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Soini kolmas
presidenttigallupissa
Perussuomalaisten puheenjohtaja,
europarlamentaarikko Timo Soini on Helsingin
Sanomien teettämän gallupin mukaan kolmas
suosikki Suomen seuraavaksi presidentiksi.

Matti Putkonen lähti mukaan
Perussuomalaisten vaalityöhön
Metalliliiton entinen projektityöntekijä Matti Putkonen lähti mukaan
Perussuomalaisten vaalityöhön. Asian julkistamisen jälkeen Putkonen
olikin puolueneuvoston kokouksen suosituimpia haastateltavia.
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tehdä kaikkensa, jotta fuusio ei toteutuisi.

sivu 12

Tässä numerossa:
Farmari-näyttelyssä saatiin näkyvyyttä

13

Pikajuoksija politiikassa

16

Vistbackalle sotainvalidien ansioristi

17

Vaalirahoituksen ABC

19

2

Suomalainen

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

No: 11 • Elokuu 2010

■ PÄÄTOIMITTAJA
Harri Lindell • perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi • puh. 020 7920 362 / 040 749 9362

Kouluissa kylmenee
Koulujen alkaminen on kesän loppumisen merkki Suomessa siinä kuin Jaakon kylmän kiven veteen heittäminenkin. Olemme siirtyneet
taas arkeen ja kylmenevään
syksyyn. Koulumaailmassa kylmenee moni muukin
asia kuin pelkästään säätila
ulkona ja säästösyistä talonmiehen laskema sisälämpötila. Näköpiirissä on synkkiä
pilviä tuntijakoesityksen toteutuessa.
Oppilaiden osaamista
heikennetään nykyhallituksen toimesta rankasti. Taito- ja taideaineilta viedään
tunteja rutkasti pois. Tämä
johtuu tietenkin kuntien
talouden tiukentumisesta.
Kunnilla on valta päättää,
annetaanko oppilaille opetusta vain minimimäärä vai

pysytäänkö nykyisessä tuntimäärässä.
Pakollisten
tuntien
määrä tulee putoamaan
kolmannekseen. Draaman
opetusta lisätään uskonnon
opetuksen kustannuksella. Tämäkö antaa pienelle
koululaiselle vahvan pohjan, josta ponnistaa aikuisiän myrskyissä eteenpäin?
Lopputulos on arvattavissa,
rahapula ja hölmöt päättäjät vievät järjen valon koulujemme opetuksesta.
Turvattomuus yleistyy
Kouluavustajia on karsittu,
jolloin monet oppilaat putoavat opetuksen rattailta
pölyiselle koulun pihamaalle, jossa koulukiusaaminen
ja oppilaiden pahoinvointi

■ PUOLUESIHTEERI

lisääntyvät. Maahanmuuttajalapset ovat valitettavasti huonommassa asemassa.
Mitä vieraammasta kulttuurista tulet, sitä vaikeampaa
on oppia ja pysyä opetuksen tahdissa mukana. Heillä
ei ole ihmistä, joka auttaisi läksyjen teossa kotona.
Vanhemmat eivät osaa
auttaa eikä tukiverkkoa ole
olemassa.
Monessa koulussa opettajatkin pelkäävät oman ja
toisten turvallisuuden puolesta. Asia on arka, eikä siitä julkisesti puhuta. Yleisen
turvattomuuden yleistyessä
vain ihmetellään, miksi itsemurhat ja väkivalta kouluissa lisääntyvät. Se ei ole
lasten vika. Kouluavustajia
ja tukihenkilöverkostoa olisi
lisättävä, jotta lapset saisivat

tukea koulunkäyntiinsä niin
koulussa kuin kouluajan
jälkeenkin, jos vanhemmat
eivät siihen pysty.
Kylmää matematiikkaa
Jos oppilaita on luokalla
kaksikymmentä, jää opettajalle aikaa vain yksi minuutti per oppilas oppitunnin aikana, mikäli opettajan aika
voitaisiin tasaisesti jakaa
kaikkien oppilaiden kesken. Oppitunnin pituus on
45 minuuttia. Tunnin alusta
viisi minuuttia menee siirtymiseen ja opetusaika on
kaksikymmentä minuuttia,
joten jäljelle jää vain kaksikymmentä minuuttia henkilökohtaiseen opastukseen
kahdenkymmenen oppilaan
kesken.

Erityisoppilaat ja maahanmuuttajaoppilaat vievät
opettajan aikaa, jolloin ei
paljon enää jää jäljelle perusluokan oppilaalle. Ne
oppilaat, jotka ovat perusluokalla heikompia, putoavat opetuksen tahdista pois.
Ennen erityisoppilaat olivat
omissa luokissaan, jolloin
normaaliluokissa opettajille jäi aikaa heikommin
oppiville. Lopputulos on,
että maahanmuuttajat, erityisoppilaat ja heikommin
oppivat eivät pysy opetuksen tahdissa mukana.

Opetuksen taso kouluissa
vaatisi kokonaisuudessaan
avointa julkista keskustelua.

Keskustelu avaisi silmät todellisuudelle, jossa oppilaat
ja opettajat elävät huomioiden myös elinkeinoelämän
tarpeet. Nyt ollaan tekemässä todella suurta virhettä, joka pilaa monen nuoren
koko elämän. Nämä toimet
hyväksytään eduskunnassa
kaikessa hiljaisuudessa.
Vasta vuosien päästä
aletaan hakea syyllisiä, kun
virheet ovat maksaneet yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle liikaa. Poliittinen
vastuunkanto ei kuulu suurten puolueiden perinteisiin,
joten syyllisiä ei tulla löytämään. Päätöksenteossa
käytetään nykyisin valitettavan vähän maalaisjärkeä.
Lieneekö syynä EU-huuma
vai mammonan palvonta
(vaalirahasotkut)?

valitsijayhdistyksen ehdokkaina eivätkä seurakunnan
vaalilautakunnan jäseniä.
Muut valitsijayhdistyksen perustajat voivat
olla myös ehdokkaina.
Perustamisasiakirja,
asiamiehen vakuutus
ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus toimitetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään
15.9. klo 16.
Seurakuntien määrä
on vähentynyt kuntaliitosten seurauksena. Toisaalta Perussuomalaisten
paikallisyhdistysten peitto
on monin verroin aiempaa

parempi, mikä madaltaa
perussuomalaisesti ajattelevien kynnystä asettaa ja
asettua ehdolle.
Perussuomalainen vaihtoehto kannattaa tarjota
äänestettäväksi myös seurakuntavaaleissa. Ihmiset äänestävät Perussuomalaisia,
kunhan siihen tarjoutuu
mahdollisuus.

Eduskunta hyväksyy
kaikessa hiljaisuudessa

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Seurakuntavaalit
Isänpäivälle osuvat seurakuntavaalit toimitetaan
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa joka neljäs
vuosi. Yksittäisessä seurakunnassa valitaan kirkkovaltuusto, joka päättää
seurakunnan toiminnan ja
talouden päälinjoista, veroäyristä ja viroista, sekä valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Seurakuntayhtymässä
valitaan yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto kuhunkin yhtymän
seurakuntaan.
Seurakuntavaaleissa
puoluetunnusten käyttö
on ollut sallittua vuodesta

1994. Se on lisännyt puolueiden kiinnostusta näitä
vaaleja kohtaan. Vaalit ovat
paikalliset ja hoidetaan paikallisin voimin. Perussuomalaiset ovat osallistuneet
omalla panoksellaan alusta

alkaen. Yleensä taustalla
ovat paikallisyhdistystemme toimijat, jotka ovat seurakunnan jäseniä.
Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan on olta-

Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja v. 1996 lähtien
ISSN 1239-2324

Päätoimittaja:

tys järjestetään 1. - 5.11.
Varsinainen vaalipäivä on
14.11. Seurakunnissa, joissa on kaksipäiväinen vaali,
äänestys päättyy viimeistään 15.11. klo 18.
Vielä ehtii mukaan

Ihmiset äänestävät Perussuomalaisia,
kunhan siihen tarjoutuu mahdollisuus.

PerusSuomalainen-lehti

Ilmestyy:
Painos:
Julkaisija:
Pankkitili:
Toimitus:

va täysi-ikäinen (14.11.2010
mennessä 18v täyttänyt),
täysivaltainen, konﬁrmoitu
kirkon jäsen. Kirkkovaltuustoon ei voida valita saman
seurakunnan päätoimista
työntekijää. Uutta on, että
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Harri Lindell Puh. 0207 920 362
harri.lindell@peruss.fi

ensimmäistä kertaa seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16
vuotta täyttäneet jäsenet.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys ja kotiäänes-

Erikoistoimittaja:
Kuvat:

Taitto:

Webmaster:
Vakituiset avustajat:

Lehden vuositilaukset:

Ehdokaslistan asettaa valitsijayhdistys, jonka voi
perustaa vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan
jäsentä. Kirkkoherranvirastosta saa ohjeet ja asiakirjat. Perustamisasiakirjan
allekirjoittajista nimetään
yhdistyksen asiamies ja
varamies, jotka eivät ole

Mika Männistö, puh. 040-352 9368
Pauli Artturi Luttinen
ja Matton Images sekä toimittajien
ja puolueväen ottamia kuvia
Hyvän Olon Mediat Oy
Torikatu 13 A 6, 38700 Kankaanpää
Puh: 0207 920 362, fax: 0207 920 370
Harri Lindell
Reijo Ojennus, Marjo Pihlman,
Jorma Uski, Vesa-Matti Saarakkala,
Vaili K. Jämsä-Uusitalo, Alpo Ylitalo,
Reijo Hongisto
Marjo Pihlman 0207 430 802
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

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

No: 11 • Elokuu 2010

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

■ PUHEENJOHTAJA

SSuomalainen
uomalainen

timo.soini@europarl.europa.eu

Eduskunnassa sanottua
Aselaki menossa
eteenpäin
Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut lausunnon koskien ampuma-aselain uudistusta. Ko. valiokunnan jäsen, kansanedustaja Pentti Oinonen jätti
lausunnosta eriävän mielipiteen, jossa hän esittää,
että valiokunnan olisi tullut esittää esityksen hylkäämistä.
Alla Oinosen perusteluja esityksen hylkäämiseksi.

Uusia yhteystietoja:

Liity PerusS-listalle

”Käsittelyssä oleva aselakiesitys on tehty pelkästään sisäministeriön ja ministerien käsienpesuksi
Jokelan ja Kauhajoen traagisten tapausten johdosta.
Käsittelyssä oleva aselakiesitys ei puutu millään tavoin luvattomaan asekauppaan eikä luvattomien aseiden hallussapitoon, joka on merkittävästi suurempi
ongelma kuin laillisten aseiden käyttö harrastustoimintaan, johon tämä lakiesitys nyt lähinnä puuttuu.
Esitys rajaa kaikki käsiaseluvat määräaikaisiksi.
On syytä huomata, että jo Jokelan kouluampumisen
aikaan määräaikainen lupa käsiaseelle oli jo tosiasiallisesti käytössä, mutta se ei ollut este Jokelan
eikä Kauhajoen ampumisille. Lupien määräaikaisuus lisääkin pelkästään poliisin työtaakkaa eikä
turvallisuutta.
Lakiesityksen velvoite kuulumisesta harrasteseuraan on törkeä kansalaisten yhdistysvapautta loukkaava vaatimus. Erityisesti syrjäisemmän maaseudun
kuin myös pääkaupunkiseudun asukkaiden mahdollisuudet noudattaa lain vaatimuksia olisivat heikot,
mikä vaikuttaisi välittömästi ase- ja metsästysharrastuneisuuteen. Pidemmän päälle tämä johtaisi käytännössä monin seuduin pienpeto- ja vahinkoeläinkantojen kasvun myötä kasvaneisiin taloudellisiin
vahinkoihin kuin myös ihmishenkien menettämisiin
esimerkiksi lisääntyvien hirvikolarien takia.
Myös harrastuneisuuden riittävä todentaminen
on kyseenalainen vaatimus. Yhdistyksillä on lain
mukaan oikeus itse valita jäsenensä. Henkilön poliittinen tai uskonnollinen tausta taikka jotkin muut
syyt voivat aiheuttaa sen, että henkilöltä tosiasiallisesti evätään oikeus harrastaa laillisesti, yhdistyksen
kieltäytyessä ottamasta ko. henkilöä jäsenekseen tai
antamasta lausuntoa harrastuksen aktiivisuudesta
jopa kiusallaan. Lisäksi ampumaseurojen toimihenkilöille delegoitava todistuksenanto henkilön harrastuneisuudesta lisää ampumaseurojen työtaakkaa ja
on kaiken lisäksi perustuslain 124 §:n vastainen antaessaan viranomaisvaltaa henkilöille, joille se ei kuulu.
Terveydenhuollon henkilöstölle annetaan lakiesityksen pohjalta oikeus ilmoittaa poliisille sellaisista
henkilön terveydentilaan liittyvistä asioista, joilla
saattaa olla merkitystä aseluvan myöntämisen kannalta. Lakiesityksen tulisikin rajata ilmoitusoikeus
vain lääkäreihin ja lääkäreitä vastaaviin ammattikuntiin. Tällä estettäisiin sellaiset väärät ilmoitukset,
jotka johtuvat henkilökemioista taikka esimerkiksi
riittävää ammattitaitoa vailla olevien terveydenhoitoalan henkilökuntaan kuuluvien olettamuksista.
Lakiesityksen myötä poliisille annettava oikeus suorittaa kotietsintään verrattavia tarkastuksia
aseen asianmukaisesta säilyttämisestä ilman rikosepäilyä on vakavassa ristiriidassa perustuslain takaaman yksityisyyden suojan kanssa. Lisäksi jo nykyinen aselaki määrittelee tiukasti ne vaatimukset,
joita aseiden asianmukaiseen säilyttämiseen liittyy.
Näin ollen laajennettu kotietsintäoikeus on katsottava rankaksi liioitteluksi.

Vaalityömies Matti Putkosen yhteystiedot:

PerusS-lista on Perussuomalaisten toimittama
kaikille vapaa ja ilmainen sähköpostitse toimiva
tiedotuskanava. Liity heti osoitteessa:
http://peruseuro.fi/tiedotteet

Valiokunnan esitys sekä Oinosen eriävä mielipide
kokonaisuudessaan ovat luettavissa eduskunnan
internetsivuilta.

Ohjelma perustana
Perussuomalainen murtumaton peruslinja asettaa
ihmisen rahan ja yhteiskunnan edelle. Rahaa ja yhteiskuntaa tarvitaan, ihmistä
palvelemaan - ei orjuuttamaan. Porissa aloitettu
eduskuntavaaliohjelmamme käsittely on arvokas osa
puoluetyötä.
Puolueemme kivijalka
lähtee ohjelmasta, kasvamme linjan päälle. Ohjelmatyö on pitkäjänteistä ja vaatii kenttäväeltämme paljon.
Ohjelmatyöryhmä kantaa
käytännön etulinjavastuun
tässä puolueemme peruslinjan vahventamisessa. Koko kenttä on luonnollisesti
vastuussa siitä, että kansan
syvien rivien näkemys tulee
mukaan ohjelmiimme ja siten osaksi käytännön perussuomalaista toimintalinjaa.
Muutama
perusasia
puolueessamme on syytä
kaikkien muistaa. Puolueemme lähtee jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta
ja arvosta. Jokainen elämä
ja jokainen ihminen on arvokas. Perussuomalaiset
rakentavat sosiaalisen oi-

keudenmukaisuuden Suomea. Hyvä Suomi kuuluu
kaikille. Nykyinen valtapuolueiden rämettynyt moraalittomuus ja rappio vaativat selkeää vaihtoehtoa.
Perussuomalaiset on tämä
ryvettymätön vaihtoehto.
Puolueemme rakentaa
kristillissosiaaliselle perustalle. Me emme tutki kenenkään uskoa ja autuutta,
emmekä ole ahdasmielinen
puolue.
Ymmärrämme
kuitenkin, että Suomi on
kulttuurikristitty maa, jossa ajanlasku, juhlapyhät ja
muut koetut ja koetellut asiat ovat osa arkipäiväämme.
Tulevat eduskuntavaalit ovat Perussuomalaisten
koetinkivi. Uskallammeko
voittaa vaalit. Toivon ja
uskon, että yhteinen ohjelmatyömme ja sen perustalle
rakentuva perussuomalainen vaihtoehto saa seuraavissa eduskuntavaaleissa
vaalivoiton, jota käytämme
sitten kansan hyväksi ohjelmien ja käytännön toimintavaihtoehtojen perustalta.
Perussuomalaisuus on kotimainen poliittinen aate,

Puh. 020 7430 809 tai 0400-904 447
s-posti: matti.putkonen@perussuomalaiset.fi

joka on olemassa sinua varten. Ole mukana tässä työssä, teitä jokaista tarvitaan.
Vaalitiimi
Perussuomalaisten vaalitiimi muodostuu puoluesihteeri Ossi Sandvikista vaalipäällikkönä, vaalityömies
Matti Putkosesta, puoluetoimiston Tiina Sivosesta,
Marjo Pihlmanista ja Heidi
Ronkaisesta. He kantavat
sitä käytännön vastuuta,
joka mahdollistaa vaaliehdokkaidemme palvelun ja
varustamisen vaalitaistelua
varten.
Puolueen johtovastuu
on luonnollisesti puoluehallituksella, mutta puoluetoimisto joutuu käytännön
operatiiviseen vastuuseen.
Puoluetoimiston vaalitiimi, joka on meitä kaikkia
varten, tarvitsee meidän
kaikkien tukemme ja työrauhan. Puheenjohtajana
olen iloinen siitä, että meillä on puolueen jäseniä ja
työntekijöitä, jotka asettavat yhteisen edun oman
etunsa edelle.

Ehdokkuus on mahdollista kaikille puolueen jäsenille, jos piirit yhteisesti
päättävät puolueen jäsenen ehdokkaaksi asettaa.
Näissä vaaleissa kuitenkin
puoluetoimiston henkilökunnasta kukaan ei ole ehdolla. Tämä varmistaa sen,
että ketään ei voida syyttää
omaan pussiin pelaamisesta ja oman vaalityön edistämisestä palkallisesta asemasta käsin.
Jokainen perussuomalainen toimija ja kannattaja
voi tehdä paljon puolueemme vaalivoiton varmistamiseksi. Kilpailu ehdokkaiden
kesken on luonnollisesti sallittua ja sen tulee tapahtua
rakentavassa hengessä.
Puolueen puheenjohtajana minulla on ylin
vastuu vaalituloksesta ja
vaalityön onnistumisesta. Minä luotan henkilökuntaamme, olen ollut
heitä jokaista töihin valitsemassa. Kannan tämän
vastuun. Anna tukesi yhteiselle työllemme piiritasolla, ehdokastasolla ja
valtakunnan tasolla.
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Leipä kallistuu entisestään
Viljojen maailmanmarkkinahintojen ripeä nouseminen näkyy ennen pitkää leipähyllyllä. Suomen
leipomoteollisuuden kannattavuus on ollut huono
jo jonkin aikaa, joten paineet leipomotuotteiden
hintojen nostoon ovat suuret.
Viime vuoden alusta lähtien leipomoalalla kustannukset ovat nousseet yli kymmenen prosenttia.

Soini kolmas
presidenttigallupissa
Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Timo Soini on Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan kolmas suosikki Suomen
seuraavaksi presidentiksi.
Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö (kok) on
tämän kyselyn mukaan suosituin seuraavaksi presidentiksi, toisella sijalla on Olli Rehn (kesk).
Gallupiin osallistujat saivat valita suosikkinsa
kahdeksan ehdokkaan joukosta, tutkimus toteutettiin heinäkuussa Suomen Gallupin toimesta puhelinhaastatteluina.

Lähes 8000 veteraania
saa 50 euron lisätuen
Lähes 8000 veteraania saa syyskuusta alkaen 50
euron kuukausittaisen veteraanilisän. Kela maksaa
lisän pienituloisille ja jatkuvaa apua tarvitseville
veteraaneille, eikä sitä tarvitse erikseen hakea.
Veteraanilisä kuuluu niille veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä
korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea.
Hakemuksia ei tarvita, koska lisän maksamisen
edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä perustuu
vammaisetuuksista annettuun lakiin, ja se maksetaan osana eläkettä saavan hoitotukea.
Veteraanilisä on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea. Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan
huomioon pitkäaikaishoidon maksussa, jonka laitos tai kunta perii veteraanilta.
Rintamaveteraaneja on noin 60 000. Ylimääräistä rintamalisää saa noin 28 000 pienituloista
veteraania, joille maksetaan kansaneläkettä. Heistä
6 500 saa lisäksi korotettua tai ylintä hoitotukea,
joten he ovat oikeutettuja veteraanilisään. Laitoshoidossa on noin 1 200 veteraanilisän saajaa.

Suosio näkyi puolue
kokouksessa Poriss
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous 14.15.8.2010 Porissa onnistui
loistavasti. Väkeä oli salin
täydeltä ja Satakunnan piiri oli hoitanut järjestelyt
kiitettävästi. Puoluehallitus
kokoontui jo perjantaina
13.8, mutta varsinainen kokous alkoi lauantaina. Kokousta edelsi toritapahtuma
Porin Eetunaukiolla, jossa
oli paikalla historiallisen
paljon väkeä.
Varsinaisen kokouksen
aluksi Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva
esitti oman tervehdyksensä
kokousväelle. Hän muun
muassa kertoi, että Satakunnassa ollaan eduskuntavaaleihin menossa täydellä
14 ehdokkaan listalla ilman
vaaliliittoja. Torisevan jälkeen kokousväen toivotti
kaupungin puolesta tervetulleeksi kaupunginjohtaja
Aino-Maija Luukkonen.
Timo Soinin karisma
oli saanut hänen oman
euroedustajaryhmänsä,
Vapaa ja Demokraattinen
Eurooppa –ryhmän, kiinnostumaan Suomesta siinä
määrin, että kokouksessa
vieraili myös kaksi ryhmän

Lain tavoitteena
tupakoinnin loppuminen
Tupakkalain uudeksi tavoitteeksi asetetaan tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa.
Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista. Suomi on
ensimmäinen maa, jossa tupakoinnin loppuminen
on kirjattu lain päämääräksi. Hallitus esitti lain
vahvistamista keskiviikkona 18. elokuuta.
Lain avulla pyritään rajoittamaan tupakkatuotteiden markkinointia ja tarjontaa erityisesti lasten
arkielämässä. Tupakkatuotteiden myyminen ja
luovuttaminen alle 18-vuotiaalle kielletään kauppojen lisäksi myös yksityishenkilöiltä. Alle 18-vuotiailta kielletään tupakkatuotteiden maahantuonti
ja hallussapito. Myös tupakkatuotteiden myyjän
on jatkossa oltava vähintään 18-vuotias. Nuuskan
myynti on jatkossa Suomessa kokonaan kielletty.

Kustannuksia ovat lisänneet raaka-aineiden lisäksi
myös kuljetus- ja palkkakustannusten nousu.
Suomessa syödään eurooppalaisittain kallista
leipää jo ennestään. Eurostatin tilastojen mukaan
leivän ja viljan hintataso oli vuonna 2009 Suomessa lähes 20 prosenttia korkeampi kuin vanhoissa
EU-maissa keskimäärin.

edustajaa. Varapuheenjohtaja Morten Messerschidtin
viesti kokousväelle oli, että
me emme ole yksin, ja yhdessä olemme vahvoja. Euroedustaja Anna Rosbach
puhui Itämerestä, joka tällä
hetkellä on maailman saastunein meri.
Matti Putkonen
tuli meille

Vapaa ja Demokraattinen Eurooppa -ryhmän varapuheenjohtaja Morten Messerschidtin viesti kokousväelle oli, että
yhdessä olemme vahvoja.

Timo Soini avasi kokouksen tyypillisen erinomaisella
puheellaan, jossa hän muun
muassa kertoi valuvikaisen
ongelmalingon (Euroopan
rahaliiton) hajoamisen olevan enää vain ajan kysy-

mys. Timon mukaan EU on
olemassa vain kahta asiaa
varten: Saksan taloutta ja
Ranskan maataloutta.
- Kun tulin valituksi EUparlamenttiin, julkisuudessa ivailtiin että siihen loppui
perussuomalaisten nousu –
Timo Soini hukkuu EU:hun
kuin kärpänen saaviin.
Mutta ei tämän kokoinen
kärpänen ainakaan vielä ole
mihinkään hukkunut! Gallupit sojottavat ylöspäin!
Ossi Sandvikista tehtiin
puolueen valtakunnallinen
vaalipäällikkö. Vaalityömieheksi kutsuttiin myös
Metalliliiton entinen tiedotuspäällikkö, legendaari-
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Takuueläkettä voi hakea helmikuussa 2011
Laki takuueläkkeestä tulee voimaan 1.3.2011. Takuueläkettä voi hakea Kelasta helmikuusta alkaen.
Takuueläke korottaa Suomessa asuvalle maksettavan vähimmäiseläkkeen 685 euroon nykyisestä
reilusta 500 eurosta kuukaudessa. Takuueläkkeen
saa arviolta 120 000 eläkeläistä. Se on vajaat 10 %
kaikista eläkkeensaajista.

Takuueläkettä maksetaan henkilölle, jonka
kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat enintään
685 e/kk. Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat
kaikki muut henkilön saamat eläkkeet. Hakemuslomakkeita saa vuodenvaihteesta alkaen Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä. Lomakkeen voi
silloin tulostaa myös Kelan internetsivuilta.

eneuvoston
a
Musiikista
illanvietossa
vastasi satakuntalainen harmonikkaorkesteri Hilpeät
Harmonikat.
Maratonin jälkeen
kokoukseen

nen Matti Putkonen, joka
42-vuotisen poliittisen uran
jälkeen erosi SDP:n riveistä
elokuun alussa ja on nyt
meidän miehiämme.
- Timo Soini on ainoana
puoluejohtajana esittänyt
konkreettisen ja realistisen
vaihtoehdon nykyiselle ilmastopolitiikalle ja vihreälle
valheelle. Perussuomalaiset
on ainoa poliittinen voima,
joka voi vielä pelastaa suomalaisen perusteollisuuden!
Iltaa vietettiin
Vaakunassa
Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelman esitteli

Vesa-Matti Saarakkala. Ohjelmaan tuli lukuisia lisäysehdotuksia ja kommentteja.
Muun muassa Pauli Artturi
Luttinen Vantaalta esitti,
että jokaisen suuria summia
vaalirahalahjuksia saaneen
tulisi palauttaa kyseiset tuet
vaaliehdokkuuden epäämisen uhalla.
Kokous keskeytettiin
viideltä, jonka jälkeen kokousvieraita viihdytettiin
hotelli Vaakunassa. Yksi
ohjelmanumero oli Satakunnan piirin järjestämät
arpajaiset, joiden pääpalkintona oli tuhannen euron
arvoinen vene. Veneen voitti Lea Mäkipää Kihniöstä.

Kokous jatkui sunnuntaina Anssi Joutsenlahden
pitämän aamuhartauden
jälkeen. Anssi saapui paikalle vasta sunnuntaina,
sillä lauantaina hän osallistui 37. kertaa Helsinkimaratonille. Teräksisessä
kunnossa oleva kankaanpääläinen rovasti ja pitkäaikainen SMP:n kansanedustaja ei ole jättänyt
väliin vielä yhtäkään Helsinki-maratonia.
Perussuomalaisten
Naisten
toimintakertomuksen esitteli puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen. Toimintakertomuksen
oli valmistellut yhdistyksen sihteeri Iiris Peltomaa.
Naisille tärkeitä teemoja
tulevissa eduskuntavaaleissa ovat muun muassa
omaishoidon kehittäminen, vanhusten ja vammaisten huomioiminen,
perheiden hyvinvointi sekä
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
Perussuomalaisten
Nuorten toimintakertomuksen esitteli nuorten
toiminnanjohtaja Heikki Tamminen. Kaikkiaan
PS-Nuoret ovat tyytyväisiä toimintaansa, koska
järjestö on niukoillakin
resursseilla saanut paljon
näkyvyyttä ja kosolti uusia
jäseniä.
Raimo Vistbacka luopui
haikeissa tunnelmissa
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toimintaa
esitteli
kansanedustaja
Raimo Vistbacka haikeissa
tunnelmissa. Perussuomalaisten ja SMP:n pitkäai-

Uusi laki hätäkeskustoiminnasta voimaan
ensi vuoden alusta

kaisin kansanedustaja ei
aio enää asettua ehdolle
tulevissa vaaleissa.
Alajärveläinen
Raimo Vistbacka on istunut
eduskunnassa vuodesta
1987. On pitkälti juuri
Vistbackan yksinäisen ja
raskaan taistelun ansiota,
että puolueemme selvisi
hengissä läpi kaikkein vaikeimpien, puolen prosentin kannatuksen aikojen.
Vistbacka uhrasi tuolloin
kansanedustajatyönsä lisäksi myös vapaa-aikansa
ottamalla vastaan tavallisia ihmisiä viikon jokaisena
päivänä, kuunteli heidän
murheitaan ja hoiti heidän
asioitaan.
Tuo pitkään jatkunut
epäitsekäs ja uhrautuva työ
piti puolueen pinnalla noina raskaina vuosina. Eikä
Vistbackan ote ole lipsunut puolueen nousunkaan
aikana - esimerkiksi viime
katsauskaudella Vistbacka
teki yhteensä 69 kirjallista
kysymystä, mikä on valtava
määrä kenelle tahansa kansanedustajalle mutta silti
vähemmän kuin Vistbackan
normaali tahti.
Puolueen sääntömuutokset esitteli Lasse Lehtinen. Tärkein sääntömuutosasia koski puolueen
jäsenyyttä – vastaisuudessa ei enää ole mahdollista
kuulua Perussuomalaisten paikallisyhdistykseen
kuulumatta itse puolueeseen. Sitoutumattomat
voivat olla enää kannattajajäseniä.
Kokouksen päätteeksi
Satakunnan piiri kukitti
Raimo Vistbackan puolisoineen. Järjestäjien yllätykseksi puolueen lehteä
lähti sata tuhatta kappaletta jakoon ympäri Suomea.
Nyt on kysyntää aatteelle
ja Suomen neljänneksi suurimmalle puolueelle, ja se
näkyy ja tuntuu!

Vuoden 2011 alusta Hätäkeskuslaitoksen virkaalue on koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Nykyisin hätäkeskusalueita on 15. Hallitus
esitti uuden hätäkeskustoimintaa koskevan lain
vahvistamista keskiviikkona 18. elokuuta. Laki
tulee voimaan vuoden 2011 alusta.
Hätäkeskuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen ja siihen liittyvät
pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille annettavat tukipalvelut.

Rakennusliiton Harjuniemi
varoittaa asuntojen
hintakuplasta
Uusien asuntojen hinnat nousivat vuodessa pääkaupunkiseudulla melkein 12 prosenttia, muualla
maassa kahdeksan prosenttia. Hinnat siis nousevat huomattavasti rakennuskustannuksia ja ihmisten käytettävissä olevia tuloja nopeammin.
Harjuniemen mukaan nyt rakennetaan vuosittain ainakin 10 000 asuntoa liian vähän.
Valtion myöntämien korkotukivaltuuksien ansiosta tänä vuonna rakennetaan noin 25 000 asuntoa. Asuntoja pitäisi rakentaa vuosittain 35 000,
pääosin kasvualueille. Tällä konstilla kasvualueilla
olisi kymmenen vuoden kuluttua myös kohtuuhintaisia asuntoja. Näin ei kuitenkaan käy. Asuntoja tulee liian vähän markkinoille ja niiden hinnat
nousevat. Myös vuokrat nousevat.
Ennen pitkää markkinat muuttuvat. Luultavasti ne muuttuvat niin, että asuntojen kysyntä hyytyy.
Tästä seuraa tuotannon väheneminen ja asuntopulan paheneminen. Kierre jatkuu.

Kirkon Ulkomaanapu
pureutuu nälänhätään
Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-kampanja pureutuu
nälänhätään uusin keinoin. Kampanjan teemana
on ”Nälkä. Paha pala purtavaksi?” Ensimmäistä
kertaa Ulkomaanavun kampanjaa käydään myös
sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa.
Ruokaturvan edistäminen on yksi Ulkomaanavun työn tärkeimpiä päämääriä kehitysmaissa.
Nälästä ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsii yli
miljardi ihmistä. Joka päivä kuolee nälkään 17 000
lasta – yksi lapsi viiden sekunnin välein.
Nälkä. Paha pala purtavaksi? -kampanja on
vaikuttamiskampanja, jonka tarkoitus on herättää
ihmiset huomaamaan maailman nälänhätä ja saada heidät tekemään tekoja ruokaturvan puolesta.
Kaksivuotisen kampanjan symbolina on rikki
purtu lusikka.
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Matti Putkonen:

Vain Perussuomalaiset voivat enää
pelastaa suomalaisen perusteollisuuden

Kuva: Harri Lindell

Legendaarinen superlobbari ja ay-jyrä, entinen Metallityöväenliiton puheenjohtaja Matti Putkonen jätti demarit ja liittyi perussuomalaiseen rintamaan teollisten työpaikkojen ja
suomalaisen perusteollisuuden pelastamiseksi.

Legendaarisena ay-nyrkkinä ja superlobbarina
mainetta niittänyt entinen
Metallityöväenliiton puheenjohtaja erosi Sosialidemokraattisen puolueen
riveistä neljänkymmenenkahden vuoden poliittisen
uran jälkeen 1.8.2010 ja
liittyi Perussuomalaisiin,
omien sanojensa mukaan
Soinin sotilaaksi teollisten työpaikkojen puolesta
taistelevaan rintamaan.
Porin puoluekokouksessa
14.-15.8.2010 Putkosesta
tehtiin Perussuomalaisten
vaalityömies seuraaviin
eduskuntavaaleihin.
- Haluan liittyä teidän
työläiseksenne. Olen teidän
renkinne ja te annatte minulle työtä, Putkonen muun
muassa sanoi oman puheenvuoronsa aikana.
Putkonen oli mukana
1990-luvun alun lamas-

sa, jonka syöksykierrettä
kasvatettiin kotikutoisilla
päätöksillä arvaamattoman
suuriin mittasuhteisiin. 35
000 yritystä kaatui, satoja
tuhansia jäi työttömäksi –
aivan turhaan. Nyt samaa
virhettä ollaan tekemässä
uudelleen vihreän ilmastopolitiikan nimissä. Ja
Perussuomalaiset on ainoa
poliittinen voima, joka voi
sen vielä estää.
Vaihtoehto vihreälle
valhepopulismille
Perussyy Putkosen päätöksen takana oli, että hän
koki Perussuomalaiset ainoaksi puolueeksi, jonka
kautta voidaan vielä käydä konkreettinen ja selkeä
taistelu Suomen perusteollisuuden puolesta sekä
pienten ja keskisuurten
yritysten pelastamiseksi.

Kansainvälisen ilmastopolitiikan sumuverhon suojissa
harjoitettu kansallinen talous- ja elinkeinopolitiikka
on häätämässä hyvinvointimme turvaavan perusteollisuuden Suomen rajojen ulkopuolelle, joka merkitsee
massatyöttömyyttä, hyvinvointimme perustan romahtamista sekä eriarvoisuuden
rajua kasvua.
- Arvopohjani on edelleen sama kuin liittyessäni
neljäkymmentäkaksi vuotta sitten SDP:n jäseneksi.
Nykyisestä SDP:stä on kuitenkin tullut vihreän valhepopulismin myötäjuoksija.
Samalla se on kääntänyt
selkänsä suomalaiselle tehdastyöläiselle.
Huikea lasku edessä
Kaikki muut puolueet Perussuomalaisia lukuun ot-

tamatta ovat lähteneet täysillä mukaan tähän energiapoliittiseen myllytykseen.
Sieltä tuleva lasku on niin
suuri, että suomalainen perusteollisuus tulee olemaan
todellisissa vaikeuksissa
sen saatuaan.
- Kaikista eduskuntapuolueiden puheenjohtajista joita yritin valistaa
tästä asiasta, Timo Soini
oli ainoa joka siihen tarttui ja myös pisti itsensä
likoon. Vain hän on europarlamentissa esittänyt
konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon
nykyiselle ilmastopolitiikalle suomalaisen perusteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja
vahvan kasvualustan luomiseksi.

Teksti: Mika Männistö

Matti Putkonen
- Syntynyt:
Vuonna 1950 Mäntän tehdaspaikkakunnalla.
- Työhistoria: Serlachius Oy:n asentaja Mäntässä vuodesta 1969. Armeijan jälkeen vuonna 1972 luottamusmieheksi, sittemmin pääluottamusmieheksi. 1980-luvun
alusta muuttaa Helsinkiin teknisten ja erikoisammattien
liiton järjestöpäälliköksi. Vuosina 1986-1990 Maaseututyöväenliiton puheenjohtaja, 1990-1999 Teollisuusammattiliittojen projektisihteeri, 2000-2002 Metallityöväenliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden sihteeri ja
tiedotuspäällikkö vuodesta 2002. Jää eläkkeelle 2010.
- Poliittinen ura: 1.10.1968 liittyy SDP:n jäseneksi. Lukuisia luottamustehtäviä, puheenjohtajuuksia ja
varapuheenjohtajuuksia erilaisissa SDP:n poliittisissa
järjestöissä sekä kaupunginhallituksen ja –valtuuston
jäsenyyksiä. Toimii keskeisesti ohjelmatyössä lähinnä
elinkeinopolitiikan alueella. Eroaa SDP:stä 1.8.2010.
Perussuomalaisten jäseneksi. Nimitetään Perussuomalaisten vaalityömieheksi puolueneuvoston kokouksessa
Porissa 14.-15.8.2010.
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Satakunnan piiri antoi Vistbackalle
tunnustusta kansanedustajan työstä

Erkki Rakkolaista huolestutti kalastuksen säilyminen
elinvoimaisena ammattina.

Pori - puistojen kaupunki

Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva toivotti yleisön tervetulleeksi.

Kokouksen puheenjohtaja Lauri Heikkilä ja puoluesihteeri Ossi Sandvik vaihtamassa
mielipiteitä.

Opiskeluaikoina työskentelin kolme kesää Hyvinkään kaupungin puisto-osastolla.
Siellä mielenkiinto rakennettuun ja luonnonvaraiseen viherympäristöön heräsi,
joten matkoillani tutkin myös ympäristön yleistä siisteyttä, puistojen kuntoa ja
kukkaistutuksia. Porin puistot kukoistivat elokuussa ja siistiä oli!

Viikonloppu hujahti taas työn merkeissä,
mutta matkailuakin tuli harrastettua siinä
sivussa minulle entuudestaan tuntemattomassa kesäkaupungissa Porissa. Aikaisemmat mielikuvani Porista ovat liittyneet
lähinnä Porilaisten marssiin, joka piti opetella ulkoa jo kansakoulussa.
Saavuin perjantaina Poriin bussilla ja
kävelin linja-autoasemalta Vaakuna-hotelliin. Yllätyin, sillä vastassani oli reheviä
puistoja ja mukavia kävelykatuja. Lauantaina tutustuin hieman torielämään samalla kun keskustelin politiikkaa ja kaikkea
muutakin kiinnostuneiden kansalaisten
kanssa. Puolueneuvoston kokouksessa
käytiin läpi eduskuntavaaliohjelmaa 2011
ja puheenjohtajamme Timo Soini innosti
ja opasti väkeä vaalikampanjaan. Gallu-

peilla ei mitään vaaleja voiteta vaan vaalit
voitetaan kovalla työnteolla!
Porin keskustassa oli useita mahtavia
puistoalueita vanhoine puineen, pensaineen ja kukkaistutuksineen. Kokemäenjoen rannalla arvokkaat hopeapajut ja
muut jalopuut loivat tunnelmaa. Kirkko,
sankarihaudat ja kirkkoalueen patsaat
auttoivat hiljentymään ja herättivät kunnioitusta. Muut vanhat korttelit toivat
historiallista ulottuvuutta kaupunkiin.
Poriin menen toistekin ja varaan enemmän aikaa, jotta ehdin tutustua perusteellisemmin kaupunkiin, sen merenrantoihin ja Yyterin alueeseen erityisesti, uimari
kun olen.
Pirkko Ruohonen-Lerner
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Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini puolueneuvoston kokouksessa:

Suomi on puolustamisen arv
Kansansuvereniteetti on hieno ja väkevä sana. Käsitykseni mukaan todellinen, aito
demokratia on mahdollinen
ainoastaan kansallisvaltiossa.
Kansansuvereniteetti
merkitsee ja tarkoittaa sitä, että vain ja yksinomaan
kansalla, joka muodostaa
muista kansoista erillisen
kansakunnan, on ikuinen ja
rajoittamaton oikeus päättää vapaasti ja itsenäisesti
kaikista omista asioistaan.
Euroopan Unionin jäsenyyden myötä Suomi on
luovuttanut osan päätösvallastaan ylikansalliselle hallinnolle. Tämä ratkaisu on
pitkän päälle kestämätön.
Valta kuuluu Suomessa kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva Eduskunta.
Eduskunnalla ei ole oikeutta
luovuttaa tätä kansalle kuuluvaa valtiovaltaa maamme
rajojen ulkopuolelle.
Perussuomalaiset on aikaansa edellä oleva puolue.
Olemme tehneet tulevaisuutta jokaisena päivänä.
Tulemme näkemään nykymuotoisen EU:n radikaalin
muuttumisen, jopa romahtamisen. Ei ollut Neuvostoliittokaan ikuinen. Puolueja talouseliitti eivät nähneet
idän eväiden loppumista,
eivätkä ne näe sitä lännessäkään. Mutta kyllä Kreikka opettaa. Valuvikaisen
ongelmalingon, EU:n rahaliiton, hajoaminen on ajan
kysymys; se on tulevaisuutta ajatellen Euroopan kansojen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä.
Nämä ovat kovia sanoja, ja minä ne sanon, sillä
kaiken Euroopan pakottaminen samaan muottiin ei
onnistu. Yhteistyö Euroopassa on luonnollisesti välttämätöntä. Sen pitää tapahtua luontevasti, itsenäisten
kansallisvaltioiden kesken.
Kun tulin valituksi Euroopan Parlamenttiin, julkisuudessa ilakoitiin, että
siihen tyhjenee Perussuomalaisten nousu. Timo Soini hukkuu Brysseliin kuin
kärpänen saaviin. Näin ei
ole käynyt. Miksi?
Perussuomalaiset on
aikaansa edellä oleva, kehittyvä puolue, jonka asia
kantaa. Puolueen johtaminen on kysynyt voimia,
kahdessa paikassa asuen
ja toimien. En ole helposta
elämästä haaveillut, enkä
sellaista elä. Puolueen tulevaisuuden ja uskottavuuden
kannalta meidän oli välttä-

mätöntä avata tie ja yhteydet Eurooppaan; ne ovat
nyt olemassa, niitä kehitetään ja voimistetaan.
Puolueen puheenjohtajana on pitänyt uskaltaa
tehdä ratkaisuja, jotka eivät
heti näytä tai tunnu oikeilta. Ajan päästä nuo ovat
ratkaisuja, jotka kantavat
kauemmas kuin seuraava
gallup-mittaus. Tätä tarkoitan sillä, että olemme edellä
aikaamme.
Perussuomalaisten päätavoite on nousta keskisuureksi puolueeksi tulevan
huhtikuun eduskuntavaaleissa. Tämän tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi
meidän on yhdessä tehtävä
kova vaalityö ja siten ansaittava vaalivoitto. Olen
tähän suursavottaan valmis.
Tarvitsen teidän jatkuvan
apunne ja tukenne. Samalla
jatkan teidän korvaamattomasta, kullanarvoisesta
panoksestanne; kiitän siitä
tuesta ja turvasta, jota oma
puolueväki on minulle antanut kolmentoista vuoden
puheenjohtajakauden aikana. Olen teidän miehenne.

Maltti on paras
vaalivaltti
Seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestysinto nousee,
sillä politiikan mannerlaatat
ovat liikkeessä. Perussuomalaiset saavat nukkuvat heräämään. Tästä on selvät näytöt, ja nämä tosiasiat ovat
kaikkien nähtävissä. Meidän vaalivoittoamme eivät
vanhat puolueet pysty patoamaan; ainoa uhka piilee
meissä itsessämme, jos emme
osaa asioitamme hoitaa.
Sanon sinulle puoluesisar ja -veli; puoluehallituksella on viimeinen sana
ehdokasasettelussa. Emme
tule hyväksymään puolueen
kokonaisedun vastaista toimintaa. Ota tämä sana vakavasti. Elä sekä toimi sen
mukaan.
Ehdokasasettelu ja vaalityö ovat alkaneet mallikkaasti. Tiedän kokemuksesta, että suurimmat virheet
tehdään innossa, kun vauhti
on ajatusta nopeampi. Järki
ja maltti ovat paras vaalivaltti. Tiedän, koska puhun tästä
kokemusperäisesti. Vaadin

teiltä paljon, koska suomalainen vaatii meiltä paljon.
Puolueemme murtumaton peruslinja on luja sekä
selvä. Me olemme kristillissosiaaliselta perustalta lähtevä kansallisia perusarvoja
kunnioittava puolue, joka
näkee työn ja yrittämisen
sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhteiskuntamme kulmakivinä.
Perussuomalaiset
on
Hyvän Suomen puolue.
Meidän tavoitteemme on
oikeudenmukainen Suomi
Suomessa asuville ja eläville.
Perussuomalaisten tärkein tavoite on suomalaisen
työn tekeminen ja teettäminen Suomessa.
Kun me tässä päätavoitteessa onnistumme, pystymme huolehtimaan myös
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta; suomalaisten
toimeentulosta.
Työväestö ei
luota perinteisiin
työväenpuolueisiin
Maamme hallitus odottaa
tulevia vaaleja niska jäyk-

känä. Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen ei pienennä
leipääsi; hän suurentaa reikää! Katainen puhuu vihreistä veroista, vaikka sellaisia ei ole olemassa, on vain
veroja, jotka kansa maksaa.
Kokoomus edustaa kokovartalotsemppiä, kaikki
muuttuu paremmaksi, kun
on hyvällä tuulella. Kokoomuslaisena olo mahtaa olla
mukavaa; velatkin muuttuvat saataviksi, kun vain hymy on tarpeeksi leveä. Toivotan onnea ja kohtuullista
menestystä.
Suomen Keskusta on
perustettu Santeri Alkion
arvokkaalle perinnölle; älä
unohda köyhän asiaa. Nykyinen liberaali city-keskusta näkee köyhyyttä Suomessa vain kaukoputkella! Köyhyys on vallan kammareista
kaukana. Keskustan aikana
maalta pakottaminen on
vain kiihtynyt; verot haetaan
vaikka pitkospuiden päästä,
täysin epäonnistunut väärän
skaalaan toimenpide: mummonmökkien puhdistamopakko, on tyypillistä kepulaista ympäristöpolitiikkaa
pahimmillaan.
Seppo Kääriäinen pyysi:
"Antakee voemoo", voimaa
annettiin, mutta mitä on
Keskusta tehnyt? Keskusta
on ollut päällepäsmärinä
kansallisen päätäntävaltamme silpojana. Keskusta ajaa
mainintaa Suomen EU-jäsenyydestä Suomen perustuslakiin! Esko Aho vei Suomen Euroopan Unioniin,
Matti Vanhanen hyväksytti
EU-perustuslain ja Mari Kiviniemi ilmoittaa jatkavansa heidän viitoittamallaan
tiellä. Eikä aio sanomansa
mukaan tehdä nyt mitään,
varmuuden vuoksi.
Sorateiden varrelta kuuluu ropina; keskustan ääniropponen vuotaa.
Kokoomuksen ja Keskustan kamaripalvelija, vihreät, pullistelee Perussuomalaisille kuin sammakko
härän edessä. Vihreät ovat
nimenneet Perussuomalaiset vaaleissa päävastustajakseen; itsensä ylentäjät
syyttävät perussuomalaisia
populismista. Peruskansaa,
heidän arvojaan ja harkintakykyään pilkataan avoimesti. Perussuomalaisten
kannatuksen nousu on vihreille kauhun paikka; mustan ministeriauton huuma
on uhattuna.
Poliittisen vasemmiston
alennustila ei ole naurun

asia. Vasemmiston yhteiskannatuksen romahtaminen
alle kolmenkymmenen prosentin kertoo syvästä murroksesta. Rehellinen työväestö ei enää laajasti luota
perinteisiin työväenpuolueisiin. Tämän luottamuksen
romahtamiseen on selvät
yhteiskunnalliset ja poliittiset syynsä. Antaa tovereiden
löytää oman tiensä; Perussuomalaiset eivät oppaaksi
ryhdy. Onneksi ovat Perussuomalaiset; työväenpuolue
ilman sosialismia.
Haluamme Hyvän
Suomen
Perussuomalaisten tärkein
tavoite on suomalaisen
työn tekeminen ja teettäminen Suomessa. Siinä on hyvinvointimme murtumaton
perusta.
Me haluamme arkisia
asioita; Hyvän Suomen.
Vaalijulisteemme yksinkertainen sanoma on Hyvä Suomi ja sen ainesosat, rakennuspuut. Me, suomalaiset,
luomme hyvän maan asua,
elää, tehdä työtä ja huolehtia
lähimmäisistämme.
Perussuomalaiset rakentavat omalle peruslinjalleen
ja ohjelmalleen. Te ja minä,
me Perussuomalaiset, elämme jalat maassa tätä päivää.
Tänään on nyt. Ja nyt teemme tulevaisuutta. Meidän
on uskallettava elää tässä
päivässä ja tehdä päätöksiä rohkeasti. Eilisessä ei
tapahdu enää mitään, eikä
huominen ole vielä tullut.
Mutta huomisen kalenterimerkinnät me teemme.
Viisas päättäjä ja kansalainen ottaa oppia historiasta ja näkee valintojensa
seuraukset tulevaisuudessa.
On elettävä rohkeasti.
Vuosi Euroopan Parlamentissa on auttanut
minua entistä paremmin
näkemään Suomen ainutlaatuisuuden minulle suomalaisena. Me soudamme
järvissämme juomaveden
päällä, meillä on tilaa, puhdasta luontoa ja pohjoismainen demokratia. Tämä
kaikki on äänen arvoista.
Tämä on puolustamisen
arvoista. Olemme osa itsenäistä Suomea; perintöä,
jonka sotiemme veteraanit
ja kotirintamanaiset ovat
meille taistelleet. Perussuomainen eduskuntaryhmä
taistelee näiden ryhmien
sosiaalisten oikeuksien ja
määrärahojen puolesta.
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voinen
Uskon, että Suomea voi
suunnata uudelleen. Jokainen meistä muodostaa
yhden ihmisen tasavallan,
meissä itsessämme. Se olet
sinä. Yhteistyötä tarvitaan,
mutta yksimielisyys ei ole
itseisarvo. Mitä siitä olisi
tullut, jos opetuslapset olisivat kaksi tuhatta vuotta
sitten sanoneet, että minä
uskon konsensukseen? Siinä olisi jäänyt evankeliumi
levittämättä.
Kotimaista tuotantoa
on tuettava
Perussuomalaisten mielestä
verot tulee asettaa maksukyvyn mukaan. Tämä perusperiaate on veropolitiikkamme
ydin. Me emme hyväksy vihreyden sumuverhossa tehtäviä energia- ja ympäristöverojen korotuksia.
Perussuomalaiset kannattavat yrittämistä ja työntekoa. Työnteon pitää olla
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Puolueneuvoston kokous näkyi
niin kokouspaikalla kuin torillakin

suuntaamista on radikaalisti arvioitava uudelleen.
Perussuomalaiset määrittävät budjettilinjansa yksityiskohdat eduskuntaryhmän kesäkokouksessa kuun
lopussa Porvoossa.
Lopulliseen läpimurtoon
tarvitaan työtä
Sinä ratkaiset. Sinun ryhdistäsi ja työstäsi riippuu Perussuomalaisten lopullinen
läpimurto suomalaisessa
politiikassa.
Perussuomalaiset ovat
viidessätoista vuodessa rakentaneet Suomeen raikkaan
ja juurevan poliittisen voiman. Me emme hurmaannu gallupeista, sillä gallupit
eivät äänestä. Työllämme
ja toiminnallamme olemme
kannuksemme ja kannatuksemme hankkineet.
Nyt, hyvä ystävä, tämä
kannatus on kanavoitava ääniksi vaaleissa. Jos et

Kansanedustajat Pentti Oinonen ja Pietari Jääskeläinen tapasivat torilla.

Sorateiden varrelta kuuluu ropina;
keskustan ääniropponen vuotaa.
joutenoloa kannattavampaa. Me vaadimme, että
suomalaisilla ja ulkomaalaisilla työntekijöillä ja yrittäjillä on samat ehdot ja säännöt kaikissa tapauksissa.
Perussuomalaiset eivät
antaudu vieraan leivän armoille. Kannatamme kotimaista elintarviketuotantoa, elintarviketeollisuuden
työpaikkoja ja puhdasta
kotimaista ruokaa. Ruuan
arvonlisäveron alentaminen
oli oikea ratkaisu. Sen menemistä hintoihin on jatkuvasti
ja kattavasti valvottava.
Sosiaali- ja terveyspolitiikassa ihminen on asetettava etusijalle. Omaishoito
on tämän vuosikymmen
suuri
sosiaalipoliittinen
haaste ja mahdollisuus. Perussuomalaisten mielestä
omaishoidontukea on korotettava ja siitä on tehtävä
saman suuruinen asuinpaikasta riippumatta.
Perussuomalaiset vaativat kehitysavun suuntaamista kokonaan uudestaan
kriisi- ja projektiavuksi.
Nykyinen lahoja rakenteita
ja omien maidensa kansalaisten sortajia pönkittävä
kehitysyhteistyö on maailmanlaajuisessa kriisissä.
Suomi ei ole siinä mikään
poikkeus; kehitysyhteistyömäärärahojen määrää ja

äänestä, sinua ei lasketa.
Me haluamme, että kansa
äänestää niin että tuntuu.
Suomi on äänesi arvoinen,
jokaisen suomalaisen äänen
arvoinen.
Perussuomalaiset Naiset. Teitä on puolueen jäseninä vähemmän kuin meitä
miehiä. Sen takia vaadin
teiltä vielä enemmän. Miksi? Siksi, että tiedän mihin te
pystytte. Näen sen, tunnen
sen. Perussuomalainen nainen on aivan upea. Työhön
tartutaan ja sitä tehdään.
Millekään tehtävälle ei nenää nyrpistetä.

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja MarjaLeena Leppänen kertoi naisjärjestölle tärkeitä teemoja
tulevissa eduskuntavaaleissa olevan muun muassa
omaishoidon kehittäminen, vanhusten ja vammaisten
huomioiminen, perheiden hyvinvointi sekä nuorten
syrjäytymisen ehkäiseminen.

Vaalivankkurit
liikkuvat jo
On mahtavaa, että meillä
on oma puolue. Se on oma;
sinun ja minun, meidän.
Ollaan poliittisen kutsumuksemme arvoisia. Tehdään kova vaalityö hyvässä
yhteishengessä joka piirissä.
Yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Me haluamme enemmän perussuomalaisuutta
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Perussuomalaisten vaalityö on käynnissä. Pidetään pyörät pyörimässä.
Kun me vedämme vaalivankkureita ja vanhat puolue työntävät niitä, niin ne
varmasti liikkuvat.

Lasse Lehtinen esitteli puolueen uudet säännöt ja vastaili
yleisökysymyksiin aiheesta.

Puoluetoimisto kiittää
Haluan lämpimästi kiittää puoluetoimiston puolesta mm. Seppo Torisevaa, Kari Seppää ja Ari Jalosta sekä kaikkia muita paikallisia toimijoita jotka
mahdollistivat onnistuneen kokouksen Porissa laskematta talkootyötuntejaan.
Rovasti Anssi Joutsenlahti piti aamuhartauden,
yhteislauluna laulettiin suvivirsi.

Tiina Sivonen
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Kansanedustajaehdokkaiden esiinmarssi
Puolueen lehti tarjoaa kansanedustajaehdokkaille
mahdollisuuden esitellä itsensä lehden sivuilla. Kirjoitusten merkkimäärä on rajoitettu 700 merkkiin
(välilyöntien kera). Ylipitkiä kirjoituksia ei julkaista.
Toimitus päättää tekstien julkaisuajankohdasta.
Jos toivotte 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.
Seuraavan lehden tilaukset tarvitsen viimeistään keskiviikkona 8.9.
Harri Lindell, päätoimittaja
harri.lindell@peruss.fi
puh. 040-7499362

Pekka M. Sinisalo
Erityisluokanopettaja
Kirkkonummi
Olen lihaa syövä suomalaismies ja kolmen tyttölapsen
ylpeä isä. En ole oikeastaan
mistään kotoisin, sillä olen
viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Itä-Helsingissä. Vuosia EU-hommissa Luxemburgissa virkamiehenä kärvisteltyäni kotiuduimme takaisin
Suomeen ja Kirkkonummen Veikkolaan. Koulutukseltani
olen ﬁlosoﬁan maisteri.
Olen Kirkkonummen PerusSuomalaiset ry:n puheenjohtaja, valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kunnanhallituksen jäsen. Lisäksi edustan Helsingin seudun kuntien
yhteistyökokouksessa 14 kunnan perussuomalaisia.
Historian- ja yhteiskuntaopin ammattilaisena on minulla paljon annettavaa Arkadian mäellä. Tavoitteenani
on järkiperäinen, oikeudenmukainen Suomi. Suomalaisille töitä iästä ja sukupuolesta välittämättä. Heikommista
on huolehdittava. Ei lehmänkauppoja, vaan suoralla linjalla Suomen hyväksi. PERUSPEKKA eduskuntaan.

Samuli Riesto
Savukoski
Olen syntyperäinen lappilainen, 56-vuotias lähihoitaja.
Koulutuksen hankin Ruotsissa. Suomeen muutin 2001,
jonka jälkeen olen ollut pätkätöissä. Asuin 21 vuotta Ruotsissa Trollhättanissa. Saabin
autotehdas oli työpaikkani
siihen asti, kunnes sinne tulivat kriisivuodet.
Koska olin työttömänä, niin hakeuduin Axevallan
kansankorkeakouluun opiskelijaksi. Opiskelin useampana vuonna mm. ﬁlosoﬁaa ja tietojen käsittelyä.
Olen sekä miesten että naisten tasa-arvon kannattaja.
Olen aina ollut demokratian ja kansanvallan kannattaja.
Lapissa kasvaneena ja suurimman osan elämästä asuneena haluaisin, että Perussuomalaisilla olisi kansanedustaja Lapista, joka toisi "Helsingin herroille" uutta ulottuvuutta ja näkemystä paikallisista olosuhteista.
Olen Lapin piirin varapuheenjohtaja.

Kimmo Sjöholm
Isännöitsijä/yrittäjä
Olen syntynyt Turuus, monenmoista työtä tehnyt ja
paljon elämää nähnyt. Yhteisiä asioita olen tottunut hoitamaan niin yhteisöissä, kuin
yksityiselämässänikin. Vastoinkäymiset, mm. sairaudet,
ovat tuoneet näkemykseeni
syvyyttä muidenkin kuin itseni mielestä. Niinpä pienen
ihmisen asiat, suurten koneistojen jauhaessa tunteettomasti, ovat lähimpänä sydäntäni.
Ihmisen omaehtoinen toimeliaisuus ja työteliäisyys,
siis positiivisessa mielessä, on kaiken lähtökohta. Sitä tulee nimenomaan kannustaa, ei tukahduttaa, kuten nykyinen yhteiskunta on tekemässä. Sitä tulee myös yksilöltä
vaatia, pois sulkien tietysti hyvin sairaat.
Kotisivuni/blogini: www.sjoholm.ps

Pekka Leskinen
maanviljelijä
Kangasniemi
Olen kunnanvaltuutettu,
kunnanhallituksen jäsen,
PS puoluehallituksen jäsen,
Etelä-Savon perussuomalaisten pj. sekä maakuntavaltuutettu.
Olen pitkän linjan puoluetoiminnan mies, SMP:n
kokenut ja olin tätä puoluetta perustamassa. Olen perussuomalainen sydänjuuriani myöten, juureni ovat
maaeudulla, kaupunkielämä on koettu. Olen nähnyt ja
käytännössä kokenut, mitä hallituksemme ovat maaseudulle tehneet. Säilytetään maaseutu elinvoimaisena
ja turvataan elinkeinot siellä. Ihmisillä on viihtyisä ympäristö asua, puhdas luonto kuuluu kaikille. Suomen
metsät, pellot ja järvet on tarkoitettu suomalaisten hyvinvointiin.
Harrastan metsästystä ja kalastusta Puulaveden maisemissa. Kokemusta, uskallusta!

Risto Mattila
Kauhava
Olen 27-vuotias koneinsinööri.
Liityin Puolueeseen aatteen takia vuonna 2004. Olen
Kauhavan Perussuomalaiset
ry:n pj. Kuulun puoluevaltuustoon ja E-P:n piiritoimikuntaan. Olen E-P:n nuorten
piirijärjestön hallituksen jäsen
ja valtakunnallisen nuorisojärjestön 4. varajäsen.
Arvostan konservatiivisia arvoja välttäen kuitenkin
ahdasmielisyyttä. Olen huolissani työttömyydestä, maahanmuuton ongelmista ja Islamin ääri-ilmiöiden leviämisestä Eurooppaan. Vastustan sukupuolineutraalia avioliittoa. Pidän tärkeänä että pienyrittäjien ja perheviljelijöiden
asemaa parannetaan. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on turvattava jokaiselle Suomen kansalaiselle.
Yhteiskunnan ja oikeuslaitoksen on aina toimittava kansalaisten oikeustajun mukaan.
Tutustu kotisivuihini: www.ristomattila.ﬁ

Kotisivut: www.samuliriesto.suntuubi.com

Perussuomalaisten maaseutupoliittinen työryhmä
Porin puolueneuvoston kokouksen yhteydessä puoluehallitus päätti perustaa
Perussuomalaisten maaseutupoliittisen työryhmän,
jonka
puheenjohtajaksi
valittiin Lauri Heikkilä
Marttilasta ja sihteeriksi
Reijo Hongisto Vimpelistä.
Ryhmään valiittin jäseneksi
puoluehallituksen kokouksessa kansanedustaja Pentti
Oinonen, joka on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen. Ryhmän
muiden jäsenten kokoonpano tarkentuu lähiaikoina.
Ryhmä pyrkii kokoamaan Perussuomalaisten
maaseutupoliittisen ohjelman, johon toivotaan
ideoita, ajatuksia ja esityksiä puolueen jäseniltä.

Ohjelman tarkoituksena
on kattaa maaseudulla
elämiseen liittyviä asioita
laaja-alaisesti eikä rajoittua pelkästään maanvil-

jelystä ja mesätaloudesta
elantonsa saaviin, vaikka
maanviljely ja metsänhoito
ovat Perussuomalaisessa
perheviljelmiä tukevassa

politiikassa keskeisessä
asemassa. Maaseudulla on
kuitenkin säilytettävä esimerkiksi myös terveydenhoidon ja kaupan palvelut,

jotta maaseutu säilyy elinvoimaisena.
Esitykset pyydetään lähettämään mieluummin
sähköpostilla tai kirjeitse,
jotta ajatukset saadaan varmemmin koottua talteen,
kun ryhmän vetäjillä ansiotyöt haittaavat harrastuksia. Esityksiä voitte lähettää
ryhmän sihteerille Reijo
Hongistolle sähköpostilla: r.hongisto@pp.inet.ﬁ ja
ryhmän puheenjohtajalle
Lauri Heikkilälle sähköpostilla: lauri.heikkila@marttila.ﬁ tai kirjeitse osoitteella:
Lauri Heikkilä, Sepäntie 14,
21490 Marttila.
Palkkiona ja porkkanana esitysten, ajatusten ja
ideoiden lähettäjille olemme ajatelleet liittää heidän

Ohjelmatyöterveisin
Lauri Heikkilä

nimensä ja paikkakuntansa
mahdollisesti painettavaan
maaseutuohjelmaan. Siispä
pyydämme liittämään nämä
nimi- ja paikkakuntatiedot
mukaan posteihinne.
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Energiaa ei pidä tuhlata
Minimiarvot eri rakenneosille määritetään Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa. Määräykset kiristyivät vuoden 2010 alusta.
Sallitut normit muuttuivat
niin paljon, että vastedes
käytännössä kaikki uudisrakennukset alkavat olla
matalaenergiataloja. Muuttuvien määräysten tarkoituksena on, ettei energiaa
enää tuhlattaisi. Punkalaitumen Yrittäjien puheenjohtaja Martti Mölsän mielestä se on hyvä ajatus.
- Hieman se tekee rakentamisesta kalliimpaa,
mutta muun muassa muutaman viime vuoden aikana
Suomessakin koetut poikkeukselliset sääilmiöt ovat
osoittaneet mitä tapahtuu
kun energiaa tuhlataan mielin määrin. Olen kestävien
energiaratkaisujen kannalla, jotka saastuttavat vähemmän ilmakehää eivätkä
muodosta riskiä tulevaisuudessa. Kaksi lisäydinvoimalaa Suomeen on liikaa.

rakennus. Koska määräyksiä tulkitaan ja sovelletaan
eri paikkakunnilla eri lailla,
on rakentamiseen ryhtyvän
syytä ottaa yhteyttä rakennusviranomaisiin ennen
suunnittelua.
Hirsitalon seinän vahvuuden tulee olla vähintään
250-270 mm hirttä. Tämä
tarkoittaa, että hirsitalon seinän U-arvo on väistämättä
huonompi kuin uusien määräysten edellyttämä lämmönläpäisykerroin, joten hirsitalojen kohdalla se on kompensoitava laittamalla lattiaan ja
yläpohjaan paremmat eristykset. Lomamökkejä uudet
määräykset eivät koske, elleivät ne ole talviasuttavia.
Jo
viime
vuonna
(1.1.2009) astui voimaan
määräys, että kerros- ja
rivitaloasuntoja myytäessä
tarvitaan energiatodistukset. Omakotitalojen kohdalla se ei ole pakollista
ainakaan vielä.
Vaihtoehtoja on paljon

Ei koske vanhoja
rakennuksia
Vanhoihin rakennuksiin uusilla määräyksillä ei ole vaikutusta, ei välttämättä edes
pienemmissä laajennustöissä. Uudet rakennusmääräykset on kuitenkin otettava
huomioon, jos laajennus on
suurempi kuin alkuperäinen

Punkalaitumen Yrittäjien puheenjohtaja, perussuomalainen Martti Mölsä on kestävien
energiaratkaisujen kannalla.

Lämmitysratkaisuja harkittaessa vaihtoehtoja on
tänä päivänä runsaasti. Jos
ei halua investoida paljon,
niin suora sähkölämmitys
ja uunilämmitys varajärjestelmänä hyvän lämmön
talteenottojärjestelmän kera ovat halvimmat ratkaisut. Maalämpö on erittäin
hyvä ratkaisu, mutta edel-

lyttää kallista investointia
– toki se maksaa itsensä
jossain vaiheessa takaisin,
jos asuu samassa talossa
pitkään. Hakelämmitys ei
omakotitalossa välttämättä tule kysymykseen, sillä
investoinnit ovat liian kalliita, mutta puukattila on
yksi harkitsemisen arvoinen
vaihtoehto. Maatiloilla hakelämmitysjärjestelmät ovat
hyvin suosittuja.
Lämmön talteenotto on
oleellinen osa matalaenergia- ja passiivitalojen toimintaa. Ilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmät
ovat viime vuosien aikana
kehittyneet huimasti, niin
että esimerkiksi kesällä niiden avulla saadaan käyttövesi lämmitettyä.
Martti Mölsälle on kertynyt rakennusalan kokemusta
vuodesta 1969, jolloin hän
valmistui ammattikoulusta. Rakennusmestariksi hän
valmistui vuonna 1977. Tänä päivänä hänellä on myös
energiatodistuksen laatijan
pätevyys, joita on koko Suomessa vain pari-kolmesataa.
Puolueeseen hän liittyi jo
SMP:n aikoina vuonna 1969
ja on istunut Punkalaitumen
kunnanvaltuustossa jo 26
vuotta. Lukuisten luottamustoimiensa ohella hän on
myös Punkalaitumen Yrittäjien puheenjohtaja.
Teksti: Mika Männistö

■ KOLUMNI

Jatkuuko talonpojan tappolinja?
Elokuun
alkupäivinä
maakuntalehdissä julkaistun Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen arvion mukaan
maatilojemme määrä vähenee nopeasti. 20 vuoden kuluttua nykyisistä
63 700 tilasta olisi jäljellä
enää 35 000.
Maataloustuotantomme vähenisi noin 12 prosenttia ja elintarvikkeiden
jalostus supistuisi noin 7
prosenttia vuoteen 2030
mennessä.
Pääosan supistuksista
sanottiin johtuvan EU:n
kansallisen maatalouspolitiikan muutoksista ja maitokiintiöistä luopumisesta.
Uutinen pysäytti ja
voin sanoa että jopa järkytti, sillä olin juuri sytyttänyt grilliin tulet ja lautasella odotti marinoitua
kotimaista viljapossua.
Vaimo oli valmistanut sa-

laatin kotimaakunnan kurkuista ja tomaateista. Lämpimästä säästä huolimatta
juoksivat kylmät väreet pitkin selkää.
Minä haluan
Odottelin hiilien hehkumista ja mietin että minä haluan syödä joka päivä mahdollisimman terveellistä ja
puhdasta ruokaa.
Minä haluan syödä lähiruokaa, jota ei ole kuljetettu
satoja taikka pahimmassa
tapauksessa jopa tuhansia
kilometrejä ennen kun eväs
on pöydässäni.
Minä haluan pitää maaseutumme asuttuna ja elinvoimaisena.
Minä ajattelen että
maanviljelijät ja karjatilalliset ovat maaseudulle
kuin ruodot kalalle; niiden
ympärillä on koko kala.
Maanviljelijöiden ympärillä

on koko maaseutu.
Maaseutumme säilyy
elinvoimaisena ja asuttuna
jos me kuluttajat käytämme
kotiseutumme palveluja ja
tuotteita. Maanviljelijät ja
karjatilalliset – samoin kuin
me muutkin – pyörittävät
toimintojaan ja rakentavat
täällä elämäänsä. Rakentamista tapahtuu ihan konkreettisestikin.
Rakennuskohteet kilpailutetaan ja usein vielä aivan
vereslihalle. Näiden, lähes
tappiolliseksi laskettujen
urakoiden työmailla kävelee
joukko ulkomailta tulleita
työntekijöitä. Julkisuudessa
vilahdelleiden tietojen mukaan osalle maksetaan palkkaa vain noin 600 euroa
kuukaudessa. Suomalaiselle
timpurille on työehtosopimuksen mukainen palkka ja
lakisääteiset sivukulut huomioiden maksettava moninkertainen määrä.

Jokainen ymmärtää että
kilpailuasetelma ei ole reilu
ja oikeudenmukainen.
Urakoitsija yrittää ottaa
katetta sieltä mistä saa, eli
työntekijöiden palkasta,
koska urakka on muuten
kilpailutettu aivan alakanttiin. Ei ole reilua peliä kotimaista työntekijää kohtaan.
Minun mielestäni tellingeillä pitää kiikkua naapurin timpuri taikka ainakin
kotikylän kirvesmies. Näin
toimien eurot jäävät kiertämään mahdollisimman
lähelle. Jokainen hyödyttää toimillaan naapuriaan.
Kotikylä ja koko maaseutu pysyy elinvoimaisena ja
asuttuna.
Tilakokojen
suurentaminen ei ole
oikotie onneen
Kaikille on selvää, että
maanviljelijämme eivät voi

kilpailla ainakaan satokauden pituudella ja sadon
määrällä. Syy ei ole viljelijässä vaan auringossa. Tätä
voi verrata vaikkapa siihen
kotimaiseen timpuriin ja
”harmaaseen tuontiin”.
Kilpailuasetelma ei ole reilu.
Kotimainen viljelijä ja
maidontuottaja voi kuitenkin erittäin menestyksekkäästi kilpailla tuottamansa
ravinnon laadulla ja ennen
kaikkea sen puhtaudella.
Meillä ovat maailman puhtaimmat raaka-aineet. Niitä
ei ole kyllästetty hyönteis-,
rikkaruoho-, home- ja muilla torjunta-aineilla.
Meidän kuluttajien asia
on kantaa pöytään oman
maan ja -maakunnan tuotteita. Kun näin teemme
työllistämme pitkän ketjun joka alkaa pellolta ja
päättyy kaupan kassalle.
Tuohon ketjuun kuuluu
monenlaista erityisosaajaa

ja -toimijaa. He asuvat
naapurissamme niin kauan kun me heidän työpanostaan arvostamme ja
tarvitsemme.
Tilakokojen suurentaminen ei ole oikotie onneen. Luulisi ”naapurista”
opitun jo edes sen verran.
Tilojen vähenemisen
tahtiin vähenevät myös
maaseudun työpaikat. Selitykseksi ei riitä se, että
suuremmilla tiloilla tarvitaan myös työvoimaa.
Jokainen käsittää että tilojen lopettamisen myötä
menetetään työpaikkoja
maataloudessa ja sen liitännäiselinkeinoissa.
”Ketjujen”
määrä
vähenee. Minä ajattelen
näin – miten Sinä asian
tuumaat?
Reijo Hongisto
Vimpeli
www.reijohongisto.fi
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Vuokralaiset uustuotannon
maksumiehiksi Helsingissä
Helsingin kaupunki suunnittelee kaupungin 21 aravavuokrataloyhtiön fuusioimista yhdeksi suuryhtiöksi,
joka hallinnoisi kaikkia
nykyisiä ja tulevia kiinteistöyhtiöitä sekä niiden varoja ja toimintaa. 2.8.2010
Helsingin kaupungin aravavuokratalojen neuvottelukunnan puheenjohtajan
paikalta eronnut perussuomalainen Pertti Villo kertoo
suunnitellun fuusion todellisena tarkoituksena olevan
asuntojen uustuotannon

ratalojen neuvottelukunnan
lisäksi muun muassa SAK:n
Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö.
Vuokrien
kilpavarustelu
lopetettava
Pertti Villon mukaan on
ristiriitaista, että samaan
aikaan kun päättäjät puhuvat halvempien vuokrien
puolesta he ajavat päätöksiä, joiden ansiosta vuokrat
pääkaupunkiseudulla nou-

Helsingin kaupungin aravavuokratalojen neuvottelukunnan puheenjohtaja Pertti Villo aikoo tehdä kaikkensa,
ettei Helsingin kaupungin suunnittelema aravavuokrayhtiöiden jättifuusio toteutuisi.

maksattaminen vuokralaisten kukkarosta.
- Jos fuusio toteutuu,
asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseensa totta kai vähenevät,
kun päätökset tehdään entistä kauempana. Esimerkiksi Kalasataman ja muiden uustuotantokohteiden
rakentamiskustannukset
olisivat ilman tällaista järjestelyä niin kalliita, ettei se
olisi edes liiketaloudellisesti
järkevää. Mutta jos vuokralaiset saadaan maksamaan
koko lysti, se ei tietenkään
kaupungille maksa mitään.
Fuusiota on voimakkaasti vastustanut Helsingin kaupungin aravavuok-

sevat entisestään. Asumisen kilpavarustelu ei lopu
ennen kuin kaikki päättäjät
ja tahot saadaan puhuttua
tämän asian taakse.
- Kun tätä asiaa lähdettiin puuhaamaan, perustettiin ensin valmisteleva
virkamiestyöryhmä jonne ei
kutsuttu asukkaiden edustajia. Tämä virkamiestyöryhmä päätyi neljään fuusiomalliin, jonka jälkeen
perustettiin jatkotyöryhmä,
johon sitten kutsuttiin minutkin. Tämä työryhmä ei
kuitenkaan voinut vaikuttaa fuusioimissuunnitelmiin
mitenkään muuten kuin
valitsemalla tarjolla olleista
huonoista fuusiomalleista

Kuvituskuva.

se vähiten huono. Kaikki
oli päätetty ja suunniteltu
etukäteen.
Samanlaista operaatiota
suunniteltiin jo 90-luvulla.
Silloin vuokralaisneuvottelukunta keräsi fuusiota
vastustavaan adressiin 13
000 nimeä, joka luovutettiin kaupunginvaltuustolle
11.6.1997.
Vain asukkaat häviävät
Työryhmä on esittänyt, että
uudiskohteiden pääoma- ja
tontinvuokrakulut tasoitetaan kaikkien alueyhtiöiden kesken uuden tasoittamismenetelmän mukaan.
Helsingin kaupunki omis-

taa noin 57 000 asuntoa, joissa asuu noin 100
000 helsinkiläistä. Suurin
ryhmä on aravavuokraasunnot, joita on noin 42
000. Koko kaupungin aravavuokrakantaan jaettuna
uusien kohteiden vaikutus
tulisi olemaan 0,30-0,50
euroa neliömetriä kohden
kuussa, mikäli suunnitelma
toteutuu. Kaupungin asuinkiinteistöjen peruskorjaukset aiheuttavat eräiden arvioiden mukaan vuokrankorotusta 5-6 euroa kuussa
neliömetriä kohden. Lisäksi työryhmä on arvioinut
uustuotannon vaikutuksen
merkitsevän
vähintään
0,10 ja enintään 0,50 eu-

ron korotusta neliömetriä
kohden kuussa, joka tekee
vuokrahuoneistoon 75-350
euroa lisää vuodessa.
- Jos kukaan ei tee tälle
asialle mitään, tulee koko
homma kaatumaan omaan
mahdottomuuteensa. Uustuotanto takaa jatkuvan
vuokrankorotusautomaatin, jos työryhmän esitys
toteutuu. Kun vuokrat
nousevat aina vain, ihmiset häipyvät täältä. Nyt jo
Helsingistä muuttaa pois
keskiluokkakin asumisen
kalleuden takia ja tilalle
tulee asukkaita, jotka eivät
maksa veroja kaupungin
toivomalla tavalla. Jos oikein huonosti käy, lasku

lankeaa veronmaksajien
maksettavaksi. Minä ainakin aion tehdä kaikkeni,
ettei esitys menisi ihan läpihuutojuttuna läpi, toteaa
Villo ja jatkaa:
- Kun isot yritykset haluavat säästöjä, ne tekevät
juuri päinvastoin – pilkkovat yhtiön pienempiin
osasiin joita on helpompi
hallinnoida. Fuusion tarkoituksena on peittää virheet.
Niin kauan se onnistuu,
kun on mitä tasata. Sen jälkeen käy helposti niin, että
tulee houkutus alkaa myymään. Vain asukkaat ovat
häviäjiä tässä asiassa.
Teksti: Mika Männistö
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Farmari-näyttelyssä saatiin
näkyvyyttä
Valtakunnallinen Farmarinäyttely Mikkelissä 29.7.1.8. oli yksi kesän suurtapahtumista ja ehdottomasti suurin tapahtuma,
jossa Etelä-Savon Perussuomalaiset olivat esillä.
Tavoitteena järjestäjillä oli
80 000 kävijää (toteutui
71 000) ja piirin perussuomalaisten panostaminen
asiaan sen mukaista. Perusjengin sitoutuminen asiaan ja jokaisen apu mahdollisuuksiensa mukaan
takasivat mukavahenkisen
tapahtuman.
Ennen puhuttiin maatalousnäyttelyistä, mutta nyt
liki 500 näytteilleasettajan
ja myyjän kirjo oli paljon
monipuolisempi. Meidänkin telttamme oli turvallisesti liikkuvan poliisin
vierellä. Onnistuneen sisäänheiton ja mutkattoman
juttelun ansiosta ihmisvirta
teltallamme oli jatkuvaa.
Meillä oli matala kynnys
ja helppo tulla. Tarjoilu oli
yksinkertaista; kylmää mehua ja suolakeksiä. Kyllä
kelpasi, olihan parhaillaan
lämpöä + 34.
Kävijöitä oli koko Suomesta, Sallasta Somerolle, ja
keskustelun aiheet yhtä kirjavat. Paljon puhuttiin politiikkaa ja paljon sen vierestä. Vennamon sanoin täytyy
todeta, että ”kyllä kansa
tietää”. Niin paljon tietoa,
uusia asioita ja näkökulmia
kansalaisilta tuli, että me
”esittelijät” saimme välillä

Historia ja nykyaika kohtaavat: Suomen sotilas, suomenhevonen ja Perussuomalainen.

olla ihan oppipojan asemassa. Hyvä niin, sillä pitäähän
juuri meidän tietää, mitä
tavalliset ihmiset ajattelevat. Joistain ideoista olisi
jopa lakialoitteeksi. Uutta
näkemystä toi mm. oivallus
siitä, että suurin osa teollisuusmaiden aiheuttamista
päästöistä tehdään parin
miljardin ihmisen Kiinassa
ja ne leviävät tänne yhtä

varmasti kuin siellä tehdyt
tuotteetkin. Meidän ja EU:n
päästösäästöt ovat sen rinnalla pelkkää puuhastelua.
Työttömyys on huoli
numero yksi
Selvääkin selvempää oli
kansalaisten syvä huoli
monista arkiseen toimeentuloon liittyvistä asioista;

Teltan tiimiä: Marja Hämäläinen (ehdokas), Ismo Juottonen, (vaalipäällikkö), Riikka Pulliainen (uusi kyky), Outi Virtanen (ehdokas ja piirisihteeri) ja Pekka Leskinen (ehdokas ja
piirin puh.joht.).

työttömyydestä, eläkkeistä,
vanhustenhoidosta, maataloudesta jne. Useinkaan
huoli ei ollut omakohtaista,
vaan yhteiskuntarakenteisiin ja lähimmäisiin liittyvää. Ihmiset olivat myös
pettyneitä valtapuolueisiin
ja maaseutuväki erityisesti
Keskustaan. Näitä kirjattiin
keskustelujen lisäksi ylös
Perussuomalaisten kyselylomakkeella. Selvästi sieltä
esiin nousivat myös tulevien
vaalien teemoihin liittyvät
asiat, mm.

si ykköshuoleksi. Sen korjaaminen nähtiin ratkaisun
avaimeksi myös peruspalvelujen turvaamisen osalta.
Tuki Perussuomalaisten
työlle oli erittäin runsasta ja
voimia antavaa. Useammin
kuin kerran kuulimme:”
olette oikealla asialla”.
Kynnyskysymykseksi viisaasti arveltiin ”nukkuvien” uurnille saaminen. Siinä
onkin haastetta kerrakseen.

- ”Eläkeikää ei tulisi nostaa
ja eläkkeitä tulisi korottaa
eläkeyhtiöiden jättivaroista. Ne rahat on työntekijöiltä kerätty ja tulee heille
tulouttaa.”
- ”Työttömyys on hoidettava ensin, pois joutava pelottelu työvoimapulalla.”
- ”Työttömyystilanne jos
korjataan, poistuu moni
muukin ongelma.”
- ”Lisää rahaa vanhustenhoitoon.”
- ”Yksityistäminen on nostanut sairaanhoidon kulut,
palvelut säilytettävä kunnallisena.”

Näyttelyn vieraina oli juhlava kaarti vaikuttajia. Paikalla kävi useita ministerei-

Mainittava on että maahanmuutto ei ollut esillä
kuin parissa palautekupongissa, kyllä työttömyys nou-

Media ohitti
Perussuomalaiset

tä ja puolueiden puheenjohtajia. Puolueet olivat hyvin
edustettuina ja kattavasti
esillä myös alueen päälehden, Länsi-Savon uutisoinnin mukaan.
Valitettavasti missään
vaiheessa neljän päivän uutisoinnissa, muista puolueista poiketen, ei mainittu
Perussuomalaisia, ei edes
puheenjohtaja
kansanedustaja Pentti Oinosta tai
kansanedustaja Pietari Jääskeläistä, jotka myös vierailivat Farmarissa. Oinonen
vaimoineen oli paikalla perjantaina mukanaan avustaja
Antti Valpas ja Jääskeläinen
lauantaina. Kaikki he osallistuivat sujuvasti telttatoimintaan tarjoillen mehua,
jakaen lehtiä ja jutellen.
Samalla kenttäväki sai kaivattua tukea työlleen. Tunnelma oli koko ajan varsin
kotoinen, heille erityiskiitos
mukana olosta.
Olemme monella tapaa
todella suuren haasteen
edessä vaalityössä täällä
Etelä-Savossa. Esille pääseminen alueen päälehdessä
olisi ensisijaista ja suotavaa
myös lukijoiden näkökulmasta. Kyllä kaikista puolueista tulisi uutisoida tasapuolisesti. Farmari-näyttely
oli meille Perussuomalaisille
tärkeä ja antoi meille uskoa
ja voimaa tekemäämme työhön. Olimme ainoa puolueteltta, jossa kansaa todella
kävi. Kiitos kaikille heille!
Palautetta tuli reippaasti,
meille perussuomalaisille on
selvästi tarve. Muistetaan se
tässä matkan varrella.
Teksti: Etelä-Savon
Perussuomalaiset
Kuvat: Outi Virtanen ja
Marja Hämäläinen

Kiireen ja helteen lomassa oli hauskaakin. Olihan vieraana
”aito merikapteeni”. Lehtipusseja rakentaa orkideakasvattaja Pekka Ranta Sulkavalta.
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■ MERKKIPÄIVÄT

Pertti Hannula 70 vuotta

5,94573

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

Helsingin
Sanomien
irtonumero
14,90 mk

Elokuvalippu
62,40 mk

Nauta-sika
jauheliha
32,70 mk/kg

Paprika
26,8 mk/kg

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin taloudenhoitaja Pertti Hannula
täytti 3.8. seitsemänkymmentä vuotta. Pertin syntymäpäiväjuhlat vietettiin
Pöytyällä hänen vaimonsa
Raijan syntymäkodissa,
joka on nykyisin pariskunnan kesänviettopaikkana.
Pertti on ollut Perussuomalaisten toiminnassa
mukana puolueen perustamisesta alkaen. Erittäin
aktiivisesti hän on toiminut Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piirin
hyväksi jäätyään eläkkeelle, toimittuaan sitä
ennen puolisonsa kanssa
yksityiskauppiaana Turussa. Itsekin kävin opiskeluaikanani Kristiinan
Herkussa ostoksilla jo ennen kuin puolueyhteyksien kautta tultiin tutuiksi.
Viime eduskuntavaalien alla käynnistettiin
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin toritelttailu tavoitteena saada
puolueemme kannatus
alueellamme
hyvään
nousuun. Pertti Hannula puolisoineen ja hänen
veljensä Juhani Hannula
puolisoineen ovat olleet
kantavana voimana ja
vastuullisina lukuisissa
onnistuneissa toritapahtumissa. Pertin vastuulla taloudenhoitajana on
ollut lisäksi tarvikkeiden
hankinta toritapahtumiin.
Lisäksi hän on tehnyt monet mehutarjoilut ja paistanut tuhansia räiskäleitä.
Puhumattakaan moninaisista valmisteluista, jotka
ovat vaatineet työtä jo
toritapahtumia edeltävinä päivinä. Lukuisat ovat

Pertin 70-vuotispäivillä.

vänä, jotta saisimme maukkaita ja laadukkaita räiskäleitä jaettavaksi kansalle.

Tupakka-aski
27 mk

PerusSuomalainen 12/2010 ilmestyy

17.9.2010
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt
viimeistään keskiviikkona 8.9.2010.

Raija ja Pertti talkoissa toriteltalla Laitilan munamarkkinoilla 19.-20.6.2010

ne kerrat, jolloin Pertti on
valmistanut kymmeniä
litroja räiskäletaikinaa
turpoamaan kotikylmiöönsä jo edellisenä päi-

Mieleenpainuvia toripäiviä on ollut paljon, yli
30 markkinapäivää vuoden
2007 eduskuntavaalien alla
ja sen jälkeen torikäyntejä

on jatkettu europarlamenttivaalien alla ja nyt jo viime
syksystä saakka vuoden
2011 eduskuntavaaleja silmälläpitäen. Tänä kesänä
on oltu lähes joka viikonloppu ainakin yhtenä päivänä telttailemassa jossain
päin vaalipiiriä. Kesällä
oli Okramarkkinoilla ja
muutamilla muilla toreilla
lämmintä yli 30 astetta ja
markkinaväellä oli helteessä
kestämistä.
Viime eduskuntavaalien alla koimme Pertin ja
Juhanin kanssa toisenlaisenkin lämpöennätyksen.
Olimme Paraisten ”kanavan” rannalla torilla 28
asteen pakkasella. Olimme
laittaneet paikallislehteen
ilmoituksen torilla olosta
ja mentävä oli, periaatteena kun piirissä on, että
Perussuomalaisten sanaan
voi luottaa. Ihan turhaan
ei silloinkaan paikalla oltu.
Päivän mittaan räiskäleitä

kävi syömässä kolme sellaista paikkakuntalaista,
jotka kertoivat nähneensä
lehti-ilmoituksen ja tulivat
varta vasten katsomaan, että olemmeko sanamme mittaisia. Pertti paistoi pakkasessakin räiskäleet teltalla
käyneille. Taikinan sulana
pitäminen oli hieman työlästä lämpölaukusta huolimatta.
Pertin syntymäpäivillä
kävivät puolueen ja piirin
puolesta tervehdykset tuomassa piirin puheenjohtaja
Lauri Heikkilä ja piirisihteeri Iiris Peltomaa. Pertille luovutettiin puolueen
standaari kiitokseksi hänen
puolueen hyväksi tekemästään monipuolisesta ja ahkerasta työstä.
Kiitokset ja onnittelut
meiltä kaikilta VarsinaisSuomen Perussuomalaisilta!
Teksti ja kuvat:
Lauri Heikkilä
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■ MUISTOKIRJOITUS

■ HISTORIAA

Tapani Yli-Harju 15.1.1964-10.8.2010
Ja alla Pohjantähden
minä tulen, minä lähden
ja vain Pohjantähden
nähden itken vuokses
kyyneleen...
Suruviesti, joka tulee näin
odottamatta,
pysäyttää
ajattelemaan elämän väliaikaisuutta. Jokainen päivä voi olla meille kaikille
viimeinen. Liian varhain
katkennut matka aiheuttaa
tunteiden sekamelskan. Miten epäoikeudenmukainen
kohtalo onkaan.
Tapani Yli-Harju oli
pitkäaikainen puolueen tilintarkastaja, Pirkanmaan
piirin ja Tampereen paikallisyhdistyksen sihteeri
ja taloudenhoitaja, sekä todellinen perussuomalainen
kenttätyön taitaja SMP:n
ja Perussuomalaisten puoluetoiminnassa. Hän oli
puolueen perustajajäseniä
ja paikallisella tasolla vaatimaton tukipilari. Liian vaatimaton.
Tapanin työ oli pyyteetöntä, hän ei tehnyt itsestään numeroa eikä ollut
koskaan pyrkimässä mihinkään. Kuitenkin hänen
käsissään oli niin paljon
vastuuta ja voimaa ettei sitä
pysty kukaan korvaamaan.
Tapanilla oli uskomaton
kyky asettua toisen ihmisen
asemaan. Hän venyi ja tai-
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pui, mutta ei koskaan katkennut.
Sain tuntea Tapanin
vain muutaman vuoden, liian vähän aikaa, mutta kuitenkin tarpeeksi oppiakseni
kunnioittamaan häntä suuresti. Tulin sen hänelle kyllä
kertoneeksi.
Keskuudessamme on
paljon ihmisiä, joilla on
pitkältä ajalta hienoja

muistoja Tapanista. Muistoja hauskoista hetkistä,
kommelluksista ja vakavista keskusteluista. Muistoja
yhdessä puurtamisesta niin
vasta- kuin myötätuulessakin useiden vuosien takaa. Moni on parantanut
maailmaa hänen kanssaan,
kuka enemmän, kuka vähemmän. Jokaisella meistä
on omat tarinansa Tapanin

kanssa vietetystä ajasta,
muistellaan niitä lämmöllä
yksin ja yhdessä. Omalla
kohdalla viimeiseksi yhteiseksi muistokseni jäi perheeni kanssa viettämäni pari päivää Oriveden mökillä
Tapsan sukutilan mailla
heinäkuussa. Käytiin läpi
viimeaikaisia suunnitelmia
ja toimintaa, pohdittiin
puolueen kasvun vaikutuksia ja tulevaisuutta. Vakaviin kysymyksiin häneltä
löytyi aina perusteltu mielipide.
Puoluetoiminta oli Tapanille elämäntapa. Hänen
esimerkkinsä velvoittaa ja
kannustaa meitä jatkamaan
hänelle tärkeää toimintaa
entistä ponnekkaammin.
Kukaan ei pysty astumaan
tämän pienen miehen suuriin saappaisiin, mutta yhteistyöllä pärjäämme. Jatkamalla Tapanin työtä nöyrästi vastuumme kantaen,
kunnioitamme parhaiten
hänen muistoaan. Me kaikki tulemme kaipaamaan Tapania valtavasti, rakkaana
ystävänä sydämissämme ja
kantavana voimana puoluetoiminnassa.
Hyvää matkaa Tapsa.
Perussuomalaisten
Pirkanmaan piirin puolesta,
Terhi Kiemunki

Perussuomalainen
4/2003

Tony Halme ensimmäisen
eduskuntapuheensa lopuksi:
- Jos te nyt puollatte näitä minun muutamaa
lakialoitettani, jotka Suomen kansalle kuuluvat, niin pääsette minusta vähin äänin eroon
neljän vuoden päästä. (Ed. Ala-Nissilä: miksi
pitäisi päästä?) Muuten minunlaisiani voi olla
täällä neljän vuoden kuluttua kymmenittäin,
ja sitä te ette kestä.

Hallitus aikoo
- vaan miten käy?
Yksi asia on varmaa: hallitus aikoo parantaa työllisyyttä perustamalla työ- ja selvitysryhmiä, komiteoita, tutkimushankkeita ja
asettamalla selvitysmiehiä. Taitaa kuitenkin
käydä niin, että nämä projektit eivät työllistä
montakaan pitkäaikaistyötöntä, ne lihottavat
entisestään sopimuspohjaisia huippupalkkoja
keräävien eri ministeriöiden johtajien virkamiesten tilipusseja.
Raimo Vistbacka

■ LEIVÄNJAKAJA

Kiitä Herraa, minun sieluni
Kun muistelemme elämäämme tähän hetkeen saakka,
löydämme sieltä myös paljon sellaista, mikä täyttää
mielemme kiitollisuudella. Moni voi ajatella sitä, miten hän sai armon lähteä seuraamaan Jeesusta elämän
kaidalla tiellä.
Ajattelemme sitten, miten rakastavasti ja armahtaen
Herra on kohdellut ja johdattanut heikkoa ja puutteellista lastaan. Hänellä olisi ollut oikeus heittää minut ja
sinut jo kauan sitten pois silmiensä edestä, mutta Hän
on antanut meille uuden armon, niin että tänäänkin
saamme kiittää Häntä syntien anteeksiantamisesta ja
veren puhdistuksesta.
Herra on kyllä kuljettanut toisinaan meitä vaikeuksien ja vastoinkäymistenkin kautta. Hän antaa joskus
omilleen sellaista, mikä ei tunnu meistä miellyttävältä,
mutta niiden tehtävänä on kasvattaa meitä taivasta
varten. Ei yksikään Jumalan lapsi säästy täällä maailmassa kärsimyksiltä, niin kuin ei Vapahtajammekaan
säästynyt.
Tänään kuitenkin kiitämme Häntä siitä, että Hän on
ihmeellisesti kuljettanut meitä myös kaikkien ahdistusten läpi ja saamme nyt iloisin mielin kohottaa katseemme Hänen puoleensa.

Suuri kiitollisuus valtaa mielen myös ajatellessamme kaikkia uskon ystäviä, jotka Herra on meille antanut. He ovat Jumalan parhaita lahjoja meille elämän
tietä kulkiessamme. Emme ole aina osanneet hoitaa
näitä ystäviämme niin kuin meidän olisi tullut, mutta
olemme suuresti kiitollisia siitä, etteivät he ole meitä
jättäneet.
Muistuu mieleeni eräästä kirjasta tapaus rovasti
Wilhelmi Malmivaaran elämän viime vaiheiden ajoilta.
Hän oli vakavasti sairaana ja hänet oli toimitettu hoitoa
saamaan Helsinkiin Diakonissalaitokselle. Sinne saapui
häntä katsomaan ystäviä Pohjanmaalta ja keskustelu
siirtyi myös uskonasioihin. Puhuttiin myös pelastusvarmuudesta. Vanhan herännäisjohtajan kerrotaan sanoneen: ”Eiköhän Hän, joka kerran kelkkaansa otti,
myöskin perille vie.”
Näin mekin saamme luottaa siihen, että Herra vie
aloittamansa työn päätökseen kohdallamme. Sanassa
sanotaan: ”Joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu.”
Unto Lähteenmäki
Kankaanpää
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Pikajuoksija politiikassa
Kunnanvaltuutettu ja pikajuoksija Ilpo Haalisto Nousiaisista Varsinais-Suomesta
on ehtinyt olla monessa
mukana. Koulutukseltaan
43-vuotias Haalisto on kasvatustieteiden maisteri ja
luokanopettaja, joka toimii
muun muassa lukion maantieteen vanhempana lehtorina, toimii liike-elämässä yrityksensä Ruotsin huonekalumyynnin johtajana ja on
samalla myös maanviljelijä.
Haalisto kirjoittaa väitöskirjaa mielikuvavaikuttamisesta, säveltää, sanoittaa ja laulaa musiikkia ja on tiukasti
mukana vielä kunnallispolitiikassakin. Lisäksi hän

on viimeiset parikymmentä
vuotta asunut ulkomailla
useaan otteeseen.
- Kaiken tämän yhdistäminen on mahdollista,
mutta televisiota en ehdi
katsomaan lainkaan, Haalisto toteaa.
Ilpo Haalisto on myös
juossut ikänsä kilpaa. Suomen maajoukkueessa hän
on juossut 400 metrin ja
800 metrin pikamatkoilla
useita SM-tason mitaleja
ja osallistunut kaksi kertaa
olympialaisiin, kertoopa
vielä tehneensä maailmaennätyksenkin lumikenkäilyn
400 metrin pikamatkalla
ajalla 61.2 sekuntia.

Lumikenkäily
• Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat ovat käyttäneet
lumikenkiä tuhansien vuosien ajan. Lumikengät mahdollistivat metsästäjille laajojenkin lumialueiden ylittämisen. Myös Suomessa on käytetty lumikenkiä, mutta
maamme lumiolosuhteiden vuoksi tuli hiihtämisestä
kansamme pääasiallinen liikkumismuoto talvella.
• Tänä päivänä lumikenkäily on suhteellisen halpa koko
perheen talviurheilumuoto.
• Suurimmat muutokset nykyajan lumikengissä ovat tapahtuneet materiaaleissa: neopreeni, muovi ja lentokonealumiini ovat korvanneet eläimen nahan.
• Lumikenkäilyretkelle ei ole hyvä lähteä rapakunnossa.
Vähän tai ei ollenkaan liikkumista harrastaneiden kannattaa hankkia hyvä pohjakunto esimerkiksi kävelemällä, juoksemalla, pyöräilemällä tai hiihtämällä.

Nousiaisten kunnanvaltuutettu
Ilpo Haalisto on muun muassa
menestynyt urheilija juoksun
pikamatkoilla ja lumikenkäilyssä.

• Lumikenkien koko valitaan käyttäjän painon, tilanteen ja tarkoituksen mukaan. Lumikenkiä hankkiessa
kannattaa tutustua Suomen Lumikenkäilijät ry:n sivuilta
löytyvään artikkeliin lumikenkien valinnasta.

Kesätunnelmia Pirkkalasta
PLOKI

RADIO SOINI

TIMO-TV

TIMO SOINI

6HXUDD3HUXVVXRPDODLVLD(XURRSDVVD
MDSXKHHQMRKWDMD6RLQLQDMDWXNVLDQLLQ
NRWLPDDQNXLQ(XURRSDQNLQSROLWLLNDVWD
1(7,66b
3ORNL 
(XURSORNL
5DGLR6RLQL
7LPR79

ZZZWLPRVRLQLIL
ZZZSHUXVHXURIL
ZZZWLPRVRLQLILUDGLRVRLQL
ZZZWLPRVRLQLILWLPRWY

/LLW\7LPRQ)DFHERRN
NDQQDWWDMLLQMRVHWMRROH
3\V\DLQDDMDQWDVDOODWLODDVLVlOO|W556V\|WWHHQl
WDL3RGFDVWLQD

Aurinkoisen ja lämpimän,
milteipä kuuman kesän kohokohta koettiin Pirkkalan
Haikan lavalla musiikin ja
monenlaisten kilpailujen
voimalla. Pirkkalan Perussuomalaiset järjestivät mieleen painuvan kesähetken
Pyhäjärven kalliorantamaisemissa.
Idylli oli kesäisen ihana: miehet heittivät tikkaa, Timo ja Teija loimuttivat lohta ja paistoivat
suussa sulavia hunajalettuja, joiden menekkiä oli
jo aikaisemmin testattu
juhannusjuhlissa. Lavalta
kaikui orkesterin soitto,
70- luvun musiikki sai monen kuulijan herkistymään
muistoihinsa ja tauoilla
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■ KIRJALLISET KYSYMYKSET

Vancouverissa maasto
ei suosinut
Ilpo Haalisto on osallistunut olympialaisiin vuonna
1998 Salt Lake Cityssä ja
tänä vuonna Vancouverissa,
jossa lumikenkä oli näytöslajina. Kymmenen kilometrin matkalla oli toistasataa
osanottajaa. Haaliston oma
sijoitus oli 30:s.
- Olen kuitenkin pikajuoksija, joten missään
olosuhteissa en pystyisi
voittamaan Vancouverin
olosuhteissa, jossa maasto
suosi lyhytjalkaisia kevyitä
juoksijoita. Pitkistä jaloistani ei ollut hyötyä tässä
maastossa – olen parhaimmillani silloin kun nopeus
ratkaisee, Haalisto kertoo.
Ilpo Haaliston lumikenkäharrastus sai alkunsa kymmenkunta vuotta
sitten, kun sittemmin pohjoisnavalle kadonnut seikkailija Dominick Arduin
toi Suomeen joitakin näytekappaleita lumikenkiä.
Haalisto törmäsi niihin sattumalta, päätti heti kokeilla ja huomasi lajin itselleen
sopivaksi.
- Lumikenkäily on laji joka sopii minulle, sillä
saan aikaan valtavan vipuvarren pitkien jalkojeni
vuoksi. Kilpailussa käytettävä lumikenkä painaa
vain 500 grammaa, saman
verran kuin raskaat lenkkarit. Kilpakengät ovat mitaltaan vain 55 senttiä, kun
taas esimerkiksi Suomen
armeijan käyttämät lumikengät ovat 70-75 sentin
mittaiset.

Anne Palokangas johdatti
meidät karaoken saloihin,
johon rohkeita vierailijoita myös osallistui vaarista
lapsiin ja siltä väliltä. Perinteinen tikanheitto oli
kilpailuista suosituin ja
aika ajoittain oli jonoakin
vaikka muutoin tapahtumaan väkeä olisi kaivattu
enemmänkin.
Talkooväkeen
kuului myös kaksi ahkeraa
10-vuotiasta tyttöä, jotka
yhdessä Jaana Ristimäki- Anttilan kanssa kilvan
myivät arpoja ja välillä
tekivät kasvo- ja käsivarsimaalauksia sekä avustivat lasten ongintapaikalla,
vipinää riitti. Aamulehti
teki tytöistä monisäikeisen

haastattelun, joka oli luettavissa viikon päästä koko
sivun laajuisena.
Varsinainen huipentuma koettiin, kun kansanedustajaehdokkaat astuivat
esittelykierrokselle ja kansan tentattavaksi ajankohtaisissa asioissa. Mukana
olivat Heikki Luoto Tampereelta, Harri Hanweg
Kangasalta ja allekirjoittanut, valtuutettu Armi Kärki
Pirkkalasta.
Muiden asioiden joukosta nousi tärkeäksi kysymykseksi samaa sukupuolta
olevien vihkiminen ja miten
kirkon tulisi suhtautua tähän asiaan.
Paikallisiakin kysymyksiä käsiteltiin, esimerkiksi

Oikeusturvaohjelman sisällyttäminen
valtion talousarvioesitykseen
Lumikenkäily on erittäin miellyttävä seurustelulaji, joka soveltuu kaikenlaiseen maastoon. Toisin
kuin suksilla, lumikengillä
pääsee myös lumettomista
paikoista keväällä. Lumikengät ovat alun perin olleet eloonjäämisvarusteita
nimenomaan vuoristoisilla
seuduilla, jossa ne ovat huomattavasti suksia käyttökelpoisemmat.
EU-vastainen
alusta saakka
Ilpo Haalisto tutustui Perussuomalaisiin ensimmäisen
kerran vuonna 2002 Kauhajoella. Vuonna 2008 häntä pyydettiin ehdokkaaksi
kunnallisvaaleihin Nousiaisissa. Neljästä perussuomalaisehdokkaasta kaksi
meni läpi, Haalisto toisena
heistä. Valtuustopaikan ja
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajuuden lisäksi
Haalisto toimii Perussuomalaisten edustajana Euroopan unionin alueiden
komitean Suomen valtuuskunnassa.
- Olen ollut EU-vastainen alusta saakka akateemisista syistä. Vuonna 1994 olin Ranskassa
tekemässä
tutkimusta
alppitalonpojista, joilla
oli jo kokemusta EU:sta.
Tuolloin EU oli tappanut
jo yhdeksän kymmenestä
maatilasta Ranskassa. Tänä päivänä vain puolet on
enää jäljellä.
Teksti: Mika Männistö

oikorata ja Pirkkalan lentoaseman laajennus. Ehdokkaat selvisivät tentistä suhteellisen hyvin, sillä soraääniä ei kuulunut.
Illan hämärtyessä kokosimme teltan ja siivosimme
paikat kuntoon. Oli hieman
haikea olo, sillä tuntui kuin
kesä lähenisi loppuaan, kun
koko kesä olimme ahertaneet kesätapahtuman kimpussa, minä ainakin. Tuleehan niitä uusia kesiä ja
uusia tapahtumia.

Armi Kärki
Pirkkalan valtuutettu,
Pirkanmaan piirin 1:n
varapuheenjohtaja ja
kansanedustajaehdokas

Suomen maine korkeatasoisena oikeusvaltiona,
jolla on puolueeton ja
tehokas oikeuslaitos, on
vaarantunut oikeudenkäyntien viivästymisten
vuoksi. Samalla myös
kansalaistemme oikeusturva on merkittävästi
heikentynyt.
Tuomioistuinten pidentyneistä käsittelyajoista ovat selkeimpänä
merkkeinä olleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle
antamat langettavat tuomiot, joita on annettu
yhä kiihtyvällä tahdilla.
Yhteensä EIT on antanut
Suomelle yli 50 tuomiota
siitä, että oikeudenkäynti
on kestänyt liian kauan.
Tämä on poikkeuksellisen suuri määrä, ja huolestuttavaa on myös se,
että ratkaistut tapaukset
ovat vuosilta, joiden jälkeen oikeuslaitoksemme
työtaakka on vain kasvanut ja resurssit ovat laahanneet pahasti perässä.
Ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita on siis
vielä mitä ilmeisimmin
tulossa paljon lisää.
Oikeudenkäyntien
pitkittymiseen ja oikeuslaitoksen resurssikysymyksiin on otettu kantaa
viime aikoina myös eduskunnan valiokunnissa.

Perustuslakivaliokunta on
todennut seuraavaa: ”Tuomioistuimille tai erityisesti syyttäjälaitokselle ei ole
osoitettu sellaisia resursseja,
joiden avulla oikeudenkäynnit olisi pystytty kokonaisuudessaan hoitamaan ilman aiheetonta viivytystä.”
Lakivaliokunta
on
puolestaan todennut, että
”määrärahatilanne jatkuu
oikeusministeriön hallinnonalalla edelleen liian kireänä”, mikä antaa aihetta
huoleen, ”sillä oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluu valtion ydintoimintoja,
joiden toimintaedellytysten
on oltava kestävällä pohjalla taloudellisesta tilanteesta
riippumatta”.
Tarve panostuksille aina
esitutkinnasta oikeuslaitokseen kasvaa myös siksi, että
taloustilanne on heikentynyt. Lakivaliokunnankin
mukaan taloudellisen taantuman vuoksi erityisesti käräjäoikeuksiin saapuneiden
velkomus-, maksukyvyttömyys- ja talousrikosasioiden määrä on lisääntynyt
voimakkaasti.
Muun muassa edellä
mainituista syistä Lakimiesliitto on vaatinut oikeusturvaohjelmaa, jolla vähennetään esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien
viivästymisen kansalaisille,
elinkeinoelämälle ja yhteis-

kunnalle aiheuttamia oikeudellisia ja taloudellisia
menetyksiä. Hallituksen
tulisikin nyt ripeästi tarttua
tähän oikeudenkäyntien viivästymisten ongelmaan ja
sisällyttää tällaisen oikeusturvaohjelman tavoitteet jo
ensi vuoden talousarvioesitykseensä siten, että esitutkintaan, syyteharkintaan ja
oikeudenkäynteihin osoitetaan riittävät määrärahat,
jotteivät viivästymiset enää
jatkossa aiheuta kansalaisille, elinkeinoelämälle ja
yhteiskunnalle oikeudellisia
ja taloudellisia menetyksiä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus sisällyttää ensi vuoden talousarvioesitykseensä oikeusturvaohjelman, jonka tarkoituksena on varmistaa
riittävät määrärahat esitutkintaan, syyteharkintaan
ja oikeudenkäynteihin ,
jotteivät oikeudenkäyntien
viivästymiset enää jatkossa
aiheuta kansalaisille, elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle oikeudellisia ja taloudellisia menetyksiä?

Helsingissä 30 päivänä
kesäkuuta 2010
Raimo Vistbacka

Raimo Vistbackalle
sotainvalidien ansioristi
Puolustusministeri Jyri Häkämies on
16. elokuuta myöntänyt kansanedustaja
Raimo Vistbackalle
sotainvalidien ansioristin tunnustuksena
sotainvalidien hyväksi
tehdystä työstä.
Sotainvalidien veljesliiton ansioristejä
myönnetään vuosittain sotainvalideja ja
liiton työtä ansiokkaasti tukeneille henkilöille.
Vistbacka on vuosikausien ajan pitänyt
sotiemme veteraanien
asiaa esillä - silloinkin
kuin se ei ollut muodikasta.
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA

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 aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa
27.11.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY 5 artiklan 1 kohdan
ja 16 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan,
koska se ei ole laatinut ja pannut täytäntöön jätteiden vastaanotto ja käsittelysuunnitelmia kaikkien
satamien osalta.

Tuomio: Syyllinen
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pari sanaa budjetista
ja Slovakiasta
Hallitus hyrisee (itse)tyytyväisyyttään.
Se on itse repinyt budjettiinsa aukon, jota paikataan
energiaveroja korottomalla.
Tämä iskee kaikista kipeimmin pieni- ja keskituloisiin
ihmisiin.
Valtiovetoinen kustannustason nostaminen on
hölmöläisten hommaa. Inﬂaatio kiihtyy, ostovoima
hiipuu ja paine kilpailukykyä rapauttaviin palkkaratkaisuihin kasvaa.
Maakaasua esiteltiin
muutama vuosi sitten puhtaana ja edullisena energiana. Ei esitellä enää.
Turpeen käyttöä puoltaa
kolme seikkaa, eikä niistä yksikään ole puhtaus. Ne ovat
1) huoltovarmuus
2) aluepolitiikka
3) työllisyys.
Kannatan turpeen käyttöä osana Suomen energiapolitiikkaa.
Vihreä verouudistus on
humpuukia; ei ole olemassa
vihreitä, sinisiä tai punaisia
veroja, on vain veroja, jotka
Sinä maksat!
Työllisyysmäärärahojen
supistaminen, kun maassa
on 300 000 työtöntä, on
kylmäsydämistä kamreeripolitiikkaa. Nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyys tulee
taloudellisesti, sosiaalisesti
ja inhimillisesti kalliiksi.
Budjetista löytyy paljon karsittavaa, kun halua

Kuva: Jukka Jusula

on; kehitysavusta voi ottaa
250 miljoonaa, Venäjän lähialue ”yhteistyöprojektit”,
maahanmuuton kustannukset, suurvalta Britannialle
maksettavat EU-jäsenmaksuhelpotukset, puoluetuet,
Kreikka-paketit, muutamia
mainitakseni, ovat Perussuomalaisten karsintalistan
kärjessä.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee budjettiesitystä kesäkokouksessaan Porvoossa maanantaina 30.8. Sieltä meikäläinen
lähtee Brysseliin; Pimeyden
ytimeen.
Pyrsselistä
mieleeni
muistui mainio maa, Slova-

kia. Yksi ryhmätoverinikin
on Slovakiasta.
Slovakian parlamentti
hylkäsi oman osuutensa ns.
Kreikka paketista. Tämä
ei Suomessa valtiovarainministeri Jyrki Kataisen
mielestä olisi ollut edes
mahdollista. Ja Keskustan,
vihreiden ja RKP:n enkelikuoro säesti. Kristillisten
mielipiteestä ei saanut mitään selvää.
Perussuomalaisten näkyvästi vastustaessa posketonta Kreikka-pakettia SDP ja
Vasemmistoliitto asettuivat
samalla linjalle. Tästä Katainen hiiltyi toden teolla.
Slovakian esimerkki todistaa vastaansanomatto-

masti, että sama olisi ollut
mahdollista Suomessakin,
kuten koko ajan olen sanonut. Valta oli eduskunnalla.
Nyt voimme henkeä pidätellen odottaa miten Slovakian käy.
1) Nielaiseeko maa Slovakian?
2) Kostaako EU julmasti
Slovakialle?
3) Pistetäänkö Slovakian
parlamentti äänestämään
uudestaan, kuten Irlannin
kansa pistettiin äänestämään uudelleen sanalleen
samasta perustuslakisopimuksesta.
Tässä on vielä hyvä
muistaa, että Slovakian
Parlamentti oikeastaan ainoana noudatti EU:n omia
sääntöjä, joka kieltää toisen
EU-maan rahallisen avustamisen.
Nooh. Lainastahan se
on kyse. Voihan humanterille rahaa antaa ”lainana”
tietäen, ettei sitä takaisin
saa. Lahja se on, muka
velka, jota ei edes odoteta
takaisin.
Olemmeko me vielä niin
orjasieluista kansaa, että
me alistumme siihen, että
ahvenien perkaaminen kalakukkoihin rantakivillä on
kiellettävä?
Suomi kulkee EU-kokouksissa valtion Visa-kortti
taskussa; kyllä me maksetaan, kun vaan päästään
samaan pöytään…olemaan
hiljaa.

Kehitystä biopolttoaineen hyötyasteen
nostamiseksi energiatuotannossa

Johtuupa väitetty maapallon keskilämpötilan
nousu mistä tahansa,
joudumme lisäämään uusiutuvien polttoaineiden
käytön 20 %:in vuoteen
2020 mennessä. EU:n
jäsenenä olemme sitoutuneet
noudattamaan

sen päätöksiä. Tavoitteen
saavuttamiseksi uusiutuvien polttoaineiden merkitys
kasvaa.
Hallituksen kaavailema energiapaketti ei suosi
uusiutuvien polttoaineiden
tuottajia eikä pieniä energialaitoksia. Suurten atomienergialaitosten ja metsäteollisuuden osakkeilla rahaa
tekevien mahdollisuudet
paranevat. Kotimaisen energiapuun alhaisen hinnan
vuoksi taimikonhoito- ja
harvennushakkuut varmennetaan velvoitesidonnaisin
tukitoimin.
Keskustelu hiilinielujen
lisäämisestä on unohtunut
biopolttoaineiden riittävyy-

den sekä tuuli- ja atomivoimapuheiden varjoon. Polttoaineen hyödyntämisasteen
nostomahdollisuus laskee
polttoainekustannuksia, jolloin energiapuun kilpailukyky paranee. Kokkolalainen
keksijä on saanut patentoiduksi menetelmän, josta on
kaksi sovellusta. Toisessa
voidaan tuottaa voimalaitoksen peruskuorma käyttäen kaukolämpöjärjestelmän
paluuveden anergiaa lämpöpumpun energialähteenä ja
toisessa käytetään lauhdutusturbiinin poistohöyryn
anergiaa lauhduttamisessa
samalla tavalla lämpöpumpun energialähteenä lämpöä
tuotettaessa.

Ensimmäisellä voimalaitospatentin sovelluksella
saavutetaan helposti saman
polttoaineen hyödyntämisasteeksi 150%, kuten saksalaisten yksityisten pienkäyttäjien ratkaisuissa. Jälkimmäisessä sovelluksessa
saavutetaan vielä suurempi
hyöty. Poistohöyrynenergia
edustaa 1,8-kertaista määrää anergiaa verrattuna
lauhdutusturbiinin sähkön
tuottamiseen tarvittavaan
primäärienergiaan. Anergian sanotaan olevan energiaa, joka on tasapainossa
ympäristönsä kanssa. Sen
hyödyntämisellä voidaan
mullistaa koko energiatuotanto.

Suurin hyöty perinteisiin tuotantomenetelmiin
verrattuna saadaan patentoidussa moduliratkaisussa.
Se pudottaa laitoshäviöt
murto-osaan.
Perinteinen metsäteollisuus vastustaa puun lisäkäyttöä energiatuotannossa. Menetelmien polttoainetta säästävää hyötyä voisi
ohjata myös sen tuottajan
suuntaan, jolloin saatavuus
paranisi. Hallinto voi ulosmitata keksinnön tuoman
hyödyn ympäristö- ja energiaveroilla.
Jos sähkö tuotetaan
tällä menetelmällä uusiutuvasta polttoaineesta niissä
puitteissa, joissa uusi kasvu

tapahtuu, se sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sen
poltossa syntyy. Tilanne
vielä paranee, jos energia
tuotetaan jokseenkin sillä
alueella, missä sitä käytetään.
Tuottipa
lämmönlähde energiansa millä
aineella tahansa, sen tutkimus etsii lämpöpumpputekniikasta ratkaisuja
käyttöasteen nostamiseksi. - Kiinnostava ja paljon
työtä sekä mahdollisuuksia tarjoava ala sekä raaka-aineen tuottajille että
laitosten rakentajille.
Alpo Ylitalo
Kokkola
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Vaalirahoitus
Eduskuntavaalikampanja
vaatii nykyaikana rahaa ja
tämä valitettava tosiasia on
otettava huomioon vaalikampanjaa suunniteltaessa
ja toteutettaessa. Ehdokkaan aktiivisen tukiryhmän
työ voi korvata rahantarvetta, mutta rahaa tarvitaan esimerkiksi lehti-ilmoituksiin,
vaaliesitteiden painatukseen
ja internet-viestintään.
Ehdokkaan ja hänen
tukiryhmänsä varainhankinnassa on ehdottomasti
pitäydyttävä laillisissa menettelytavoissa niin, että perussuomalaisehdokkaiden
vaalirahoitusta ei tarvitse
Keskusrikospoliisin tutkia
jälkeenpäin, kuten eräiden vanhojen puolueiden
kohdalla tälläkin hetkellä
tapahtuu. Vaalikampanjan
rahoittamisesta on säädetty
uudet, 1.9.2010 voimaan
tulevat säännökset, jotka on
otettava tarkoin huomioon,
koska myös lain noudattamisen valvonta on aikaisempaa tiukempaa.
Rahankeräyslaki koskee
yleisöön vetoamalla tapahtuvaa rahankeräystä. Lain
soveltamisalaan eivät kuulu
hyväntekeväisyyshuutokaupat, tukikonsertit ja tukitilaisuudet. Myöskään kokoontumislaissa tarkoitetun
yleisen kokouksen järjestäjän kokouksessa suorittama
rahankeräys ei vaadi rahankeräyslupaa, jos kokous
järjestetään sisätiloissa. Nämä poikkeukset kannattaa
muistaa vaalityössä, koska
edellä mainituissa yleisötilaisuuksissa rahankeräyksen ohella ehdokas voi
tuoda esille itseään, pitää
puheita ja tavata äänestäjiä.
Rahankeräyslain uuden säännöksen mukaan
rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan
tukemiseksi yksinomaan
toimivan yhdistyksen eikä
puolueyhdistyksen kampanja-aikana järjestämään
rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Vaalikampanja-aika
alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy
kaksi viikkoa vaalipäivän
jälkeen. Puolueyhdistyksel-

lä tarkoitetaan puolueeseen
tai sen jäsenyhdistykseen
niiden sääntöjen mukaan
kuuluvaa yhdistystä, jolloin
Perussuomalaisten piiri- ja
paikallisyhdistykset ovat
puoluelain ja rahankeräyslain tarkoittamia puolueyhdistyksiä. Edellä mainitun
ehdokkaan tukiyhdistyksen
on oltava yhdistys, joten
ehdokas itse tai ehdokkaan
tukiryhmä eivät vapaudu
rahankeräysluvan hakemisesta vaalirahoitusta varten.
Kaikissa muissa tapauksissa yleisön keskuudessa tapahtuva rahankeräys
vaatii rahankeräysluvan,
joka on haettava poliisilaitokselta yhden kihlakunnan
alueella tapahtuvaan rahankeräykseen tai aluehallintovirastolta tätä laajemmalla
alueella tapahtuvaan rahankeräykseen.
Ehdokas itse tai hänen
tukiryhmänsä ei voi saada
rahankeräyslupaa, koska
lupa voidaan myöntää vain
Suomessa rekisteröidylle
yhteisölle tai säätiölle, jolla
on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Rahankeräyslupa voidaan myöntää vain yleishyödylliseen
toimintaan, jollaista on
myös poliittinen toiminta
ja vaalityö yleisissä vaaleissa aatteellista tarkoitusta
varten yleisenä kansalaistoimintana. Tämän vuoksi
rahankeräysluvan mukainen rahankeräys edellyttää
käytännössä rekisteröidyn
yhdistyksen olemassaoloa.
Yhdistyksen säännöissä on
otettava maininta siitä, että yhdistyksen toimintaan
kuuluu myös avustusten
myöntäminen ja vaalityön
tukeminen yhdistyksen aateperustaa kannattaville ehdokkaille yleisissä vaaleissa.
Arpajaisten järjestäminen rahankeräyksen yhteydessä on kielletty. Rahankeräystä ei saa toimeenpanna
ketjukirjeen avulla tai siihen
verrattavalla tavalla tai pyramidipelin muodossa. Rahankeräystä ei saa järjestää
tavalla, jossa kaupankäynti
tai yhdistysten jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa
sekoittua keskenään. Täten
rahankeräys on pidettävä

erillään erilaisten tuotteiden
tai palvelujen myynnistä ja
markkinoinnista, vaikka
tuotteita tai palveluja myytäisiin varojen saamiseksi
ehdokkaan vaalityöhön.
Muutoin arpajaisten
järjestäminen vaalirahoituksen hankkimiseksi on
sallittua ja suosittua. Arpajaisten toimeenpanijana on
oltava rekisteröity yhdistys,
itsenäinen säätiö tai muu
sellainen yhteisö, jolla on
yleishyödyllinen tarkoitus,
kuten Perussuomalaisten
piiri- tai paikallisyhdistys. Ehdokas itse tai hänen
tukiryhmänsä eivät voi
toimeenpanna arpajaisia.
Käytännöllisin tapa arpajaisten toimeenpanossa on
pienarpajaiset, joissa rpojen
yhteenlaskettu myyntihinta
on enintään 2 000 euroa ja
joissa arpojen myynti ja ja
voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Voittoina saa olla vain tavaraa tai
tavaraan taikka palveluihin
vaihdettavissa olevia lahjatai ostokortteja. Pienarpajaiset eivät vaadi etukäteen
hankittua arpajaislupaa.
Muunlaiset arpajaiset vaativat arpajaislain mukaisen
etukäteisluvan.
Uusi lainsäädäntö rajoittaa sekä puolueen ja
sen puolueyhdistyksen että
ehdokkaan, hänen tukiryhmänsä ja muun yksinomaan
ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön oikeutta
tuen vastaanottamiseen.
Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut
suoritukset. Tukena ei pidetä kuitenkaan tavanomaista
talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja. Saadun
tuen rajoitukset koskevat
vaalikampanja-aikana saatua tukea. Ehdokkaan vaalirahoituksella tarkoitetaan
tukea,jolla katetaan kuusi
kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa sen
jälkeen aiheutuneita kuluja
riippumatta siitä, milloin
nämä maksetaan.
Puolue, puolueyhdistys,
puolueen lähiyhteisö, ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä
tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva

Uusia sähköpostiosoitteita
Perussuomalainen -lehden toimitus on ottanut käyttöön
uusia sähköpostiosoitteita. Toimitukselle osoitettuja viestejä voi lähettää
osoitteeseen: toimitus@peruss.fi
Päätoimittaja Harri Lindellin uusi osoite on harri.lindell@peruss.fi
Toimittaja Mika Männistön uusi osoite on mika.mannisto@peruss.fi

■ PUOLUETOIMISTO

yhteisö eivät saa vastaanottaa tukea, jonka antajaa
ei voida selvittää, ellei kysymys ole tavanomaisesta
keräystoiminnasta saadusta
tuesta. Ehdokas, ehdokkaan
tukiryhmä tai edellä mainittu ehdokkaan tukiyhdistys
eivät saa vastaanottaa suoraan tai välillisesti samalta
tukijalta eduskuntavaaleissa
6 000 euroa enempää tukea.
Tuki puolueelta tai puolueyhdistykseltä voi olla tätä suurempi, jollei se sisällä
6 000 euroa enempää muulta tukijalta välitettyä tukea.
Tukea ei saa vastaanottaa
vaalikampanjaan valtiolta,
kunnalta, kuntayhtymältä,
valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta
tai säätiöltä eikä valtion
tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä tavanomaista vieraanvaraisuutta
lukuun ottamatta. Ulkomaista tukea saa vastaanottaa vain yksityishenkilöiltä
sekä puolueen tai ehdokkaan aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä tai säätiöiltä. Puolue,
puolueyhdistys ja puolueen
lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa samalta tukijalta
30 000 euroa enempää tukea kalenterivuodessa lukuun ottamatta puolueen
lähiyhteisön antamaa tukea
puolueelle tai puolueyhdistykselle tai testamentissa
annettua tukea. Puolue,
puolueyhdistys ja puolueen
lähiyhteisö saavat käyttää
edellä mainittujen julkisyhteisöjen tai niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden
toimitiloja, mutta muun
tuen vastaanottaminen on
kiellettyä tavanomaista vieraanvaraisuutta lukuun ottamatta. Huomiota on kiinnitettävä säännösten eroon
siinä, että ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu
yksinomaan ehdokkaan
tukemiseksi toimiva yhteisö
eivät voi käyttää edellä mainittuja toimitiloja.
Vaalimainonnassa on
muistettava säännös, jonka
mukaan maksullisesta mainoksesta on käytävä ilmi
mainoksen maksajan nimi.
Yksityishenkilön nimeä ei

kuitenkaan saa julkistaa
ilman hänen suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on
alle 1 500 euroa.
Yritysten antama vaalituki on sinänsä sallittua,
jos vaalituki pysyy edellä
mainituissa rajoissa. Osakeyhtiöiden kohdalla vaalituen antamista rajoittaa
lisäksi osakeyhtiölain 13
luvun 8 §, jonka mukaan
lahjoituksen antaminen
yleishyödylliseen tai siihen
rinnastettavaan tarkoitukseen edellyttää, että lahjoituksen määrää voidaan
käyttötarkoitukseen sekä
yhtiön tilaan ja muihin
olosuhteisiin katsoen pitää
kohtuullisena. Tuesta päättää yhtiökokous, ellei tuen
merkitys yhtiön tila huomioon ottaen ole vähäinen, jolloin tuesta päättää
osakeyhtiön hallitus.
Vaalituki on tietenkin
merkittävä kirjanpidossa oikein. Jos vaalitukea
koskeviin kirjanpitotositteisiin merkitään maksun
perusteeksi tosiasioiden
vastaisesti jotain muuta,
syyllistytään rikolliseen
menettelyyn.
Vaalikampanjan tuloista ja menoista on kyettävä antamaan vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa
edellytettävät tiedot. Tätä
varten tulo- ja menotositteet on säilytettävä sekä
laadittava ilmoituksessa
vaadittavat erittelyt. Puolue luottaa siihen, että
jokainen perussuomalaisehdokas noudattaa tarkoin vaalirahoituksesta
annettuja säännöksiä sekä
tekee asianmukaisesti vaadittavat ilmoitukset. Uudetkin säännökset mahdollistavat monipuoliset
keinot ehdokkaan vaalikampanjan rahoitukselle.
Paras tulos saavutetaan
usein eri rahoitusmuotoja
hyväksikäyttäen sekä tarkoituksenmukaisella vaalikampanjan suunnittelulla, jossa varat käytetään
tehokkaasti hyvän perussuomalaisen vaalituloksen
aikaansaamiseksi.

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
harri.lindell@peruss.fi

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

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

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
mika.mannisto@peruss.fi

Teksti: Lasse Lehtinen

PerusS Nuorten syyskokous
9.10. Helsingissä
HUOM! Perussuomalaisten Nuorten hallitus on päättänyt, että Perussuomalaisten Nuorten sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 9.10. Helsingissä. Asialistalla mm. uuden puheenjohtajan valinta. Tarkemmat
tiedot seuraavassa PS-lehdessä.

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
TAPAHTUMIA

Lahjomattomat Roadshow
2010-2011

Yhdessä meissä on voimaa
Koska olen valtuutettu ja
valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä sosiaalilautakunnan jäsen, työsarkaa
riittää. Lisäksi koska sosiaalilautakunta ja valtuusto
kokoontuvat vuoroviikoin,
käytännössä joka viikonlopusta osa menee tuleviin
kokouksiin valmistautumisessa. Tämän päälle tulevat pääasiassa arki-iltoihin
ajoittuvat kutsut tapahtumiin ja vierailut eri kohteissa.

27.8
28.8
29.8
30.8

Kauppatori 15-18
Hakaniementori 12-15, Rautatientori 15-18
Kolmen sepän patsas 12-15
Lauttasaarentien Ostari 11-14
Munkkivuoren Ostari 15-18
31.8 Sörkan Metroasema (Vaasanhallit) 15-18
1.9 Kampin Narikkatori 12-15
Mannerheimintien ja Simonkadun kulma 15-18
2.9 Töölöntori 12-16
3.9 Tallinnanaukio, Itäkeskus 11-14
Ylä- Malmintori 15-18
4.9 Jakomäen Ostari 11-14, Konalantori 15-18
Tervetuloa tenttaamaan LAHJOMATTOMIA PS-ehdokkaita Helsingistä! Kahvitarjoilu yms...

Miksi olet
perussuomalainen?

Nastolan syysmarkkinat

- Olen koko pienen ikäni ollut kansallismielinen
ja suhtautunut Euroopan
Unioniin epäillen. Lisäksi puolueen arvomaailma
vastaa omaani, erityisesti
sosiaali- ja terveyspoliittisissa linjauksissa ei juuri
eroja ole. Lähdin politiikkaan mukaan nimenomaan
sosiaali- ja terveysasioita
ajamaan.

Hämeen piiri Nastolan syysmarkkinoilla sunnuntaina
5.9. klo 9-16. Urheilukeskuksen aukiolla. Paikalla kunnanvaltuutettuja, eduskuntavaaliehdokkaita sekä piirin
johtoa. Tervetuloa!

Perussuomalaisia
Kirkkonummen torilla
Kirkkonummen PerusSuomalaiset ry. KirPeä Kirkkonummen torilla 28.8. klo 8-14.
Paikalla KirPeän kansanedustajaehdokas Pekka M.
Sinisalo ja muita Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajaehdokkaita. Mehua, pullaa, arpajaiset ja lapsille ongintaa. Tervetuloa!

Leppävaaran raittikarnevaalit
Espoon Perussuomalaiset osallistuvat Leppävaaran
raittikarnevaaleihin torstaina 2.9.2010. Karnevaalit pidetään Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla klo 10-21.
Tervetuloa juttelemaan eduskuntavaaliehdokkaidemme
kanssa koko perheen iloiseen tapahtumaan.

Tampereen Perussuomalaiset
Keskustorin markkinoilla
Tampereen Perussuomalaisia tapaa taas Keskustorin
markkinoilla 6.9.2010 alkaen noin klo 8.00.

Etelä-Savon Perussuomalaiset
markkinoilla
Mikkeli, Kirkkopuisto kuukausimarkkinat lauantai 4.9
Pieksämäki, syysmarkkinat, tiistai 7.9
Heinävesi, syysmarkkinat, torstai 9.9
Kangasniemi, syysmarkkinat, tiistai 14.9
Savonlinna, syysmarkkinat, ke-to 15 - 16.9
Puumala, Mikkomarkkinat, lauantai 2.10
Pertunmaa, Kuortin markkinat, lauantai 9.10
Mikkeli, Mikkomarkkinat, ti-ke 12 -13.10

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten virkistyspäivä
Askaisissa Kartanokahvilassa (Louhisaarentie 229)
torstaina 2.9.2010 alkaen klo 18. Tarjolla pullakahvit,
mahdollisuus makkaranpaistoon ja saunomiseen rantasaunassa. Tervetuloa!

Kuka olet ja mitä teet?
- Antti Valpas, 32-vuotias
helsinkiläinen. Olen työskennellyt tämän vaalikauden eduskunnassa Pentti
Oinosen avustajana sekä
viime syksystä lähtien oman
toimen ohessa eduskuntaryhmämme perusturvasihteerinä.
Kerro jotain
taustastasi.
- Olen lähtöisin Helsingin
Kontulasta, nykyisin asun
Etelä-Haagassa. Koulutustaustani on kaupan
ja hallinnon alalta; olen
markkinointimerkonomi
ja ATK-suunnittelija. Työurani ennen eduskuntaa
on sisältänyt muun muassa
myyntityötä atk-liikkeessä
ja projektikoordinaattorin
pestin internetin Hintaseuranta-palvelun parissa
Sanoma Magazines Finlandilla.
- Perussuomalaisten jäsen olen ollut nyt kuutisen
vuotta ja olen toiminut eri
luottamustehtävissä Helsingin Pitäjänmäen paikallisosastossa, piirijärjestössä
kuin myös valtakunnallisessa nuorisojärjestössämme Perussuomalaiset
Nuoret ry:ssä, jossa olin
toiminnanjohtajana vuosina 2006-2009. Vuodesta
2009 olen ollut Helsingin
kaupunginvaltuutettu ja
ryhmämme puheenjohtaja
sekä sosiaalilautakunnan
jäsen.

Millaista on ryhmän
puheenjohtajan työ ja
mitä tehtäviä siihen
kuuluu?
- Olen kokenut ryhmän
puheenjohtajuuden mielekkäänä ja viihtyisänä. Puheenjohtajan työ jakautuu
meillä Helsingissä selkeästi
kahteen osaan: taustalla
tapahtuviin hallinnollisiin
asioihin ja varsinaiseen julkiseen toimintaan.
- Hallinnolliset asiat liittyvät pääasiassa luottamushenkilöihimme sekä ryhmän
talouteen ja ryhmälle saapuneisiin kutsuihin, joiden tiimoilta pidetään viikoittain
yhteyttä Perussuomalaisten
piirijärjestöön, kaupungin
omaan hallintoon ja kaupungin alueella toimiviin
järjestöihin. Apunani tässä
työssä on ryhmämme sihteeri Kristina Ljungqvist.
- Julkinen toiminta puolestaan kattaa mediayhteydet, kansalaisten yhteydenotot ja ryhmän varsinaisen
valtuustotyön, joka on kaikille näkyvä osa puheenjohtajuutta. Kerron esimerkin
tyypillisestä valtuustokokoukseen valmistautumisesta: Helsingissä valtuuston
kokoukset pidetään joka
toinen keskiviikko. Valtuuston esityslista ja asiapaperit
saadaan kotiin edellisenä
perjantaina. Tässä vaiheessa
oma roolini on käydä läpi
esityslista ja päättää, mitkä
asiat nostetaan erityiseen
keskusteluun ennen valtuuston istuntoa pidettävässä ryhmäkokouksessamme.

- Kaikilla valtuustoryhmämme jäsenillä on mahdollisuus nostaa keskusteluun valtuuston esityslistalta tai sen ulkopuolelta asioita, joihin halutaan kuulla
myös ryhmän muiden jäsenten kanta. Meillä onkin
käytössämme oma sähköpostilista, jolla pidetään
yhteyttä valtuustoryhmän
jäseniin kokousten välillä ja
keskustellaan mm. linjauksistamme sekä kansalaisten
yhteydenotoista ja niihin
reagoimisesta.
- Ryhmän puheenjohtajana osallistun myös jokasyksyisiin Helsingin kaupungin budjettineuvotteluihin, kuin myös mahdollisuuksien mukaan erilaisiin
tapahtumiin ja vierailuihin
joko Helsingissä tai muissa
kaupungeissa. Valtuustoryhmämme varapuheenjohtaja Jussi Halla-aho aloittaa viikoittain kokoontuvan kaupunginhallituksen
varsinaisena jäsenenä ensi
tammikuussa. Tämä Perussuomalaisten varajäsenyyden vaihtuminen varsinaiseksi jäsenyydeksi kaupunginhallituksessa tulee
varmasti näkymään myös
osaltaan omassa ajankäytössäni.
Vievätkö ne paljon
aikaa?
- Käytännössä joka viikosta
on pari päivää varattu kaupungin lähettämälle kirjallisen aineiston läpikäyntiin.

Mitä harrastat
politiikan lisäksi?
- Pääasiassa kissanhoitoa
ja sukututkimusta. Myös
karjalan kieli on lähellä
sydäntäni, olenhan rajakarjalaisten jälkeläinen ja
matkustellut paljon entisillä
suvun kotikonnuilla. Kalastustakin harrastelen satunnaisesti, mutta se on jäänyt
vähän vähemmälle viime
vuosina. Yhdistystoiminta
kolmannen sektorin puolella on myös tullut tutuksi, olen tällä hetkellä mm.
Helsingin huonokuuloiset
ry:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen edunvalvontatyöryhmän puheenjohtaja.
Onko perhettä?
- Asun yksin kissani kanssa.
Muuhun perheeseeni kuuluvat äiti ja isoveli.
Mitä muuta haluat
vielä tuoda esille?
- Helsinkiläisille lukijoille
haluan muistuttaa, että valtuustoryhmämme on käytettävissänne kaikenlaisissa kaupunkimme asioissa.
Sitä vartenhan olette meitä
äänestäneet. Jos joku kadunpätkä on mielestäsi vaarallinen, ota yhteyttä. Jos
olet joutunut odottamaan
terveyskeskuksen lääkärille
liian kauan, ota yhteyttä.
Yksin on raskasta taistella,
yhdessä meissä on enemmän voimaa.
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Kainuun piirin nuorisojaostossa ollaan oikeasti nuoria

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 040-8200 465

Timo Soini
puheenjohtaja
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
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
Perussuomalaisten Kainuun piirin nuorisojaoston 16-vuotias puheenjohtaja Tommi
Anttalainen kertoo olevansa perussuomalainen, koska pienessä ja uudistushenkisessä
ryhmässä nuoretkin saavat äänensä kuuluville.

Kainuun piiriin perustettiin tuore nuorisojaosto
vasta huhtikuussa. Nuorisojaosto poikkeaa muista
Kainuun poliittisista nuorisoryhmistä muun muassa
siten, että sen jäsenet ovat
oikeasti nuoria. Esimerkiksi Keskustan nuorisojaoston keski-ikä on hyvin
korkea ja nuorinkin jäsen
jo 18-vuotias.
- Sellaisessa ryhmässä
minulla nuorena poikana
ei olisi mitään vaikutusvaltaa. Meidän ryhmässämme
kaikki ovat samanarvoisia
ja jokainen saa äänensä paremmin kuuluviin kuin Kajaanin suurten puolueiden
nuorisoryhmissä, kertoo
16-vuotias puheenjohtaja,
Kajaanin lukiossa opiskeleva Tommi Anttalainen.

Kymmenen hengen porukalla aloittanut jaosto on
kesän mittaan paisunut jo
kaksikymmentähenkiseksi.
Nuorisojaoston toimintasuunnitelma laadittiin syyskokouksessa viime viikolla.
Jaoston tavoitteisiin kuuluu muun muassa nuorten
terveyden edistäminen ja
nuorten asioiden ajaminen
ylipäänsä. Suunnitelmissa
on myös seminaari, jonne
on tarkoitus saada muiden
muassa Vesa-Matti Saarakkala. Seminaarissa istuttaisiin iltaa ja keskusteltaisiin
nuoriin liittyvistä asioista.
Perussuomalaisissa
jokainen voi vaikuttaa
Tommi Anttalainen kertoo olevansa hyvin kiin-

nostunut politiikasta,
historiasta ja muistakin
yhteiskunnallisista asioista. Perussuomalaiseksi Tommi kokee itsensä
monestakin syystä. Puolue on vielä pieni ja tarjoaa kannattajilleen paljon vaikutusvaltaa.
- Puolue on myös
uudistusmielinen ja Suomi-henkinen ja olen sen
kanssa samoilla linjoilla
EU-kysymyksissä ja monissa muissakin asioissa.
Perussuomalaisissa koen, että minulla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa toisin kuin vaikkapa Keskustassa, jossa
minulla ei olisi mitään
vaikutusvaltaa.
Teksti: Mika Männistö

2. varapuheenjohtaja
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi

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

KESKI-SUOMI
Vesa-Matti Saarakkala

Pj Marke Tuominen

3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi
www.saarakkala.fi

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

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

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

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

OULU
Pj Ahti Moilanen
Lauri Heikkilä
Puh. 02-484 5773,
050-514 6764
lauri.heikkila@marttila.fi

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

Seppo Huhta
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi
www.seppohuhta.fi

Pekka Leskinen

PerusS Tampere –paidat ovat nyt myytäalitetvänä, 10 e/kpl. Koot S-XXL, valitetyntavasti suurempaa kokoa kysynnästä huolimatta ei ollut saata-villa, mutta XXL on melko
reilun kokoinen.
Tilaukset sähköpostilla:
terhikiemunki@hotmail.
com. Mukaan tilaajan nimi, puhelinnumero, koko ja
en
kappalemäärä. Maksa tilauksen
/Tamsumma tilille 573117-416905/Tampereen Perussuomalaiset ja viestitiestitkenttään merkintä "PerusS Tampere
mpere
T-paita".
Maksetut paidat voi noutaa
31.8.2010 klo 16-19 piiritoimistolta
istolta
(Savilinnankatu 9, Tampere). Paitoja
htumisvoi ostaa myös tulevissa tapahtumissa ja kokouksissa.

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

KESKI-POHJANMAA

Reijo Hongisto

Tampereen Perussuomalaisten
paidat myynnissä

Pj Pentti Kettunen

Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

Osmo Kokko

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

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

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

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

Puh. 0400-375 472,
013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi

SATAKUNTA

Maria Lohela

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

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

Pj Seppo Toriseva

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen

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

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

Raimo Vistbacka

VARSINAIS-SUOMI

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

Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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Puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi

2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 050-342 5325
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
Lemi
puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman
Espoo
puh. 020 7430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi

Jäsenet:

Varajäsenet:

Kike Elomaa
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@kikeelomaa.com

Mirva Hyttinen
Kontiolahti
puh. 040 592 4892
psmirva.hyttinen@gmail.com

Mervi Karinkanta
Tampere
puh. 041-546 7428
mervi.karinkanta@elisanet.fi

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com
Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com
Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com
Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi
Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171
Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132
Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com
Satu Virtala
Lappeenranta
puh. 045-135 4410
satu.virtala@hotmail.com

Kunniajäsen:
Annikki Jalava
Tampere

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903
Jaana Sankilampi
Kajaani
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi
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Elämä raakaraittiina
on parasta huumetta
Sirkka-Liisa Lamminkoski on perussuomalainen
vaikuttaja ja yhteiskunnallinen aktivisti Ähtäristä, joka toimii lukuisten luottamustoimiensa
ohella muun muassa
vapaaehtoisena rikoksensovittelijana EteläPohjanmaan rikoksensovittelutoimiston alla ja
päihteettömän elämän
puolestapuhujana. Tässä
ominaisuudessa hän tekee korjaavaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä
työyhteisöissä, kodeissa
ja yksilötasolla, kertoen
muun ohella, minkälaiset
ovat aikuisen alkoholistilapsen mahdollisuudet
selviytyä työelämässä.
- Elämä raakaraittiina on parasta huumetta
ja alkoholismi on perhesairaus. Itse edustan
Suomessa uudenlaista
katsantotapaa,
jossa
kuunnellaan ihmistä ja
hänen läheisiään. Ei tuijoteta päihteiden käytön
määriin, vaan siihen,
minkälainen ihminen on
selvin päin, miten alkoholi vaikuttaa sosiaalisiin
vuorovaikutustaitoihin ja
miten aitoa eläminen arjessa voi olla, kun päihteet eivät ole mukana
kuvioissa.
Lamminkoski on huvittuneena seurannut tämän päivän päättäjien
yrityksiä taistella alkoholismia vastaan vuoron
perään korottamalla ja
alentamalla veroja. Veronkorotukset eivät sairautta poista, eivätkä
silloin konstit lopu kun
juomisesta on tullut pakkomielle. Poistuuko diabetes korottamalla rasvapitoisten tuotteiden verotusta? Kelan hyväksymiä
sairauksia molemmat.

seen kärsimykseen alkoholistien lähipiirissä. Alkoholistille parasta pakkohoitoa
on täydellinen vapaus – ja
oikea tieto.
Sekakäyttö on
suuri ongelma

Perussuomalaisvaikuttaja ja yhteiskunta-aktivisti
Sirkka-Liisa Lamminkoski on päihteettömän elämän
puolestapuhuja.

Alkoholisti kieltää
taudin itseltäänkin
Vaikka alkoholissa sinänsä
seurustelujuomana ei ole mitään pahaa, kärsii kuitenkin
noin 17 prosenttia suomalaisista geneettisestä alttiudesta sairastua alkoholismiin.
Pahinta on kuitenkin Suomessa vallitseva juomisen
mahdollistava kulttuuri, jossa päihteiden käyttö on osa
normaalia elämää. Rinnalle
on noussut ja nousee lisää
kaiken maailman lihotus- ja
kuntoutuskoteja, jotta ihminen taas jaksaa jatkaa samaa
päihteellistä elämäntapaansa. Bisnes pyörii ja läheiset
kärsivät.
- Alkoholismin suurin
oire on taudin kieltäminen
itse itseltään. Toipuminen ei
voi alkaa ennen kuin on sen
myöntänyt. Kun haalii ympärilleen 12-20 ihmistä juomi-

sen mahdollistavaan ympyrään, vie se alkoholistin 2030 vuodessa hiekkahoitoon.
Alkoholistiperheet ovat
todellisia perhehelvettejä,
jossa kaikki valehtelevat.
Lamminkoski kertoo kuulleensa lasten rukoilevan
Jumalaa ottamaan isän ja
äidin pois, etteivät nämä
enää joisi. Myös FAS-lasten
osuus Suomessa on noussut,
kun lapsi sairastuu jo ennen
syntymäänsä äidin alkoholismin seurauksena. Jo kohdussa juomisen seurauksena
vaurioitunut yksilö on itse
viaton omaan tilaansa.
- Jotkut poliitikot Paula
Risikko etunenässä puuhaavat nyt pakkohoitoa
päihdeäideille, joka osoittaa
ainakin sen, että poliitikot
eivät joko välitä tai tiedä
asiasta mitään. Pakkokeinot
johtavat vain itsemurhiin ja
yhä suurempaan inhimilli-

Sekakäyttö on suuri ongelma Suomessa. Nuoret syövät
masennuspillereitä ja rauhoittavia enemmän kuin koskaan, ja Lamminkoski tietää
nuoria ihmisiä, jotka syövät
Diapamia aamiaiseksi, Ritalinia lounaaksi ja Tenoxia
illalliseksi – kaikki lääkärin
reseptillä määrääminä.
- Meillä on myös lapsijuoppoja. Monet vanhemmat antavat lapsilleen viikonloppuna viisikymmentä
euroa käteen ja lähettävät
kylille pois silmistä. Mielestäni jokaisella lapsella tulisi
olla oikeus päihteettömään
elämään.
Sirkka-Liisa Lamminkoski ampaisi mukaan myös
naisten
vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön jo
90-luvun alussa, heti kun
Pariisin aserajoitusartiklojen
mitätöinti teki sen mahdolliseksi. Hän on ollut Suomen
ensimmäisiä kouluttajia ja
kurssinvetäjiä kansalaisvalmiuksien kohottamisessa.
Amalia-mummonsa antamaa mallia seuraten hän on
sotilaskotisisarena osallistunut lukuisiin maanpuolustuskoulutuksiin. Perinteisesti miesten reviirinä pidetylle
alueelle astuminen onkin aiheuttanut kateutta monissa.
Lamminkoski pitää Perussuomalaisia kaikkein isänmaallisimpana puolueena
Suomessa, josta syystä hän
ei voisi muuta puoluetta ajatellakaan, vaikka häntä on
niihin välillä kosiskeltukin.
Teksti: Mika Männistö

Seurakuntavaalit marraskuussa:

Asetu ehdolle 15.9. mennessä
Asettumalla ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa voit
konkreettisella tavalla vaikuttaa asioiden kulkuun kirkossa. Ehdokkaaksi toivotaan monenlaisista eri taustoista tulevia ja eri-ikäisiä ihmisiä - näin luottamushenkilöt edustavat mahdollisimman laajasti kaikkia seurakuntalaisia. Valittujen luottamushenkilöiden toimikausi
on 2011-2014.
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy
15.9.2010. Asettuaksesi ehdokkaaksi toimi seuraavasti:
1. Kysy seurakunnastasi (esimerkiksi kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä) mitä ehdo-

kaslistoja vaaleihin on tulossa ja etsi niistä itsellesi sopiva.
2. Jos löydät sopivat ehdokaslistan, ota yhteyttä ehdokaslistan asiamieheen ja ilmoita kiinnostuksestasi asettua ehdokkaaksi.
3. Jos sopivaa listaa ei löydy, voit perustaa oman listan
keräämällä kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi. Perustamisasiakirjat
tulee toimittaa 15.9.2010 mennessä seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
Omalle listalle kannattaa rekrytoida mahdollisimman
paljon hyviä ehdokkaita. Suhteellinen vaalitapa suosii
suuria listoja.
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VAPAA SANA

Venäjä harjoittaa kiristyspolitiikkaa
Julkisuudessa on keskusteltu Venäläisen mummon
tapauksesta, sekä lapsiasiamiehen antamia kommentteja ongelmista puolivenäläisissä perheissä. Ongelmat
lapsiasioissa ovat olleet yleisiä ja venäjän kitkerät kommentit ja huoli asiassa tuntuukin suomessa oudolta,
muistaen venäläisiä orpoja,
joiden kotina on viemäriverkosto. Venäjä on jo aiemmin
ilmoittanut ajavansa kansalaistensa asioita huolimatta
siitä missä he asuvat.
Suomeen ei tullut panssareita (tällä kertaa), vaan
valtuuskunta, joka laittoi
elintarvikeviennin
seis.
Vienti on suomelle tärkeää, n. 25% viennistä menee
venäjälle, tuoden vajaa 100
mil.j euroa tuloja. Vienti
on ollut kasvussa laajalle
markkina-alueelle kasvattaen Venäjän merkitystä
elintarvikeviennissä. Venäjä
voikin kiristää miten vain,

koska se ei ole WTOn jäsen,
se määrittää omat ehtonsa,
omien oikkujensa mukaan.
Vientikieltoon asetettiin
14 suomalaista yritystä.
Venäjän toistuvat yksittäisiin EU-maihin kohdistuvat
kauppapoliittiset ”uhkaukset” koettelevat uskoa
Venäjän todelliseen haluun
elää sovussa naapureidensa kanssa. Sovun tietysti määrittää kulloinenkin
suurvaltapolitiikka, jonka
suomalaisetkin ovat vuosisatojen kuluessa tunteneet
nahoissaan. Yleensä vastaa-

villa auditointikierroksilla
havaitut puutteet ilmaistaan
tuottajalle ja hänelle annetaan aikaa korjata puutteet
tai antaa vastineensa, asian
vakavuudesta riippuen vastausaika vaihtelee. Mutta
yleensä vain erittäin vakavissa puutteissa tulee kyseeseen täydellinen sulku.
EU-komissiossa Suomi
on saanut ymmärtämystä,
mutta epäilen vahvasti, että
energiapolitiikan realiteetit
estävät suuremmat politikoinnit Suomen asiassa.
Ikäväähän se olisi Euroo-

passakin, jos kaasu loppuu
keskellä talvea, jälleen. Äitien tekemä ruokakin jää
silloin toiseksi.
Koska ystävämme Venäjä on aina ollut ja tulee olemaan arvaamaton ystävä,
tulisi meidän pyrkiä eroon
kaikista riippuvuuksista
naapuriimme, elämä kiristyksen varjossa on sama
kuin vankeus.
Nyt jos koskaan, tulisi
ystävällisesti, mutta päättäväisesti ilmaista Venäjälle,
että suhteitamme ei tarvitse
rasittaa joutavilla asioilla.
Missä on nyt se vuosia jos
ei vuosikymmeniä hehkutettu taito käydä kauppaa
naapurin kanssa? Onko sitä
ollutkaan, vai onko se taito
ollut rajan toisella puolella?
Mitä EU-komissioon tulee, niin vastinetta rahalle tulee vaatia siltäkin suunnalta.

Raul Lehto
Perussuomalaiset

Psykiatrian karmea tila
Sydäntäni lähellä on nyt
psykiatrian karmea tila. Ei ole oikein, etteivät
psykiatrit vieläkään käsitä ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa. Ensinnäkin
psykiatrille meno maksaa
tosi paljon. Ei tuhannesta
eurosta alaspäin olevista
eläkkeistä voi maksaa sellaisia rahoja.
Lääkkeillä ei hoideta
asioita. Niihin menevät

viimeisetkin eurot. Asiat
on saatava kuntoon. Mieli
puhtaaksi murheista. Työtä
ja kuntoutusta. Siihen on
velvollisuus, laki ja oikeus
köyhälläkin. Harrastukset ovat tärkeitä. Ja lomat.
Kaikki mikä tuottaa mielihyvää.
Lapsille ja nuorille on
saatava sellaiset kotiolot,
että asiat voi vielä purkaa
ilman väkivaltaa. Yhteis-

kunta on menossa väärään
suuntaan, kun lapset ja
nuoret joutuvat psykiatrin
puheille heti kun tulee pientä erimielisyyttä perheessä.
Lapsilla on omat hetkensä. Hyvät ja huonot.
Naurut ja itkut. Asiat on
selvitettävä kodeissa. Jos
naurunpuuskia tulee, on
vanhemman otettava ne
vastaan ja rauhoitettava tilanne.

taisiin sopeuttaa alle vuoden 2009 tilinpäätöksen.
Toimialalla on tehty kylläkin käyttösuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä
tiettyjä resurssien käyttöä
ja toimintaa supistavia toimenpiteitä. Osa vakansseista on sovittu pidettäväksi
käyttämättöminä osan tai
koko vuoden, sekä sijaisten/
vuokratyövoiman käyttöä
on rajoitettu tietyissä toiminnoissa.
Yöpäivystyksen uudelleenjärjestely (I vaihe) on
jatkunut, minkä arvioidaan
tuovan vuositasolla noin
300 000 euron kustannusten
aleneman aiempiin kustannuksiin nähden (hoitajaresurssin siirto päiväaikaiseen
toimintaan huomioiden). Va-

kanssien täyttökieltomenettelystä johtuen perusturvassa
on säästetty tähän mennessä
arviolta noin 247 000 euroa.
Perusturvan menokehitys edellä mainitun ennusteen pohjalta merkitsi
kaiken kaikkiaan varsin
maltillista kasvua verrattuna aiempien vuosien kasvuprosentteihin. Mikäli ennuste toteutunee arvioidulla tavalla, menokasvu olisi noin
3,4 prosenttia. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Antti Lavantilta (kok.) on
aiheellista kysyä, miksi olit
talousarviotyöryhmässä hyväksymässä näin täysin metsään menneen talousarvion
perusturvalautakunnalle?
Vastustimme talousarviovalmistelutyöryhmässä

Eräs vähälle huomiolle nykyisessä kunnallisverotuksessa
jäänyt asia on, että säännöllisessä työssä olevien henkilöiden kunnallinen veroprosentti on keskimäärin neljä
prosenttiyksikköä pienempi kuin eläkeläisillä, joilla se
on valtuuston vahvistama prosenttimäärä. Esimerkiksi
Jyväskylässä viime vuonna 18,5 %.
Puhutaan ns. efektiivisestä veroprosentista, joka
johtuu ansiotulosta tehtävistä erilaisista vähennyksistä.
Siksi kuntien verotuskäytäntöön olisi tehtävä radikaali
muutos!
Verotuksen efektiivisyydestä johtuen myös kunnallisverotus on jo nyt osittainen progressiivinen, joten siirtymistä astetta ylöspäin eli täydelliseen progressiivisuuteen
on syytä harkita.
Valtionverotuksen alaraja oli viime vuonna 13.100 euroa. Vastaavan kaltainen alaraja tulisi asettaa myös kunnallisverotukseen. Esimerkiksi puolet valtion alarajasta
olisi 6.550 euroa eli noin 545 euroa kuukaudessa. Tämä
tarkoittaisi sitä, että useat omaishoitajat ja muut pienituloiset saisivat nykyisen palkkatulonsa verottomana.
Kunnallisverotuksen progressiivisuuden myötä siirtyisimme kohti oikeudenmukaisempaa verotusta, perusteena
verovelvollisten todelliseen maksukyky ja ansaitut tulot.
Jokainen voi tarkistaa oman todellisen kunnallisveroprosenttinsa vuoden 2009 verotuspäätöksestään,
jakamalla lomakkeessa mainitun kunnallisveromäärän
(eurot), lomakkeessa olevalla ”Verotettava ansiotulo
kunnallisverotuksessa” luvulla.
Lopputulema kaikilla palkkatyötä tekevillä on taatusti alle nykyisen kunnallisveroprosentin. Oletko samaa
mieltä? Kyselee,

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu (PS), tilintarkastaja
Jyväskylä
On väärin aloittaa heti vahva lääkitys. Se vain
turruttaa tunteet. On vain
normaalia, että välillä on
mieli maassa. On tervettä
iloita iloista ja surra jos on
surua. Pakottaminen ja väkivalta aiheuttavat alakuloa. Silloin eivät asiat ole
hallinnassa.

Marjatta Raitanen
Pori

Kokoomuslaista taloustietämystä
Kirkkonummella perusturvan ensimmäisen osavuosikatsauksen tietojen perusteella perusturvan toimiala
arvioi perusturvan määrärahojen ylittyvän kuluvana
vuonna noin 5,849 milj.
euroa, mikäli menokehitys
jatkuu loppuvuoden ajan
alkuvuoden menokehityksen suuntaisesti.
Ylityksen suuruuteen
vaikuttaa osin se, että vuoden 2010 talousarvio on
noin 2,928 milj. euroa alle
vuoden 2009 tilinpäätöksen. Vuoden 2010 talousarviopäätös ei kuitenkaan
sisältänyt niin merkittäviä
toiminnan laajuutta supistavia ja/tai palveluvalikoimaa
rajaavia toimenpiteitä, että
vuonna 2010 toiminta voi-

Eläkeläiset kunnallisveron maksumiehinä

viime syksynä tätä kokoomuksen harrastamaa
alibudjetointia ja äänestytimme myös valtuustoa
realistisemman talousarvion saamiseksi. Hävisimme
molemmissa. Nyt odotamme kauhulla tämän syksyn
talousarvioneuvotteluja,
koska viime ja tämä vuosi
ovat tappiollisia Kokoomuksen edellisvuosien huonon taloudenhoidon vuoksi
tänäkin vuonna on edessä
veroprosentin korotus.

Talousarviovalmistelutyöryhmän jäsenet
Pekka M. Sinisalo ja
Viljo Savolainen
Kirkkonummen
PerusSuomalaiset ry

Maahanmuuttopolitiikan
kritisoimisesta
Edellisessä lehdessä Antero Tanskanen esitti hyvän kysymyksen maahanmuuttopolitiikan kritisoimisesta ja
rasistiksi leimautumisesta.
Onkohan kyseessä päättäjien huono itsetunto, muualta maailmasta ja ihmisoikeusjärjestöltä tulevan kritiikin pelko, mutta joka tapauksessa maahanmuutto on
karannut käsistä. Niin tässä kuin monessa muussakin
asiassa näyttää siltä, että päättäjät yrittävät vain miellyttää muita vaikka oman kansan kustannuksella. Eivät
vain muista sitä, että kun yhdelle kumartaa niin toiselle
pyllistää.
Jotenkin tulee päättäjien touhuista mieleen nykyään
kovinkin julma koulumaailma, jossa opettajien suosikiksi haluavalle nauretaan ja tältä viedään eväsrahat, rahat
jotka uudestaan ja uudestaan käydään meidän kansalaisten kukkarolta.
Vai sulkeeko heidän oma asemansa ja varallisuutensa
silmät ongelmilta?

Mika Nykänen
Rääkkylä

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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Passien sormenjälkirekisterit
rikostutkintaan?
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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

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)

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

Toimistopäälikkö, taloudenhoitaja,
jäsenmaksulaskutus:
Tiina Sivonen

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

Kun käsittelimme passilain
muutokseen liittyvää lakipakettia hallintovaliokunnassa
2009, korostettiin valiokunnassa hyvin paljon biometristen tunnisteiden (= digitaalinen kasvokuva ja kaksi
sormenjälkeä) rekisterin
tietoturvaa ja tietosuojaa.
Sormenjälkien käyttötarkoituksen sääntelyn korostettiin olevan täsmällistä ja
tarkkarajaista. Hallintovaliokunnan mietintöön kirjattiin varta vasten, ettei ole
mahdollista käyttää kyseessä olevia rekisteritietoja esimerkiksi rikostutkinnassa.
Muutoksen tavoitteena oli
ehkäistä erilaisia passiväärennöksiä, kuten mietinnössä todetaan, haluttiin "luoda aiempaa luotettavampi
yhteys matkustusasiakirjan
ja sen haltijan välille".
Elokuun alussa uutisoitiin, kuinka Vantaalla asu-

va ulkomaalaistaustainen
henkilö oli tuomittu maksamaan yli 400 000 euroa
Tullihallitukselle, Kelalle ja
Vantaan kaupungille. Tuomittu käytti kahta väärää
henkilöllisyyttä huijatessaan mm. työmarkkinatukea, toimeentulotukea ja
asumistukea. Lisäksi hän
toi maahan laittomasti vesipiipputupakkaa, jonka
ilmoitti melassiksi. Hänellä oli käytössään väärillä
henkilötiedoilla hankittu
Suomen passi. Tämän tyyppisten rikosten tutkinta,
syyttäminen, tuomioistuinkäsittelyt ja vankilassaolot
maksavat suuria summia
Suomen valtiolle. Uudistettu passilaki toivon mukaan
ehkäisee tulevaisuudessa
vastaavia henkilöllisyyteen
liittyviä rikoksia.
Poliisiylijohtaja Paatero
on esittänyt, että poliisin

tulisi saada käyttöönsä sormenjälkirekisterit vakavien
rikosten tutkintaa varten.
Ymmärrän hyvin Paateron
näkemyksen. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma
vie poliisilta resursseja samanaikaisesti kun maamme
rajat on avattu EU-alueen
vapaan liikkuvuuden nimissä myös kansainväliselle ja
ammattimaiselle rikollisuudelle. Tietysti poliisi haluaa
käyttöönsä kaikki mahdolliset rikostutkintaa helpottavat keinot. Paateron esitys
vaatii kuitenkin huolellista
harkintaa, sillä vaakakupin
toisella puolella painavat
kansalaisten yksityiselämän
suojanäkökulmat, mitä pidän myös tärkeinä arvoina
yhteiskunnassamme.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Porvoo

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

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

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

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

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

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

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

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

Perussuomalaiset 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
Nyt lisää mainontaa ja periaatteinne esiin tuomista...kansa on siirtynyt puoleenne kohisten ja siirtyy
edelleen. Pelastakaa tämä maa, tuokaa Suomi takaisin suomalaisille...
T. Nuori nainen, joka pelkää liikkua ulkona
omassa kotimaassaan rikastuttajien vuoksi.

Sekö on lehdistön vapautta kun pääministerin lehdistötilaisuudessa määrätään mitä kysymyksiä saa
esittää? Näin oli kai Vanhasen aikana.
Nim. Luottamuksen kepuun menettänyt

Taas köyhät menevät kyykkyyn. Leivän ja maidon
hinta nousee eikä hallitus tee mitään muuta kuin
suunnittelee nostavansa eläkeikää tällä vaalikaudella.
Nimi. Leipää syövä suomalainen
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,
muistathan allekirjoittaa viestisi.
Viestit numeroon 0207 920 362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

