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Kaikkea sitä kuuleekin

Jo on aikoihin eletty. Pitää 
sitä kaikkea tapahtuman 
Suomen poliittisella kar-
talla, ajattelin, kun kuulin 
keskustan puoluesihteerin 
Jarmo Korhosen ehdotte-
levan Keskustan ja Perus-
suomalaisten yhdistymis-
tä Helsingin Sanomissa 15. 
heinäkuuta.

Kuulemma uusi Kepun 
ja Perussuomalaisten yh-
teinen puolue yltäisi yli 30 
prosentin kannatukseen. 
Meillä on Korhosen mu-
kaan yhteinen aatepohja 
ja oppimme ammennam-
me Santeri Alkion opeis-
ta. Voisimme lopettaa pit-
kän eripuraisuuden ja yh-

distyä puolueina, silloin 
palaisimme vuoden 1958 
aikaan, jolloin Veikko Ven-
namo lähti silloisesta maa-
laisliitosta.

Pelko on syynä
moisiin ehdotuksiin

Puolueemme kannatuksen 
kasvu on saanut Kepun pe-
lästymään mahdollista seu-
raavien eduskuntavaalien 
suurta vaalivoittoamme. 
Tulossa on samanlainen yl-
lätys, joka syntyi vuonna 
1970, kun Veikko Venna-
mon viitoittama SMP sai 
kaikkien puolueiden yllä-
tykseksi kahdeksantoista 
kansanedustajaa eduskun-
taan.

Kepu havittelee Perus-
suomalaisten äänillä suu-
rimman puolueen titte-
liä ohi Kokoomuksen. Me-
nettihän Kepu paljon ääniä 
puolueellemme viime edus-
kuntavaaleissa. Laitan tuol-
laiset Korhosen puheet lä-
hinnä Ö-mappiin, jos edes 
sinne. Olemme kasvava it-

senäinen puolue, joka on 
raivannut kovalla työllä 
oman paikkansa Suomen 
poliittisella kartalla. Kas-
vava kannatuksemme tu-
lee rytinällä esiin seuraavis-
sa kunnallisvaaleissa, jossa 
tulemme saamaan suuren 
vaalivoiton. Tehkäämme 
nyt pitkäjänteistä eduskun-
tavaalityötä, joka on jo al-
kanut tulevien kunnallis-
vaalien siivittämänä.

Omaan nilkkaahan se 
Kepulla keppi kalahti

Antaa Keskustapuolueen 
jatkaa EU-myönteistä po-
litiikan tekoaan, veiväthän 
he Suomen aikanaan unio-
niin. Nyt he saavat niittää 

sitä satoaan, jota tuo Suo-
melle epäedullinen päätös 
toi tullessaan.

Meneillään ovat neuvot-
telut Etelä-Suomen maa-
talouden 141-tuen jatku-
misesta, ja uskon, että huo-
nosti noissa neuvotteluissa 
tulee käymään. Jos emme 
menetä tukea kokonaan, 
niin ainakin tuen määrä tu-
lee huomattavasti laske-
maan nykyisestään. Mielen-
kiintoista on seurata kenen 
syyksi tuen menettäminen 
tullaan sälyttämään Kes-
kustan piireissä.

Kepun sisällä on mieles-
täni havaittavissa selkeästi 
kaksi eri linjaa, EU-myön-
teisyys ja –kielteisyys. Nä-
mä kaksi eri linjaa repi-
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Aluepolitiikkapläjäys 

Valtioneuvosto teki kesä-
kuun lopulla päätöksen 
kuntajaon muuttamisesta 
Sipoon, Vantaan ja Helsin-
gin välillä siten, että Helsin-
kiin liitetään ns. Västerkul-
lan kiila Vantaasta sekä lou-
naisosa Sipoosta. Vantaasta 
siirrettävä osa on vain reilut 
pari neliökilometriä, eikä 
alueella ole kuin kolmisen-
kymmentä asukasta. Sen si-
jaan Sipoolle suonenisku on 
melkoinen, Helsinkiin siir-
rettävä alue on lähes 30 ne-
liökilometriä ja alueella on 
yli 2000 asukasta. Hallitus 
hyväksyi äänestäen tämän 
osa-alueen pakkoliitoksen 
huolimatta siitä, että Sipoon 
kunnanvaltuusto yksimieli-
sesti, sekä 93 prosenttia alu-
een asukkaista vastustivat.

Vastakkain ovat yleinen 
etu ja lakipykälät. Halli-
tuksen enemmistön mu-
kaan, liitos on tärkeä koko 
pääkaupunkiseudun kehi-
tykselle ja hyödyttää koko 
maata. Kaikkien mielestä 
ei ole selvää, että Helsin-
ki välttämättä tarvitsisi Si-
poosta maata, koska Hel-

singin nykyinenkään alue 
ei ole täyteen rakennettu. 
Tässäkin ns. yleinen etu on 
poliittinen kysymys.

Mitä lakiin tulee, asian-
tuntijat ovat erimielisiä. 
Monien mielestä päätös on 
lainvastainen. Sipoo valit-
ti Korkeimpaan Hallinto-
oikeuteen. Nähtäväksi jää, 
salliiko tällaisessa tapauk-
sessa kuntajakolaki poiketa 
kunnan ja asukkaitten tah-
dosta, vai todetaanko val-
tioneuvoston päätös KHO:
ssa lainvastaiseksi.

Vaikka pääministeri on-
kin vakuuttanut, että Si-
poon liitos ei merkitse en-
nakkotapausta, niin kyllä 
jokainen KHO:n päätös on 
ennakkotapaus. Mikäli la-
ki sallii pakkoliitoksen nyt, 
niin käy myös tätä seuraa-
vissa uusissa tapauksissa, 
joita tulee varmasti.

Keskustan puheenjohta-
ja suvaitsi pakkoliitoksen, 
vaikka hänen johtamansa 
puolue vastustaa niitä ja on 
linnoittautunut kuntien it-
senäisyyden taakse.

Sipoo-päätös herättää 
keskustalaisessa kentässä 
pelkoa vastaavanlaisen me-

nettelytavan yleistymisestä. 
Miten käy silloin kun maa-
kuntakeskukset alkavat toi-
mia ympäryskuntiensa suh-
teen samalla tavalla kuin 
Helsinki? Tapaus on vasta 
esimakua siitä, mitä saat-
taa olla tulossa.

Hämmentämistä

Ehkä huomion kiinnittä-
miseksi vähemmän kiusal-
liseen, keskustan puolue-
sihteeri Korhonen ehdotti 
taannoin keskustan ja pe-
russuomalaisten yhdisty-
mistä. Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Timo Soi-
ni ei lämmennyt ajatuksel-
le vaan tyrmäsi sen tuoreel-
taan. Yhdistyminen ei tule 
kysymykseen. Sen sijaan 
yhteistyöhön ollaan val-
miita muiden puolueiden, 
myös keskustan kanssa, jos 
siihen on asiallisia syitä ja 
siitä on suomalaisille jotain 
hyötyä. Puolueelle tulleesta 
palautteesta päätellen, pe-
russuomalaisten kenttäväki 
on puheenjohtajansa kans-
sa samoilla linjoilla.

Korhosen ehdotus oli 
mielenkiintoinen sikäli, et-

tä tähän saakka keskustan 
taholta on karsastettu jopa 
vaaliliittoja perussuoma-
laisten kanssa. Hämmen-
tämisen taustalla lieneekin 
huoli ja tietoisuus siitä, et-
tä kepusta virtaa kannatus-
ta perussuomalaisille.

Perussuomalaisessa puo-
lueessa alusta asti muka-
na toimineena, olen koke-
nut, miten muitten puolu-
eitten taholta suhtautumi-
nen perussuomalaisiin on 
vuosien kuluessa muuttu-
nut. Vaikeina alkuaikoina 
aktiiveillemme naureskel-
tiin ylimielisesti. Sittemmin 
ilmeet vakavoituivat, mutta 
suhtautuminen oli vähätte-
levän sävyistä. Nykyisin pu-
heenjohtajamme ammatti-
taitoa kehutaan avoimesti 
ja meitä pyritään jopa sy-
leilemällä suitsimaan.

vät puoluetta vielä pahas-
ti kahtia, varsinkin silloin 
kun maatalouspolitiikassa 
tulee ongelmia unionin sa-
nelemana.

Saimme viime kerralla 
eduskuntavaaleissa omalla 
EU-kielteisellä linjallamme 
huomattavan määrän pe-
rinteisiä Kepulaisia ääniä. 
Nämä olivat niitä äänestä-
jiä, jotka olivat olleet tyyty-
mättömiä EU-myönteiseen 
politiikkaan.

Nyt kun todennäköisesti 
saamme huonon ratkaisun 
meneillään olevissa neuvot-
teluissa Etelä-Suomen maa-
talouden 141-tuen jatkumi-
sesta, saamme yhä enem-
män ääniä perinteisiltä Ke-
pun kannattajilta.
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Valtiovarainministeri Jyrki ”Kulissi” Ka-
tainen on esitellyt ensimmäisen budjet-
tinsa. Olisin luullut, että kokoomuksen 
kädenjälki ja hallitukseen nousu olisi jo-
tenkin uudistavasti näkynyt budjetin si-
sällössä. Eipä tullut sitä iloa.

Vanha puolue on vanha puolue, vaik-
ka uusi hallituksessa. Ei hallitus kaikkea 
väärin tee. Perintöveron alarajan nosta-
minen oli oikea toimenpide, samaten vii-
naveroa passaa korottaa, eläkeläisten ja 
palkansaajien veroepäsuhtaa korjataan, 
kuitenkin jättämällä alle 13 000 euroa 
saavat eläkeläiset nuolemaan näppejään, 
mikä on röyhkeätä.

Jyrki Kataiselta olisi toivonut enem-
män. Nyt hän ryhtyi kulissiksi valtiova-
rainministeriön virkamiesten linjauksil-
le. Pahvi- Saulin lisäksi Kokoomuksella 
on myös Kulissi- Katainen. 

Ruuan arvonlisäverosta ei ole sovit-
tu. Tämä asia on ollut Keskustan ikui-
nen vaalilupaus. Suomessa ei ole mitään 
järkiperusteita pitää elintarvikkeiden 
arvonlisäveroa maailmanennätystasol-
la. Maailmanlaajuinen huono satokausi 
tulee nostamaan elintarvikkeiden hintaa 
muutenkin.

Infl aatio pääsee irti

Hallitus rokottaa erityisesti tavallista 
kansaa bensa- ja sähköveroa korottamal-
la. Nämä toimet ovat kuin suoraan mä-
dästä lampaan päästä ja iskevät kaikis-
ta kovimmin pienituloisiin ja tukien va-
rassa eläviin suomalaisiin. Bensan hinta 
on maailmanmarkkinoilla huipussaan ja 
hallitus kantaa lisää veroa. Hinnannou-
sut siirtyvät nopeasti myös matkalippu-
jen ja kuljetuskustannusten hintoihin. In-
flaatio pääsee irti.

Sähköveron korottaminen on osa EU-
haittaveroa. EU-maissa sähkön hinta on 
Suomea korkeampi ja meidän herrat ha-

luaa kuroa rakoa kiinni. Päästökauppa, jos-
sa Suomen silloinen hallitus möhli oikein 
urakalla, tuo vielä sähkön hintaan noin 20 
prosentin nousun.

Huippuhyvänä aikana pitää muistaa vä-
häväkisiä ja avuntarvitsijoita, mutta halli-
tus jatkaa vain itsensä turvottajien asialla. 
Perussuomalainen eduskuntaryhmä tekee 
syksyn budjettikäsittelyssä budjettiin vält-
tämättömät korjausesitykset.

Naisvoimaa puolueeseen

Olen perinteisten arvojen perussuomalai-
nen mies. Haluan puolueemme kasvavan ja 
katson onnistuneeni kymmenvuotisessa pu-
heenjohtajaurakassani suhteellisen hyvin. 
Menneisyys ei välttämättä ennusta tulevai-
suutta, mutta paljon olemme yhdessä teh-
neet oikein ja paljon on vielä tehtävää.

Perussuomalaisilla Naisilla on vuosiko-
kous. Olin ilahtunut kutsusta ja noudatan 
sitä, vaikka lääkärit määräsivät olemaan 
koko kesän toipumislomalla, jotta kunto 
ja terveys kohenevat.

Perussuomalaisten naisten toiminta on 
voimistunut ja naisillamme oli suuri mer-

Hallitus kyykyttää tavallista kansaa

Puheenjohtaja
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

”Perussuomalaisten 

naisten toiminta

on voimistunut

ja naisillamme oli 

suuri merkitys

vaalivoitossamme”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

kitys vaalivoitossamme. Erityisesti an-
nan arvoa sille, että naisjärjestömme läh-
tee myönteisyydestä ja elämänilosta. Puo-
lueen puheenjohtajana olen aina voinut 
luottaa naisjärjestön tukeen, silloinkin, 
kun juurakkopäisyyteni ei ole sitä aivan 
helpoksi tehnyt.

Marja-Leena Leppänen on johtanut 
Perussuomalaisia Naisia lempeästi. Hän 
on saanut omiltaan myös tarvittavaa tu-
kea. Puolueemme naisjärjestö kasvaa ja 
sitä myöten jo puolueesta tuttu kilpailu 
mm. hallituspaikoista kiihtyy. Sitä ei pi-
dä pelätä, mutta rakentava perusta on ai-
na muistettava.

KEPU = EU

Mitä tulee kun sanasta Kepu poiste-
taan konsonantit eli K ja P, jäljelle jää 
EU. Keskusta on meille rakas kilpailija 
ja sellaisena pysyy, sillä meitä ei voi os-
taa, eikä myydä. Me emme liity mihin-
kään muuhun puolueeseen. Me olemme 
itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden 
kannattajia sekä suhteessa muihin puo-
lueisiin että Euroopan Unioniin.

Eduskunnassa sanottua

Elämän
kysymyksiä

Aikaa vähemmän,
kiirettä enemmän.
Kyselen itseltäni,

kuinka tässä näin kävi.
Eikö elämään

voisi saada lisää aikaa,
ja nuoruutta muutama vuosi.

Ne on vain hetkiä ja 
tuokioita elämän kuvioissa.
luonnon kaavan mukaan.

Vuoden ajat samat,
niihin ei muutoksia.

Mutta olotilaan tulee
ihmiselle vaihtelut

kuin sääilmiöt.
On kuin nousu auringon
lasku kuin meren aallon.

Surun ja ilon langat
ne kudotaan,

elämän ja muistojen
verkkoon.

Joka niihin kietoutuu
kannattelee meitä.

Jatkossakin aikaa aina vähemmän,
kiirettä aina enemmän.

Irja Parviainen
Riistavesi

Eduskunta on kesälomalla. 
Syysistuntokauden ensimmäinen 

täysistunto pidetään tiistaina 11. 
syyskuuta kello 14 alkaen. 

Runohetki

Vimpelin perinteiset kesämarkkinat pidet-
tiin 29-30.6. Perussuomalaisten Vimpelin 
paikallisosasto pystytti ”järjestävän seu-
ran” tunnuksilla ja väreillä varustetun tel-
tan markkina-alueelle. Vistbackan Raimon 
vaalikiertueelta jääneet PS karkit ja tuli-
tikkurasiat tekivät ”kauppansa”, myös PS 
-lehteä jaettiin noin 300 kappaletta .

Aurinko helli markkinayleisöä, joka os-
tosten lomassa poikkesi myös PS:n teltal-
la. Usean markkinavieraan suusta kuultiin, 
että tämä koju on alueen halvin – tuotteet 
kun jaettiin hankintahinnalla! 

Juttu luisti, ja jutustelun lomaan loihti 
Mauno Mäkinen hanurillaan kesäisiä sä-
veliä. Taisipa joku pari pyörähdellä vals-
siakin. Yleisön pyynnöstä lupasimme myös 
ensi kesänä olla markkinoilla mukana.

Muiden puolueiden esittelypisteitä ei 
markkinoilla ollut.

Teksti ja kuva:
Reijo Hongisto

Oikealla Vimpelin PS:n pitkäaikainen aktiivi ”grand old man” Rauno 
Toivola, hänen vieressään lääkäri Erkki Rintala, joka kertoi toimineensa 
puolueessa aktiivisesti jo SMP:n aikoina.

Perussuomalaiset Vimpelin markkinoilla

Suomen
valtuuskunnan kanta

kirkon ja valtion 
suhteista päätyi EN:n 

loppuasiakirjaan

Suomen EN-valtuuskunnan näkemys, että 
valtiot saavat itse päättää kirkkojen asemas-
ta, päätyi Euroopan neuvoston parlamen-
taarisen yleiskokouksen loppuasiakirjaan.

Yleiskokous katsoo, että kirkon ja val-
tion erottaminen toisistaan on eurooppa-
laisten arvojen mukaista. Suomen valtuus-
kunnan aloitteesta päätöslauselmaan lisät-
tiin kuitenkin kappale, jossa todetaan, että 
kukin jäsenmaa voi järjestää kirkon ja val-
tion suhteet parhaaksi katsomallaan tavalla 
kunhan lainsäädäntö on sopusoinnussa Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen kanssa.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neu-
vosto on maanosan vanhin ja laajin poliitti-
nen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö.

EN:n 47 jäsenmaan parlamentaarikois-
ta koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja 
antaa suosituksia, joiden pohjalta ministe-
rikomitea päättää asioista.
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
r a i m o . v i s t b a c k a @ e d u s k u n t a . f i

Autoverolain 51 §:ssä todetaan 
seuraavaa: ”Milloin autoa ensi 
kertaa rekisteröitäessä sen omis-
tajaksi tai haltijaksi on rekiste-
röity sellainen invalidi, jonka lii-
kunta- tai näkövammasta aiheu-
tuva pysyvä haitta-aste on vähin-
tään 80 prosenttia ja jonka henki-
lökohtaiseen käyttöön auto tulee, 
tai sellainen invalidi, jonka pysyvä 
haitta-aste on vähintään 60 pro-
senttia ja jolle auton hankinta on 
hänen toimensa, työnsä tai am-
mattiin valmistumista varten ta-
pahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta 
määrättävä asettamillaan ehdoil-
la valtion varoista maksettavaksi 
takaisin vero, kuitenkin enintään 
3 770 euroa. Milloin hakija ajo-
kortissa olevalla merkinnällä tai 
muutoin luotettavasti osoittaa, et-
tä hänen on käytettävä automaat-
tivaihteista autoa, veroa palaute-
taan edellä mainituin edellytyksin 
enintään 4 980 euroa.”

Myöhemmin saman lainpykä-
län toisessa momentissa todetaan 
seuraavaa: ”Milloin autoa ensi 
kertaa rekisteröitäessä sen omis-
tajaksi tai haltijaksi on rekisteröi-
ty sellainen invalidi, jonka liikun-
takyky on alaraajan tai alaraajo-
jen puuttumisen tahi toiminnan 
vajavuuden vuoksi siten alentu-
nut, että hänen pysyvä haitta-as-
teensa on vähintään 40 prosent-
tia, Helsingin piiritullikamarin on 
hakemuksesta 1 momentissa sää-
detyillä ehdoilla määrättävä val-
tion varoista maksettavaksi takai-
sin 60 prosenttia verosta, kuiten-
kin enintään 2 460 euroa. Palau-
tusta myönnetään vain autosta, 
jonka hankinta on invalidille hä-
nen toimensa, työnsä tai ammat-
tiin valmistumista varten tapahtu-
van opiskelun hoitamiseksi olen-
naisen tarpeellinen.”

Vaikka saman lain 50 §:ssä mah-
dollistetaankin autoveron alenta-
minen erityisistä syistä, käytän-

nössä kuitenkin sellaisen invali-
din, jonka haitta-aste ja/tai auton-
hankinnan perusteet eivät lain 51 
§:n mukaisesti täyty, on erittäin 
vaikea saada tällaista ajoneuvon 
hankkimistukea. Kun em. auto-
verolain verohuojennuksia kos-
kevassa osassa useammassa koh-
dassa vaaditaan verohuojennuk-
sen saamisen edellytyksenä sitä, 
että auton hankinta on invalidil-
le hänen toimensa, työnsä tai am-
mattiin valmistumista varten ta-
pahtuvan opiskelun hoitamisek-
si olennaisen tarpeellinen, syntyy 
tilanne, joka selvästi syrjii niitä lii-
kuntarajoitteisia, jotka ovat työt-

tömiä työnhakijoita. Kun joukko-
liikennettä on varsinkin syrjäseu-
duilla entisestään karsittu ja sa-
malla työvoimatoimistojen ja Ke-
lan sivutoimipisteiden määrää on 
vähennetty, on selvää, että liikun-
tarajoitteisen työttömän on yhä 
vaikeampi käyttää näitä palveluja. 
Myös työnhakuun liittyvän liikku-
misen tulisi lain mukaan olla sel-
laista toimintaa, jota tulisi tukea 
autoverohuojennuksin.

Edellä olevan perusteella ja 
eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ään viitaten esitän asianomaisen 
ministerin vastattavaksi seuraa-
van kysymyksen:

Onko hallituksella suunnitelmia 
tarkentaa tai lieventää autovero-
lain verohuojennuksia koskevaa 
osaa siten, että myös ne liikunta-
vammaiset henkilöt, jotka ovat 
työttömiä työnhakijoita, voivat 
saada autoveron palautusta sil-
loin, kun auton hankinta on inva-
lidille työnhankkimisen tai työvoi-
matoimistossa asioimisen kannal-
ta olennaisen tarpeellinen?

Helsingissä 9 päivänä 
toukokuuta 2007
Raimo Vistbacka /ps 

Jyrki Kataisen vastaus:

Autoveron palauttamisesta vam-
maisuuden perusteella säädetään 
autoverolain 51 §:ssä, jonka mu-
kaan veronpalautuksen suuruus 
määräytyy invalidin haitta-asteen 
ja muiden laissa säädettyjen edel-
lytysten mukaan. Veronpalautuk-
seen on ensinnäkin oikeutettu sel-
lainen invalidi, jonka liikunta- tai 
näkövammasta aiheutuva pysy-
vä haitta-aste on vähintään 80 % 
ja jonka henkilökohtaiseen käyt-
töön auto tulee.

Jos henkilöllä ei ole vähintään 
80 %:n pysyvää liikunta- tai näkö-
vammaa, mutta hänen yleisinvali-
diteettinsa on pysyvästi vähintään 
60 %, tai hänellä on pysyvän 40 
%:n haitta-asteen aiheuttava ala-
raajavamma, edellytetään, että 
auton hankinta on hänelle olen-
naisen tarpeellinen hänen työn-
sä tai toimensa tai ammattiin val-
mistautumista varten tapahtuvan 
opiskelunsa hoitamiseksi.

Autoveron palauttaminen inva-
liditeetin perusteella on luonteel-
taan veronhuojennus. Sen perus-
teista on säädetty tarkoin laissa si-
ten kuin veroista edellytetään sää-
dettävän. Keskeiseksi ongelmak-
si veronpalautusjärjestelmässä on 
nähty sen kaavamaisuus. Järjestel-
män uudistamista on useissa yh-

Raimo Vistbackan kirjallinen kysymys:
Vammaisten henkilöiden autoveron palauttaminen

teyksissä esitetty siten, että auton 
hankinnan tukemisesta osana ve-
rotusjärjestelmää luovuttaisiin ja 
siirryttäisiin sosiaaliviranomaisten 
kautta myönnettävään suoran au-
tonhankinnan tukeen. Tällaisessa 
auton hankinnan tukijärjestel-
mässä voitaisiin verojärjestelmää 
paremmin ja joustavammin ottaa 
huomioon vammaisen henkilön ja 
hänen perheensä yksilölliset tar-
peet ja taloudellinen tilanne. Py-
rittäessä etenemään suoran tuki-
järjestelmän suuntaan ei veronpa-
lautuksen muuttamista ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena. On vali-
tettavaa, ettei järjestelmän muut-
tamiseksi ole ainakaan toistaisek-
si löydetty ratkaisua, joka tyydyt-
täisi kaikkia osapuolia.

Vammaispalveluja koskevan 
lainsäädännön uudistaminen on 
osa pääministeri Matti Vanhasen 
toisen hallituksen ohjelmaa. Työ on 
käynnissä sosiaali- ja terveysminis-
teriössä, jossa ollaan selvittämäs-
sä vammaispalvelulain uudistamis-
ta ja yhdistämistä kehitysvamma-
huoltoa koskevan lainsäädännön 
kanssa. Vaikka hallitusohjelmas-
sa ei ole mainintaa autoveronpa-
lautusjärjestelmän uudistamises-
ta, vammaislainsäädännön uudis-
tustyön yhteydessä voitaisiin arvi-
oida myös auton hankinnan tuen 
uudistamistarvetta.

Vaikka hallitus pitää tärkeänä si-
tä, että vammaisille pystytään tar-
joamaan mahdollisuus liikkumi-
seen myös kysymyksessä tarkoi-
tetun kaltaisissa tilanteissa, ei hal-
lituksella edellä mainituista syistä 
ole suunnitelmia ryhtyä toimenpi-
teisiin vammaisille myönnettävän 
autoveronpalautuksen edellytys-
ten muuttamiseksi. Asiaa on tar-
kasteltava vammaispalvelulain ko-
konaisuudistuksen yhteydessä.

Helsingissä 31 päivänä 
toukokuuta 2007
Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Rasismi on muotisana, kun puhu-
taan muualta muuttaneiden ih-
misten hyväksymisestä tai hyväk-
symättömyydestä. Rasismia esiin-
tyy kuitenkin jokapäiväisessä elä-
mässä, kun puhutaan vammaisten 
oikeuksista ja mahdollisuudes-
ta elää normaalia yhteiskuntaelä-
mää. Se näkyy siinä kuinka yhteis-
kunta, me, olemme valmiit mah-
dollistamaan sellaiset olosuhteet 
ettei voittamattomia esteitä olisi.

Pelkäänpä pahoin että, kun 
”Paras” hankkeen luomat ter-
veys ja sosiaalityön yhteistyöku-
viot vievät päätöksentekoa taas 
kauemmas tavallisesta ihmisestä, 
se tulee myöskin heikentämään 

vammaisten oikeuksia. Kunnalli-
sessa päätöksen teossa on tähän-
kin asti ollut piirteitä, joissa näitä 
oikeuksia on jouduttu hakemaan 
hallinto-oikeuksien kautta.

Yksi osoitus siitä on vammais-
ten kuljetuspalveluiden käyttö-
oikeus. Kyseessä on vammaiselle 
lain suoma ns. subjektiivinen oi-
keus. Kuitenkin useat kunnat ovat 
tätäkin oikeutta kiertäneet niin, 
että vammainen on joutunut mat-
kansa maksamaan itse ja jälkikä-
teen laskuttamaan kuntaa maksa-
mistaan kuluista. Tämä tietysti ra-
joittaa kuljetusten käyttöä, koska 
usein vähävaraisella vammaisella 
ei ole mahdollisuutta etukäteen 

maksaa varsinkin, kun kunnalta 
saattaa suoritusta joutua odotta-
maan jopa viikkoja. Selkeästi mm. 
hallinto-oikeus sekä eduskuntaky-
selyyn vastannut ministeri ovat ol-
leet sitä mieltä, ettei käytäntö ole 
lain hengen mukainen. Kuitenkaan 
ei asiaan ole tullut korjausta. Kun-
nat saavat jatkaa mielivaltaansa. 

Se on kuntien ja kunnallisten 
päätöksentekijöiden rasismia 
vammaisia kohtaan.

Rahojen niukkuus on useimmi-
ten syynä siihen, ettei kaikkia tar-
vittavia palveluja ole järjestetty.  
Olisi kuitenkin kohtuullista, ettei 
karsintaa suoritettaisi niissä pal-
veluissa joiden tarvitsijoiden ta-

savertaisuus ns. terveiden ihmis-
ten käytännön asioiden hoitami-
sessa vaarantuu. 

Vammaisellekin itsenäinen 
asuminen ja elämä on se paras ja 
myöskin yhteiskunnan kannal-
ta inhimillisin tapa hoitaa vam-
maisasiaa. Asuminen voi tapahtua 
mahdollisessa omassa asunnossa, 
mutta se voi olla sitä myöskin yh-
teiskunnallisesti tuetussa palve-
luasunnossa. Samalla riittävän ja 
ammattitaitoisen avustaja järjes-
telmän luominen niitä tarvitsevil-
le, olisi kunnille pitkän päälle pa-
ras ja taloudellisin vaihtoehto.

Ei kunnallisessakaan päätöksen 
teossa tarvitse aina odottaa lain 

määräystä. Laki tulee löytyä jokai-
sen inhimillisestä ajattelutavasta.

Eräs pohjanmaalla asuva MS-
tautia sairastava naisihminen kir-
joittaa kirjasessaan osuvasti ”Jo-
kaisessa ihmisessä on jotakin 
poikkeavaa. Toisilla poikkeavuus 
näkyy, toisilla taas ei.”

Ovatko vammaispalvelut vaa-
rassa, kysyy otsikko? Inhimillises-
ti ajatellen eivät saisi olla, mutta 
kun ”Paras” hankkeen myötä tul-
laan varmasti karsimaan säästöjen 
toivossa joitakin palveluja on pel-
ko aiheellinen.

Reijo Ojennus
Parkanosta

Ovatko vammaispalvelut vaarassa!
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Savolainen Pentti Oinonen on eh-
tinyt toimia Perussuomalaisten 
kansanedustajana ja puolueensa 
ensimmäisenä varapuheenjohta-
jana nyt muutaman kuukauden 
ja on jo herättänyt kansan parissa 
huomiota suorapuheisuudellaan 
ja poikkeuksellisella aktiivisuu-
dellaan eduskuntatyössä: poissa-
oloja ei tähän mennessä ole ker-
tynyt vielä yhtään. Uudeksi Eino 
Poutiaiseksikin tituleerattu Oino-
nen ei tunne herranpelkoa.

Miltä uusi työpaikka
nyt tuntuu?

- Ihan mukavasti tämä on läh-
tenyt käyntiin. Työpaikka on vä-
hän isompi ja sokkeloisempi kuin 
Rautavaaran kunnantalolla. Vas-
taanotto on ollut hyvä sekä ta-
lon että muiden edustajatoveri-
en puolesta.

Miltä ryhmä tuntuu?

- Ryhmä on tosi rautanen.

Keskustan puoluesihteeri Jarmo 
Korhonen ehdotti taannoin, että 
Keskustan ja Perussuomalaisten 
pitäisi yhdistyä.
Miten on, pitäisikö Keskustan liit-
tyä Perussuomalaisiin?

- Ensimmäisenä asiana voisi 
Korhonen ruveta pähkäilemään, 
miten Keskusta saisi peruttua Suo-
men EU:hun viemisensä. Tiedoksi 
Korhoselle että ennen vanhaan oli 
sanonta: ”Kynsi kasvaa kieleen jos 
höpöjä puhuu”. Kyllä se Korhosel-
takin oli vain huuli, kyllä puolue-
sihteeri tajuaa että meillä on aivan 
selkeästi eri arvot: suhtautuminen 
EU:hun, Natoon, ydinvoimakysy-
myksiin ja tavallisen kansan huo-
miointi ihan päällimmäisinä.

- Mielestäni pääministeri Mat-
ti Vanhasella olisi tarpeeksi työ-
tä katsoa ja vahtia sitä mitä hei-
dän oma puoluesihteerinsä suus-
taan ilmoille päästää, eikä kieltää 
ja rajoittaa ministerien puhe- ja 
mielipideoikeutta.

- Keskustan pitäisi puolueena 
muuttaa todella paljon linjaansa, 
että se kelpaisi meille. Perussuo-
malaisiin on siirtynyt paljon kan-
nattajakuntaa Keskustan riveistä, 
ja niin tulee myös jatkossa tapah-
tumaan yhä enenevässä määrin 

tulevissa kunnallis- ja eduskunta-
vaaleissa.

Mitä asioita olet itse ajanut?

- Unohdettu kansa on keskeisin 
asia omalla listallani: eläkeläiset, 
työttömät, lapsiperheet ja hoito-
alan työntekijät. Maaseudun elä-
vänä säilyttäminen on ollut mi-
nulle tärkeä asia myös.

Ruotsinkieliset saavat Suomes-
sa aina hallituspaikan automaat-
tisesti. Pitäisikö myös romaneil-
le ja saamelaisille taata oma hal-
lituspaikka?

- Asia tuli esille Savon Sanomi-
en toimittajan haastattelussa si-
vulauseena. En ehdottanut mois-
ta, vaan ihmettelin miksi ruotsin-
kielisillä pitää olla aina automaat-
tisesti hallituspaikka, kun Suomes-
sa on muitakin vähemmistöryhmiä 
joilla on oma kieli ja kulttuuri.

- Nyt kun Suomessa on pakko-
ruotsia opiskeltava koulussa, niin 
entä jos saamelaiset ja romanit-
kin vaatisivat samaa etuoikeutta? 
Mielestäni pakkoruotsi on ehdot-
tomasti saatava pois kouluista ja ti-
lalle esimerkiksi käytännön käden-
taitojen opetusta, josta nuorille on 
jotain hyötyä tulevaisuudessa.

- Useasti kuulee pakkoruotsin 
opiskelua perusteltavan myös sil-
lä, että ruotsi on yleissivistävä aine. 
Eivätkö sitten ne miljoonat suo-
malaiset ole sivistyneitä, jotka ei-
vät ruotsia puhu? Kysynpä vaan.

Millainen mies olet itse?

- Olen 55-vuotias perheellinen 
mies, jolla on neljä poikaa, kak-
si koiraa ja kissa. Harrastuksina 
metsästys, kalastus ja kitaransoit-

to. Tavallinen suomalainen mies, 
Perus-Pentti isolla P:llä.

Sinua on sanottu myös uudeksi 
Eino Poutiaiseksi. Miksi?

- Minä olen samanlainen pien-
ten ihmisten ja unohdetun kansan 
puolustaja. Eino huomioi kaikki 

Pentti Oinonen – unohdetun kansan puolesta

eikä hänellä ollut herranpelkoa 
kuten ei minullakaan. Olen yhtä 
helposti lähestyttävä ja hyvä kuun-
telija. Puheessa samanlaista savo-
laista huumorintajua ja rehevyyt-
tä. Kansanmiehiä molemmat.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Hannu Keränen

Kansanedustaja Pentti Oinonen on kansanmies, kuten Eino Poutiainen aikoinaan.

Pentti Juhani Oinonen
Syntynyt 11.6.1952 Kontiolahdella pienellä maanviljelystilalla 
kymmenlapsisen perheen keskimmäisenä. Nykyinen asuinpaik-
ka Rautavaara. Ammatteja koneistaja, hieroja ja tukihenkilö-
kouluttaja. Vaimo Anneli on ammatiltaan lähihoitaja. Neljä poi-
kaa: Marko, Pekka, Antti ja Jaakko.

Harrastukset metsästys, kalastus, kitaransoitto ja lauleskelu. 
Vaaliteemoja olivat maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen, 
hyvän peruspalvelun turvaaminen erityisesti vanhuksille, eläke-
läisten toimeentulon kohentaminen, työllisyyden parantaminen 
ja työikäisten toimeentulon turvaaminen, lapsilisien kohentami-
nen, eriarvoisuuden poistaminen, arvonlisäveron alentaminen, 
työpaikkojen varmistaminen nuorille, kotimaisen polttoaineen 
suosiminen ja EU:n vastustaminen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kansanedustaja, puolu-
een ensimmäinen varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon piirin pu-
heenjohtaja, puoluevaltuuston jäsen. Maa- ja metsätalousvalio-
kunnan jäsen, talousvaliokunnan varajäsen. Rautavaaran kun-
nanvaltuuston, kunnanhallituksen, Perusturvalautakunnan jäsen. 
Rautavaaran seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja seurakun-
nan irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastaja.

Lähteet:
www.penttioinonen.net

www.eduskunta.fi 

Fakta:
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Vammaisten Tiedotus- ja edunval-
vonta ry juhlisti 10-vuotista taival-
taan 15.7. Kauhavan Vuorijärvellä 
pidetyssä juhlassa.

Vammaisten  Tiedotus-  ja 
edunvalvonta ry on perustettu 
16.9.1997 ja yhdistys on rekisteröi-
ty koko Suomeen. Yhdistys ei ole 
ns. perinteinen diagnoosi-pohjai-
nen yhdistys, vaan yhdistykseem-
me kuuluu erilaisten vammaisryh-
mien jäseniä, kuten näkövammai-
sia, liikuntavammaisia, kehitys-
vammaisia ja erilaisista mielenter-
veysongelmista kärsiviä. Kaikkien 
eri vammaisryhmien jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan yhdistyksen 
toimintaan.

Toimintamme perustuu vapaa-
ehtoisuuteen ja haluun toimia 
vammaisten ihmisten elinolojen 
parantamiseksi. Yhdistyksemme 
auttaa erilaisten hakemusten, va-
litusten ja kanteluiden teossa sekä 
toimimme myös vammaisen hen-
kilön tukena asioitaessa eri viran-
omaistahojen kanssa.

Yhdistyksellä toimii tukihenki-
löitä eri puolilla Suomea. Vertais-
tuki onkin koettu tärkeäksi toi-
mintamuodoksi. Vammautunut 
henkilö tarvitsee usein ulkopuo-
lista kuulijaa, jolle on kenties hel-
pompi kertoa ongelmistaan kuin 
lähiomaisille.

Puhelinneuvonta vammaispal-
velujen hakemisesta ja lain sovel-
tamisesta on myös ahkerasti käy-
tetty palvelumuoto.

Vamma vaatii
monenlaista sopeutumista

Juuri vammautunut tai sairastunut 
henkilö joutuu tilanteeseen jossa 
elämä menee usein ns. ”uusiksi”. 
Toisaalta häneltä vaaditaan so-
peutumista vammaansa ja toisaal-
ta hän joutuu keskelle byrokratian 
viidakkoa, jossa hänen tulisi olla 
tietoinen hänelle kuuluvista pal-
veluista ja niiden hakemisesta. 

Usein vammautunut henkilö 
joutuu olemaan itselleen lääkä-
ri, fysioterapeutti, psykologi ja so-
siaalivirkailija. Monesti tämä eri 
aloihin perehtyminen vie kohtuut-
tomasti voimavaroja eikä vam-
mautunut jaksa pitää puoliaan by-

rokratian rattaissa. Liian harvoin 
kuntien neuvontavastuu asioissa 
täyttyy ja vammaisen on itse osat-
tava hakea apua. Tällöin kuvaan 
astuvat erilaisten yhdistysten an-
tamat palvelut ja neuvonta.

Raimo Vistbackan mielestä
laillisuusvalvonta  
viranomaisten taholta
on saatava ajan tasalle

- Oikeusasiamiehen 2005 vuon-
na antamassa kannanotossa to-
detaan, että nykyinen järjestel-
mä ei tarjoa tehokasta ja katta-
vaa oikeussuojakeinoa perusoi-
keusloukkausten hyvittämiseen. 
Omalta osaltani olen kannatta-
massa hyvitysjärjestelmää tilan-
teisiin, joissa vammaispalvelu jää 
kokonaan saamatta tai viivästyy 
kohtuuttomasti, vaikka siihen on 
laissa säädetty oikeus, toteaa kan-
sanedustaja Raimo Vistbacka.

Raimo Vistbacka piti puhees-
saan myös tärkeänä sitä, että vam-

maisneuvostojen asemaa on tuet-
tava heidän seurantatyössään si-
ten, että vammaiset voisivat elää 
tasa-arvoista elämää muiden kun-
talaisten tavoin.

- Vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskevilla laeilla on hy-
vää tarkoittava sisältö, mutta 
koska oikeuksia ei ole määritel-
ty kuntia velvoittaviksi, eivät ne 
tahdo käytännössä toteutua, pa-
heksuu Raimo Vistbacka.

Erilaiset vammaisjärjestöt jou-
tuvat jatkuvasti tilanteisiin, joissa 
vammaisiin henkilöihin kohdistu-
va syrjintä ja oikeuksien valvonta 
työllistävät valitusten ja kantelui-
den muodossa kohtuuttomasti jär-
jestöjen edunvalvontatyötä. Kunti-
en tiukentunut talous heijastuu lii-
an usein vammaisten palveluiden 
karsimisena sekä omaishoidon tu-
en saamisen vaikeutumisena.

Omaishoidontuesta  annetun 
lain hyvää tarkoittava alimman 
omaishoidontuen määrän mää-
rittely on työllistänyt Vammais-

ten Tiedotus- ja edunvalvonta ry:
tä. Monet aikaisemmin enemmän 
kuin alinta tukea saaneet ovat uu-
den lain myötä saaneetkin nyt 
vain vähimmäismäärän tukea tai 
pahimmassa tapauksessa pudon-
neet kokonaan pois omaishoidon 
tuen piiristä.

Vaikeavammaisille tarkoitettu 
tärkein tukimuoto
on henkilökohtainen avustaja

- On oikein pyrkiä siihen, et-
tä vammaisilla ja myös vaikea-
vammaisilla olisi ihmisarvoinen 
ja mahdollisimman vapaa elä-
mä. Käytännössä tämä vaatii mo-
nen vammaisen kohdalla sitä, että 
heillä on riittävät avustajapalvelut 
käytössään työssä, kotona ja har-
rastuksissa. Nykyinen lainsäädän-
tö ei kuitenkaan turvaa vaikea-
vammaisten oikeuksia tässä suh-
teessa, toteaa Raimo Vistbacka.

Raimo Vistbackan mukaan oi-
kea ratkaisu henkilökohtainen 

Vammaisten Tiedotus- ja edunvalvonta ry:n
10-vuotisjuhla Kauhavalla

avustaja- palvelussa on sen saat-
taminen subjektiiviseksi eli vel-
voittavaksi oikeudeksi. Se on yk-
si nykyisen lainsäädännön merkit-
tävimpiä uudistustarpeita. Vanha-
sen toisen hallituksen ohjelmassa 
asiasta todetaan, että ”Kehite-
tään vammaisten henkilökohtais-
ta avustaja-järjestelmää vaiheit-
tain.” Tämä ei vielä kuitenkaan 
lupaa mitään todellista konkreet-
tista parannusta asiaan.

Vistbackan mukaan vammais-
ten subjektiivisia oikeuksia voi-
daan toteuttaa ilman kansalaisten 
verotaakan kasvattamista. Hänen 
mukaansa on pelkästään arvos-
tuskysymys, mihin rahat halutaan 
käyttää; käytetäänkö niitä vaikea-
vammaisten parempaan palve-
luun vai pidetäänkö tärkeämpä-
nä muita elitistisiä rahareikiä.

Työtä edunvalvonnassa vielä 
seuraavaksikin kymmeneksi 
vuodeksi.. 

Vammaisten Tiedotus- ja edunval-
vonta ry on kuluneen kymmen-
vuotisen taipaleensa aikana aut-
tanut monia vammaisia henkilöitä 
saamaan heille lain mukaan kuu-
luvia palveluita. Tie ei aina ole ol-
lut helppo ja monien henkilöiden 
kohdalla on jouduttu vuosia kes-
tävään oikeustaistoon. Lannistu-
matta olemme kuitenkin ajaneet 
asioita eteenpäin ja saaneet moni-
en henkilöiden kohdalla asian on-
nelliseen päätökseen. Paras palk-
kio tekemästämme työstä on se, 
että asiakas on saanut myöntei-
sen päätöksen vuosia kestänee-
seen epävarmaan ja stressaavaan 
tilanteeseensa. 

Vammaisten Tiedotus- ja edun-
valvonta ry haluaa vielä kerran 
kiittää juhlapuhujaamme kan-
sanedustaja Raimo Vistbackaa, 
hänen pyyteettömästä ja ansiok-
kaasta työstään vammaisten oike-
uksien toteuttamisessa.

Vammaisten Tiedotus-
ja edunvalvonta ry 
Sari Äkkinen
Puheenjohtaja

Kuvassa vasemmalta lukien: Sari Äkkinen, Antero Vuorijärvi Vuorijärven Taimistolta 
(hän antoi paikan ilmaiseksi yhdistyksemme käyttöön sekä sponsoroi yhdistystämme 
viheristutuksella jota kuvassa ojennetaan Raimolle kiitokseksi) sekä Raimo Vistbacka.
Edessä Minka Ylimys Seinäjoelta. 

Rautavaaran Metsäkartanossa
torstaina 30.8.2007

Yleisötilaisuus alkaa klo 19.00 Metsäkartanolla
• Kansanedustajat tavattavissa

• mahdollisuus saunomiseen
• pientä naposteltavaa

PerusSuomalaisten 
eduskuntaryhmän kesäkokous
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Johdanto:

Lyhyt (toivottavasti ei kuitenkaan 
epätoivoinen?) yritys vastata ken-
tältä kuuluneisiin tiedusteluihin, 
mitä haittaa Suomelle koituu siitä, 
että EU:n suuret jäsenmaat rikko-
vat yhteisesti tehtyjä sopimuksia. 
Tässä yhteydessä tiedustelut kos-
kevat lähinnä EU:ssa sovittua ns. 
budjettikuria, jonka rikkomises-
sa varsinkin suurimmat jäsenmaat 
Saksa (jo aikaisemmin) ja Ranska 
(erityisesti nyt, kun Sarkozy presi-
dentiksi valittuaan ilmoitti (miten 
tuleekaan mieleen Suomen päämi-
nisterin ”ilmoitus” siitä, että EU:
n perustuslain hyväksymisestä ei 
järjestetä kansanäänestystä!), että 
Ranska ei aio sitä noudattaa) ovat 
aivan erityisesti ansioituneet.

Joskus hamassa nuoruudessa-
ni 1950-luvun Turun Lyseossa äi-
dinkielen opettaja varoitti siitä, 
että kouluainetta ei saa aloittaa 
lauseella ”Jo muinaiset rooma-
laiset...” - Tässä asiayhteydessä 
se kuitenkin on mitä suurimmas-
sa määrin ja nimenomaan asiaan 
kuuluva ja sen ytimeen osuva ava-
us. Tämä seuraavista syistä.

Varmasti (lähes) koko ns. län-
tisessä maailmassa noudatetaan 
vanhaa roomalaisten luomaa laki- 
ja oikeusjärjestelmää, roomalais-
ta oikeutta, ius romanaa. Yksi sen 
perustavia lähtökohtia oli ”pacta 
sunt servanda” eli ”sopimukset on 
pidettävä”-periaate. Luteeruksen 
tavoin kysyn: ”Mitä se on?” Vas-
taan siihen seuraavasti.

Sopimus, contractus, on kah-
den (tai useamman) osapuolen 
välinen oikeustoimi, joka syntyy 
siten, että osapuolet hyväksyvät 
toiselta (tai toisilta) tulleen tar-
jouksen. Sopimuksen tarkoituk-
sena on osapuolten velvoittautu-
minen siinä sovitun asian suorit-
tamiseen/ tekemiseen, tai suorit-
tamatta/tekemättä jättämiseen. 
Sopimus voi olla unilateraalinen, 
eli sitoa vain toista osapuolta nou-
dattamaan sitä (jossa tapaukses-
sa sopimuksen ehdot sanellut osa-
kas voi yksipuolisesti muuttaa si-
tä tai sanoa sen irti), mutta myös 
bilateraalinen (EU:n yhteydes-
sä luonnollisesti ”multilateraali-
nen”, kaikkia koskeva ja sitova, 
koska osapuolia on jo (paljon!) 
enemmän kuin kaksi - joskin täs-
sä EU:n ”multilateraalisuudessa-
kin” on jo tähän mennessä, ilman 
suurten jäsenmaiden omavaltai-
suuksia, aivan liiankin kanssa, ns. 
aisan yli potkimisia!), jolloin sopi-
muksen muuttamiseen tarvitaan 
osapuolten (ENNEN sopimuksen 
muuttamista!) koskeva yksimie-
lisyys. Jos toinen sanoo sen yksi-
puolisesti irti neuvottelematta toi-
sen sopijan kanssa, hän syyllistyy 
sopimusrikkomukseen - ja juuri 
TÄSSÄ on asian ydin!

Wienissä 1969 pidetyssä kan-
sainvälisessä kongressissa päätet-
tiin sopimuksen pidettävyydes-

tä (eli ”pacta sunt servanda”-pe-
riaatteesta), että se vahvistetaan 
myös Kansainvälisen oikeuden 
osalta valtiosopimusoikeutta kos-
kevaksi vahvaksi periaatteeksi.

Tässä vastaukseni
1. kysymykseen ”mitä se on?”

Mielestäni tässä olisi jo aivan riittä-
vä vastaus siihen, mitä haittaa Suo-
melle seuraa siitä, että suuret jä-
senmaat polkevat sopimuksia, mut-
ta jatkan tästä vielä eteenpäin.

Edellä puhuttiin ”uni-, bi- ja 
multilateraalisista” sopimuksista. 

Entäpä jos budjettikurisopimus 
olikin Saksan (joka muistaakse-
ni oli ensimmäinen sitä julkisesti 
vaatimaan ryhtynyt valtio) tahol-
ta unilateraalinen - eli tässä tapa-
uksessa koskisi vain sitä itseään, 
niin kauan kuin se sille sopii? Täl-
laisia sopimuksia on solmittu ai-
kaisemminkin - vahvemman eh-
doilla. Muut jäsenvaltiot olisivat 
kuitenkin tällaisen avoimesti uni-
lateraalisen sopimuksen hyväksy-
essään käyttäytyneet vähintään-
kin harkitsemattomasti, ainakin 
naiivin hyväuskoisesti (bona fi-
de), ja pahimmillaan suorastaan 
jopa anteeksiantamattoman ajat-
telemattomasti ja typerästi.

Bilateraalisopimuksiakin on 
solmittu aikaisemmin Euroopan 
historian kuluessa, jopa globaa-
litason multilateraalisopimuksia 
(Kansainliitto ja YK) mutta kui-
tenkin (joskus vain yhden, toisi-
naan monenkin osapuolen tahol-
ta) siinä vilpillisessä mielessä, et-
tä ”rikonpa sitä heti - tarpeen niin 
vaatiessa”. Jos budjettikurisopi-
mus olisi myös tällainen multilate-
raalisopimus, olisivat EU:n muut 
jäsenvaltiot tulleet petetyiksi jo 
Saksan sopimusrikkomuksen tul-
tua ilmi (miten jäsenvaltiot puo-
lestaan suhtautuivat Sarkozyn ”il-
moitukseen”, kehotan katsomaan 
(vaikkapa) HS:n ja Turun Sano-
mien pääkirjoituksia ja asiaa kos-
kevia sisäsivujen artikkeleita ma 
25.06!). - Väitän, että myös po. 
sopimus on ollut alun alkaenkin 
multilateraalinen, ja sopimusrik-
komus ilmenee seuraavassa.

Roomalaisesta oikeudesta pe-
riytyy myös käsite ”sopimussak-
ko”, ”poena conventionalis”. Tä-
mä tarkoittaa lyhyesti seuraavaa: 
sopimussakko on varallisuussuo-
ritus, joka sopimusta rikkoneen 
osapuolen on maksettava toiselle 
(velvoitteestaan huolehtineelle) 
osapuolelle omalta osaltaan täyt-
tämättä jättäneen velvoitteensa 
vuoksi. Tämä käsitetään (yleen-
sä) painostuskeinoksi sopimuk-
sen täyttämiseen ja korvauksek-
si toiselle aiheutuneesta vahingos-
ta. Kun lasketaan yhteen budjet-
tikurisopimuksen multilateraali-

suus ja sopimussakkomenettely, ei 
voida päätyä kuin yhteen ainoaan 
johtopäätökseen.

Jos em. sopimus olisi unilate-
raalinen, ei olisi mitään ongel-
maa, koska sen puitteissa toinen 
(eli vahvempi) osapuoli voi teh-
dä mitä haluaa. Tällöin on yhtä 
selvää, että vahvempi osapuoli 
voi milloin tahansa syyttää toista 
osapuolta sopimusrikkomukses-
ta, jos tämä sellaiseen syyllistyy. 
Tilanne muuttuu kuitenkin täy-
sin, jos sopimus EI ole unilateraa-
linen. Tällöin rikkojaosapuoli an-
taa pois oikeutensa syyttää muita 
osapuolia sopimusrikkomuksesta, 
koska on ITSE alun alkaen sel-
laiseen syyllistynyt. - Mitä näistä 
väitteistä seuraa? 

Saksa rikkoi sopimusta, eli me-
netti näin ollen oikeutensa vaatia 
muilta sopimussakkoa - jonka se 
kuitenkin teki ainakin Portuga-
lin, Kreikan ja Latvian suhteen 
(en jaksa muistaa, montako maata 
kaiken kaikkiaan oli ”syytelistal-
la”!). Ikään kuin tässä ei vielä oli-
si ollut kyllin, katsottakoon HS ti 
1007 taloussivua B3, jossa Saksan 
(tämä ERITYISESTI huomatta-
koon!) talousministeri Steinbrück 
ottaa kantaa Sarkozyn ”ilmoituk-
seen” todeten, että ”’Ei ole mi-
tään syytä luopua sitoumukses-
ta, jonka teimme.’” Niinpä ”Isolla 
Maalla” on kolmekin kyseenalais-
ta 1-mitalisijaa: (a) se oli ensim-
mäinen maa vaatimassa budjet-
tikurisopimusta, (b) samoin ran-
kaisemassa sopimuksen kriteerejä 
täyttämättömiä maita, ja vielä (c) 

torumassa Ranskaa ”yhteisistä si-
toumuksista luopumisesta”!

Eikö edellä esitetty jo riittäne 
sen osoittamiseen, että Suomi on 
tässä pelissä peräti outo ja ulko-
puolinen tekijä, joka vain tekee 
kuten (yhteisesti!) sovitaan, vaik-
ka muut sopimusta miten tahan-
sa rikkoisivatkin - eli Suomi on ai-
van väärässä seurassa? Tästä vielä 
lyhyt kommentti.

Tarkoitukseni ei suinkaan ole 
erityisesti moittia Saksaa tai Rans-
kaa vaan pyrkiä osoittamaan, mis-
sä olemme - ja mihin olemme jou-
tumassa! Turun Sanomien mieli-
pidesivulla kirjoitti ”Kirjoittaja-
vieras” Hannu Tuominen su 1507 
seuraavaa. Jo otsikko ”Ovatko 
suomalaiset liian rehellisiä?” kiin-
nitti huomioni. Jatkossa ”Rehelli-
syys maan perii, sanoo kansanvii-
sautemme. Rehellisyys onkin suo-
malainen perushyve. Joskus si-
nisilmäisyytemme kääntyy mei-
tä vastaan”, ja edelleen ”[tietyissä 
tilanteissa] pitäisi hälytyskello-
jen soida ja varoitusvalojen vilk-
kua [kun suomalaista rehellisyyttä 
käytetään hyväksi]”. - Isänmaam-
me päättäjät tuntuvat olevan sekä 
kuuroja että sokeita, kun eivät näi-
tä asioita noteeraa - tai sitten ei-
vät vain VÄLITÄ kaikista varoi-
tusmerkeistä, joita jo on kyllin!

MIKSI koko tämä edellinen 
tarina? Siihen täytyy taas 
vastata tyyliin ”Mitä se on?”

Englantilainen filosofi Thomas 
Hobbes julkaisi 1651 käänteente-
kevän valtiofilosofisen teoksen-
sa ”Leviathan” (1999 suomenta-
nut Tuomo Aho, ”Leviathan, eli 
Kirkollisen ja valtiollisen yhteis-
kunnan aines, muoto ja valta”). 
Siinä hän kuvasi, miten ihmis-
kunnan ”luonnontilassa” on val-
linnut viidakon laki eli vahvem-
man oikeus: ei ole olemassakaan 
mitään sopimuksia, sitoumuksia, 
lupauksia tai muita vastaavia. Jo-
kainen elää minkä kynnelle kyke-
nee ja pitää huolen omastaan, il-
man vähintäkään velvoitetta ke-
tään muuta (kuin korkeintaan 
jälkikasvuaan) kohtaan. Tällai-
nen elämä on kuitenkin Hobbe-
sin omien sanojen mukaan ”raa-
ka, väkivaltainen, julma ja lyhyt”. 
Siksi ihmiset luovuttavat vallan 
yhdelle yksilölle, jota siitä alkaen 
kutsutaan ”suvereeniksi”. Tämä 
valinta takaa sen, että sopimuk-
set pidetään, ja elämä lakkaa ole-
masta sellaista, jollaiseksi Hob-
bes sen luonnontilassa kuvaa. On 
saavutettu jonkinlainen takuu ja 
turvallisuus sen suhteen, että voi-
daan luottaa kanssaihmisiin ja 
kansalaisyhteiskunnan yleiseen 
järjestykseen. Tämä kaikki nou-
dattaa myös rousseaulaisen sopi-
musteorian periaatteita.

MITÄ (pahimmillaan!) voi seu-
rata siitä, että sopimuksista ei pi-
detä kiinni? - Lankeamme UU-

DELLEEN tämän viidakon lain 
alaisuuteen, jossa ”minä olen mi-
nä ja te muut saatte tulla toimeen 
miten kykenette”. Kuka ja mikä 
silloin takaa, että järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta pysyy pystys-
sä ja toimii jäsenistään ja heidän 
turvallisuudestaan huolta pitäen?  
- Jätän kysymyksen avoimeksi, ja 
odotan vastausta niiltä, jotka puo-
lestaan kysyvät minulta, mitä va-
hinkoa seuraa siitä, että EU:n isot 
maat nyt tekevät kuten haluavat. 
Oletan että hekin tuntevat ”mal-
lioppimisen” käsitteen. Yhdelle 
kysyjälle jo vastasin henkilökoh-
taisesti, että jos isot maat jättävät 
sopimukset pitämättä, niin VAR-
MUUDELLA muut alkavat pikku 
hiljaa seurata perässä. Unohdin li-
sätä sen, että tämä koskee myös 
yhden kansallisvaltion SISÄISTÄ 
tilannetta: jos vallanpitäjät omilla 
päätöksillään osoittavat, että maan 
perustuslakia(kaan!) ei tarvitse 
noudattaa, kansalaiset kyllä ”malli-
oppivat” sen, että eihän MEIDÄN-
KÄÄN tarvitse mitään rajoittavia 
sääntöjä, lakeja ja asetuksia nou-
dattaa - antaa palaa vaan!

Seuraukset ovatkin sitten 
mitä ovatkaan...

Tähän samaan esseeseen voisi 
vielä lisätä saman verran tekstiä 
kuin siinä jo nyt on, jos ottaisi tar-
kastelun kohteeksi myös Suomi-
Venäjä-valtiosopimuksen, Suo-
men NATO-jäsenyyden, Saravii-
dan ja Hannikaisen huomautuk-
set siitä ja vielä Venäjän duuman 
ylähuoneen korkea-arvoisen so-
tilasedustajan sekä Moskovan 
Carnegie-instituutin edustajan 
tätä asiakokonaisuutta koskevat 
mielipiteet YNNÄ Suomen kor-
keimman johdon (edellä esitetyn 
valossa aivan käsittämättömän 
välinpitämättömän ylimielisen, 
uuden ulkoministerin Ilkka Ka-
nervan rohkeaa esiintymistä mo-
lemmissa tapauksissa, lukuunot-
tamatta!), mutta jätän tämän asi-
an yksityiskohtaisemman käsitte-
lyn toiseen kertaan.

Päätän oman näkemykseni to-
teamalla, että Suomelle on ol-
lut suuri vahinko menettää Keijo 
Korhonen Arizonaan, Ilkka Ha-
kalehto eläkkeelle, Esko Seppä-
nen uupumukseen (eräs nimel-
tä mainitsematon turkulaisjuris-
ti, aiemmin tulisieluinen EU-krii-
tikko, samoin: ei jaksa enää!). He 
- toki vielä usean muun ohella! - 
yrittivät aikansa. mutta sitten - sa-
pienti sat: ”viisaalle kylliksi”. Kun 
tyhmyys ja ajattelemattomuus on 
niin läpitunkematonta kuin se tä-
män päivän Suomessa näyttää 
olevan, niin antaa olla sitten...

Henkilökohtaisesti en ole vie-
lä antanut periksi; kun joku pys-
tyy osoittamaan argumentoinnis-
sani jonkin epäjohdonmukaisuu-
den tai loogisen virheen, ajattelen 
asiaa uudelleen!

Manu J. Vuorio
Valtiotieteiden
tohtori Sopimuksista  

ja sopimusteoriasta
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Kokoomuksen vaalilupaus hoitaji-
en palkankorotuksesta alkaa olla 
jo niin vanha vitsi, ettei se enää oi-
keastaan naurata. Kokoomukses-
sa kiistelläänkin, luvattiinko koro-
tusta edes ollenkaan ja jos luvat-
tiin, niin mitä ja kuka lupasi? Ky-
symyshän on hupainen jo siksikin, 
että hoitajien suurimman ammat-
tiliiton puheenjohtaja on kokoo-
mussävytteinen henkilö. Eli yksi 
vaatii, toinen lupaa ja kolmas kiis-
tää. Kokoomuksen pohdinnoista 
tulee väistämättä mieleen laulun-
tapainen ”kuka, mitä, häh?”

Minusta on käsittämätöntä, että 
oikeasta työstä ei makseta palk-
kaa. Sairaanhoitajatyökaverini 
kyselikin sarkastisesti tuumail-
len, että onko hänessä joku vika 
kun hän haluaa työstänsä palk-
kaa. Hyvät hyssälät sentään, taak-
se ovat jääneet ne ajat (jos niitä 
oli ollenkaan) kun sairaanhoita-
jaa elätti kutsumus. Kutsumus ei 
ainakaan ruokakassia maksa. Hoi-
tajien palkkaus Suomessa on kes-

kimäärin 84% OECD –maiden 
palkasta. Siihen kun lisätään eri 
maitten palkkavariaatiot, erilai-
set työolosuhteet ja suomalaisen 
hoitajan äärimmäisen kova ja ha-
luttu ammattitaito, voi vain tode-
ta ammattihenkilöstön katoavan 
maasta helpostikin. Silloin viimei-
nen lähtijä sammuttaa valot?

Miten hoitajavaje voi olla en-
sinnäkään mahdollista? Ei kenel-
lekään opetusministeriössä pi-
täisi olla hämärän peitossa Suo-
men sairaaloitten ja sairaansijojen 
määrä, työllisten hoitajien ikäja-
kauma ja ammatillisten koulutus-
paikkojen määrä. Jos nämä ovat 
kunnossa, niin kuin otaksun, valu-
vika on jossain muualla. Toki tu-
levaisuuden ennustaminen on yh-
tä hankalaa kuin ennenkin. Hoi-
tajia siirtyy muihin ammatteihin, 
jää kotiin hoitamaan lapsia, jne… 
Vaan taas nämäkin polut johtavat 
samoille lähtökohdille – miksi 
hoitotyöstä irtaannutaan niin et-
tä hoitajapula on Suomessa tosi-

asia? Hoitoalan koulutukseen on 
tulijoita kuitenkin huomattavas-
ti enemmän kuin mitä koulutuk-
seen pääsee, onhan se yksi suosi-
tuimpia koulutusaloja.

Menneissä eduskuntavaaleissa 
joku vaalikone tiedusteli, pitäisikö 
poliisien valtaa lisätä. Vastasin sii-
hen, ettei poliisien valtaa vaan po-
liiseja. Samoin näen tilanteen sai-
raanhoitajien osalta, ennen kuin 
siirretään työtehtäviä lääkäreil-
tä hoitajille, niin lisätään sairaan-
hoitajien määrää eri hoitoasteissa 
ja lopetetaan turhat määräaikai-
set työsopimukset. Sama koskee 
myös lähihoitajia, joiden koulu-
tuksen ja ammattitaidon olen ko-
kenut Suomessa erittäin kovata-
soiseksi. Ei kai kukaan tosissaan 
toivo, että hoitajan koulutus muu-
tetaan puolen vuoden kenttälot-
takurssiksi. Kyllä pitkä ja korkea-
tasoinen koulutus on huomioita-
va myös palkassa, samoin kuin 
vastuullinen työ. Ruoho ei ehkä 
pelkästään näytä vihreämmältä 

aidan takana, vaan on oikeasti-
kin sitä. Saman palkan voi saada 
huomattavasti ”helpomminkin”, 
vähemmillä stressitekijöillä, jos 
nämä tekijät ovat päivänselvää 
pässinlihaa eli esimerkiksi alimi-
toitetut henkilöstöresurssit tai yk-
sityisen sektorin maksama parem-
pi palkka. Miksipä suotta päätään 
seinään hakkaa. Mutta onko meil-
lä varaa antaa terveydenhuoltom-
me yksityistyä?

Me hoitajat olemme kuiten-
kin joskus liian kilttejä ja teemme 
työtä suorastaan talkoilla, joskin 
meillä teetetään myös töitä tal-
koilla ja silloin ovat kovemmat ot-
teet tarpeen. Tampereen kaupun-
ki joutui taipumaan Koukkunie-
men vanhainkodista tehdyn kan-
telun edessä ja lisäsi eriasteisten 
hoitajien vakituisia vakansseja he-
ti rutkasti. Ihmettelen aina vaan ja 
uudestaan, että kunnat ja kaupun-
git tekevät sosiaali- ja terveyden-
huollossa vuosi toisensa jälkeen 
alimitoitettuja budjetteja, jot-

Pirkko Mattila
3. varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset
MuhosHoitajapula Suomessa 

- viimeinen lähtijä sammuttaa valot?
ka eivät oikeastaan johda mihin-
kään. Budjettien alimitoitus on ta-
vallaan budjettien summien peit-
telyä. Kannatan edelleenkin eri-
koissairaanhoidon menojen siir-
tämistä valtion kustannettavaksi. 

Julkisessakin keskustelussa on 
väläytelty jo kovempien työtais-
telujen mahdollisuutta. Näppi-
tuntumani kentältä on, etteivät 
hoitajat ollenkaan toivo lakkoa. 
Miksipä ihmeessä kukaan sellais-
ta toivoisi! Mutta ymmärrän kyl-
lä senkin, että kun aikansa puli-
veivataan, niin valmentautuu sii-
nä lakkoon kilteinkin sisar hento. 
Jos ei hyvällä, niin kovalla sitten. 
Mutta voi tuntua halventavalta, 
ettei oikeuttansa saa muuta kuin 
taistelemalla.

Hoitotyötä ei tehdä urakkapal-
kalla, vaan rautaisella ammattitai-
dolla ja suurella sydämellä. Netti-
klinikat voivat olla tukena, neu-
vona ja tiedotusvälineenä todella 
hyviä, mutta inhimillistä koske-
tusta ne eivät ikinä korvaa.

PerusS Naisten vuosikokous!
 

Naisten 100-vuotisen äänioikeuden juhlavuoden kunniaksi pidämme 
vuosikokouksen 18.-19.8.2007 klo 14.00, Hämeenlinnassa, kylpylä-ho-
telli Aulangolla.

Kokouksessa käsittelemme sääntöjen määräämät asiat. Mukana on 
mm. kansanedustaja, puolueen pj. Timo Soini. Lisäksi koulutusta, jois-
ta huolehtivat kansanedustaja, psykologi Pertti Virtanen (naisen mi-
nuudesta  ja itsetunnosta politiikassa) ja naisjärjestön pj. Marja-Lee-
na- Leppänen (järjestötietoutta).

Bussit nrot 2 ja 13 linja-autoasemalta, rautatieaseman kautta Aulan-
golle n. viidessä minuutissa.

KOKOUSPAKETTI (80 euroa) sisältää yöpymisen 2 h huoneissa, 
hotelliaamiaisen, kylpyläosaston vapaan käytön, ohjatun aamujumpan 
sekä aterian naisjärjestön toimesta.

Vielä ehtii! Nopeat ilmoittautumiset Marjolle, puh. 0207 430 802 tai 
040-0917 351.

Perussuomalaiset Naiset ry
 
Marja-Leena Leppänen Marjo Pihlman Iiris Peltomaa
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja sihteeri

Linja-autot 
Hämeenlinnasta 

Aulangolle
Bussi nro 2
- linja-autoasemalta
 jokaisen tunnin 45. minuutti
- rautatieasemalta
 jokaisen tunnin 48. minuutti
 
Bussi nro 13
- linja-autoasemalta
 jokaisen tunnin 10. minuutti
- rautatieasemalta
 jokaisen tunnin 13. minuutti

Tämän kuun limbo ei ole keskus-
tan puoluesihteeri Jarmo Korho-
sen ehdotus Keskustan ja Perus-
suomalaisten yhdistämisestä. Se 
kuuluu osastoon ”Mätäkuun jutut” 
- sitten kun sellaisen perustan.

Kuukauden Limbon ansaitsee 
Keskisuomalaisen 21.7.07 otsikol-
la ”Oi aikoja, oi markkoja” julkai-
sema tilasto, joka osoitti hintojen 
pysyneen euroaikana entisellään 
tai jopa laskeneen.

Yleisenä mielikuvana kansalai-
silla on kuitenkin, että vain rahan 
nimi muuttui, lukuarvo pysyi en-

tisellään. Kahvin sai markalla, nyt 
eurolla. Tai jos jäätelötötteröstä 
olisi 2002 pyydetty 15 markkaa, ei 
kioskeilla varmaankaan olisi ollut 
jonoja. Myyjä olisi saanut syödä 
itse varhaisperunansakin, jos oli-
si pyytänyt niistä 60 markkaa pie-
neltä kapalta.

Ainakin pummit saavat olla kii-
tollisia eurolle: ennen pyydetyn 
markan sijasta voi nyt silmää rä-
päyttämättä pyytää euroa. Muu-
tama vuosi sitten olisi viiden mar-
kan pyytäjää katseltu kauhistu-
neena pitkin nenänvartta.

Mitä tuo tilasto kertoikaan vuo-
den 1997 hintatasosta - siinähän 
markkahinnat oli muutettu eu-
roiksi; muutetaan takaisin mar-
koiksi: Reikäleipä reilut 17 mark-
kaa! Olikohan noin? Kananmunat 
12 markkaa kilo!????? Linja-auto-
matka 200 km 130 markkaa, sama 
junalla rapiat 110 markkaa. Ei kai 
sitä linja-autoa tai junaa tarvinnut 
omaksi ostaa, ainakaan 1997?

Limbon juuret löytyvät pienel-
lä tekstillä tilaston yläreunasta: 
”Hinta muunnettu markoista ny-
kyeuroiksi rahanarvokertoimella”. 

 Kuukauden limbo 
Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Mutta tuo rahanarvokerroinhan si-
sältää hintojen nousun! Tilasto siis 
osoittaa, että hinnat eivät ole nous-
seet enempää kuin ne ovat nous-
seet. Paitsi linja-autojen junamat-
kojen osalta; ne ovat nousseet tup-
lasti sen mitä muut hinnat. Tilasto 
olisi samanlainen vaikka hinnat oli-
sivat nousseet 20 tai 2000-kertaisik-
si, koska vertailtava lähtöhinta kor-
jataan ”nykyrahaksi” tuon hinnan-
nousun sisältävällä kertoimella.

Koko euroajan on kerrottu in-
flaation pysytelleen 3-4 %:ssa. Vii-
dessä vuodessa hinnat nousisivat 

neljän prosentin inflaatiolla ”vain” 
21,6 %, eivät kaksin- tai kuusinker-
taisiksi. Markan korvaaminen suo-
raan euroilla edellyttäisi keskimää-
rin 43 % inflaatiota. Noin suuren 
inflaation hillitseminen olisi jo vaa-
tinut voimakkaista keskuspankki-
toimia; ainakin korko olisi nostettu 
inflaatiolukujen tuntumaan, mah-
dollisesti devaltoitukin kuralle 
mennyt valuutta. Hintasäännöste-
lyäkin olisi ilmeisesti vaadittu voi-
makkain sanakääntein. Enkä uskal-
la edes ajatella, millaisia vaatimuk-
sia TUPO-pöydässä olisi esitetty.

naiset

Tervetuloa Hämeenlinnaan!
PerusSuomalaisten Naisten hallituksen kokous ja vuosikokous 
järjestetään tänä vuonna Kylpylä-Hotelli Aulangolla, Hämeen-
linnassa!

Tule ja tuo perheesikin, sillä kylpyläkin on täysin vapaassa 
käytössämme 18.-19.8.2007! Kaikki osallistujat samalla edulli-
sella hinnalla!

Ja kuinka ihana ympäristö Aulangolla on? Ympäristö on yk-
si maailman kauneimpia ja monipuolisempia. On luonnonpuis-
toa, vettä, mäkiä, näkötorni, golfrata, kävelyreittejä lyhyempiä 
ja pidempiä, ja mikä parasta, olemme tilanneet kauniin ilman 
auringolla!

Odotan oikein aamuista vesijumppaa kylpylässä!

Tapaamisiin!
Hilkka Salonen
PS:n Naisten hallituksen jäsen
Hämeenlinna
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Puheenjohtaja Timo Soini:

Raha ratkaisee
Ihmiskunta näyttää valinneen tiensä. Kaikkivaltias ra-
ha on Jumalan asemassa. Meidän pitää koko ajan mu-
ka elää niin, että markkinat eivät hermostu. Raha vaa-
tii tavallisilta ihmisiltä uhrauksia, jotta ”investoinnit py-
syisivät käynnissä ja jotta korot eivät nousisi”. Valtion-
velka on noussut Suomessa huippuunsa 1990-luvulla. 
Nyt sitä on nokkaa päälle 217.000 markkaa. Haluatko 
maksaa osasi pois?

Olen joutunut useamman kerran tilanteeseen jossa Jeesus kysyy 
”olenko Minä sinulle rakas”? On tilanteita, joissa mielellään oli-
si vaiti, eikä tahtoisi tuoda uskoaan julki. Silloin Jeesus katsoo 
suoraan ja sanoo nuo sanat:” olenko Minä sinulle rakas”? Jos 
on jo elämässään saanut kokea Taivaallisia tulevan ajan voimia- 
Jeesuksen läheisyys on konkreettista. Saa siinä arkisessa aher-
ruksessa kokea mikä ratkaisu tai teko on Jeesuksen mielenlaa-
tuun sopiva. ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”. Hänen 
sanansa tulee yhä selvemmin käytännön tasolla toteutetuksi.

Kun luen Raamattua voi olla etten sillä hetkellä saa siitä mi-
tään mutta tulee hetki, jolloin Pyhähenki tuo juuri tuon Raama-
tunpaikan kautta lohdutuksen ja rohkaisun sen hetkiseen elä-
mäntilanteeseen. Saan vastata kiitollisin mielin ”Sinä tiedät et-
tä olet minulle rakas”. Niin monta kertaa olin Sinut kieltänyt 
ja yhtä monta kertaa kysyt ”olenko Minä sinulle rakas”. Juuri 
rakkauden kaipuu sai minut polvistumaan  ristisi juurelle. Sii-
nä minun heikkouteni punnittiin. Siinä punnittiin myös se voi-
ma, jossa voin sanoa ”Sinä tiedät että olet minulle rakas”. ”Mi-
kä voimakas Herra on Jeesus niin Jeesus, mikä voimakas Her-
ra on Vapahtajain”.

Näiden laulun sanojen myötä voimaa sinulle ystäväni.

Unto Varonen

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Olenko Minä sinulle rakas?

Liikenneturvallisuutta 
parannetaan Kuopiossa

Kansalaisaloitteessaan Ruotsalainen luetteli risteyksen turvalli-
suutta parantavia ratkaisuja, mutta liikennevaloja tuskin raken-
netaan liian vähäisten liikennemäärien vuoksi.

Lukijoiltamme:

Perusmopot viemään 
PerusSanaa PerusSavuihin

Hyvä Timo! Vedit oikeasta narusta, kun käynnistit jäsen- ja tila-
ushankintakampanjan. Nyt kiskaiskaa mopot naftaliinista ja kaik-
ki liikkeelle Timon seuraksi sora- ja asfalttiteille PerusSanaa vie-
mään.

Tyyne Hyvärinen

In memoriam
Aktiivinen puolueosaston toimija, maanviljelijä Ossi Ylikangas 
nukkui pois toukokuun loppupuolella 73-vuotiaana pitkäaikaisen 
sairauden uuvuttamana. Häneltä leikattiin syöpä kolme kertaa.

Lujaksi ja sitkeäksi ”tervaskannoksi” luonnehdittu mies tun-
nettiin innokkaana hevosurheilun ystävänä ja syksyisin hän kä-
vi mielellään myös hirvimetsällä.

SMP:ssa ja myöhemmin Perussuomalaisissa politiikan paris-
sa toiminut Ylikangas oli pidetty ja aktiivinen jäsen. Kärsämäen 
puolueosastoon kuulunut Ylikangas toimi myös eri lautakuntien 
luottamustehtävissä, vaalilautakunnassa pisimpään. 

Ossi Ylikangasta jäivät kaipaamaan puoluetovereiden lisäksi 
Eila-vaimo sekä kahdeksan lasta ja yhdeksän lastenlasta.

Ossi Ylikankaan muistoa kunnioittaen,
Kärsämäen PerusSuomalaisten puolueosasto.

Tämän lehden ilmestymispäivä-
nä (15.08.2007) täyttää 75 vuotta 
”tavallisten ihmisten” kuuntelija 
ja asioitten ajaja, pöytyäläinen ve-
teraaniopettaja Mauno Ilmari Ja-
lonen, joka vaatimattomista olois-
ta lähteneenä samaistui kasvavan-
sa opettajasta kuuntelijaksi, lasten 
ja vanhempien kumppaniksi eri 
elämäntilanteissa.

Sosiaalinen mielenlaatu ohjasi 
myös yhteiskunnallisen vaikutta-
misen tielle: SMP:n ihmisläheisyys 
ja heikommista välittäminen oli-
vat itsestäänselvyys. ”Perussuoma-
laisuus” on kasvattanut nuorem-
mankin sukupolven entistä isän-
maallisemmaksi, suomalaiseksi. 
EU ja NATO vievät meiltä rahaa, 
aikaansaavat paljon pahaa! Ärsy-
tyspolitiikka ei Suomea rakenna!

Kotiseututyö ja Pöytyän 600-v. 
Juhla (1966) ovat olleet alkusysä-
yksenä Ilmari Jalosen toiminnal-
le Pöytyän seurakunnassa: alkoi 
jo 39:s vuosi kirkkovaltuustossa, 
pitkään myös –neuvostossa. Kor-
kein äänimäärä kannusti vieläkin 
jatkamaan. 

SMP:n (myöh. PS:n) kunnan-
valtuutettuna Jalonen on toimi-
nut 32 vuotta. Puolue-edustajisto 
(nyk. Puoluevaltuusto) Helsin-
gin kokouksineen ovat tulleet tu-
tuiksi, samoin valtion luonnonva-
rainneuvoston jäsenyys kahdek-
san vuoden aikana, jolloin sai tun-
tea vaikuttavansa moniin MMM:n 
valmistelemiin asioihin.

Ehdokkuus kaksissa eduskun-
tavaaleissa ja kerran presidentin 
valitsijamiesvaalissa tuntui sitten 
jo lähes valtiomiesteolta... Nykyi-
sin kiinnostaa uusien ja erityisesti 
nuorten perussuomalaisten tuke-
minen maakunta- ja kuntatasolla. 

Piiritoimikunnan työ ja PS-leh-
tien jakelu kuuluvat yhä Jalosen 
vakiotehtäviin. Niissä on, erityi-
sesti viime aikoina, saanut run-
saasti positiivista palautetta. Kan-
natustaan tasaisesti lisäävä Timo 
Soinin johtama puolue ymmärre-
tään jo ainoaksi todelliseksi muu-
tosvoimaksi Suomen puolueken-
tässä. Kyllä Suomen kansa tietää 
myös sen, ettei äänestämättä jät-
täminen tai isänmaallisten voimi-
en pirstaloituminen edistä muuta 
kuin hallitsevaa eliittiä.

Pitkän linjan veteraani Il-
mari Jalonen ei juhli 75-vuo-
tispäiväänsä. Vapaaehtois-
ten yhdistysten ja järjestöjen 
yhteydenotot on jo kiitoksin 
”noteerattu”.

Erityistä tyydytystä tuot-
taa tällä hetkellä meille lähei-
sen ”Oikeutta Eläkeläisille” –
järjestön pelastuminen uhan-
neelta vaaralta. (Ilmari on ol-
lut hallituksessa juuri kovim-
man kauden.)

Pitkän linjan veteraani
Ilmari Jalonen 75-vuotias

Merkkipäiviä
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PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi 

 Pentti Oinonen, 1. varapuheenjohtaja
 Rautavaara
 Puh. (09) 432 3131
 E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi 

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

 Pirkko Mattila, 3. varapuheenjohtaja
 Muhos
 Puh. 050-517 3595
 E-mail: pp.mattila@kolumbus.fi 

 Ossi Sandvik, puoluesihteeri
 Lintulantie 88, 61270 Luopajärvi
 Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
 E-mail: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 

 Lauri Heikkilä
 Sepäntie 14, 21490 Marttila 
 Puh. 02-484 5773, 050-514 6764 
 E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi  

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

 Lasse Lehtinen
 Torikatu 35 B 5
 67100 Kokkola
 Puh. 0500-704 956

 Helena Ojennus 
 Majakkakatu 8, 39700 Parkano 
 Puh. 03-448 0350, 0400-236 154
 Fax: 03-448 0350 
 Uusi e-mail: paakari@jippii.fi 

 Marjo Pihlman
 Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
 Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
 Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 
 
 Vesa-Matti Saarakkala 
 Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
 Puh. 050-919 6079
 E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 

 Ville Vähämäki
 Ahontie 65, 62800 Vimpeli
 Puh. 040-542 9179
 ville.vahamaki@ps-nuoret.net

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen,
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi 
Häme
Pj Harri Kerijoki, Kaarnatie 6 C, 181120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 
0500-369 998
Keski-Suomi 
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi  
Kymi 
Pj Hannu Purho, Savitaipaleentie 265, 54500 TAAVETTI
Puh. 0207 430 804, hannu.purho@perussuomalaiset.fi 
Lappi
Matti Säärelä, Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi 
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi 
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472,
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi 
Pohjois-Savo 
Pj Pentti Oinonen, Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 050-512 2472, E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi 
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, Penunvahe 10, 26100 RAUMA 
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 ESPOO
Puh: 0207 430 802
E-mail: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi  
Varsinais-Suomi 
Pj Lauri Heikkilä, Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi 

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

Nordea  ..............   218518-148703
Sampo    ............. 800013-70212996

Perussuomalaiset - 
Sannfi nländarna rp
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaisen puolueen johtoa:

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Pentti Oinonen

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Pirkko Mattila

Puoluesihteeri
Ossi Sandvik

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:             
 Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274

 Raimo Vistbacka (pj.)  
 Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
 raimo.vistbacka@eduskunta.fi 
 Avustaja:  Toni Kokko, (09) 432 4186
  toni.kokko@eduskunta.fi 
 
 Timo Soini (vpj.) (09) 4321
 (Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
 Avustajat: Jukka Jusula, 0400-060 6220
  jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi 
  V-M Saarakkala, 050-919 6079 
  vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi 
 
 Pentti Oinonen Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
 pentti.oinonen@eduskunta.fi 
 Avustaja: Antti Valpas, (09) 432 4131
  antti.valpas@eduskunta.fi 

 Pirkko Ruohonen-Lerner
 Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
 pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 
 Avustaja: Jaana Ahti-Virtanen
  Puh. (09) 432 4165, 050-351 1392
  jaana.ahti-virtanen@eduskunta.fi  

 Pertti Virtanen
 Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
 pertti.virtanen@eduskunta.fi 
 Avustaja: Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
  kimmo.lehtonen@eduskunta.fi 

 Pääsihteeri: Jussi Niinistö
 Puh. (09) 432 3276
 E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi 

 Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
 Puh. (09) 432 4186 
 toni.kokko@eduskunta.fi 

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

Perussuomalaiset Naiset:
 Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
 Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
 E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
 Puh. 05-416 9500, 040-775 1757
 Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
 Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
 Sihteeri: Iiris Peltomaa 

Perussuomalaiset Nuoret:
 Puheenjohtaja:  Vesa-Matti Saarakkala
 Varapuheenjohtaja: Ville Vähämäki
 Sihteeri: Johannes Nieminen 
 Myyrmäentie 4 B 12, 01600 Vantaa
 Puh. 044-550 0655
 johannes.nieminen@ps-nuoret.net

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset Kun hätä on suurin,  

niin apu on lähellä?

Kuluneen talven ja kevään aika-
na kotimaisen metsäteollisuuden 
ja raaka-ainetoimittajien kannan-
ottoja ovat leimanneet Venäjän 
edesottamukset raakapuun toi-
mittajana. On pohdittu kartelli-
rangaistuksen saaneen metsäteol-
lisuuden käyttäytymistä jatkossa. 
- Kartellin vaikutuksista metsäta-
louteen tulevina vuosikymmeniä. 
- Natura 2000 suojelukorvausten 
perustuminen kartellivaikuttei-
seen mitättömään puun hintaan. 
- Mitä valtiovalta tekee kartellin 
metsänomistajille aiheuttamien 
vahinkojen korvaamiseksi?

Poliitikkoja näyttäisi huoletta-
van ainoastaan Venäjän puutulli-
en kustannusvaikutus teollisuu-
den raakapuun hintaan. Niinpä 
heidän onkin vaikea asetella sa-
nojaan, etteivät he leimautuisi ko-
timaan metsänomistajien tulojen 
tulppaajiksi.

Puuhuollon tulevaisuudesta 
huolissaan olleiden apuun riensi 
Metsäntutkimuslaitos ja vakuutti, 
että puuta löytyy. Vuotuisia hak-
kuumääriä voidaan lisätä ainakin 
16 milj. m3. Siitä huolimatta kas-
vuvarantoa jäisi joka vuosi. Hy-
vät uutiset jatkuivat, kun kerrot-

tiin, että ilmastonmuutos jatkaa 
kasvukautta ja lannoitus nopeut-
taa puun kasvua.

Mika Lintilä kirjoittaa Keski-
pohjanmaassa.17.6. otsikolla Met-
sällä merkitystä: ”Näen Venäjän 
viimeaikaiset toimet epäloogisi-
na ja Suomen kannalta erittäin 
negatiivisina, kun puutullit alka-
vat vaikuttaa suomalaisen met-
säteollisuuden raaka-ainehuol-
toon”. Korostaessaan metsäteol-
lisuuden kansantaloudellista mer-
kitystä hän jättää kertomatta, että 
halpa tuontipuu jarruttaa metsän-
omistajien tulokehitystä ja met-

sänhoitotöitä. Siksikö Vanhasen 
hallitus etsii tukitemppuja pää-
osin ulkomaalaisomisteisen suur-
teollisuuden puuhuollon turvaa-
miseksi?

Kartellin ja halvan tuontipuun 
loppuminen nostanevat kuitu-
puun hintaa. Sahapuun ostajia on 
enemmän, mistä johtuen hinta on 
ollut kohtuullinen. Parempi puun 
hinta lisää hoitotöiden kannat-
tavuutta ja metsän kasvua. Osin 
huonon hinnan vuoksi harvennus 
- ja taimikonhoitotöitä on jäänyt 
suorittamatta ainakin 1,3 milj. 
hehtaarilla. Hoidetut metsät ovat 

kaiken lisäksi ilo silmälle. Niinpä 
metsänomistajia odottanevat pa-
remmat ajat.

Lehtikuitupuun tehokasvatusta 
olisi helppo lisätä pienillä tuotan-
nosta jääneillä peltoviljelytilkuil-
la. Nyt ne ovat enimmäkseen jou-
tomaana. Maan metsätalouskäyt-
tö antaa tulosta viiveellä, mutta 
silti tilaisuutta ei saisi siirtää eikä 
ainakaan jättää. Raakapuun tuo-
tannossa ei ole joutomaata ja kan-
nattavuus lisää pinta-aloja. Lehti-
puun kasvukierto on lyhempi kuin 
havupuulla ja sitäkin voidaan te-
hostaa lannoituksella.
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Vapaa sana

Missä lasten 
sosiaaliset 
suhteet?

Vaikka Suomessa ja useimmis-
sa EU-maissa ovat Ihmisoikeuk-
sien Julistus ja Lasten oikeuksi-
en julistus (YK) vahvistettu käyt-
töön eli ratifioitu, ei Suomen hal-
litus piitannut lasten sosiaalisista 
suhteista tuon taivaallista rikko-
essaan lasten subjektiivista päivä-
hoitoa rankaisemalla työttömyys-
perheitä lasten kautta! Päivähoi-
to maksulliseksi! Vaikkakin osit-
tain, niin se merkitsee, ettei kaikil-
la perheillä ole varaa enää lasten 
päivähoitoon ja lasten sosiaaliset 
suhteet, kaverisuhteet rikkoutu-
vat. Esimerkiksi puolipäivähoito 
ei ole sama kuin aikaisemmin ol-
lut kokopäivähoito!

Huono alku hallitustyöskente-
lylle! Muistamme tämän seuraa-
vissa vaaleissa jo ensi vuonna!

Lasten oikeuksien puolesta

Hilkka Salonen
Hämeenlinna

Köyhät aina 
keskuudessanne
Amerikan yhdysvalloissa, tarkem-
min New Yorkissa, on otettu uu-
si käytäntö, siinä hyvistä koulutu-
loksista palkitaan oppilasta rahal-
lisesti. Syy tähän on lähinnä köy-
hillä alueilla tapahtuva lintsaus. 
Jos oppilas alkaa aktiivisesti osal-
listua opetukseen ja ei enää lint-
saa, vanhemmille maksetaan jopa 
40 dollaria kuukaudessa.

Suomessa meillä ei ole tähän 
tarvetta, mikä on hyvä asia, mut-
ta mielestäni terveydenhuollossa 
tulisi satsata ennaltaehkäisevään 
toimintaan. Itsehoitoa tulisi tu-
kea, kuten esimerkiksi hampaiden 
hoitoa tai kolesterolin alentamista 
tuettaisiin valtion taholta itsehoi-
dosta, niin ei välttämättä niin pal-
jon ongelmia tulisi myöhemmissä 
vaiheissa. Yleensä pitkän hoita-

matta jätön johdosta hoidot ovat 
pitempiaikaisia ja kalliimpia.

Mitenkö tätä toteuttaisi käytän-
nössä? No korkean kolesterolipi-
toisuuden omaavat saisivat bene-
col -tuotteita kela-avustuksin ap-
teekista ja hammasharjan ja tah-
nan voisi hakea kerran kuussa 
jokainen joka haluaa valtion piik-
kiin kelakortilla niin ikään aptee-
kista. Mutta hakijoita tuskin olisi 
edes muutamaa prosenttia enem-
pää koko väestöstä. Koska ns. 
”ylpeys” pistää keskiluokan osta-
maan omat harjat ja tahnat, vaik-
ka sitten luottokortilla.

Viimeaikoina onkin ollut tilas-
toja keskiluokan ylivelkaantumi-
sesta, kalliilla kulutusluotoilla pi-
detään kulisseja pystyssä, niin että 
näyttäisi että hyvin menee. Tämä 
samainen ylpeys saa keskiluokan 
pysymään lestissään muidenkin 
hallituksen päätöksien osalta. 
Esim. ei nousta barrikadeille vas-
tustamaan erinäisiä asioita, joista 
kuitenkin kirjoitellaan ja jutellaan 
avoimesti tuttaville. Epäoikeuden-
mukaisuutta vastaan ei taistella, 
eikä juuri äänestetäkään. Öky-
rikkaiden varallisuusveron pois-
ton siunasi SDP, mikä yleensä on 
ollut vähäosaisien asialla. Tämän 
kaksinaamaisuuden takia oikeus 
toteutui viime maaliskuun vaaleis-
sa, SDP menetti hallituspaikkansa. 
Mutta suurin osa vielä tukee por-
vareita, mikä saattaa olla kokonai-
suuden kannalta toimivampaa, re-
hellisyys voittaa aina, ei edes esi-
tetä olevan vähäosaisen puolella, 
vaan yhteisen asian puolella.

Kun ns. ”köyhät” joita on pal-
jon maassamme, ainakin kun 
kuuntelee joidenkin kansanedus-
tajien puheita hallitukselle, he pu-
huvat häpeilemättä ihmistä tällä 
nimellä. Voi olla että pönkittääk-
seen omaa hyväosaisuutta tai sit-
ten muuten vaan pienituloisia 
haukutaan köyhiksi. Tai sitten se-
lityksenä tälle köyhä sanalle voi 
olla, myös Jeesus sanoi aikoinaan, 
että ”köyhät teillä on aina kes-
kuudessanne” niin tulee varmaan 
olemaan ja myös pysymään, jos ei 
aleta vaatia suurempaa tasa-arvoa 
hyvinvoinnin jakoon.

Harri Andersson
Jyväskylä

Annetaan 
keskustalaisten 
liittyä Perus-
suomalaisiin!

Keskustan puoluesihteeri oli (HS 
15.7.) aivan oikeassa siinä, että 
puolueidemme aatepohja on sa-
ma, Santeri Alkion linjalla.

Annetaan keskustalaisten liittyä 
ihan vapaasti Perussuomalaisiin!

Jorma E. Taivainen
SMP:n Tikkurilan seudun 
puolueosaston perustaja
Vantaa

Köyhyys vaanii 
yksineläjiä

Ruotsissa Göteborg Post teki ver-
tailevan tutkimuksen kahden 30-
vuotiaan naisen elämästä tänä 
vuonna. Lehti selvitti kuinka pal-
jon sinkkunainen ja parisuhtees-
sa elävä nainen maksoivat elämi-
sestään käyttäen hyväksi Ruotsin 
kuluttajaviraston tilastotietoja. 
Elinkustannuksiin laskettiin ruo-
kamenot, asunto ja asumiskulut, 
puhelin ja internet sekä 10 vuot-
ta vanha auto.

Laskelman mukaan yksin elä-
vän naisen vuotuiset elinkustan-
nukset olivat 27 000 kruunua eli 
3 000 euroa kalliimmat kuin pari-
suhteessa elävällä ikätoverilla. Jot-
ta pystyisi elättämään itsensä sing-
lenä, pitää olla hyvätuloinen. Näin 
ei kuitenkaan ole, mistä johtuen 
suurin osa köyhistä onkin juuri 
yksineläjiä. Suomessa toimeentu-
lotuen varassa elävistä 70 prosent-
tia on yksineläjiä, Helsingissä jo-
pa 77 prosenttia. Stakes ei ole tut-
kinut yksinäisten elintasoa eikä 
asumista sen paremmin kuin ku-
kaan muukaan. Yksineläjien köy-
hyys ei tunnu kiinnostavan ketään 
ei edes tutkimuskohteena, vaikka 
kysymys on laajasta ilmiöstä.

Millä köyhän yksineläjän pitää 
tulla toimeen? Toimeentulotuen 
perusosa on 371-389 euroa kuu-
kaudessa. Tällä summalla pitäi-
si maksaa koko eläminen: ravi-
ta, vaatettaa, matkustaa, maksaa 
puhtaus, ostaa kodin tekstiilit ym. 
koko eläminen.

Sosiaalivirasto voi myöntää li-
säavustuksena yksin asuvalle ruo-
kapöydän ja kaksi tuolia (huom. 
ei neljää tuolia) sekä laverin ja 
superlonpatjan. Sosiaaliviraston 
työtuvilla ei ole huonekalusuun-
nittelijaa tai teollista huoneka-
lumuotoilijaa. Huonekalut ovat 
taattua työtupadesignia eivätkä 
selkäystävällisemmät patjamallit-
kaan kulu köyhien alla. Sosiaalivi-
raston mielestä pölynimuri ei ole 
välttämätön hankinta eivät myös-
kään kengät ja vaatteet, TV-lupa-
maksusta ja tietokoneesta puhu-
mattakaan. Toimeentulotuensaa-
jat voivat mennä kirjastoon luke-

maan lehdet ja käyttämään tieto-
koneita, vaikka olisi sairas, iäkäs 
tai vammainen.

Helsingissä yksineläjän tyypil-
linen asunto on 23 neliön yksiö 
keittokomerolla ja peseytyminen 
sujuu kätevästi WC:n käsisuihkul-
la. Tästä ylellisyydestä saa maksaa 
400 euroa. Asumistukea yksinasu-
valle maksetaan 37 neliöön ja lo-
put vuokralainen maksaa itse.

Vuonna 2006 leskeneläke oli 
keskimäärin (sukupuolesta riip-
pumatta) 457 euroa kuukaudes-
sa. Kun yksin eläjä tulee vanhak-
si, kärjistyy köyhyys pienellä eläk-
keellä kituuttaessa. Yksin eläneet 
eivät saa leskeneläkettä, jota mak-
setaan avioliitosta viimeksi jää-
neelle, jotta elintaso pysyisi koh-
tuullisena. Näin vielä vanhana-
kin säilyy epätasa-arvo yksinelä-
jien ja parisuhteessa eläneiden vä-
lillä. Oikeudenmukaista olisi, jos 
leskeneläke muutettaisiin yksi-
näisen eläkeläisen lisäeläkkeeksi, 
jota saisivat kaikki yksinäiset pie-
nituloiset eläkeläiset. Toivottavas-
ti uusi hallitus puuttuu tähän epä-
kohtaan ja korjaa asian.

Maria-Lisa Rodhin
Helsinki

Suomi 
maailmaa 

pelastamassa
-Kuka maksaa? 

Kun vaalikamppailu oli käynnis-
sä, saattoi joidenkin ehdokkaiden 
todeta puhuvan populistisesti ja 
mahtipontisesti maailman pelas-
tamisesta, mitä ilmastonmuutok-
seen tulee. Nyt julkaistussa uudes-
sa hallitusohjelmassa on suunni-
teltu 300 miljoonan euron kerää-
mistä ilmastonmuutoksen torjun-
taan, haittaverotusta kiristämällä. 
Mitä tämä tulee tarkoittamaan 
käytännössä?

Maailman suuret valtiot kuten 
USA, Venäjä, Kiina ja Intia ovat 
ilmoittaneet etteivät tule osallis-
tumaan päästötalkoisiin. EU sen 
sijaan päätti yksipuolisesti sitou-
tua 20%:n päästövähennyksiin. 
Unionin sisälläkin varmasti suu-
ret valtiot ja entisen itäblokin val-
tiot tulevat venkoilemaan sopi-
muksen kanssa, Suomi sen sijaan 
on eturivissä taas kerran täyttä-
mässä kuuliaisesti velvoitteensa, 
maksaen varmasti myös vaikkapa 
Bulgarian tai Romanian ympäris-
töteknologian kehittämisen.

Nythän maksamme jo myös mm. 
Pietarin jätevesien päästöjen vä-
hentämisestä, suurelle maalle, joka 
saa valtavia tuloja öljy- ja maakaa-
sukaupoilla. Ja Pietarin metropo-
li päästää kasvihuonepäästöjä il-
maan enemmän kuin koko Suomi! 
Suomen osuus maailman päästöis-
tä on promillen luokkaa.

Nyt Suomessa laitetaan maksu-
miehiksi tavallinen kaduntallaa-
ja. Mm. autojen käyttöverotus-

ta ollaan muuttamassa siten, että 
enemmän saastuttavat autot saa-
vat suuremmat verot, eli vähäva-
raisemmat, jotka vanhemmilla au-
toilla joutuvat liikkumaan maksa-
vat enemmän. Haittaverotuk-
sen kiristäminen tulee johtamaan 
elinkustannusten nousuun kaikilla 
elämänalueilla, asuinkustannukset 
nousevat, ruuan hinta nousee jne.

Jotenkin nykyinen ilmaston 
lämpenemisestä puhuminen muis-
tuttaa takavuosien pelottelua, jol-
loin ydinsota oli uhkaamassa mei-
tä tuota pikaa. Oli maailman lo-
pun kello, jonka viisarit osoittivat 
jo ”viittä vaille keskiyötä”. Silloin-
kin yltiöpäisimmät piirit vaativat 
maailmanrauhan nimissä Suomen 
riisumista aseista. Suurimman vaa-
ran maailmanrauhalle silloin rau-
hanliikkeen mielestä tosin aiheut-
ti nimenomaan ”imperialistisen” 
USA:n aseet. Varsovanliiton aseet 
olivat enemmän rauhanomaisia! 
Kun nykypäivää tarkastelee tar-
kemmin, löytyy nykyisen yltiöpäi-
sen maailmanparantamisen taus-
talta osin samoja tahoja.

Ilmaston lämpenemisestä ol-
laan tiedepiireissä kovinkin mon-
taa mieltä, tosin vain yksi viralli-
nen totuus on media suosiossa ja 
edistykselliset poliitikot ovat seu-
raamassa perässä. Ainakin ihmi-
sen osuus vielä kovinkin kiistan-
alainen. Maapallohan ei koskaan 
ole ollut stabiili, 10000 vuotta sit-
ten näilläkin alueilla vallitsi jää-
kausi. Eräs tiedemies huomautti, 
että ilmaston lämpenemisen mit-
taaminenkin on vaikeaa, koska 
virallisia mittauspisteitä on vain 
30%:ssa osaa maapalloa, sijaiten 
usein lentokentillä, joissa lentolii-
kenteen vesihöyrypäästöt nosta-
vat paikallisesti lämpötilaa.

Propagandaluontoissa uutisku-
vissa saamme seurata jäätiköis-
ta irtoilevia lohkareita, kuitenkin 
joidenkin tutkimusten mukaan 
jäätiköt reunoilta sulavat, mut-
ta keskellä tapahtuu paksuuntu-
mista. Tällaisiakin päinvastaisia-
kin väitteitä tiedepiireissä esiin-
tyy, otapa sitten tavallisena top-
patakkimiehenä selvää mikä on 
totuus? Jos siis maailman ilmasto 
lämpenee luontojaan, voidaanko 
sitä laeilla ja veroilla estää?

Suomen olisi järkevää satsata 
uusiutuvien energiamuotojen ke-
hittelyyn puhtaasti kansallisten 
etujen pohjalta, esim. päämääränä 
ympäristöteknologian vienti, jol-
loin suomalainen työ- ja yrityselä-
mä hyötyisi. Kansallisia etujaan 
suuremmatkin valtiot ajavat.

Nykyisten suunnitelmien mak-
sumiehiksi ja syyllistetyiksi on 
joutumassa tavallinen suomalai-
nen. Kevytmielinen maailman 
parantaminen veronmaksajan ra-
hoilla on lopetettava, niin kauan 
kuin suuret maat eivät ole mu-
kana rajoittamassa päästöjä. Toi-
vottavasti edes PS:n kansanedus-
tajat ovat toppuuttelemassa liial-
lista intoa ja tuovat talonpoikas-
järjen mukaan keskusteluun.

Ari Laakso
Kokkola

Päivähoidon muuttaminen maksulliseksi mietityttää.
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Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 
viestit numeroon 0207 415162 (Norm. viestin hinta.)

Tasavallan presidentti liputtaa 
globalisaation nimissä lähes jo-
kaisessa  puheenvuorossaan. Mis-
tähän mahtaa johtua, että ko. sa-
na kuulostaa kirosanalle? Olen-
ko tyhmä?

   • • •

Perhe tuomittiin syylliseksi 6kk 
asumisen jälkeen home ja raken-
nusvirheisiin t. mikä viidenvuo-
den vastuu myyjällä.

   • • •

Kohta se alkaa, nimittäin uusi 
asevarustelun kierre. Amerikka 
ja Nato pyrkivät Venäjän tontille. 
Venäläiset vastaavat varmasti jo-
ka tarkoittaa aseiden kalistelua.

   • • •

Amerikka on jo hävinnyt sodan 
Irakissa ja etsii ulospääsyä tilan-
teesta. Pahin ase mikä oli Irakilai-
silla on laukaistu. Kun osuu ame-
rikkalaisen paksuun kukkaroon 
se tekee lihavallekin miehelle ki-
peää.

   • • •

Suomessa pelleillään alkoholin-
verotuksella, ensin lasketaan sit-
ten nostetaan. Tuo on yhtä höl-
möä kuin historiassa lisäjarruva-
lojen käyttö. Ensin saa käyttää, 
sitten ei saa käyttää, sitten taas 
saa käyttää.
Kun viinan hintaa nostetaan, ralli 
itärajan taakse lisääntyy ja vero-
tulot pienenevät. Sitten taas las-
ketaan verotusta Suomessa. Höl-
möläisten hommaa sanon minä!

   • • •

Ruuan alv verotuksen lasku on 
itsensä pettämistä ja päättäjiltä 
täyttä humpuukia. Kampaamot 
ja parturit saivat alv:n verovä-
hennyksen mutta ei se kuluttaji-
en kukkarossa näkynyt. Korotus-
paineet olivat kuulema jo olleet 
olemassa.
Älkää hyvät ihmiset pettäkö itse-
änne ja luulko, että ruuan hinta 
laskee veropäätöksen myötä.

   • • •

Meille sähkön käyttäjille on taas 
tulossa sähkönhinnan raju koro-
tus, oli vettä sitten paljon tai vä-
hän niin aina se on niinpäin että 
tulee kalliiksi ja täytyy korottaa 
sähkön hintoja. Koska Suomeen 
saadaan todellinen kilpailu säh-
kömarkkinoille että kuluttajakin 
hyötyisi asiasta?
Ei varmaan koskaan, ennen kuin 
joku tajuaa valittaa asiasta ey:n 
tuomioistuimeen.

   • • •

Suomessa on hintataso karkaamas-
sa pilviin, joka aiheuttaa ilmiön, et-
tä köyhä köyhtyy entisestäänkin ja 
rikas senkuin rikastuu. Mutta on-
neksi kuolema korjaa molemmat 
pois tasapuolisesti. Tyhjänä alasto-
mana tänne tulit ja tyhjänä ja alas-
tomana myöskin lähdet.

   • • •

Tampereella ambulanssin saanti 
kesti 1,5 tuntia. Eensiapumies oli
kauhuissaan kun soitin toisen ker-
ran eikä ollu tapahtunut mitään.
vaikka oli soittanut kaksi kertaa.
Tähänkö on säästöillä tultu? Van-
huksiaon kohta paljon joten asioi-
den on muututtava.

Olen Lohjan aktiivinen PerusS -
jäsen. Näkövammastani huoli-
matta toimin useassa yhdistyk-
sessä aktiivisesti. Eduskuntavaa-
liehdokkaana järjestin yhdessä 
Uudenmaan piirin kanssa useita 
tilaisuuksia Lohjantähden kaup-
pakeskuksessa. Noissa tilaisuuk-
sissa muutamat henkilöt kyseli-
vät miksi perussuomalaiset eivät 
näy paremmin Lohjan katukuvas-
sa, johon vastasin että näkyvyyttä 
jatkossa parannetaan!

Nyt kunnallisvaalien alkaessa 
on tuo näkyvyys erittäin tärkeätä 
saadaksemme uusia jäseniä ja si-
tä kautta kunnallisvaaliehdokkai-
ta! Eli lunastan nyt noita ennen 
vaaleja antamiani vaalilupauksia 
asettumalla ehdolle myöskin kun-
nallisvaaleihin ja järjestämällä Pe-
rusS -tilaisuuden Lohjalla. Tähän 
tilaisuuteen tarjoutui oiva tilai-
suus, kun olen mukana Vanhem-
painliiton 100-vuotisjuhlatoimi-
kunnassa. Sitä kautta sain tiedon 
myös Omenakarnevaaleista, jotka 
ovat torilla ja sen vieressä olevas-
sa kauppakeskus Lohjantähdes-
sä. Varasin paikan ja kuinkas sat-
tuikaan. paikkamme on se sama, 
jossa kampanjoimme eduskunta-
vaalien alla! Paikka on hyvä, sillä 
siitä väki menee ohi sekä torilta 
esiintymislavalle mennessään, et-
tä sieltä poistuessaan.

Tilaisuudessa on tarkoitus tavata 
ihmisiä ja tarjota kahvia ja keskus-
tella heidän kanssaan. Infona jae-
taan Perussuomalainen -lehteä se-
kä jäsenhakemus- ja kunnallisvaa-
liehdokkuus suostumuskaavakkei-
ta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
kaikki perussuomalaiset, odotan 

osallistujia varsinkin Uuden-
maan ja Helsingin piireistä. 

PerusS-osasto on avoinna 
perjantaina 7.9. klo 11.00-18.00 
ja lauantaina 8.9. klo 9.30-
16.00! Tilaisuudella on kova 
PR-arvo, sillä karnevaaleilla 
liikkuu runsaasti eri medioi-
den väkeä juttuja tekemässä ja 
yleisöä on pääkaupunkiseudun 
lisäksi ympäri Suomea!

Tervetuloa Lohjalle!

Lohjan Omenakarnevaalit,
Poimintoja alustavasta 
ohjelmasta 7.-8.9.2007:

Perjantaina  7.9.
- taikuutta, tanssiesityksiä, 
Ana & sisko, Urpo Show, 
Steel Pan Lovers, omenatyt-
töehdokkaiden esittely, Tivo-
li Sariola rantakentällä. 

Lauantaina 8.9.
- taikuutta, Juha Laitinen bän-
deineen, karnevaaliesityksiä 
pitkin päivää, karnevaalikul-
kue, omenatytön valinta, Ti-
voli Sariola, illalla Olavi Vir-
ta -konsertti

Lohjan Omenakarnevaaleilla
tehdään vaalityötä 7.-8.9!

Jarko Jokinen
jarko.jokinen@gmail.com
0400-496503
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