloissaan. Hetkeen poika ei saanut sanaa
suusta, silmät pyörivät villisti päässä. Jotenkin kassalla
oleva asiakas sai änkytykseltä selvää kahdesta sanasta Kalle ja kaivo, joista hän teki päätelmän ja lausui isoon
ääneen: ”Nyt on tainnut käydä niin, että Kalle-niminen
poika on tippunut kaivoon!”
Samassa pöydästä kimmahti mies ylös ja ryntäsi
ulos. Ulkona selvisi, että pojat ovat olleet pulkkamäessä. Lumen alle oli jäänyt kaksi kaivoa, joista toinen oli
peittämättä. Leikin lomassa Kalle, tämän ulos rynnänneen miehen poika, oli pudonnut kaivoon. Oli täysi työ
pidätellä hätääntynyttä isää hyppäämästä perässä.
Kaivo oli syvä. Kaivon pohjalla näkyi poika, kaulaa myöten vedessä. Kaivon renkaasta työntyi teräspiikki, josta poika piti kiinni. Pojan hiljainen huuto
kuului syvältä: ”Isä, en koskaan pääse pois!”. Jostakin
saatiin köyttä ja isä halusi ehdottomasti, että köysi
kiedottiin hänen ympärilleen ja hänet laskettiin kaivoon nostamaan poikaa. Varovasti isokokoista mies
laskettiin kaivoon. Aika tuntui pysähtyneen. Sentti
sentiltä isä lähestyi poikaa. ”Kestä rakas lapseni vielä
hetken aikaa…”

Poika kurotti kättä isää kohden ja viimein isä tunsi
pojan sormet, vielä vähän alemmaksi ja isä sai poikaa
ranteesta kiinni. Mikä voiton riemu, ”nyt ei ole enää
mitään hätää”, isä ajatteli. Mikään mahti maailmassa
ei olisi saanut isää irrottamaan otetta rakkaasta lapsestaan. Heidät vedettiin ylös. Mikä riemu, kun isä ja poika
näkivät päivän valon. Märät vaatteet eivät haitanneet
poikaa, kun hän rutisti isän kaulaa. Hän oli maailman
turvallisimmassa sylissä, oman isän sylissä.
Ihana evankeliumin ilosanoma!
”Mutta että Hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että
Hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?”
Ef 4:9
Mikä ihmeellinen kuva Isästä. Tänäänkin, Hän kulkee siellä, missä alatien kulkijat kulkevat.
”Missä olet? Missä olet? - Jumala kysyy? Jumalan ihmeellinen rakkaus etsii sinua, joka synnin kaivossa hiljaa
nyyhkytät:” En pääse pois, Isä, en koskaan pääse pois!”.
”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä,
pelastuu”. Room 10:13
Lukijoita siunaten, hyvää kesää toivottaen;
Tom Bollström, Alavus
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Kallista on, kallista on
5,94573
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Perussuomalaiset Nuore
Taitaja 2010 -tapahtumas
Taitaja-messut järjestettiin
27.-29.4 Oulussa. Kyseessä
on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, jossa 450
nuorta 40 eri alalta kilpailee
oman lajinsa suomenmestaruudesta. Kyseessä on siis
erittäin merkittävä tapahtuma oppilaille, opettajille sekä ammatillista koulutusta
järjestäville oppilaitoksille.

Palataan hetkeksi vanhaan.
Suoraan markoiksi muutettuina
monien tuotteiden ja palveluiden
hinnat näyttävät hurjilta.
Seuraavat hinnat ovat satunnaisia
poimintoja kaupungilta:

Sanoma otettiin
hyvin vastaan
Perussuomalaiset Nuoret
osallistuivat tapahtumaan
yhdessä Suomen Nuorisoyhteistyö ALLIANSSI ry:n
sekä muiden poliittisten
nuorisojärjestöjen kanssa.
Varsinaiset kilpailut eivät
koskeneet poliittisia nuorisojärjestöjä, vaan nuorisojärjestöjen tehtävänä oli
levittää poliittista sanomaa
kilpailuihin osallistuville
nuorille vierailijoille.
Poliittinen
sanoma
otettiinkin ennakkoluulottomasti tapahtumassa vastaan. Tästä on osoituksena
on se, että Perussuomalaisten Nuorten esitettä meni
jakoon yli tuhat kappaletta.
Karkkia jaettiin kymmenen
kiloa, josta vajaa puolet oli
puoluetoimistolta saatua
perussuomalaisten karamellia, jonka eräs messuvieras
nimesi ”Soininpastilliksi”.
Kun
perussuomalaisten
karkit uhkasivat loppua,

Bensa (95)

8,90 mk

kahvi ja
munkki

24 mk

Tupakka-aski

27,30 mk

Eduskunta avasi nuorille oman
Täytetty
sämpylä

30 mk

Miesten
parturi

148 mk

Eduskunta on avannut
yläkouluikäisille nuorille
suunnatun verkkopalvelun
Nuorteneduskunta.ﬁ.
Sivusto on tarkoitettu
yhteiskunnallisen opetuksen välineeksi kouluihin.
Lisäksi se toimii Nuorten
parlamentti
-toiminnan
kotisivuina ja tukee eduskunnan koululaisvierailuja.
Palvelun nimi Nuorteneduskunta.ﬁ on valikoitunut
nuorten tarjoamista ja äänestämistä ehdotuksista.
Sivustolla on videoita
muun muassa kansanedustajien arkityöstä, eduskunnan tehtävistä ja äänestämisen hyödyistä. Täysistuntosalin istumakartta tarjoaa
graaﬁsen näkymän nykyisen eduskunnan valtasuhteisiin sekä esittelee kansanedustajat. Lisäksi sivustolla

Nuorten parlamentti kokoontui perjantaina 16. huhtikuuta eduskunnan täysistuntosalissa. Suullisella kyselytunnilla nuoret esittivät kysymyksiä heille tärkeistä aiheista
hallituksen ministereille. Kuva: Vesa Lindqvist/Eduskunta
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et mukana
ssa
lisäsimme samaan kulhoon
euca-menthol-karamelleja.
Myös nämä tekivät kauppansa erittäin hyvin, etenkin
kun ensimmäisenä päivänä
satoi räntää. Räntäsateesta
huolimatta myös puolueen
lehti ja sininen esite tarttuivat monen ohikulkijan
käteen.
Perussuomalaisia Nuoria
kolme päivää kestäneessä tapahtumassa edustivat nuoret
kansanedustajaehdokkaat
Olli Immonen ja Ville Vähämäki Oulusta. Taitaja-messut toimivatkin hyvänä lähtölaukauksena koko vuoden
mittaiseen eduskuntavaalikampanjaan. Tukijoukkona
tapahtumassa toimi VeliPekka Kortelainen.
Kävijätavoite täyttyi
Oulun Taitajakilpailujen
virallinen kävijätavoite oli
50 000 vierasta. Taitajakilpailujen kisatoimiston mukaan tavoite ylitettiin noin
tuhannella kävijällä. Eniten
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kävijöitä oli keskiviikkona, jolloin alueella vieraili
noin 24 000 henkeä. Torstaina kävijämäärä putosi
jonkin verran, vaikka kyseessä oli odotettu ﬁnaalipäivä.
Vuoden 2010 Taitajien taitajaksi valittiin raaseporilainen Mette Pökelmann. Palkinnoksi hän sai
kultaisen suomenmestaruusmitalin hevostenhoidosta ja uuden Volkswagen Golf -auton vuodeksi
käyttöönsä. Kisoissa jaettiin mitalit yhteensä yli
120 kilpailijalle. Kiertävä
Taitaja-pokaali lähti tällä
kertaa kierrokselle Kuopioon, jossa järjestetään
seuraavat SM-kilpailut.
Ennen Kuopion kilpailuja
vuorossa ovat kuitenkin
ensi syksynä järjestettävät
Lissabonin euroopanmestaruuskilpailut.
Teksti: Olli Immonen ja
Ville Vähämäki
Kuvat: Taitaja 2010 Oulu

Perussuomalaiset Nuoret:

Keskustanuorten saamista
valtionavustuksista kantelu
Opetusministeriö myönsi vuonna 2010 lähes 13
miljoonaa euroa tukea erilaisille nuorisojärjestöille.
Eräs keskeinen tuenmyöntämisperuste on järjestön
jäsenmäärä. Poliittisista
nuorisojärjestöistä keskustanuoret (682 000 euroa),
kokoomusnuoret (665 000
euroa), demarinuoret (572
000 euroa), vasemmistonuoret (320 000 euroa) ja
Svensk Ungdom (230 000
euroa) ovat tukitasollaan
omassa luokassaan.
Perussuomalaiset Nuoret
(12 000 euroa) eivät ole tyytyväisiä siihen, ettei Opetusministeriössä ole tarkemmin
perehdytty avustuksia saavien nuorisojärjestöjen antamien selvitysten todenperäisyyteen, kuten jäsenmääriin.
Perussuomalaiset Nuoret epäilivät kannanotossaan 3.6., että keskustanuoret ovat koijanneet opetusministeriötä jäsenmääränsä
osalta ja saaneet näin liian
paljon tukea vuosittain. Tie
keskustanuorten jäseneksi
voi olla puolueen erikoisten
jäsenyyskäytäntöjen takia
hyvinkin yllättävä. Jäsenek-

Keskustanuorten saama tukipotti ihmetyttää PS-nuoria.

si on päätynyt henkilöitä,
jotka eivät edes tiedä ryhtyneensä jäseniksi.
Perussuomalaiset Nuoret
ihmettelevät sitä, että kun
keskustanuorten jäsenmäärä
on julkisuudessa olevien tietojen mukaan romahtanut
17 000:sta (v. 2005) noin
11 500:aan (v. 2010), on
keskustanuorten saama tu-

kipotti Opetusministeriöltä
samaan aikaan kasvanut 585
000 eurosta 682 000 euroon.
Perussuomalaisten
Nuorten mielestä on käsittämätöntä että järjestö,
jonka jäsenmäärä laskee
kolmanneksen, ja jonka
emopuolueen kannatus on
laskenut kolmissa perättäisissä vaaleissa, saa joka

vuosi Opetusministeriöltä
lisää tukea toimintaansa.
Perussuomalaiset Nuoret
eivät voi tulla muuhun lopputulokseen kuin, että Opetusministeriön ja keskustanuorten välillä on olemassa
jonkinlainen symbioosi, jota syystä tai toisesta on varjelemassa laajempikin joukko poliittisia vaikuttajia.
Oli totuus jäsenmäärästä
mikä tahansa, sillä ei näytä
olevan mitään merkitystä.
Niin reippaasti myönnetyissä tukisummissa on ilmaa.
Pidämme
yhteiskunnallisen moraalin kannalta
arveluttavana nykyistä poliittisten nuorisojärjestöjen
valtionavustuksiin liittyvää
kokonaisuutta ja haluamme siksi selvyyden asiaan.
Vaadimme, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan
ja avustusten tasapuolisuus
taataan.
Olemme päättäneet tehdä kantelun Oikeuskanslerinvirastolle asiasta. Ei voi
olla niin, ettei kukaan ota
vastuuta löperöistä avustuskäytännöistä, kun yhteisiä
verovaroja annetaan poliittisen toiminnan tukemiseen.

Populismin vaihtoehto on
elitismi ja byrokratia

nettisivun
voi tehdä oman vaalijulisteensa. Sivustolla voi
perehtyä eduskunnan historiaan ja seurata, miten
esimerkiksi eläinsuojeluja liikennelainsäädäntö
ovat vuosikymmenten
kuluessa muuttuneet.
Palvelusta
löytyy
myös Lainsäätäjät-peli,
puolueiden twitterit, kansanedustajien blogeja,
eduskuntasanasto ja linkkejä nuorten vaikuttamissivustoille.
Nuorteneduskunta.
ﬁ toimii myös nuorten
parlamenttitoiminnan
kotisivuina. Noin sadassa Suomen koulussa toimivat parlamenttikerhot
voivat perustaa omat
alasivunsa, ladata materiaalia sekä verkostoitua.
www.nuorteneduskunta.ﬁ

Viime päivinä useita poliitikkoja on nimitetty populisteiksi. Usein populismi
sekoitetaan valehteluun
ja petkuttamiseen, mitä se
kulttuurista riippuen voi
toki ollakin. Haluan määritellä käsitteen suomalaisesta
kulttuurista käsin.
Populistisessa demokratiassa äänestäjät haluavat äänestää edustajikseen
henkilöitä, jotka ajattelevat
samalla tavalla kuin he itse.
Usein populistien mainitaan
olevan kansankosiskelijoita,
eikä sekään ole suoranaisesti väärä tulkinta.
Populismi ei kuitenkaan
ole yleismaailmallinen aate, kuten kapitalismi tai
sosialismi, vaan se on aina
sidoksissa kulttuuriin ja
kansanluonteeseen. Kaikkia kansoja ei voi kosiskella
samoin perustein yhtä menestyksekkäästi. Esimerkiksi suomalaisiin vetoaa hyvin
pitkälle rehellisyys.
Populismi ei ole vaarallinen ideologia, sillä popu-

listi hallitsee yhdistämällä,
ja joskus myös kiihottamalla, kansaa. Jos populisti ei päätöksentekijänä
onnistu tai kiihottunut
kansa ei tyydyty, on häneen pettyneen yhtenäisen
joukon helppo päästä hänestä eroon. Populistisessa
demokratiassa vastuulliset
ovat paikannettavissa, sillä
populismi perustuu läpinäkyvään päätöksentekojärjestelmään, joka mahdollistaa kansansuosion keräämisen, mutta myös sen
menettämisen. Populismissa päättäjät ja kansa elävät
aidossa vuorovaikutussuhteessa, joten populismin
lopputulos riippuu täysin
kansallisesta kulttuurista.
Kokemuksen perusteella populismi sopii toisiin
kulttuureihin paremmin
kuin toisiin, aivan kuten
demokratiakin.
Populismin vastakohta on elitismi. Elitistisessä
demokratiassa äänestäjät
äänestävät valtaan henki-

löitä, jotka he kokevat ns.
asiantuntijoiksi. Elitistisin
perustein äänestäjä saattaa ajatella, ettei ole aivan
varma jonkun ehdokkaan
kaikista mielipiteistä, mutta
äänestää häntä, koska hän
on niin osaava, taitava tai
muuten vain hyvä.
Elitismissä hallitseminen tapahtuu usein hajottamalla. Tämä johtuu siitä,
koska elitistipoliitikon mielestä sivistymätön kansa
voi äänestää väärin. Siksi
elitistisessä demokratiassa
luodaan mahdollisimman
epäselvä poliittinen järjestelmä, joka täyttää demokratian tunnusmerkit vain
muodollisesti. Elitistisessä
järjestelmässä kansalaisen
on mahdotonta paikantaa,
kuka tai ketkä ovat vastuussa mistäkin päätöksestä. Järjestelmä ruokkii itse
itseänsä, muuntautumalla
yhä vaikeammin hahmotettavaksi.
Ainoaksi äänestysperusteeksi jää lopulta lapsen-

omainen usko siihen, että
äänestettävä ehdokas on
osaava, taitava tai muuten
vain hyvä. Lopulta huomataan, ettei äänestämisellä
ole mitään merkitystä, joten
voidaan aivan hyvin siirtyä
suoraan täydelliseen byrokratiaan.
Sen takia, että EteläEuroopassa asiat ovat miten
ovat, meidän ei ole syytä uhrata omaa demokratiaamme
EU-byrokratian alttarille.
Eurooppaan ei myöskään
pidä muodostaa liittovaltiota, sillä Euroopassa on
kansoja, mutta ei kansaa.
Näin ollen demokratia eli
kansanvalta on EU:ssa jo
käsitteellisestikin mahdoton
rakennelma. EU voi pyrkiä
demokratiaan, mutta se palautuu aina byrokratiaan.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja,
MEP Timo Soinin kotimaan
avustaja,
Kurikka
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Paras-hanke kaikkea muuta kuin paras!
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
ryhmäpuheenvuoro
2.6., kansanedustaja
Pirkko RuohonenLerner:
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on toimia nyt käsiteltävän selonteon mukaan
kunnallisen kansanvallan
lähtökohdista. Kuitenkin
käytännössä palvelurakenneuudistuksen ydinongelma on ollut koko ajan se,
että uudistus on tehty valtion ja ylikunnallisen hallinnon näkökulmasta. On
ollut siis kyse vain kunnan
taloudesta, asukasluvusta
ja hallinnollisista rajoista
kuntien välillä. Ei ole otettu
riittävästi huomioon kuntien ja seudullisten alueiden
asukkaiden taloudellisia ja
yhteiskunnallisia eroja.
Paras-hankkeen taloudelliset tavoitteet voisivat
toteutua paremmin, jos sille
annetut säännöt eivät olisi
niin tiukat. Kuntien välille
on syntynyt vuosikymmenten aikana monenlaista yhteistyötä asukkaiden peruspalvelujen järjestämisessä.
Esimerkkinä voidaan mainita sosiaali- ja terveystoimen palveluja ja koulutuksellista yhteistyötä, jota on
järjestetty paljolti kuntayhtymien kautta. Nyt nämä
vanhat ja hyvinkin toimineet yhteistyön rakenteet
ajetaan alas. Selonteossa
onkin esitetty paljon luku-

ja, jotka perustuvat lähinnä
toiveajatteluun. Palvelurakenneuudistuksessa on
keskitytty lähes pelkästään
hallinnollisiin rakenteisiin.
Palveluiden sisältö, laatu ja
tuotantotapa ovat jääneet
hyvin vähäiselle huomiolle.
Ihminen on unohtunut
Perussuomalaisten mielestä
uudistuksessa on unohtunut
se tärkein, eli pieni ihminen.
Ei ole kysytty ja selvitetty
riittävästi sitä, miten Parashanke vaikuttaa tavallisen
suomalaisen elämään. Mistä hän saa tarvitsemansa
palvelut ennen uudistusta ja
sen jälkeen; paraniko palveluiden saatavuus vai ei?
Entäpä millainen kustannusvaikutus uudistuksella
on kunnalle ja veronmaksajille? Kuka asioista jatkossa
päättää ja kuka on vastuussa tehdyistä päätöksistä,
niin hyvässä kuin pahassa?
Tämänkaltaiset kysymykset ja se, että niihin
osataan antaa vastaukset,
kuuluvat erottamattomasti kansanvaltaan sellaisena
kuten
Perussuomalaiset
sen näkevät. Valitettavasti
tätä uudistusta on lähdetty tekemään ylhäältä alas
eikä alhaalta ylös. Tämän
seurauksena kaikissa Paras-hankkeen toiminnoissa
näkyy valtiovallan suoranainen sanelupolitiikka, jonka vuoksi kuntien
demokraattisilla vaaleilla
valitut päätöksentekijät eli

kunnanvaltuustot ja heidän
edustamansa yksittäiset
kuntalaiset on jätetty sivustakatsojiksi. Tietoa on vaikea saada ja salailun kulttuuri vahvistuu entisestään.
Harvassa ovat ne kunnat, joissa on järjestetty
neuvoa-antavia kansanäänestyksiä tai kuntalaiskyselyitä Paras-hankkeen
toteutuksesta, kuten Perussuomalaiset ovat vaatineet.
Osassa valtuustot ovat juntanneet liitokset läpi pakon
edessä maamme hallituksessa olevien puolueiden edustajien toimesta.
Perussuomalaisten mielestä vanhat puolueet ovat
asettaneet kansan selkä seinää vasten. Pieniä kuntia on
pakotettu kohtuuttomalta
tuntuviin kuntaliitoksiin,
kun niitä on liitetty merkittävästi suurempiin kuntiin.
Näin on heikennetty oleellisesti myös kuntademokratiaa. Lisäksi on synnytetty
useille alueille hallinnollinen
tilkkutäkki, kun on muodostettu yhteistoiminta-alueita muiden kuntien kanssa.
Palvelut ovat
heikentyneet
Enemmän tai vähemmän vapaaehtoisten kuntaliitosten
myötä kuntalaisten mahdollisuudet saada esimerkiksi tarvitsemiaan terveyspalveluja ovat heikentyneet
palveluverkon karsinnan ja
etäisyyksien kasvun takia.
Tästä kehityksestä ovat

kärsineet ennen kaikkea
huono-osaiset, joiden mahdollisuudet hakeutua pitkän
matkan takaa terveyspalveluiden pariin ovat erityisesti taloudellisista syistä
heikentyneet. Myös valtiovalta on tunnustanut Parashankkeen epäonnistumisen
tässä suhteessa. Mutta mikä
on ollut Suomen hallituksen
ratkaisu ongelmaan? Lisää
tiedotusta kansalle. Hyvät
ministerit, eiköhän se terveysaseman siirto tullut kuntalaiselle selväksi samalla,
kun hän nyki tyhjän talon
ovenripaa turhaan. Mitä
hallituksen sitten pitäisi tehdä? Palauttaa tietysti palvelut sinne minne ne kuuluvat.
Näin myös huono-osaisten
kansalaisten sosiaalinen ja
terveydellinen asema saataisiin paranemaan.
Selonteon väläytykset
yhä uusien toiminta-alueiden alueellistamisesta kertovat omaa karua kieltään
siitä, miten tätä uudistusta
viedään eteenpäin yksi vaihe
kerrallaan hivuttaen. Kun
yksi päätöksenteon ja palveluiden osa-alue alueellistetaan, kohta vaaditaan jo
seuraavankin, kyseiseen osaalueeseen kiinteästi liittyvän
osa-alueen alueellistamista.
Seuraava hallituksen
tavoittelema askel lienee
kuntapalveluiden laaja liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen ja lopulta myynti
niistä eniten tarjoavalle. Tulokset kunnan toimintojen
yksityistämisestä voidaan

ennustaa, sillä onhan silloin
kyse usein liiketalouden ehdoilla toimivasta yksiköstä,
jonka päätarkoituksena on
tuottaa voittoa osakkeenomistajille On suuri ero
sillä, tuotetaanko esimerkiksi terveyspalvelut nollatulokseen pyrkien kunnan
omana työnä, vai saavatko
kuntalaiset samaisia palveluita voittoa tavoittelevalta
yritykseltä, joka maksattaa
kulunsa ja niiden päälle asetetut voittotavoitteensa loppujen lopuksi kuntalaisen
lompakosta.
Valta on siirtynyt
liikemiehille
Nyt kun palvelurakenteen
uudistuksessa haetaan vain
taloudellisia etuja, unohtuvat helposti käytännöllisyys- ja tarkoituksenmukaisuuskysymykset siitä,
missä menevät uudistuksen
rajat. Milloin valtiovalta
on tyytyväinen uudistuksen
lopputulokseen? Koska on
saavutettu ne taloudelliset
edut, joita tällä koko uudistuksella on lähdetty hakemaan? Emme usko, että
koskaan.
Vaaleissa valittujen poliittisten päättäjien mahdollisuudet vaikuttaa oman
kunnan tai kuntayhtymän
asioihin ovat heikentyneet
radikaalisti siellä, missä
Paras-hankkeen mukaisia
toimia on tehty.
Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita kahden kun-

nan työterveyshuollon tuore liikelaitostaminen. Kun
päätöksiä liikelaitoksesta
tehtiin, luvattiin, että se
tuottaa ensimmäisen tilikauden aikana ylijäämää lähes
60 000 euroa, mutta tilinpäätös osoittikin alijäämää
lähes 230 000 euroa. Nyt
kukaan asiasta päättänyt ei
halua ottaa vastuuta näistä
veronmaksajille aiheutetuista suurista tappioista.
Kyseisen liikelaitoksen
johtokunnan päätöksentekoon ovat osallistuneet
vanhat vallankäyttäjät eli
RKP, kokoomus ja SDP.
Kaikki veronmaksajat kuitenkin vastaavat tämän
liikelaitoksen
viuluista,
puoluekantaan katsomatta.
Hyvällä syyllä voidaankin
kysyä, voitaisiinko Parashankkeen tavoitteena olevat
palveluiden kehittämiset toteuttaa nykyisten organisaatiorakenteiden puitteissa.
Säästöjä jo toteutetut organisaatio- ja palvelurakenneuudistukset eivät ainakaan
käytännön esimerkkien valossa ole tuoneet.
Ei saatu aikaiseksi Parasta, vaan saatiin tilalle
ongelmia, jotka syövät kuntien budjetteja ja heikentävät
kansanvaltaa. Valta Suomessa ei enää kuulu kansalle ja
heitä edustaville valtuutetuille, vaan valta on siirtynyt
talouselämän vaikuttajille
ja sijoitusyhtiöiden johtomiehille sekä liikemiesten ja
vanhojen puolueiden Hyvä
Veli-verkostoille.

Velattoman puolueen on helppo
lähteä vaaleihin

Suomen talous on lähivuosina erittäin suurten
ongelmien edessä. Julkisen sektorin kuluja pitää
pystyä karsimaan ainakin
12 miljardia euroa. Nuorisotyöttömyyttä ei ole
saatu kuriin, sillä noin jo-

ka viides alle kaksikymmentäviisivuotias on työtön eikä
parempaa ole edes luvassa.
Sairaanhoitopiirit eivät ole
kyenneet toteuttamaan hoitotakuita ja vielä puuhataan
eläkeiän nostamisen lisäksi
niiden leikkauksia.
Nykytekniikalla hallinnon tietojenkäsittelyn olisi
pitänyt karsia tuottamattomaan työhön sijoitettujen määrää, mutta se vain
paisuu. Epärehellisyyden
leimaamissa puolueissa
vallan pönkittämiseen kuluvat varat voisi osoittaa
kansan hyvinvoinnin kohottamiseen. – Miksi näin
ei tapahdu?

Vallanjaossa tukijoukon
suuruus ratkaisee äänestykset. Ydinjoukko tarvitsee
harmittomia joo- miehiä
pysyäkseen vallassa. Kun
puolueiden saamat järkyttävän suuret tuet eivät riitä,
tukijoita autetaan esiin hämäräperäisen, jopa ”rikollisesti” hankitun mainosrahan avulla. - Viranomaiset
puuttuivat kepun tapaan
kerätä vaalirahoitusta jäsenmaksuina heiltäkin, jotka eivät ole jäseniä.
Vielä nyky-yhteiskunnassa puolueille niiden koko on tekoja tärkeämpää.
– SDP:n uusi puoluesihteeri
etsii kasvua varallisuusve-

ron palautuksella, vaikka
puolue oli itse poistamassa
sen. Hän korostaa maahanmuuttoystävällisyyttään,
kun Urpilainen ja Heinäluoma esittävät päinvastaisia näkemyksiä.
Sodanjälkeisinä vuosikymmeninä puolueiden
päämäärät ja tavoitteet ovat
muuttuneet. Ammattiliitot
ja ideologiset taustaryhmät esittävät jäsenistönsä
tulonjakotavoitteet. Ennen
varakkaana pidetyn kokoomuslaisen työnantajan tulotaso saattaa olla murto-osa
lakko-oikeuttaan häikäilemättömästikin käyttävän
äärivasemmistolaisen työn-

tekijän tuloista ja eläkkeistä. Mistähän johtuu, että
puolueuskollisuus saattaa
mennä aviouskollisuudenkin edelle. Muodostavatko
puolueet ja ammattiliitot
päällekkäisiä edunvalvontaorganisaatioita?
Eduskuntatalolla järjestetyssä puoluevaltuuston
kokouksessa puheenjohtaja
Timo Soini kysyi: ”Uskallammeko voittaa vaalit?”
Hän totesi, että voitamme
vaalit, jos emme itse töpeksi. Raimo Vistbacka ilmoitti
Vetelissäkin tyytyvänsä pieneen kasvuun.
Tämänhetkisten kannatuslukujen perusteella

perussuomalaisista tulee
vähintään
kymmenen
henkinen eduskuntaryhmä. Tulostavoite edellyttää ehdotonta itsenäisyyttä ja ennen kaikkea
yhtenäisyyttä piireissä.
Velattoman puolueen ei
ole tarvinnut sitoutua
”lehmäkauppoihin”. Siksi sen on helppo lähteä
etsimään keinoja kasvun
avulla tasapuolisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu,
Kokkola
(otsikko toimituksen)
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Ei Helsinkiin Tukholmaa
korkeampia tonttivuokria
Asumisen hinta on pahimpia ongelmia
sekä helsinkiläisille että Helsingin
kehitykselle. Uudet tonttivuokrien
jättikorotukset (vuokrat 10-12
-kertaisiksi) tuhoavat pyrkimykset
asumiskustannusten hillitsemiseksi.
Asian päättää aina poliittisesti valittu
kaupunginvaltuusto. Ratkaisulla
on monitahoiset ja pitkäkestoiset
vaikutukset.
1. Helsingissä on 160 000
asuntoa kaupungin vuokratonteilla, joten korkeat
tonttivuokrat koskevat
asukkaiden enemmistöä
ennemmin tai myöhemmin.
Taloyhtiöt maksavat myös
samaan aikaan kiinteistöveroa.
2. Helsingin kiinteistöviraston tonttiosasto vaatii
uusittavissa vuokrasopimuksissa vuokraa, joka
nostaa huoneistokohtaisia
asumiskustannuksia 50-200
euroa kuukaudessa. Korotus on täysin vastikkeetonta
eli siitä ei koidu vuokralaiselle mitään lisähyötyä!
Vuokra sidotaan indeksiin
ja sitä sitoudutaan maksamaan 50 vuotta.
3. Samaan aikaan vanhoja taloja rasittavat putkiremonttien kustannukset,
jotka nostavat tonttivuokrista riippumattomia yhtiövastikkeita heti ainakin
kaksinkertaisiksi yleensä yli
20 vuoden ajaksi.
Pääkysymys on
tonttivuokran suuruus
Tontinvuokraajat-kansalaisliike ei pyri kopioimaan
ns. Tukholman mallia.
Sen sijaan tavoittelemme
Tukholman tonttivuokratasoa, joka on puolet tai
kolmannes Helsingin tasosta. Tukholman tasolle
voidaan päästä nykyisen
vuokrakäytännön puitteissa kahdella tavalla. Emme
vastusta asiallisia vuokrankorotuksia ja tuloja kaupungille.
1. Tonttivuokrien tuottotavoite alennetaan neljästä prosentista kahteen
prosenttiin. Tämä ei ole sosiaalista tulonsiirtoa tonttivuokralaisille, sillä kohtuullistamisen jälkeenkin
kaupunki saa tonttivuok-

rilla korkeamman tuoton
kuin markkinoilta on saatavissa muilla vastaavilla
pääomatuotoilla. Kyseessä
on nimittäin pitkäaikainen
riskitön, reaalinen tuotto.
Noidenkaan sijoitusten
tuotto ei yllä kahteen prosenttiin.
2. Vuokran lähtökohtana oleva tonttien laskennallisen arvon määrittely kohtuullistetaan. Tukholman
alhaisemmat vuokrat johtuvat poliittisesta päätöksestä,
jonka mukaan asuntotonttien maanvuokrasopimuksissa käytettävät pääomaarvot ovat 20-25% kiinteistöjen käyvistä arvoista.
Helsingissä lähtökohtana on pääkaupunkiseudun
pientalotonttien markkinaarvot, koska kerrostalotontteja kaupunki ei myy.
Sillä on sitä paitsi alalla
täydellinen monopoliasema, koska kaupunki on ainut asuntotonttivuokraaja.
Tätä asemaa se käyttää häikäilemättömästi hyväkseen
rikkoen kilpailulainsäädäntöä riistäessään asujiaan/
veronmaksajiaan.
Taloudelliset
vaikutukset
1. Nyt tehdyllä korotuspäätöksellä ei ole vaikutusta
kaupungin talouteen 2010,
koska ensimmäiset sopimukset astuvat voimaan
vasta vuonna 2011 yli sadan
taloyhtiön osalta. Tuhannet
seuraavat mukana tulevina
vuosina nykyisten vuokrasopimusten uusimisen myötä.
2. Vuokratulot kasvavat
myös tulevaisuudessa, jos
vuokrasopimuksia uusitaan
2 % tuottotavoitteella.
Asuntotonttien maanvuokratulot vuonna 2008
olivat 72 miljoonaa euroa,
ja niiden arvioidaan nou-

■ 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

Kuva: Harri Lindell

Juha Väätäinen osallistui Perussuomalaisten Vuosi vaaleihin -ristelilylle.

sevan indeksikorotusten ja
uusien sopimusten myötä
räjähdysmäisesti vaikkei
tarvetta olekaan. Kaupunki
on lihottanut reaalivarojaan kolmen viime vuoden
aikana ylijäämäisillä tilinpäätöksillään liki miljardin
eli liki 1 000 000 000 euroa, jonka se on sijoittanut
korkeakorkoista tuottoa tekeviin rahastoihin. Ei asukkaiden eduksi, vaikka varat
on imuroitu juuri heiltä!
On syntynyt voimakas
vastustus suurkorotuksia
kohtaan, koska tonttiosasto
on viime vuosina korottanut
vuokran perustana olevia
tonttien laskennallisia arvoja
pientalotonttien arvon nousua vastaavasti noin kymmenen prosenttia vuodessa.
Tonttivuokrat ovat nousseet
kymmenessä vuodessa lähes
kolminkertaisiksi!

Jos
tuottoprosentti
alennetaan neljästä prosentista kolmeen, uusissa sopimuksissa vaikutus
hoitovastikkeeseen
jää
edes kohtuulliselle tasolle.
Tämä ei kaada Helsingin
kaupungin taloutta, mutta
huima korotus taittaa kaupunkilaisten niskat, ainakin pieni- ja keskituloisten
eläkeläisten, yksinhuoltajien ja lapsiperheiden osalta.
Onko poliittinen päättäjä
todella raaka vaiko vain
tyhmä? Onpa jompikumpi
vain, niin ainakin meille
maksajille tällaisena vaarallinen. Eroja löytyy eri
ryhmistä; noston ovat siunanneet kokoomus, vihreät
ja myös demarit poliittisten kauppojen kautta. Perussuomalaiset vastustaa
kohtuuttomuutta tässäkin
asiassa! Hyvä tietää aina-

kin itse kunkin maksajan,
eli äänestäjän.
Tontinvuokran suuruutta ei voi tarkastella
yksinomaan tuottotavoitteen kannalta. On otettava
huomioon ne myönteiset,
taloudelliset vaikutukset,
jotka kumpuavat kohtuullisista tonttivuokrista
niin asukkaille kuin liikeelämällekin.
Kun yksipuolinen ilmoitus
tonttivuokrien
järjettömistä korotuksista
hyppää yli sadan taloyhtiön asujan silmille kesäkuussa 2010, on meteli
valmis. Tarttis varmaan
tehdä jotain. Päätös on
poliittisesti muutettavissa!
Juha Väätäinen
www.juhavaatainen.info
maestro@juhavaatainen.info

040 768 0974

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 KOKOUKSET

Keski-Suomen piiri ry:n
ylimääräinen piirikokous
Tiistaina 22.6.2010 klo 18.00 Jyväskylä hot. Albassa
(Mattilanniemi). Käsitellään eduskuntavaalien ehdokkaitten asettaminen. Piiritoimikunta kokoontuu samassa paikassa klo 17.
piiritoimikunnan puolesta:
Jorma Uski, piirisihteeri
p. 040-589 2565

Pohjois-Karjalan
nuorisojärjestön
perustamiskokous
Kaikille toiminnasta kiinnostuneille 16 - 35 vuotiaille. Perustamiskokus järjestetään kesäkuun aikana.
Ilmoittautuminen: jouni.hyokki@suomi24.ﬁ

Perussuomalaisille
uusi osasto Akaaseen...
Akaan kaupunki on Toijalan ja Viialan muodostama
kunta, johon ensi vuoden
alusta liittyy myös Kylmäkoski. Ennen viime kunnallisvaaleja ei näissä kunnissa
ole ollut Perussuomalaisten kunnallisvaltuutettuja,
mutta viime vaaleissa Marita Markkula komealla
runsaan 150 äänen potillaan tuon valtuustopaikan
nappasi.
Nyt tuli aika laittaa
myös paikallisosastoasiat
kuntoon. Akaan Perussuomalaisten puheenjohtajaksi
valittiin Tero Mäki ja sih-

Akaan kokous pidettiin kauniissa kesäsäässä.

teeriksi Marita Markkula.
Marita hoitaa myös taloudenhoitajan tehtävät. Osaston hallitukseen valittiin
puheenjohtajan ja sihteerin
lisäksi Maija-Liisa Kirkkomäki, Rauha Väisänen,
Vilho Kirkkomäki ja Kalle
Kilpinen.
Tilintarkastajaksi valittiin Hannu Virtanen. Eduskuntavaalien osalta osaston
kokous päätti yhteistyös-

HÄMEEN PIIRI

Hämeen piirin
ehdokaslista valmistui
Perussuomalaisten Hämeen piiritoimikunta on nimennyt kuusi uutta kansanedustajaehdokasta vuoden 2011
eduskuntavaaleihin:
- Tuula Forsblom, sosionomi (AMK), sairaanhoitaja
Forssasta
- Harri Kerijoki, puuseppä Heinolasta
- Marianne Koivisto, yrittäjä, eläkeläinen
Hämeenlinnasta
- Anne Louhelainen, yo-merkonomi, työnohjaaja
Hollolasta
- Martti Mäkelä, restonomi Lahdesta
- Seppo Venesjärvi, yrittäjä Orimattilasta

Akaan osaston pj. Tero Mäki ja sihteeri Marita Markkula.

Aiemmin keväällä ehdokkaiksi on valittu Sirpa Hassinen
Nastolasta, James Hirvisaari Asikkalasta, Rami Lehto
Lahdesta, Sami Mattila Forssasta, Sirkka-Liisa Papinaho Orimattilasta, Heimo Peltola Lopelta, Jari Ronkainen Hollolasta ja Ismo Soukola Hämeenlinnasta.
Perussuomalaisten Hämeen piirin ehdokaslista on nyt
täynnä, eli kaikki 14 kansanedustajaehdokasta on valittu.
Lopullisen siunauksen valinnoille antaa puoluehallitus.

Tule mukaan
kesäretkelle Karjalaan

...ja Urjalaan
Urjalan kunnanvaltuusto
oli myös Perussuomalaisille
uusi aluevaltaus viime kunnallisvaaleissa. Valtuustoon
valittiin ensi yrittämällä
Pertti Nuutinen. Nuutinen
toimii tällä hetkellä myös
Urjalan kunnanhallituksen
jäsenenä.
Urjalan Perussuomalaisten puheenjohtajaksi
valittiin Pertti Nuutinen
ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Satu Kuisma. Lisäksi
hallitukseen valittiin Arto
Lehtonen ja Esko Stenberg.
Urjalan osasto nimeää eduskuntavaaliehdokkaan yhdessä Punkalaitumen osaston kanssa.
...sekä
Mänttä-Vilppulaan

Urjalan osastoa.

Järjestämme kesäretken Karjalaan 5.7. - 9.7.2010
Matkan ohjelma:
5.7. Meno Karhumäkeen ja yöpyminen.
Seuraavana aamuna käynti Poventsassa
ns. Stalinin kanavalla.
6.7. Meno Petroskoihin ja yöpyminen hotelli Nevskaja
(2 yötä )
8.7. Meno Syvärille (Lotinapelto) ja käynti Staraja
Ladoka -nimisessä historiallisessa kaupungissa,
sekä tulo Aunukseen ja yöpyminen hotelli Olonia.
9.7. Paluu Sortavalan kautta Suomeen.
Matkan hinta on 390 euroa, joka sisältää bussimatkan, majoittumiset puolihoidolla, opastetun kiertoajelun Petroskoissa ja ryhmäviisumin.
Matkan johtajana ja tulkkina toimii Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Matka-Kyllönen Oy Kuhmo
Eila Kyllönen, puh. (08) 652 0771

sä Valkeakosken osaston
kanssa nimetä alueen ehdokkaan.

Mänttä-Vilppulan osastoa.

Mänttä-Vilppula on kahden
kunnan, Mäntän ja Vilppulan liitoskunta. Valtuustossa ei ole tällä hetkellä Perussuomalaisilla edustusta,
mutta seuraavien kuntavaalien jälkeen varmasti on.
Viime kunnallisvaaleissa oli
kaksi ehdokasta, jotka jäivät vähää vaille valtuustopaikasta.
Uuden Mänttä-Vilppulan Perussuomalaisten
hallitukseen valittiin Timo
Tukia, Martti Ylimyllymaa,
Tapio Latonen, Jere Viitanen ja Irma Latonen. Mäntä-Vilppulan osaston puheenjohtajaksi valittiin Jere
Viitanen ja sihteeriksi Timo
Tukia. Osaston on tarkoitus nimetä alueelta kansanedustajaehdokas seuraaviin
eduskuntavaaleihin.
Reijo Ojennus

No: 8 • Kesäkuu 2010

Suomalainen 21

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

PS-NAISET

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Häme sai oman
naisyhdistyksen

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

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

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

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

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

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

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

Kesäisenä
sunnuntaina
16.5.2010
perustimme
Tuuloksessa uuden naisten
yhdistyksen nimeltään Hämeen PerusNaiset.
Puheenjohtajaksi valittiin Marianne Koivisto, jonka johdolla järjestäydyttiin.
Yhdistyksen hallitukseen
valittiin Sirkka-Liisa Papinaho (vpj), Anne Louhelainen
(siht.), Helena Hiltunen (th),
Tellervo Vainio (jäsen) sekä varajäseniksi Pia-Maria

Pajala, Terttu Risku, Tuula
Ruponen ja Hilkka Salonen.
Minulla oli kunnia
naisten toiminnanjohtajana toimia perustavan kokouksen puheenjohtajana.
Tärkeitä ovat tulevat vaalit ja toimiminen omassa
puolueessamme, mutta ei
milloinkaan pidä unohtaa
niitä, joiden asioita olemme
luvanneet hoitaa, totesimme suunnitelmia tehdessämme!

Onnittelut kaikille
Hämeen aktiivisille naisille, jotka otitte homman
haltuun intoa ja suunnitelmia pursuten! Onnittelut
myös puolueelle ja valtakunnalliselle Perussuomalaiset Naiset ry:lle, jotka
saivat jälleen uuden toimivan naisten yhdistyksen!
Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja

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

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

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

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

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

Perussuomalaiset Naiset ry

LAPPI
Harri Tauriainen
Ossi Sandvik

SATAKUNTA

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

Perussuomalaiset
= uskottava puolue
Satakunnan Perussuomalaisten piirinhallitus teki
monituntisten keskustelujen jälkeen päätöksen, ettei
se solmi vaaliliittoa kristillisdemokraattien tai muiden
puolueiden kanssa vuoden
2011 eduskuntavaaleissa.
Piirin mukaan uskottavuus omaan puolueeseen,
toimintaan ja tekemiseen
on riittävän vahva saavuttamaan kansanedustajan
paikan Satakunnasta. Ennakoimme jo näin tulevaa
vaalilainsäännön muutosta, jossa vaaliliitot kielletään.
Piiri nimesi kokouksessaan kolme ehdokasta
aiemmin valittujen kuuden
lisäksi. Nyt ehdokkaiksi nimettiin lehtori Anita Koivu
Raumalta, teknikko Ka-

ri Seppä Porista ja vartija
Markku Palomäki Porista.
Piiri tulee asettamaan
täyden listan ehdokkaita
2011 eduskuntavaaleihin.
Satakunta pidettävä
yhtenäisenä
Satakunnan Perussuomalaiset ottivat kantaa myös
Satakunnan maakunnan pitämiseen yhtenäisenä. Erityisesti sairaanhoitopiirin
virkamiesjohto ja PohjoisSatakunnasta oleva hallituksen puheenjohtaja ovat
jääräpäisesti vastustaneet
Medi-Rauman ja sairaanhoitopiirin neuvottelutuloksen viemistä demokraattisesti hallituksen ja sairaanhoitopiirin valtuuston
päätettäväksi.

Lauri Heikkilä

Perussuomalaisten
mielestä ei ole tiedostettu
riittävästi sitä vaihtoehtoa, että jos Rauma lähtisi
Satakunnan sairaanhoitopiiristä Varsinais-Suomen
piiriin, niin muiden kuntien jaettavaksi jää Rauman osuus sairaanhoitomaksuista (noin 20%) ja
lisäksi 17 milj. euroa liittymismaksun palautusta.
Sairaanhoitopiirin ylläpidettäväksi jäisi aluesairaalan kiinteistömassa
Satalinnan lisäksi. Kohta
kaksi vuotta kestäneelle
tahalliselle viivytystaistelulle tulee asettaa vihdoin
piste.
Satakunnan piirin
puolesta,
Seppo Toriseva

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on vielä kesken.
Jo valitut ehdokkaat löydät osoitteesta:
www.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit2011

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

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

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

PIRKANMAA

Reijo Hongisto

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

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

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

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

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

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

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

Pj Reijo Ojennus

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

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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Kutsu
Perussuomalaiset
Naiset ry:n
vuosikokoukseen
Perussuomalaiset Naiset ry:n vuosikokous pidetään Jyväskylässä Hotelli Scandicissa lauantaina
3.7.2010 klo 13.00 (ruokailu klo 12).
Kokouksen aluksi kuulemme Pirkko RahkilaRissasen luennon puheviestinnästä. Tämän jälkeen
jatkamme sääntömääräisillä vuosikokousasioilla.
Kokouksessa käsittelemme myös tulevia eduskuntavaaleja. Kokouksessa vierailee kansanedustaja
Pietari Jääskeläinen.
Kokouksen jälkeen voi osallistua iltaristeilylle
m/s Rhealla (hinta 16e/henkilö), laivalla ruokailumahdollisuus (iltapalapöytä 12e/henkilö). Risteilyaika klo 19-22.
Halukkaat voivat yöpyä Jyväskylässä maksaen
majoituksensa itse. Jos majoitut hotelli Scandiciin,
puh. (014) 330 30 00, mainitse huonetta varatessasi,
että olet tulossa Perussuomalaisten Naisten kokoukseen (naisjärjestöllä on varattuna huonekiintiö 3.7.).
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta sihteeri Iiris Peltomaalle, puh. 050-3425325, iiris.peltomaa@kolumbus.ﬁ. Ilmoita kokousosallistumisesi
lisäksi 26.6. mennessä, osallistutko iltaristeilylle ja
ruokailetko laivalla.
Tavataan Jyväskylässä!
Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus

OULUN PIIRI

Piiri nimesi lisää
kansanedustajaehdokkaita
Perussuomalaisten Oulun piiri jatkoi valintojaan tuleviin eduskuntavaaleihin 2011 sekä antoi allaolevan julkilausuman 23.5.
Valituksi tulivat Jussi Pellikka (Kempele), Seppo Leskinen (Haukipudas) ja Esko Sikkilä (Siikajoki).
Kaksoisraide Ouluun saakka
Oulun piirin perussuomalaiset vastustavat henkilöliikenteen kilpailuttamista rataliikenteessä. Hallitus tahtoo
kilpailuttaa raidetoiminnasta vain voittoa tuottavat osat
taajama-alueelta ja jättää harvaan asuttujen alueiden liikenteen tukemisen veronmaksajille. Tärkeintä olisi huolehtia rataverkoston kunnossapidosta. Tässä olisi ollut
hyvää käyttöä 1,5:lle miljardille eurolle. Kaksoisraide
Ouluun on alueen kehittämisen kannalta elintärkeää.

PIRKANMAA

Piiri nimesi
eduskuntavaaliehdokkaita
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri nimesi ensimmäiset
eduskuntavaaliehdokkaansa tiistaina 25.5. pitämässään
piiritoimikunnan kokouksessa. Lisää ehdokkaita nimetään juhannusviikolla. Nyt ehdokkaiksi nimettiin:
- Elovaara Tiina, opiskelija, kaup.valtuutettu (Tampere)
- Hanweg Harri, yrittäjä, kunnanvaltuutettu
(Kangasala,)
- Isokangas Tuomo, sairaanhoitaja, kaup.valtuutettu
(Nokia)
- Kallio Kirsi, dipl.insinööri (Lempäälä)
- Luoto Heikki, ohjelmistosuunnittelija, kaupunginvaltuutettu (Tampere)
- Rostila Ilmari, YT tohtori, professori (Tampere)
- Savio Sami, dipl.insinööri, kunnanvaltuutettu (Ylöjärvi)
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Rauhalan vilkas kesä

Lomakeskus Rauhala on viihtyisä ja rauhallinen lomanviettopaikka Keski-Suomessa, Karstulan ja Saarijärven lähellä.

Lomakeskus Rauhala on
SMP:n vararikon jälkeisten
hiljaisten vuosien jälkeen
päässyt mukavasti jaloilleen
ja tämäkin kesä alkaa näyttää jo täyteen buukatulta.
Heinäkuu ja elokuun alkupuoli on jo pitkälti varattu ja
kesän mittaan on myös kaksi
Maija-Liisa Kirkkomäen vetämää Oikeutta Eläkeläisille
–yhdistyksen omaa leiriä.
- Heinäkuun lopussa
on Perussuomalaisten viikonloppu, jonne on tulossa
ainakin Jalasjärven Perussuomalaiset. Muitakin samanhenkisiä mahtuu vielä
mukaan. Lisäksi heinäkuulle
on varattu kaksikin eri sukujuhlaa. Heinäkuu ja elokuun
alku on muinakin vuosina
ollut kaikkein vilkkainta aikaa häiden, syntymäpäivien
ja vastaavien juhlien merkeissä. Sen jälkeen alkaakin
hieman hiljenemään, kun
ihmiset hakevat enemmän
kylpylätyyppisiä palveluja,
kertoo Oikeutta Eläkeläisille
–yhdistyksen ja Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo Ojennus.
Tällä hetkellä Rauhalan
palveluja ei kovin aktiivisesti enää mainostetakaan, sillä
tilaa on kuitenkin rajallisesti
varsinkin nyt, kun uusi puoli on vuokrattu Hoivakoti
Mistelin käyttöön. Vanhalla
puolella on 25 majoituspaikkaa päärakennuksessa ja 16
hieman edullisempaa nukkumapaikkaa aitoissa, jotka
myös ovat kovassa käytössä
tänäkin kesänä.
Liikuntapainotteisia
aktiviteetteja
Omalle eläkeläisväelle järjestetyt leirit tarjoavat liikuntapainotteisia aktiviteetteja
Maija-Liisa Kirkkomäen
johdolla, kuten aamujumppaa ja kävelyretkiä viereisellä pururadalla. Jos haluaa
omatoimista ohjelmaa, ei
Saarijärvelle tai Karstulaan

ole kuin 16 kilometrin matka. Niissä voi halutessaan
tutustua paikallisiin nähtävyyksiin, kuten kivikauden
kylään, kalastajakylään tai
kesäteattereihin.
- Meillä on myös erittäin
hyvä rantasauna, uimapaikka ja laituri. Isolla pihaalueella voi harrastaa muun
muassa lentopalloa, petankkia ja tikanheittoa. Isoon
ruokasaliin mahtuu kerralla
60-70 henkeä. Vaikka majoitushuoneet ovatkin vaatimattomia, ne ovat silti niin
kodikkaita, että osa halusi
sinne silloinkin kun meillä
oli vielä uusi puoli käytössä.

Näillä eväillä pärjätään
Lomakeskus Rauhala on
hiljaiselon vuosien jälkeen
päässyt nyt jaloilleen niin
taloudellisesti kuin muutenkin. Majoitus ei ole enää
ainoa tulonlähde Hoivakoti
Mistelin vuokrattua uuden
puolen käyttöönsä.
- Näillä eväillä pärjäämme hyvin, mutta kehitys on
aina tervetullutta. Pyrimme
säästämään saadaksemme
vanhan puolen remontoitua ja nykyaikaistettua
varsinkin saniteettitilojen osalta. Mutta kun nyt
olemme vasta saaneet velat

maksettua, emme kuitenkaan pidä mitään kiirettä
siinä asiassa.
- Haluaisin vedota myös
Perussuomalaisten joukkoihin, että omakin porukka
ottaisi paikan omakseen ja
lähtisi aktiivisemmin perustamaan myös eläkeläisyhdistyksen paikallisosastoja.
Kun puolueen jäsenistä aika
suuri osa kuitenkin on eläkeläisiä, pitäisi siitä porukasta
riittää toimintatarmoa myös
eläkeläisten
joukkoihin,
Ojennus toivoo.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Reijo Ojennus

Oikeutta Espoon eläkeläisille
Vaikka eläkeläisyhdistyksiä Suomessa riittää, ei
todellisia eläkeläisten etujen valvojia ole juuri lainkaan. Espoon Perussuomalaiset olivat jo pitkään
pohtineet, että asialle olisi
tehtävä jotain. Syntyi ajatus Oikeutta Eläkeläisille
ry:n paikallisosaston perustamisesta Espooseen.
- Asiasta puhuttiin jo
viime vuoden puolella, ja
tulimme siihen tulokseen
että meidän on ainakin
kokeiltava, pystymmekö
siihen. Asia lyötiin lopullisesti lukkoon helmi-maaliskuun vaihteessa pidetyssä kokouksessa, jossa
minut valittiin kokoajaksi
perustettavaan paikallisyhdistykseen. Asia on vielä alkuvaiheessaan, joten
toistaiseksi yhteydenottoja
ei ole vielä tullut montaa,
kertoo Espoon Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leevi Väisänen.
Kun porukkaa on saatu kootuksi vähän enemmän, pidetään uusi kokous jossa suunnitellaan

Espoon Perussuomalaisten
varapuheenjohtaja Leevi
Väisänen valittiin kokoajaksi
perustettavaan Oikeutta
Eläkeläisille ry:n paikallisyhdistykseen Espoossa.

tarkemmin yhdistyksen tulevaa toimintaa. Tällä hetkellä kaikki on vielä avoinna.
Eläkeläisten etujen
ajaminen tärkeää
Leevi Väisänen on syntyjään
keskisuomalainen,
mutta asunut Espoossa jo
parisenkymmentä vuotta.
Väisänen on eläkkeellä ja
tehnyt työuransa muun mu-

assa myymäläauton hoitajana. Hän ei ole aiemmin kuulunut mihinkään
eläkeläisryhmään, koska
ei ollut löytänyt sellaista
jonka olisi kokenut ajatusmaailmaltaan itselleen
sopivaksi.
- Eläkeläisyhdistykseen kannattaa liittyä
samoista syistä kuin puolueeseen tai ammattiyhdistykseenkin. Tärkeintä
on todellinen eläkeläisten
etujen ajaminen.
Väisänen on myös
pitkän linjan vennamolainen, jo SMP:n aikoina
puolueeseen liittynyt ja
tänä päivänä siis perussuomalainen.
- Onko Suomessa muka toista rehellistä, vaalirahasotkuissa ja muissa
skandaaleissa ryvettymätöntä puoluetta, joka ajaisi laidasta laitaan kaikkien suomalaisten asiaa,
niin köyhien kuin vähän
rikkaampienkin, ihmettelee Väisänen.
Teksti: Mika Männistö
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Luottaako joku vielä
Vanhasen hallitukseen?
Hallitus tuntuu olevan täysin vailla järkeä. Maahamme on kuulemma tulossa
kauhea työvoimapula. Siksi
pitää kiireesti saada läpi laki, joka mahdollistaa EU:n
ulkopuolelta tulevan työvoiman vapaat markkinat.
Annetaan täydet mahdollisuudet käyttää halpatyövoimaa ja polkea suomalaisen
palkka sille tasolle, että tämän päivän duunarin perhe
elää pian köyhyysrajan alapuolella. Aivan kuin meillä
ei olisi jo tarpeeksi toimeentulotuen varassa eläviä lapsiperheitä ja ylivelkaantuneita asuntovelallisia.
Onneksi hallitus ei sentään lähestyvien vaalien takia uskaltanut päättää eläkeiän nostamisesta ja eläkeputken poistamisesta, vaan
jälleen kerran siirsi vastuun
päätöksestä
seuraavalle

hallitukselle. Metallityöväen liiton lehti Ahjo julkaisi
22.4.2010 artikkelin, jota
varten oli haastateltu kahdeksaa pääluottamusmiestä
eri puolilla maata teknologiateollisuuden eri aloilta.
Vanhasen Rukan lumet
saavat kyytiä kun tarkastellaan tuloksia. Yhteensä
880:stä irtisanotusta työn-

tekijästä puolet olivat yli
50-vuotiaita, kun metalliteollisuuden henkilöstöstä
samanikäisiä on noin neljännes. Joten vaikka eläkeiän nostaisi sataan vuoteen,
minkäs teet jos työnantaja
ei pidä töissä. Jos eläkeikä
nostetaan ja samalla poistetaan "eläkeputken" mahdollisuus, meillä on taas

valtava joukko väliinputoajia köyhtymässä.
Maassamme on kolmisensataa tuhatta työtöntä
suomalaista. Nuorten työttömien määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Tähän pitäisi
hallituksen puuttua nopeasti. Sitä vastoin lisäbudjetilla
osoitettiin nuorisotyöttömyyttä hillitsemään täysin
riittämätön summa, 77 miljoonaa euroa. Huomattavasti enemmän rahaa siirretään
kehitysyhteistyömäärärahana muualle. Vanhanen on
luvannut nostaa Suomen
panoksen 110 miljoonaan.
Puhumattakaan viimeisimmästä loistavasta sijoituksesta Kreikan lainapakettiin!

Terhi Kiemunki,
sihteeri
Tampereen
Perussuomalaiset ry

Lapsen oikeus
Minne on kadonnut lapsen oikeus? Mikko Mäenpää kirjoittaa 19.4.2010 Turun Sanomissa miten koulun aloitus
ikää olisi laskettava kuuteen vuoteen. Miksi ihmeessä?
Lapsen tehtävä on olla lapsi. Tälläkin hetkellä koulun
aloitusikä on liian alhainen ja lapsuus liian lyhyt.
Ei yhdeksän vuoden oppimisvelvollisuuden jälkeen
reilu 16 -kesäinen ole vielä motivoitunut vapaaehtoiseen
jatko-opiskeluun kolmeksi vuodeksi. Eiväthän kaikki
edes tiedä mitä haluaisivat tehdä aikuisena. Saati sitten
jatkaa korkeakoulututkintoihin.
Kuitenkin pitää myös muistaa, miten rankkaa opiskelu ja koulun käynti itse asiassa on. Ala- ja yläkouluikäisten lasten vanhemmat vaatimat esim. syyslomia
mahdollisimman lyhyiksi, kaksi päivää riittävän. Nyt
olisi korkea aika pysähtyä oikein miettimään minkä prosessin lapset koulun penkillä käyvät läpi. Jatkuva oppiminen ja opettelu on todella rankkaa. Kun uusi asia opitaan, ei siitä jäädä nauttimaan, vaan uusi aihe aloitetaan
heti. Toisinaan jopa ennen kuin edellistä on edes opittu.
Koulupäivä on noin kuuden tunnin mittainen ja siihen noin kahden tunnin läksyt päälle. Asiana koko aika
uusiutuva tietomäärä. Miten on aikuisten työelämän
laita? Päivät pääasiassa samanlaisia päivästä toiseen,
toistoa. Lapsilta vaaditaan jotain ihan muuta.
Nuoret ovat uupuneita lapsia. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Yhä nuoremmat turvatuvat
päihteisiin, saahan niistä potkua hetkeksi ja irtioton arjesta.
Kyllä ne vastaukset on revittävä jostain muusta kuin
lasten selkänahoista.

Sirke Peltokorpi
Raision Perussuomalaiset ry:n pj

Vanhasella Stalinin tavoitteet
Perussuomalaisten raju kannatuksen kasvu on rokottanut erityisesti demareita ja
keskustaa. Sdp on reagoinut
tapahtuneeseen terävöittämällä politiikkaansa ja
siirtynyt esimerkiksi maahanmuuttonäkemyksissään
perussuomalaisten linjoille.
Keskustan väistyvä puheenjohtaja, pääministeri Matti
Vanhanen sen sijaan kulkee
varjojen mailla.
Vanhasen viime päivien
lausunnot Karjalan palautumisesta Suomen yhteyteen,
jos raja hävitetään, ovat käsittämättömiä. Yhtä lailla
Karjala kuuluisi ”meille”,
jos Neuvostoliitto aikanaan

olisi onnistunut tavoitteissaan valloittaa koko Suomi.
Kiitos sotaveteraanien, näin
ei tapahtunut.
Ulkoministeri Aleksander Stubbin (kok.) viisumivapauspuheet yhdistettyinä
väistyvän pääministerimme
horinoihin Suomesta ilman
itärajaa ovat vaarallista tekstiä. En tiedä onko Vanhanen
nuoruudessaan saanut yliannostuksen John Lennonin
kappaleesta Imagine, mutta
aikamoisissa harhakuvitelmissa hänkin tuntuu elävän.
Kymen Sanomille 27.5
antamassaan haastattelussa, pääministeri Vanhanen
myös väittää kansallisvalti-

oiden ajan tulleen nyt tiensä
päähän. Päinvastoin, monet
monikulttuuriset epäonnistumiset maailmalta osoittavat, että ainoa toimiva vaihtoehto on monokulttuurinen
kansallisvaltio. Ylikansalliset liittovaltiot, tai afrikkalaistyyppiset usean heimon
asuttamat maat ovat tuomittuja epäonnistumaan.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on vaatinut tarkempia selvityksiä venäläisten epämääräisistä maakaupoista itärajalla sijaitsevien,
puolustushallinnon kannalta tärkeiden kohteiden
läheisyydestä. Asialle on
siis viimeinkin alettu vaati-

mustemme mukaisesti heräämään. Toivottavasti tätä
hyvää kehitystä ei Vanhasen
rajoja rikkovalla politiikalla
nyt murreta.
Rajat ovat rakkautta ja
rakkautta pitää vaalia vaalien alla Vaalimaallakin.
Ainoa oikea tapa palauttaa
Karjala Suomen yhteyteen,
olisi siirtää sitä rajaa sinne, missä se oli ennen kuin
Stalin yritti toteuttaa sitä
samaa rajattomuutta, kuin
ministeri Vanhanen nyt.

Juho S.A. Eerola,
Kotkan
Perussuomalaiset ry:n
puheenjohtaja

Näin raha valuu isolle rahalle
Kreikka-jupakka on hämmästyttänyt itse kutakin,
myös meitä nuoria. Nyt
nähdään, miten helposti
Suomen kansaa on vedetty
höplästä. Mielestäni nyt on
menty aivan liian pitkälle.
On aika nostaa kissa pöydälle ja totuudet esiin niin,
että jokainen ymmärtää
mistä on kyse.
1,6 miljardia euroa on
Suomen panos Kreikan velkojen maksamiseksi. Se tarkoittaa 300 euroa per kansalainen, olitpa sitten lapsi,
nuori tai aikuinen. Tällä

summalla Suomeen olisi
voitu perustaa 800 reumasairaalaa, kun nyt viimeinenkin on ajettu alas.
Pahinta on, ettei tämä
raha mene Kreikan köyhyydessä ja kurjuudessa eläville
kansalaisille. Se menee velkaantuneille pankeille, jotta herrat, jotka ovat niihin
sijoittaneet, eivät menettäisi
miljoonakorkojaan ja pääomiaan.
Suomessa vanhustenhoito on retuperällä. Kouluja
lakkautetaan, luokkakokoja suurennetaan, palvelut

siirtyvät suuriin kaupunkeihin rahapulan takia.
Nyt en edes minä, pitkällä
matematiikalla, osaa ynnätä
1+1. Miten rahaa riittää velkaantuneille pankeille 1,6
miljardia euroa, kun Suomelle ja sen kansalle vain kiristellään kukkaron nyörejä? Vielä sokerina pohjalla
itse Paavo Lipponen (Sdp.),
joka aikoinaan Suomea innokkaana oli ajamassa Euroopan Unioniin, myönsi,
että on varauduttava siihen,
ettemme saa kaikkia lainarahojamme takaisin.

Miten käy jo laman
riepotteleman Suomen, jos
rahaa syydetään minne sattuu? Jotenkin Nälkämaan
laulu saa näiden tapahtumien jälkeen aivan uuden
sävelen: ”.. Rapparit, ryöstäjät kaiotkaa!/ Miekkaa ei
tarvis, tarmoa vaan,/ puolesta hengen ja heimon ja
maan!”

Minna Partanen,
Perussuomalaisten
Kainuun piirin
Nuorisojaoston
sihteeri

Isänmaallisuus on
väljähtynyt
Aleksis Kivi kertoo Vuohenkulman Eero-isännästä:
”Vaan tiesipä hän missä löytyi se maa, se kallis maailman-kulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja
taistelee ja jonka povessa lepäsivät isiemme luut. Hän
tiesi sen rajat, sen meret, sen salaisesti hymyävät järvet ja
nuo risuaitoina juoksevat hongistoiset harjanteet.”
Ajoista on eletty, ajat ovat muuttuneet, sanotaan.
Maa löytyy yhäkin, kuinka kallis on sen kulma, kun
houkutus tulijoille valmiiseen pöytään on niin suuri,
ettei eriarvoisuuden etäännyttämä osaton voi verrata
omaa olemistaan tulematta arvioiduksi rasistiksi?
Kuinka arvokas enää on muisto heistä joiden luut jo
lepäävät taistelusta ja maan rakentamisesta, kun vielä elävät turrutetaan lääkkeillä uneen eritteineen tuntematta ja
muistamatta hymyäviä järviä? Mitä näkyy hongistoiselta
harjanteelta, jolta joskus näkyi kotoinen karja levollisesti
käyskentelemässä takana aaltoilevan keväisen viljan?
Mistä tulevat kaikki erinomaiset elämisen ja asumisen
ohjeet isänmaalliseksi evääksi? Lähettävätkö meitä isänmaallisemmat EU:n komissaarit ja globaalimaailman kauppamiehet ystävällisesti ylijäämäviinejään ja sopivasti saasteisia raskasmetallisia ruokatarvikkeitaan, vähän maitoakin?
Aleksis Kiven sanoin: ”Kotomaamme koko kuva, sen
ystävälliset äidinkasvot olivat ainiaaksi painuneet hänen
sydämensä syvyyteen.”

J. Ruokoja

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.ﬁ.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Eduskuntaryhmä:

Pääsihteeri: Jussi Niinistö

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

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

Raimo Vistbacka (pj.)

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko

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

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

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

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)
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

Kuva Kainuun nuorisojaoston perustavasta kokouksesta.

Pertti Virtanen

Perussuomalaisten Kainuun
piirin nuorisojaosto on
toiminut kaksi kuukautta.
Jaostoa johtaa johtokunta,
joka on kokoontunut toimintansa aikana jo viisi kertaa. Nuorisojaosto toimii
yhteistyössä Kainuun piirin
piiritoimikunnan kanssa.
Perustavassa kokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tommi
Anttalainen Kajaanista,
varapuheenjohtajaksi Niko Korhonen Kajaanista ja
sihteeriksi Minna Partanen
Kajaanista. Johtokunnan
muiksi jäseniksi tulivat
Eetu Kemppainen, Laura
Pohjonen, Anni Heikkinen
ja Petri Mikkonen sekä varajäseniksi Esa Rautiainen,
Teemu Moilanen ja Esko
Haverinen.

Nuorisojaostolaiset
osallistuivat
Perussuomalaisten Kainuun piirin
vapputapahtumaan 1.5.
Kajaanin Raatihuoneentorilla jakaen yleisölle Perussuomalaisten materiaalia.
Seuraava tapahtuma, johon
nuorisojaoston jäsenet osallistuvat on perinteinen Kajaanin markkinakatu 7.-10.
heinäkuuta.
Nuorisojaoston sääntöjen mukaan jaoston jäseniksi on tarkoitus koota yhteen
kainuulaisia valveutuneita,
hyvämaineisia ja elämäntavoiltaan säännöllisiä 14-25
-vuotiaita nuoria vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitsevien epäkohtien poistamiseksi ja nuorille tärkeiden
asioiden huomioimiseksi
kunnallisessa, valtakunnal-

lisessa ja muussa päätöksenteossa kestävien ja laajasti
hyväksyttyjen perusarvojen
pohjalta. Nuorisojaoston
jäsenyyttä voi hakea tekemällä hakemuksen johtokunnalle.
Perussuomalaisten Kainuun piirillä ja nuorisojaostolla on tarkoitus tulevan kesän kuluessa järjestää viikonloppuleiri, jossa
mahdollisesti opiskellaan
järjestötekniikkaa ja muuta
toimintaan liittyvää. Leirille
tullaan pyytämään mukaan
Perussuomalaisten Nuorten
edustusta, esimerkiksi VesaMatti Saarakkalaa.

Nuorisojaoston puolesta,
Niko Korhonen vpj.
Minna Partanen siht.

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 rp

Perustettu: 1995

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

Perussuomalaiset rp:n
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

■ LYHYET
Oma kotimaamme Suomi ei ole milloinkaan ollut itsenäinen. Kannattaa vaan vetää salkoon EU:n
lippu ja soittaa eurooppahymni. Vain itsenäiset
ihmiset vetävät salkoon Suomen lipun ja laulavat
suvivirren. Suomen kansa ja Arkadianmäen herrat
ja rouvat riippuvat milloin missäkin. Eikä Arkadianmäen herrat ja rouvat ole edes omavaraisia, ne
kusettaa Suomen kansaa minkä kerkiää. Kansalaisilta kerätään kaikki rahat pois, että Arkadianmäen herrat ja rouvat saavat syödä, juoda ja naida.
Kansalaiset saavatkin mitä tilaavat, kun ovat itse
valinneet pellet päänäyttämölle. Sirkushuveja ja
pornoa on luvassa. Kansalainen tukee sitä, mitä
itsekin tekee!
Jaana Luoma, Toholampi

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