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Poliisimuseo avaa ovensa ensi vuonna 
Tampereella. Tähän asti Suomi onkin ollut 
ainoa läntinen maa, jossa ei ole omaa 
poliisimuseota.
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Kohta haetaan syyllisiä

Keskusta vei Suomen Eu-
roopan Unioniin. Tätä en-
nen käytiin massiivinen tie-
dotuskampanja liittymisen 
puolesta. Äänestäjille luvat-
tiin ruuan hinnan alenemista 
ja lähes kuu taivaalta, kun-
han äänestämme Suomen 
EU:n jäseneksi. Jäsenyys 
toteutui, mutta myöhem-
min kansa on huomannut 
tulleensa petetyksi. Ruuan 
hinta, jonka piti laskea, on-
kin noussut vuosi vuodelta, 
bensan ja sähkön hinnasta 
puhumattakaan. Eikä saatu 
sitä kuuta taivaalta, ei edes 
pientä palasta.

Tällä hetkellä poliittisel-
la rintamalla käydään ko-

vaa keskustelua maatalou-
den saamista kansallisis-
ta tukimuodoista. Pohjois-
Suomi on 142 -tuen piirissä, 
josta liittymissopimuksessa 
on maininta selkeästi, Suo-
mi antaa alueellista tukea 
tuolle alueelle.

Eteläisel le Suomelle 
maksetun 141-tuen koh-
dalla on lauselma (voi an-
taa), joka on paljon tulkin-
nanvaraisempi. Onko tuo 
141 pysyvä tukimuoto vai 
ei, uhkaako sen poistami-
nen Suomen maataloutta 
vakavasti vai ei?

Juuri tuo lauselma ”uh-
kaako tuen poistaminen 
maataloutta vakavasti”, joka 
on ehtona 141- tuen antami-
selle, on se kohta, jota tul-

kitaan eri tavoilla. Entinen 
pääministeri ja eduskunnan 
puhemies Paavo Lipponen 
tulkitsee tuon lausekkeen 
eräässä lausunnossa niin, et-
tä se on ehdollinen.

Olen sitä mieltä, että olo-
suhde-erot, jotka vakavasti 
uhkaavat maatalouttamme, 
ovat lyhyt kasvukausi ja pit-
kät kuljetusetäisyydet.

Liittymistä
kiirehdittiin liikaa

Ruotsissa tilakoot ovat jopa 
kolmenkertaiset Suomeen 

verrattuna. Tämä kehitys 
on nähdäkseni väistämättä 
edessä Suomessakin. 

Tulevissa neuvotteluissa 
141-tuen jatkuminen on to-
tinen paikka keskustapuo-
lueelle. Uskon, että neuvot-
teluissa saadaan aikaan jon-
kinlainen kompromissi, joka 
on ehkä vain puolet nykyi-
sestä tuen määrästä. Pitää 
tietenkin ottaa huomioon 
se seikka, että nyt tehtävä 
neuvotteluratkaisu on vain 
neljän vuoden mittainen. 
Tärkeitä kysymyksiä suo-
malaiselle maanviljelijälle 
ovat tuen taso, sen pituus ja 
saadaanko sitä lainkaan.

Kun Suomi liittyi Euroo-
pan Unioniin, meillä oli ai-
van liian kiire olla mallimaa, 
joka mukisematta täyttää 
liittymiskriteerit. Mielestä-
ni olisi ollut viisainta jättäy-
tyä koko Euroopan unionin 
ulkopuolelle.

Ennakoin
tulevia tapahtumia

Suomen mahdollisuudet 
tukea omaa maatalouttaan 
vähenevät koko ajan, ja 
loppuvat jossakin vaihees-
sa kokonaan. Hallitusohjel-
maan on kirjattu maanvilje-
lijöiden tulotason nostami-
nen hallituskauden aikana. 
Toisin päin taitaa käydä. 
Syyllisiä aletaan hakea tule-
vaan ahdinkoon, ketä syyt-
tävä sormi osoittaa?

Keskustapuolueelle on 
käynyt niin, että ladattu ase 
laukeaa taskussa ja osuu 
omaan nilkkaan. Ase, joka 
oli tarkoitettu kiintiösusi-
en pois pelotteluun maati-
lan lammastarhasta.

Moni maanviljelijä on 
tyytymätön Suomessa har-
rastettavaan maatalouspo-
litiikkaan. Ruuan hinnan 
jatkuva nousu saa monen 
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Järjestöasiaa

Syksy on järjestöissä vuosi-
kokousten aikaa. Perussuo-
malaispiirien kokouskier-
ros on parhaillaan käyn-
nissä. Piirien kokouksissa 
tehdään tärkeitä valintoja 
ja päätöksiä koskien tule-
vaa vuotta. Piirit valitsevat 
mm. puheenjohtajansa ja 
piiritoimikunnan. Kokouk-
sissa vahvistetaan esim. ta-
lousarvio tulevalle vuodel-
le ja samoin toimintasuun-
nitelma, joka ei ole suin-
kaan yhdentekevä, vaan se 
määrittää toiminnan suun-
nan ja tavoitteet tulevalle 
vuodelle. Aikanaan piiritoi-
mikunnat järjestäytyvät ja 
valitsevat toimihenkilönsä, 
asettavat asioitten valmiste-
lua varten työvaliokunnan 
ja muita tarpeellisiksi kat-
somiaan työelimiä. Piiriyh-
distykset toimivat puolueen 
alaisina piiritason toimintaa 
hoitavana kansalaisjärjestö-
nä, noudattaen puolueen ja 
sen virallisten elinten teke-
miä päätöksiä ja ohjeita.

Paikallisyhdistysten syys-
kokouksissa käsitellään 
paikallistason tärkeät asi-
at henkilövalintoineen toi-
mintasuunnitelmineen jne. 
Paikallisyhdistykset toimi-
vat puolueen ja piirin alai-
sena, paikallisella tasolla 
toimintaa hoitavana kan-
salaisjärjestönä, noudatta-
en puolueen ja sen virallis-
ten elinten tekemiä päätök-
siä ja ohjeita.

Ylintä päätösvaltaa puo-
lueessa käyttää joka toinen 
vuosi kokoontuva puolue-
kokous. Puoluekokous on 
kesällä omat valintansa ja 
päätöksensä tehnyt. Sen mu-
kaan eletään. Puolueella on 
toimiva johto, puoluehalli-
tus, puoluevaltuusto ja edus-
kuntaryhmä, jonka säännöt 
on käsitelty puoluevaltuus-
tossa. Perussuomalaisen 
puolueen kaikki elimet toi-
mivat puolueen sääntöjen ja 
määräysten mukaan.

Kokeneet järjestöihmiset 
pitävät tätä turhana kerta-
uksena. Sitähän se heil-
le onkin. Jokainen puolue-
osastossa ja piiriyhdistyk-
sessä pitempään toiminut 
tietää järjestöasiat ja on ne 
omaksunut ja hyväksynyt. 
Nyt kun puolueemme on 
kasvussa, uusia osastoja pe-
rustettaessa yleensä kaikki 
sujuu niin kuin pitää, mutta 
on käynyt niinkin, että in-
to on ollut sen verran ko-
va, ettei aina malteta kuun-
nella selviä ohjeita puolu-
een taholta. Osastoa on sit-
ten saatettu pyrkiä perusta-
maan säännöin, jotka ovat 
kaukana hyväksytyistä mal-
lisäännöistä, taikka sitten 
hässäköidään jotain muuta 
omin päin, ohjeista välittä-
mättä. Onpa eräässä yhte-
ydessä kuultu sellainenkin 
kommentti, ettei puoluetoi-
mistolta pidä sekaantua asi-
aan. Lausunto on ehkä lai-
tettavissa lausujan koke-
mattomuuden tiliin, mutta 

se osoittaa kuitenkin sen, 
että, kertaus marssijärjes-
tyksestä on tarpeen.

Sitten aivan lyhyesti sii-
tä, että puolueen linja luo-
daan aivan muualla kuin 
Internetin keskustelupals-
toilla, joilla pääasiassa ni-
mimerkkien suojista kir-
joitellaan mitä ikävimmillä 
tavoin henkilöihin mene-
viä törkeyksiä, solvauksia 
ja valheita. On pakko tode-
ta tämänkaltaisten keskus-
telupalstojen olevan tämän 
vuosituhannen alun vessan-
seinäkirjoittelua. Pääasias-
sa noille palstoille kirjoitte-
levat kaiketi ne, jotka vielä 
viimevuosituhannen puo-
lella runoilivat huusin sei-
niin, istuessaan reiällä ha-
julukkona.

Karvasta leipää

Viime aikoina olemme saa-
neet lukuisia esimerkkejä 
siitä, mitä Timo Soini tar-
koittaa sanoessaan: ”Missä 
EU, siellä ongelma”, keskus-
teltaessa Suomen 141-tues-
ta ja sen mahdollisesta jat-
kumisesta. Kuvaavaa on, et-
tä tuen alun perin neuvotel-
leet henkilöt ovat eri mieltä 
siitä, mitä aikanaan sovit-
tiin. Osan mielestä tuki on 
tilapäinen, osan mielestä so-
vittiin pysyvästä tuesta. Kun 
saman puolueen neuvotte-
lijat ovat taas asialla, miten 
luotettavasti he puolustavat 
Suomen tai edes suomalai-
sen viljelijän etua?

Olemme kuin alaikäinen 
lapsi vanhempiensa edessä: 
lapsella voi olla omaa rahaa, 
mutta vanhempi voi puuttua 
lapsen tekemään kauppaan 
ja purkaa sen. Samoin Suo-
mi ei saa edes omilla kan-
sallisilla tuilla tehdä omaa 
politiikkaa, jos joku EU:n 
jäsenmaa sitä vastustaa. Ja 
miksei vastustaisi? Muut jä-
senmaat ovat koko unionin 
olemassaoloajan puolusta-
neet omia kansallisia etu-
jaan. Miksi ei Suomi? Ei to-
ki, meidän piti kiirehtiä sul-
kemaan sokeritehdas, viis 
siitä, että muut samaan ai-
kaan lisäsivät tuotantoaan!

Näillä eväillä saamme sa-
noa hyvästit kaikelle koti-
maiselle ruuantuotannol-
le pidemmällä aikavälillä, 
koska aina löytyy joku jä-
senmaa, jonka kilpailuetua 
se loukkaa. Voiko perussuo-
malainen kuluttaja hyväk-
syä tämän? Eikö suomalai-
nen viljelijä saakaan enää 
viljellä tai kasvattaa karjaa, 
koska muuallakin Euroo-
passa tehdään niin? Ehkäpä 
nykyinen hallitus ulkoistaa 
myös syömisen Ranskaan, 
Saksaan tai Tanskaan.

kaupassa kävijän ihon ka-
nanlihalle. 

Tulevaan uudistussopi-
mukseen, joka tulee edus-
kunnan käsittelyyn ensi 
vuoden keväällä, ei sallita 
sitovaa tai neuvoa-antavaa 
kansanäänestystä. Monet 
ihmiset, minä mukaan luet-
tuna, tulevat vaatimaan ää-
nekkäästi kansanäänestystä 
uudistussopimuksesta.

Poliittinen myllerrys Suo-
messa on alkanut, ja se vah-
vistuu poliittista valtaa pi-
tävien tahojen tappioksi. 
Perussuomalaiset on ainoa 
eduskuntapuolue, joka on 
selkeästi aina ollut EU-vas-
tainen. Ihmisten tyytymättö-
myys EU-myönteiseen poli-
tiikkaan nostaa puolueem-
me kannatusta oikeutetus-
ti. Tällä hetkellä kannatuk-
semme on jo 5.1%,  ja uskon 
sen nousevan nopeasti 10% 
tuntumaan.
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Perussuomalaisten kannatus on vaalien 
jälkeen jatkanut kasvuaan. Tämä aiheut-
taa hermostuneisuutta kilpailijoissamme. 
Loka- ja parjauskampanjat ovat käynnis-
sä. Tähän kampanjaan yritetään harhaut-
taa ja houkutella myös henkilökohtaisis-
sa toiveissaan pettyneitä perussuomalai-
sia. Myrkynkylväjien tulos on ollut keh-
no. Todellinen perussuomalainen ei alistu 
kokoomuksen, keskustan tai sosialistien 
käsikassaraksi.

Piirikokoukset ovat menneet vahvassa 
tekemisen ja kunnallisvaalityön henges-
sä. Piirikokoukset ovat sujuneet suuren 
yksimielisyyden vallitessa henkilövalinto-
ja myöten. Naisjärjestö ja nuorisojärjestö 
ovat valinneet uudet hallitukset ja molem-
pia johtavat tutut ja tunnustetut vetäjät.

Perussuomalaisten kannatus kasvaa 
ja se tuo mukanaan uutta väkeä ja luon-
nollista kilpailua seuraavissa vaaleissa. 
On kysymys siitä, että onko meillä malt-
tia kasvaa. Poliittisen pyrkyrin tunnistaa 
parhaiten kahdesta merkistä, uutena tu-
lokkaana ja äsken heränneenä tai vanha-
na vihtahousuna hänellä näyttää olevan 
kaikki ideat itsellään, eikä kukaan pit-
kään mukana ollut muka ymmärrä mi-
tään, toisena hän on kiinnostunut rahas-

ta eli siitä kuinka hän saisi sitä käyttöönsä 
omiin tarkoitusperiinsä.

Puolueen etulinjassa koko sen olemassa 
olon aikana seisseenä, suhtaudun ihmisiin 
näyttöjen – en suurien puheiden perusteel-
la. Rakentaville uusille voimille pidämme 
ovet auki ja annamme tasavertaiset mah-
dollisuudet toimia ja antaa näyttöjä.

Olemme kovalla työllä ja raskain uhrauk-
sin saaneet perussuomalaiset nousuun, puo-
luehallitus ja puoluejohto huolehtivat myös 
jatkossa, että jäsenistömme suuren enem-

Onko meillä malttia kasvaa?

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

”...suhtaudun

ihmisiin

näyttöjen -

en suurien puheiden 

perusteella.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

mistön ääni ja linja toteutuu käytännön 
poliittisissa päätöksissä. Siihen meille on 
valta annettu ja sitä valtaa käytetään.

Haaste

Haastan jokaisen perussuomalaisen läh-
temään kunnallisvaaliehdokkaaksi puo-
lueemme ehdokaslistalle kunnallisvaa-
leissa ja hankkimaan lisäksi yhden uuden 
kunnallisvaaliehdokkaan. Voitamme vaa-
lit varmasti jos ehdokasasettelumme on-
nistuu. Ota puheenjohtajan haaste vas-
taan ja pistä paremmaksi.

Eduskunnassa sanottua

Kylmä ystävä
Ystävä oli minulla

kuin pakastin
ja sinua minä rakastin.

Tunteeni ei sinua
sulattanut,

eikä rakkauteni
lämmittänyt.

Kovin olit sisäisesti
hyytävän kylmä
ja kohmeinen.
En silloin sitä
huomannut.

Kävit ylikierroksilla,
kun hyytävän suukon sain.

Kuitenkin tarvitsen
sinua ystäväni

eloni taipaleella
ainiaan.

Oi sinä rakas
jääkaappini.

Irja Parviainen
Riistavesi

Runohetki

”Mielestäni nyt on tietysti tehtävä kaik-
ki voitava, että artiklaan 141 saadaan jat-
koa pysyvänä viimeksi sovitussa muodossa, 
koska Suomen kansallehan kyseistä artik-
laa tarjottiin ennen kansanäänestystä jopa 
pysyvänä eikä määräaikaisena. Eikö halli-
tuksen olisi tehtävä nyt selväksi, että halli-
tuksen puolesta ei tulla joulukuussa alle-
kirjoittamaan Lissabonissa poliittisesti so-
vittua perustuslakisopimusta, mikäli artik-
laa 141 ei hyväksytä aikaisemmin sovitussa 
Suomen tulkitsemassa muodossa?”
Raimo Vistbacka 23.10.2007

”Kevyt oli pääministerin ilmoitus kuin pou-
tapilvi. Suomi on taas saanut kaiken, vaikka 
ei ole vaatinut mitään. Näissä 141-neuvot-
teluissa päätöksentekijä on Euroopan unio-
nin komissio, siis Brysselin spedet. He päät-
tävät. Meillä ei ole eduskuntana ikävä kyllä 
mitään sananvaltaa siihen. Tämä on Euroo-
pan unionin meininki. Mutta EU on jo hä-
vinnyt. EU on jo hävinnyt tämän perustus-
lakitaistelun sen takia, että se perustui val-
heelle. Tämä on sama sopimus kuin perus-
tuslaki, mutta sitä ei kutsuta perustuslaiksi. 
Tämä on häpeällistä. Tämän taakse men-
nään Ranskassa, Britanniassa ja muualla.”
Timo Soini 23.10.2007

”Ison-Britannian Suomelta saaman 141 
miljoonan euron EU:n jäsenmaksuhelpo-
tus voitaisiin jättää maksamatta. Kumpi on 
Suomen hallitukselle tärkeämpi Iso-Bri-
tannia vai Suomen sairaanhoitajat? Lisäk-
si Suomi suunnittelee rakentavansa rekka-
parkin Suomen puolelle vastaten myös sen 
24 miljoonan euron rakennuskustannuksis-
ta. Miksi Venäjää ei pyydetä rakentamaan 
parkkia omalle puolelleen ja omalla kus-
tannuksellaan, ovathan he tuoneet oman 
rajaliikenneongelmansa Suomen puolel-
le? Jo näillä kahdella toimenpiteellä hal-
litus keräisi 160 miljoonaa euroa hoitajien 
palkanmaksua varten.”
Pentti Oinonen 4.10.2007

Meidät on pysäytetty. Meidän silmämme 
on avattu väkivaltaisesti.

Joko nyt suomalaisina näemme, että niin 
kutsuttua ”kehitystä” on hidastettava?

Kaikki mitä ”kehitykseksi” kutsutaan, ei 
ole aina hyvästä.

Ei yksilöille, ei perheille,
ei yhteisöille, eikä yhteiskunnallemme, 
siis meille suomalaisille.

Jokainen ihminen ja jokainen elämä on ai-
nutlaatuinen. Tälle yksinkertaiselle totuu-
delle meidän on annettava enemmän aikaa 
ja huomiota.

Nyt kun silmät ovat auki, tämä pitää kaik-
kien voida nähdä.

Tarvitsemme siviilirohkeutta katsella tar-
kemmin ympärillemme arkena, niin ystä-
väpiirissä, kodeissa, kouluissa, työpaikoil-
la ja koko yhteiskunnassamme.

Löytyykö tätä välittämistä tällaisena päi-
vänä ja tulevaisuuden arjessa?

Haluan, että hidastamme tätä nykyistä 
”kehitystä”.

Tarvitsemme kaikki siunausta ja voimaa 
elää eteenpäin.

Timo Soinin puhe eduskunnassa 8.11.

Jokela

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokun-
nan mielestä liikenneturvallisuuden paran-
tamiseen tarvitaan lisää rahaa ja tehok-
kaampaa asennekasvatusta.

Va l iokunta  anto i  kesk iv i ikkona 
24.10.2007 lausuntonsa (LiVL 10/2007) lii-
kenne- ja viestintäministeriön liikennetur-
vallisuutta koskevasta selvityksestä, jota 
valiokunta oli pyytänyt.

Valiokunta on huolissaan siitä, että lii-
kenneturvallisuus on alkuvuonna heiken-
tynyt. Tieliikenteessä on elokuun loppuun 
mennessä kuollut 252 ihmistä, mikä on 50 
enemmän kuin viime vuoden vastaavana 
aikana. Myös loukkaantuneiden määrä on 
kasvanut selvästi. Huonon kehityksen taus-
talla on useita eri syitä kuten piittaamatto-
muus säännöistä, päihteet, nuorten kuljet-

tajien riskikäyttäytyminen sekä moottori-
pyörien ja mopojen joutuminen yhä use-
ammin osallisiksi onnettomuuksiin. Valio-
kunnan mielestä liikenneturvallisuustyön 
pitääkin terävöityä, jotta asennekasvatus 
tavoittaisi ne kohderyhmät, jotka eniten 
ovat sen tarpeessa.

Turvallisemmille autoille kevyempi 
verotus

Valiokunta toivoo myös harkittavaksi, voi-
daanko uusien turvallisempien autojen 
hankkimista kannustaa verotuksella.

Lisää rahaa tarvitaan valiokunnan mie-
lestä sekä keskikaiteiden rakentamiseen 
pääteille että liikkuvan poliisin liikenneval-
vontaan. Keskikaiteita ei kuitenkaan pitäisi 

tehdä vaijereista, jotka ovat moottoripyö-
räilijöille vaarallisia.

Valiokunta pitää hyvänä tekeillä olevaa 
lakimuutosta, jolla alkolukko tulee pakol-
liseksi toistuvasti rattijuopumuksiin syyllis-
tyneille. Rattijuopon auton menettäminen 
valtiolle on mahdollista jo nyt mutta valio-
kunnan mielestä poliisien ja syyttäjien pi-
täisi saada yhtenäiset ohjeet asiasta.

Valiokunnan mielestä mopokorttiin liit-
tyvät kysymykset pitäisi selvittää kuljetta-
jakoulutuksen kokonaisuudistuksesta riip-
pumatta. Myös mönkijöiden liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi olisi syytä ryhtyä 
toimenpiteisiin.

Lähde:
Eduskuntatiedotus

Eduskunta tiedottaa

Liikenne- ja viestintävaliokunta
haluaa terävämpää liikenneturvallisuustyötä
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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

Yleisesti voi sanoa sotiemme ve-
teraanien asioiden menneen vii-
me vuosina eteenpäin, mutta saa-
mieni kirjeiden perusteella näyt-
tää monenlaisia epäkohtia edel-
leen löytyvän. Kuluvanakin vuon-
na monelta paikkakunnalta on 
viestitetty kuntoutusmäärära-
hojen loppuneen jo kesän tietä-
missä. Epäkohtien korjaaminen 
on ennen kaikkea hallituksen ja 
eduskunnan tehtävä.

Parhaillaan eduskunnan kä-
sittelyssä on ensi vuoden talous-
arvioesitys. Siinä hallitus esittää 
näyttävästi mainostamaansa vete-
raanipakettiin valitettavasti vain 
10 miljoonan euron parannusta 
ja sekin otetaan RAY:n tuotosta. 
Itsenäisyytemme 90-vuotisjuhla-
vuonna olisin odottanut hallituk-
selta merkittäviä parannuksia so-
tiemme veteraanien ja kotirinta-
manaisten asemaan.

Työkyvyttömyysasteista eroon

Hallitus antoi eduskunnalle myös 
esityksensä laiksi sotilasvamma-
lain 6 ja 17 pykälien muuttamises-
ta. Hallitus esittää, että yksityises-
sä laitoksessa annettu huolto tai 
osa-aikainen huolto myös silloin, 
kun sen tarve johtuu muusta kuin 
korvatusta vammasta tai sairau-
desta, voidaan korvata sotainva-
lideille, jos heidän sotilasvamma-
lain mukainen työkyvyttömyysas-
teensa on 25 prosenttia.

Lakiesityksessä esitetään myös, 
että sotilasvammalain mukaista 
hautausapua voidaan myöntää 

vainajan kuolinpesälle 1 599,65 
euroa siltä osin kuin hautauskus-
tannuksiin on käytetty muita kuin 
kuolinpesän varoja muun muassa 
silloin, kun vahingoittuneen tai 
sairastuneen työkyvyttömyysaste 

oli hänen kuollessaan vähintään 
20 prosenttia. 

Mielestäni on aika härskiä kir-
joittaa lain tasolla jonkun etuu-
den saamisen edellytyksenä ole-
van määrätyn työkyvyttömyys-

asteen, kun kyse on sentään kes-
ki-iältään noin 86-vuotiaista isän-
maamme itsenäisyyden puolesta 
taistelleista veteraaneista.

Valtiokonttorin päätökset

Erääksi ongelmaksi on myös 
muodostunut se, millä tavoin tuo 
ns. työkyvyttömyysasteprosent-
ti määritellään. Näyttää siltä, että 
nykyisin asioita käsittelevä Valtio-
konttori ei juuri anna arvoa hake-
muksen mukana olevalle veteraa-
nia henkilökohtaisesti tutkineen 
erikoislääkärin lausunnolle. 

Päätös perustunee useimmiten 
Valtiokonttorin oman ns. asian-
tuntijalääkärin lausuntoon, joka 
on annettu veteraania tutkimatta 
ja näkemättä. Liian usein päätök-
sissä todetaan, että ns. haitta-as-
teen korottamiseen ei ole aihetta. 
Nykyinen menettely on mielestä-
ni veteraaneja nöyryyttävää. Siitä 
olisi päästävä kokonaan eroon.

Turha byrokratia pois

Kun on kuunnellut rintamaveteraa-
nien kertomuksia sotakokemuk-
sistaan, niin oman arvioni mukaan 
jokaisella heistä on noista vuosis-
taan sellaisia ruumiillisia ja henki-
siä vammoja, jotka voitaisiin vallan 
hyvin tulkita kuuluvan sotilasvam-
malain piiriin siten, että kaikki pro-
senttirajat voitaisiin poistaa.

Tiedän, että meillä olisi varmas-
ti varaa siihen, että voisimme taa-
ta jokaiselle sotiemme veteraanil-
le ja kotirintamanaiselle vanhuus-

vuosiksi hyvät ja ihmisarvoiset 
olosuhteet ilman turhaa byrokra-
tiaa. Näihin etuuksiin tulisi kuu-
lua ainakin niin laitoshuolto kuin 
laitos-, avo- ja päiväkuntoutus se-
kä kotipalvelut siivouksineen, ik-
kunan- ja pyykinpesuineen ja pi-
hatöineen. Lisäksi heille olisi taat-
tava yksi lämmin ateria päivittäin 
sekä saattohoito laitoksissa ennen 
kuolemaa että hautausapu.

Meillä on varaa

Tämä ei olisi liikaa kansamme it-
senäisyyden ja vapauden puoles-
ta taistelleelle sukupolvelle, joka 
myös suurelta osin on rakentanut 
nykyisen hyvinvointimme. Meillä 
olisi siihen myös varaa, jos vertaa 
vaikka talousarvioesityksen eräi-
siin kohteisiin: 24 miljoonaa euroa 
maksavaan Vaalimaan rekkapark-
kiin, EU-jäsenmaksun 73 miljoo-
nan euron kasvuun tai kehitysavun 
90 miljoonan euron lisäykseen pu-
humattakaan siitä, että osallistum-
me Iso-Britannian EU-jäsenmak-
suhelpotuksen rahoittamiseen ensi 
vuonna 141 miljoonalla eurolla.

Kuka kehtaa vielä väittää, ettei 
meillä olisi varaa parantaa mer-
kittävästi sotiemme veteraani-
en ja kotirintamanaistemme elin-
olosuhteita niin kauan kuin heitä 
vielä on keskuudessamme? Pian 
se on myöhäistä.

Raimo Vistbacka
Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja

Arvostetaanko sotiemme veteraaneja?

3.10.2007 kokoontui kolmisen-
kymmentä innokasta Varsinais-
Suomen piirin perussuomalais-
ta pitämään syyskokoustaan Lie-
toon. Mukana oli osanottajia Uu-
destakaupungista Saloon. Oli 
nuoria ja konkareita sekä vierai-
ta Helsingistä ja niitä tavallisia 
suomalaisia. 

Kalevi Satopää Salosta kertoi 
nuorten sanoneen heidän infor-
maatiotilaisuudessaan, että nuor-
ten mielestä nykyisin on tren-
dikästä olla perussuomalainen. 
Näyttää siltä, että puoluejohtaja 
Timo Soinin tavoittelema puolu-
een normalisointi toimii.

Perussuomalaisiin haluavat tä-
nään kuulua kaikki vauvasta vaa-
riin, maaseudulta ja kaupungis-
ta, vaikka ennen ansioksi luet-
tiin kainuulaisena pienviljelijä-
nä toimiminen. Ei se tietenkään 
vieläkään mikään haitta ole, mut-
ta mukana toimivien piiri vain on 
laajentunut. Tässä tosin ei ole mi-
tään kummallista, koska piirisih-
teeri Iiris Peltomaan eräs perus-
te liittyessään mukaan oli se, että 

onneksi on olemassa puolue, jossa 
oman järjen käyttö on sallittua.

Varsinais-Suomen piirin puheen-
johtajana on elektroniikan ja tieto-
liikennetekniikan tohtori ja Turun 
paikallisosastoa johtaa valtiotietei-
den tohtori, mutta niitä tavallisia 
kansalaisia on sentään enemmän. 
Vaikka koulutuksesta voi olla hyö-
tyä, niin toivotaan silti, että taval-
listen suomalaisten tuki ja osallis-
tuminen puolueen toimintaan säi-
lyy. Tavikset kun pystyvät usein 
aistimaan paremmin miltä kansal-
ta juuri nyt tuntuu. Oppineet ovat 
hyviä laskemaan, mutta muista-
kaapa vain kuinka Eino Poutiai-
nen 1970-eduskuntavaalien yhte-
ydessä saattoi häpeään yleisradion 
tietokoneet ja vaaliennusteen.

Laajan piirin toiminnan vetämi-
sessä on paljon työtä. Varsinais-
Suomessa tätä tehtävää hoitavat 
viereisessä kuvassa oleva nelikko 
apulaisineen. Takana vasemmalta 
pj. Lauri Heikkilä, vpj. Leila Han-
nula ja vpj. Juhani Pilpola. Edes-
sä on istumassa piirisihteeri Iiris 
Peltomaa. 

Syyskokouksessa käsiteltiin 
normaalit sääntöjen mukaiset 
ja eräitä päivänpolttavia asioita. 
Etenkin seuraavat kunnallisvaa-
lit aiheuttivat keskustelua. Ehdo-
kasasettelu on jo alkanut. 

Piristystä kokoukseen toivat Hel-
singistä saapuneet vieraat, Perus-
suomalaisten puoluesihteeri Ossi 
Sandvik ja toiminnanjohtaja Antti 
Valpas. Molemmat pitivät puheen-
vuorot, joissa käsiteltiin muun mu-
assa Suomen EU-tapahtumia ja 
nuorten toiminnan organisointia.

Nuorten kiinnostuminen yhteis-
kunnallisten asioiden hoidosta on 
selvästi kasvanut. Siksi Turkuunkin 
on asetettu PerusS-nuorten yhteys-
henkilö (Teemu Välimäki), jonka 
tehtävänä organisoida toimintaa 
ja järjestää mahdollisuuksien mu-
kaan erilaisia tapahtumia. Nyky-
ajan nuoret ovat innokkaita netin 
käyttäjiä ja menossa onkin omien 
sivustojen kehittäminen. Vielä kai-
vataan mm. sopivaa interaktiivista 
moderoitua keskustelusivustoa.

Jukka Auranen

Perussuomalaisia Liedossa
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Jokelan koulusurmat järkyttivät
monia lukijoitamme

Kun mieli järkkyy, se an-
taa kasvot monen ihmisen 
mielessään kokemalle vää-
ryydelle. Jokelan koulul-
la Tuusulassa sattunut tra-
gedia saa pohtimaan ihmi-
sen heikkoa rakennetta. 
Kuinka pieni onkaan täy-
dellisyyteen pyrkivän aja-
tusmaailman ja mielipuo-
lisiin tekoihin johtavan ih-
mismielen ero.

Hyvin monet murhenäy-
telmää kommentoineet psy-
kiatristen alojen ym. asian-
tuntijat olivat jopa yllättävän 
yksimielisiä siitä, että pelko 
Jokelan kaltaisesta tapah-
tumasta myöskin Suomes-
sa, on ollut pitkään todelli-
nen. Kun ihminen kokee yh-
teiskunnan kohtelevan hän-
tä epäoikeudenmukaisesti, 
se voi sairaassa mielessä ai-
heuttaa ihmisjärjelle käsittä-
mättömiä reaktioita.

Tätä asiaa ei voi ohit-
taa yhtenä yksittäisenä ta-
pahtumana. On selvitettä-
vä mikä on yhteiskunnas-
sa pielessä, kun tällaista ta-
pahtuu. Se ei poista eikä vä-
hennä uhrien eikä heidän 
läheistensä suurta tuskaa, 
mutta voi pelastaa monel-
ta uudelta tragedialta.

Tämä murhenäytelmä ai-
heuttaa joukon kysymyksiä, 
joihin yhteiskunta joutuu 
vastaamaan. Mitä valmiuk-

Tuusulan murhenäytelmä 
kansallinen tragedia

sia on nuorten mielenter-
veydellisiin ongelmiin puut-
tua riittävän aikaisin? Tämä 
oli  tapahtuman yhteydessä 
haastateltujen nuortenkin 
yleisin huolenaihe.

Syyllistämättä mitenkään 
tämänkin tappajan käyttä-
mien nettisivustojen luki-
joita, niitäkin oli, eikö asioi-
hin puuttumisen kynnys pi-
täisi näinkin suorissa uhka-
uksissa olla matalampi?

Eikö nettisivujen valvon-
taan todellakaan ole mitään 
mahdollisuuksia? Poliisi ai-
nakin levittelee käsiään. 
Onko meidän hyväksyttä-
vä kaikki mitä ”mm netis-
tä” meille syötetään? Jos ja 
kun sivuilla voi ihailla joi-
takin tapahtuneita murha-
juttuja tai esimerkiksi Hit-
lerin tekoja ilman, että ku-
kaan niihin puuttuu, on yh-
teiskunta ja sen päättäjät-
kin osavastuullisia.

Yhteiskunnasta on tul-
lut kova taloudellisia arvo-
ja ja menestystä hamuavien 
paratiisi. Tuloerojen nopea 
kasvu aiheuttaa yhteiskun-
nallisia luokkaeroja, jotka 
tulevaisuudessakin aiheut-
tavat mielenterveydellisiä 
ongelmia ja paineita, ellei-
vät päättäjät herää lasikaa-
pistaan todellisuuteen.

Reijo Ojennus

Arvoisat edustajat,

Syvä suru pysäytti eilen Suomen. Uudellamaalla, 
Jokelassa tapahtunut järkyttävä tragedia kosket-
taa meitä kaikkia. Lukiolaispojan käsittämätön te-
ko riisti hengen kuudelta nuorelta ja kahdelta ai-
kuiselta. Suru ja tuska astuivat lyhyessä hetkessä ar-
keemme, tavallisesta ja turvallisesta koulupäivästä 
tuli synkkä painajainen.

Ei ole olemassa vastauksia, on vain paljon kysy-
myksiä ja mittaamatonta tuskaa. Suurin suru kos-
kettaa tietenkin murhenäytelmän uhrien omaisia 
ja läheisiä. Meidän kaikkien suomalaisten lämmin 
myötätunto ja osanotto on luonanne.

Myyrmäen ja Jokelan kaltaiset tapahtumat jät-
tävät ankarat jäljet. Olemme uskoneet, että se mi-
tä tapahtuu maailmalla, ei voi olla totta täällä. Nyt 
kaikki on toisin. Meidän on kyettävä huomaamaan 
myös hiljaisia lähes äänettömiä signaaleja lähellä 
olevien pahoinvoinnista. Kaiken arkipäivän kiireen 
keskellä pitäisi jättää aikaa välittämiselle, toisen ih-
misen kohtaamiselle, inhimillisyydelle.

Aikuisten on nyt keskityttävä tukemaan häm-
mentyneitä lapsia. On hyvä jos kouluissa ja kodeis-
sa keskustellaan ja ollaan läsnä - yhdessä kantaen 
suru ja pelko on helpompi kohdata. Perusturvalli-
suutemme on järkkynyt ja sen rakentaminen pala 
palalta uudelleen on yhteinen tehtävämme. 

Uhrien omaisten perheissä elämä on muuttunut 
pysyvällä tavalla. Mikään menetys ei ole niin suu-
ri kuin läheisen kuolema. Toivon teille kaikille voi-
mia kantamaan tätä suurta surua.

Puhemies Sauli Niinistö

Hiljainen hetki 
eduskunnan istunnossa 

8.11.2007

PerusSuomalainen-
lehden toimitus

ottaa osaa uhrien 
omaisten suruun.

Jokelan murhenäytelmän juuret ovat syvällä. Pienten 
kodikkaiden koulujen lakkauttaminen, ja yhä suurem-
pien oppilasmäärien sullominen yhteen suureen kou-
lukeskukseen tuo mukanaan turvattomuuden ja rau-
hattomuuden. Oppilaat ja opettajat pelkäävät ja voi-
vat pahoin.

Kriisikansio, koulun ja kodin yhteistyö, interaktiivi-
suus, tehokkuus ja täsmäopetus, ovat liian usein pelk-
kää sanahelinää.

Oppilashuolto ei toimi. Terveydenhoitajilla, psykolo-
geilla ja kuraattoreilla ei ole riittävästi aikaa oppilaan 
tehokkaaseen auttamiseen ja kuuntelemiseen.

Ministeriö ja kouluhallitus suoltavat alati uusia oh-
jeistuksia, vaikka aiempiakaan ei ole kyetty saattaa 
käytäntöön. Jokainen päällikkö haluaa ommella kou-
lukeisarille uudet muodikkaat vaatteet.

Jatkuva muutos ja vakavilla asioilla leikittely ei saa 
olla mikään itseisarvo.

Rehtorit, opettajat ja muu koulun henkilökunta ih-
mettelevät miksei heille anneta todellisia työkaluja 
koulurauhan palauttamiseksi. Mistä kiikastaa?

Luokaton lukio lisää jo peruskoulussa alkanutta eris-
täytymistä, juurettomuutta ja yksinjäämisen tunnetta.

Kun pahoinvointi ylittää sietorajan, voi se hyvinkin 
purkautua Jokelan kaltaisena ylenantamisena

Heinolassa 09.11.2007
Risto Kuoppa
opettaja

koulukeisarin uudet 
vaatteetSuomalaisilla tv-kanavil-

la  amerikkalaisia elokuvia 
tulee usein. Elokuvissa lie-
huvat tähtiliput ja amerik-
kalaiset ovat aina sanka-
reita ja maailman pelasta-
jia, muut maat ovat pahoja 
ja rikollisia.

Ohjelmissa ammutaan su-
rutta, paljon ihmisiä kuolee 
ja loukkaantuu, mutta am-
pumisen ja loukkaantumis-
ten surullista puolta ei kos-
kaan käsitellä. Inhimillinen 
hätä, suru ja kipu eivät kuu-
lu elokuvantekijöiden käsi-
kirjoituksiin. Sankarit ovat 
palvottuja ja kunnialla sep-
pelöityjä (kullalla ja kun-
niamerkein) hyviä ihmisiä, 
joita kunnioitetaan ja pal-
votaan. Nuo sankari-ihmi-
set nostattavat herkissä kat-
selijoissa kuohuvia tunteita, 
joiden innoittamina leiki-
tään ja ollaan tosissaankin 
monissa arkielämän asiois-
sa. Yksi osuva esimerkki 
tästä seuraavaksi.

Maassamme käydään väri-
kuulasotia, joissa ammutaan 

toista ihmistä ampumisen ja 
saalistamisen ilosta. Nuo lei-
kit ovat toisintoja opituista 
sankarielokuvista. Harras-
tusta perustellaan liikunnal-
la. Isot miehet konttaavat, 
juoksevat puiden taakse ja 
huutavat toisilleen. Reipasta 
urheilua vai ei? Ampumista 
ja tappamista hupiviihteen 
verhoon kätkettynä.

Elämme yhteiskunnas-
sa, jossa kuunnellaan sil-
mät loistaen jumputtavaa 
musiikkia, jossa huudetaan 
vertahyytävästi: tappakaa, 
tappakaa, saatana on her-
ranne hallelujaa.

Olemme menettämässä 
toinen toisistamme välittä-
misen ja rakkauden. Olem-
me menneet kovien ja julmi-
en arvojen maailmaan, jos-
sa heikkojen kuuluu palvella 
sankareita, ja vahvojen pitää 
olla sankareita omassa itsek-
kyydessään. Peräänkuulutan 
vastuuta toisista ihmisistä ja 
heidän pahoinvoinnistaan. 
Yhteiskunnan tehtävä on 
rahoittaa ennaltaehkäise-

vää nuorisotyötä, ja raken-
taa kattava sosiaalinen ja 
taloudellinen turvaverkos-
to, jonka varassa ihmistä ei 
jätetä yksin, kun tulee vaike-
uksia ja vastoinkäymisiä.

Raaka todellisuus esille
myös elokuvissa

Vastapainoksi olisi lähetet-
tävä ohjelmia, joissa näyte-
tään ne tosiasiat mitä seu-
raa, kun toista ihmistä am-
mutaan tai tehdään räjähtei-
tä, joissa ihmisiä silpoutuu ja 
kuolee. Mielestäni olisi myös 
tehtävä dokumentteja, jois-
sa haastateltavat kertovat 
sen inhimillisen hädän ja 
tuskan, jota joudutaan kär-
simään sekä uhrien että te-
kijöiden lähipiireissään traa-
gisten tapahtumien jälkeen.

Olisi hyvä näyttää myös 
sodan nurjat kasvot, jot-
ka laittavat  ihmiset miet-
timään asioita. Napalmin 
polttamia naisia, lapsia, 
miinaan astuneita miehiä. 
Paljon kärsimystä ja hä-

tää, jota ihminen aiheut-
taa lähimmäiselleen. Yleis-
tä keskustelua pitää käydä 
ilman tuomitsemista aina 
kun kohdataan väkivaltais-
ta kuolemaa. Tapahtumassa 
ovat kaikki osapuolet uhre-
ja, myös teon suorittaja.

Yhteiskuntamme ei mie-
lellään ota kantaa siihen, 
mihin arvomaailmamme 
on mennyt ja on menossa, 
kunnioitammeko kristillisiä 
perusarvoja vai olemmeko 
rahan sokaisemina itsekkäi-
tä, rahanahneita ja raadol-
lisia. Perusarvot ovat oma-
hyväisiä, emmekä ota tar-
peeksi huomioon sairaan-
hoitoa ja mielenterveys-
hoitoa. Rahako ratkaisee, 
kun ne ovat vain menoeriä, 
joita pitää supistaa ja sijoit-
taa siitä säästyvät rahat esi-
merkiksi kalliisiin ooppera-
taloihin, joiden tarjonnasta 
voi nauttia vain pieni etuoi-
keutettujen joukko.

Nim.
Aasillakin on häntä

Ottakaamme vastuu toisistamme ja itsestämme
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Nyt sekin on koettu, 
nimittäin turkkilainen 
sauna, Haman. Täytyy 

sanoa, että kovasti 
on ylimainostettu 

laitos. Kyllä Rajaportin 
sauna pesijöineen, 

Tampereen Pispalassa, 
on ollut huomattavasti 
parempi ja ihmiskeholle 

nautinnollisempi.

Haman on oikeastaan jonkinlai-
nen hikoiluhuone, jossa istuksi-
taan laatoitetuilla istuinpaasil-
la, kunnes vähemmän ”viehättä-
vän” näköinen pesijäukko tulee 
komentamaan makuulle ja alkaa 
jynssätä jonkinlaisella patakin-
taalla niin, että orvaskesi on ve-
reslihalla. Mukavampi kokemus 
on sitten huomattavasti viehät-
tävämmän hierojatytön öljynle-
vitys pesussa ”uudistuneelle” ke-
holle. Ei siinäkään tosin hieron-
nan kanssa ole paljon tekemistä, 
mutta öljyä kului. Kokemus sekin 
ja kuului ”lomarentoutukseen”.

Turkki sinänsä tarjoaa turistille 
paljon muun muassa historiallis-
ta nähtävää sekä erilaisia mielen, 
sielun ja ruumiin nautintoja. 

Historiaa

Viikon aika turistialueella ei ko-
vin laajaa kuvaa tarjoa Turkin 
menneisyyteen. Siden kaupunki, 
jonka lähialueilla viikon vietim-
me, on tunnettu monista historial-
lisista nähtävyyksistään. Siellä on 
useita jopa 1200 -luvulta peräisin 
olevia rakennuskomplekseja ja 
raunioita, mm Apollon-temppe-
li. Samoin hyvin säilynyt rooma-
lainen Anfiteatteri, jossa edelleen 
esitetään näytöksiä jopa 15000:lle 
katsojalle.

Historiasta tunnetut joet, Euf-
rat ja Tigris, alkavat Turkista ja 
virtaavat ulos Mesopotamian eli 
kaksoisvirtojen alueella.

Maantietoa

Turkki on pinta-alaltaan 780000 
km2, eli noin Ruotsin ja Norjan 
pinta-alat yhteensä.

Turkin korkein vuori on Ararat, 
ja se mainitaan Raamatussa. Noo-
an arkin kerrotaan ajaneen karil-
le juuri täällä. Turkkilaiset ovat ai-
kanaan asuneet paimentolaisina 
Keski-Aasiassa. Kiinalaiset kut-
suivat heitä nimellä ”durko”, sii-
tä saivat turkkilaiset nimensä.

Elinkeinorakenne

Melkein puolet Turkin asukkais-
ta työskentelee maataloudessa. 
Perhemaatalous hyvin alkeelli-
silla välineillä on varsinkin sisä-
maassa hyvin tavallista. Valtio oli 
90-luvulle saakka lähes monopo-
li-omistaja teollisuusyrityksissä. 
Sen jälkeen yksityiset ovat voi-

neet ostaa valtionyrityksiä. Teks-
tiilinvalmistus, rauta- ja terästeol-
lisuus sekä kemianteollisuus ovat 
johtavia aloja. Matkailun osuus 
kasvaa jatkuvasti. Jonkinlainen 
terrorin uhka kuitenkin hidastaa 
matkailun kasvua.

Ruoka, eli ruumiin nautinto

Turkkilainen keittiö on maailman 
kolmanneksi suurin heti ranska-
laisen ja kiinalaisen keittiön jäl-
keen. Sen sai myöskin omassa 
vyötärössään tuntea viikon jäl-
keen. Vaikka ruokiin käytetään 
runsaasti erilaisia kasviksia sekä 
lampaan ja kanan lihaa, niin jäl-
kiruokien ja kakkujen runsaus 
muuttaa kummasti terveellisten 
ruokailuajatusten suunnitelmat. 
Sianlihaa ei juurikaan käytetä, sil-
lä sitä pidetään Turkissa yleisesti 
epäpuhtaana.

Turkin kansallisjuoma on anik-
sen makuinen raki. Kun tähän 
kirkkaaseen juomaan lisätään vet-
tä, se muuttuu valkoiseksi - tästä 
tulee kutsumanimi ”leijonanmai-
to”. Sanotaan, että kun juot lasil-
lisen rakia, tulet lempeäksi kuin 
lammas, kun juot kaksi lasillis-

ta tulet rohkeaksi kuin leijona, ja 
kun juot kolme lasillista tulet tyh-
mäksi kuin aasi.

Kaupankäynti

Kaupanteko on Turkissa, niin kuin 
monessa muussakin turistimaassa, 
melkoista taidetta. Lähtöhinnalla 
ei ole paljon merkitystä varsinkaan 
basaarialueilla. Noin kaksi kolmas-
osaa lähtöhinnasta pois, on hyvin 
tavallinen lopputulos. Se vain vaa-
tii ostajalta pitkää pinnaa ja ome-
nateestä pitämistä. Usein varsinkin 
hieman isommissa ostoksissa teetä 
tarjoillaan hyvin auliisti.

Myytävät ”merkkituotteet” 
ovat pääosin piraattikopioita. Sil-
ti ne ovat ainakin vaatteiden osal-
ta hyvälaatuisia, koska Turkki on 
puuvillan tuottajamaa ja useim-
mat vaatteet valmistetaan tästä 
kotimaisesta puuvillasta. Kaik-
ki tunnetut merkit Diorista, Pu-
maan ja Adidakseen ovat esillä ja 
myynnissä.

Uskonto

Turkin väestöstä 99 % on islami-
laisia, eli muslimeja. Islam ja kris-

tinusko ovat alunperin sukulais-
uskontoja. Molemmilla on monia 
yhteisiä arvostuksen kohteita. Al-
lah on ainoa Jumala ja Muham-
med hänen profeettansa. Jeesus-
ta kunnioitetaan yhtenä Jumalan 
profeettana.

Muslimi tarkoittaa arabiak-
si ”yksi joka on alistunut Juma-
lan edessä”. Islamilaiset ovat us-
konnon harjoittamisessaan hy-
vin ehdottomia. Siihen kuuluvat 
muun muassa viisi rukoushetkeä 
päivässä ja tiukat peseytymisrii-
tit ennen rukoushetkeä. Islamin-
uskoon kuuluu kuitenkin monia 
sellaisia perinteitä ja tapoja, jot-
ka eivät kuulu tämän päivän ke-
hittyneeseen sivistysvaltioon.

EU ja Turkki

Turkki sai 1995 sopimuksen tul-
liliitosta EU:n kanssa. Kyllä Tur-
killa kuitenkin on vielä pitkä 
matka EU:n jäseneksi. Jo yksis-
tään maantieteellinen asema tun-
tuisi maallikosta oudolta. Turkis-
ta kuuluu Aasian mantereelle 97 
prosenttia, ja vain 3 prosenttia 
Euroopan puolelle. Turkin mu-
kaan tullessa rakennettaisiin uut-
ta Euro-Aasian unionia. Aasian 
puolelta varmaan tulijoita yhtei-
söön riittäisi.

Turkin ensimmäinen presidentti 
Ataturk kehitti Turkkia länsimai-
sempaan suuntaan, mutta hänen 
jälkeensä kehityksessä on men-
ty taaksepäin. Turkki on edelleen 
monilta osin alikehittynyt maa. 
Muu muassa maatalous on suurel-
ta osin Suomen 40-50 -luvun ta-
solla. Palkkataso on erittäin alhai-
nen. Hotellityöntekijän kuukausi-
palkka on noin 150 euroa, 12 tun-
nin työpäivillä. Liittyminen EU:n 
tietäisi muuttotulvaa Turkista ke-
hittyneempiin maihin.

Muslimiväestön sulauttaminen 
EU:n alueen pääosin kristinus-
kon valtamaihin, toisi suuria on-
gelmia. Islamilainen väestö ei tun-
ne sanaa sopeutuminen, vaan ai-
noastaan omaan kulttuuriin alis-
tamisen.

Niin kuin otsikkolauseessa, iso 
mutta on Turkilla sivistysvaltioon 
ja sen tapoihin. Se ”mutta” toi-
vottavasti estänee EU:n laajene-
misen Aasian puolelle.

Teksti ja kuvat:
Reijo Ojennus

Turkki — dynaaminen kehittyvä maa, mutta ...

Maailman kolmanneksi suurin moskeija Mangvatin kaupungissa.

Siden kaupungissa on runsaasti jopa 1200 luvulta saakka
säilyneitä linnoitusten raunioita.
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Säkylän sokeritehtaan lopettami-
sesta ollaan kohistu viime viikkoi-
na. Huhujen mukaan Suomen so-
keriteollisuuden 80-prosenttisesti 
omistava Danisco Sugar olisi pa-
nemassa Suomen ainoan juurikas-
sokeritehtaan luukut kiinni. Teh-
taan kohtalo selvinnee lopullisesti 
tammikuun loppuun mennessä.

Syyt mahdollisen lopettami-
sen taustalla liittyvät EU:ssa vii-
me vuosina ylisuureksi kasva-
neeseen sokerintuotantoon, joka 
Maailman kauppajärjestön WTO:
n päätöksellä yritetään ajaa alas. 
Merkittävin lainsäädännöllinen 
muutos asiaan tuli vuonna 2005, 
kun sokerin hintaa päätettiin lei-
kata 36 prosentilla. Enää ylijää-
mäsokeria ei voida dumpata maa-
ilmanmarkkinoille vientitukien 
avulla entiseen malliin.

Suomi ei siis ole ainoa Euroo-
pan maa, missä sokeritehtaita sul-
jetaan. Vaikka julkisuudessa on 
esitetty sellaistakin, että Säkylän 
sokeritehdas voisi jatkaa toimin-
taansa uuden omistajan kautta, 
Euroopan Unionissa ei tällaiseen 
ratkaisuun kannusteta. Brysse-
lin tavoite on vähentää tuotantoa 
merkittävästi ja sen vuoksi tarjol-
la on erilaisia insentiivejä lopetta-
ville toimijoille.

- On omistajien asia, millaiseen 
ratkaisuun Säkylän sokeritehtaan 
kanssa päädytään, mutta EU:n ta-
holta viesti on selvä. Houkuttimet 
on tehty vahvoiksi, jotta tuotanto 
EU:n reuna-alueilla loppuisi. Var-
masti niin viljelijät kuin yhtiökin 
haluaisivat jatkaa tuotantoa, mut-

Säkylän sokeritehdas uhan alla
ta EU:n lainsäädännön tarjoamat 
edellytykset uudessa tilanteessa 
ovat hankalat, kertoo Sucros Oy:
n ja Suomen Sokeri Oy:n toimi-
tusjohtaja Päivi Paakkarinen.

75 jäisi työttömäksi

Säkylän sokeritehtaan lopetta-
minen tietäisi työttömyyskortis-
toa noin 75:lle työntekijälle, jotka 
tehdas työllistää ympärivuotises-
ti. Jokasyksyisen juurikassokeri-
kampanjan aikana tehdas työllis-
tää lisäksi muutaman kymmentä 
kampanjatyöntekijää noin kol-
men kuukauden ajaksi.

Tanskalainen Danisco Sugar 
omistaa 80 prosenttia ja Lännen 
Tehtaat 20 prosenttia Sucros Oy:
stä, joka puolestaan omistaa Suo-
men Sokeri Oy:n. Voidaan siis sa-
noa, että Suomen sokeriteollisuu-
desta neljä viidesosaa on tanska-
laisissa käsissä.

Tuotantolaitoksia on Säkylän 
sokeritehtaan lisäksi kaksi. Kirk-
konummen Kantvikissa on soke-
ripuhdistamo, jossa kaikki soke-
rituotteet pakataan ja tehdään 
myös erikoistuotteita. Jokioisilla 
on pieni tuotantolaitos, joka tekee 
viljasta tärkkelyspohjaisia makeu-
tusaineita ja entsyymejä. Yhteen-
sä laitoksissa työskentelee kolmi-
sensataa vakituista.

Teksti:
Mika Männistö

Kuva:
Harri Lindell

Islamismin jälkilöylyt 
Veli-Pekka Kortelainen
opiskelija
puheenjohtaja,
Oulun seudun 
perussuomalaiset ry.

Sen jälkeen kun kirjoitin julkisuu-
dessa kannanottoni Euroopan is-
lamisoitumisesta ja Suomeen pe-
rustetusta islamistipuolueesta, 
olen jatkuvasti saanut palautetta 
ja yhteydenottoja aiheeseen liit-
tyen. Se on lähes järjestään ollut 
myönteistä. Internetissä monikin 
kirjoittaja on huolissaan asiasta ja 
pitää aihetta esillä, mutta muual-
la valtajulkisuudessa asiasta vaie-
taan edelleen.

Sanomalehti Kaleva julkaisi 
kirjoitukseni, jonka jälkeen sain 
sähköpostiini ja kännykkääni pa-
lautetta asiasta. Odotin, että ai-
heesta syntyisi enemmänkin kes-
kustelua, sillä olen aivan varma, 
että myös Kalevan toimitukseen 
on tullut kirjoitukseen liittyen pa-
lautetta. Ilmeisesti keskustelu ai-
heesta koetaan jotenkin vaikeak-
si, koska julkisuudessa ei asiasta 
mitään kommentteja yhtä julkais-
tua tekstiviestiä lukuun ottamatta 
ole asiasta ollut.

Viime eduskuntavaalien aikaan 
otin myös kantaa islamin uskon-

non arvoihin liittyen Oulua kuo-
huttaneisiin raiskaustapauksiin. 
Tällöin sain asiasta jopa useam-
malta taholta vihaistakin palau-
tetta, lähinnä islamilaistaustaisil-
ta henkilöiltä, mutta myös paljon 
positiivista palautetta, varsinkin 
oululaisilta naisilta.

Euroopassa yleisesti ollaan he-
räämässä islamin vyöryyn. Vii-
me vuonna Hollannin väestö-
käyrä kääntyi ensimmäistä ker-
taa laskuun moniin vuosisatoi-
hin. Maasta muutti ulkomaille yli 
400 000 ihmistä, ja maahan muut-
ti ulkomailta yli 160 000 ihmistä. 
Maahanmuuttajista enemmistö 
oli islamilaisista maista tulleita, 
ja maasta ulkomaille muuttajista 
enemmistö taas valkoihoisia, et-
nisesti hollantilaisia, ihmisiä, jot-
ka ilmoittivat poislähdön syyk-
si, ahtauden ohella, yleisesti kas-
vaneen turvattomuuden ja levot-
tomuuden. Kukaan ei uskaltanut 
kuitenkaan virallisesti sanoa, mis-
tä kyseinen turvattomuus heidän 
mielestään johtuu.

Sama juttu Britanniassa. Maas-
ta muutti viime vuonna ulkomail-
le myös satoja tuhansia ihmisiä, ja 
enemmistö maasta muuttaneista 
oli valkoihoisia etnisiä englan-
tilaisia. Hekin ilmoittivat muu-
ton syyksi lisääntyneen turvatto-
muuden ja väkivallan. He eivät 
halua kasvattaa lapsiaan maassa, 
jonka he kokevat turvattomak-
si ja huonoksi kasvatusympäris-
töksi. Muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta hekään eivät ole 
uskaltaneet kertoa muuton joh-
tuvan siirtolaisuudesta. Kritiik-
ki puettiin kommentteihin, joissa 
vanhemmat sanoivat haluavan-
sa mieluummin kasvattaa lapsen-
sa ”englantilaisessa ympäristössä 
ja kulttuurissa”, kuin Britannias-
sa. Eihän kukaan halua leimautua 
rasistiksi.

Saa nähdä miten tilanne kehit-
tyy. Veikkaanpa että ensi vuonna 
vauhti kiihtyy. Ja kun lukuun ot-
taa vielä sen, että siirtolaisuuden 
kasvu jatkuu ja maahanmuuttaji-
en syntyvyys pysyy korkealla, niin 

entisistä kotimaistaan pois muut-
tavat eurooppalaiset nopeuttava 
vanhojen kotimaidensa islamisoi-
tumista.

Henkilökohtaisesti koen joten-
kin vaikeana ja epämiellyttävä-
nä sen, että minun täytyy ottaa 
kantaa islamiin ja maahanmuut-
toon. Näin siksi, että asiaa kriti-
soiva helposti leimautuu rasistiksi 
ja ties miksi, vaikka kuinka selit-
täisi, että kyse on eräästä uskon-
nosta, sen kehittymättömyydestä 
ja länsimaiselle demokratialle se-
kä oikeus- ja ihmiskäsitykselle vi-
hamielisistä arvoista, jotka oleel-
lisesti liittyvät kyseisen uskonnon 
siihen suuntaukseen, joka on Eu-
rooppaan rantautumassa.

Ja minä sentään tunnen henki-
lökohtaisesti islaminuskoisia ih-
misiä, jotka ovat fiksuja, sopeu-
tuneita eivätkä fundamentalis-
teja, enkä haluaisi uskontoa kri-
tisoidessani loukata heidän va-
kaumustaan. Mutta he itsekin 
myöntävät, että se islamin muoto, 
joka nopeimmin maailmassa levi-

ää, ja jonka agitaattorit valtaavat 
vanhan Euroopan aikaisemmin 
maltillisten muslimien hallussa ol-
leita moskeijoita ja koraanikoulu-
jen johtopaikkoja, on jäänne kes-
kiajalta eikä toimi yksiin ihmisoi-
keuksien, tasa-arvon ja sananva-
pauden kanssa.

Englannissa turvallisuuspalve-
lu MI5 teki selvityksen, että Eng-
lannin 17 koraanikoulusta, joista 
aikaisemmin luultiin että ne ovat 
maltillisten muslimien käsissä, pe-
räti 13 oli fundamentalistien mie-
hittämiä, niin opetus- kuin johto-
paikkojensa puolesta. Koulut ovat 
tähän asti saaneet valtion tukea. 
Brittihallituksen aikoo ilmeisesti 
jäädyttää tuen toistaiseksi.

Ja miten käy Euroopan Unio-
nille? No, eihän se ole tähänkään 
asti ollut mikään demokratian 
riemuvoitto, joten ehkäpä isla-
misoituminen ja byrokratia sopi-
vat toisilleen. Jos nimittäin emme 
eroa EU:sta, niin se on terveme-
noa kohti Islamilaista Euroopan 
Unionia.
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Laulaja ja kehonrakentaja Kike 
Elomaa pitää nyky-yhteiskunnan 
suurimpana ongelmana rahan lii-
allista valtaa, joka on myrkyttänyt 
jo niin monta asiaa. Esimerkiksi 
urheilussa on mukana liikaa ra-
haa, jolloin aatteellisuus kärsii.

- Varsinkin huipputasolla tämä 
johtaa urheilijan sellaiseen ke-
hään, jossa pärjätäkseen on käy-
tettävä kaikkia keinoja. Puhutaan 
rahakaukaloista ja panostetaan 
vain trendilajeihin kuten jääkiek-
koon ja formuloihin. Hyviä laje-
ja molemmat, mutta Suomessa-
kin on paljon lahjakkaita lapsia 
ja nuoria joilla olisi menestymisen 
edellytyksiä jossain muussa lajis-
sa, jos niitä tuettaisiin tasapuoli-
semmin, Kike ihmettelee.

Raha puhuu muutenkin kuin 
vain urheilussa. Vain rahalla saa 
nykyään enää arvostusta, ja sa-
malla köyhien ja rikkaiden väli-
nen kuilu kasvaa kasvamistaan. 
Yhä kapeneva keskiluokka yrit-
tää sinnitellä siinä välissä.

- Mikä tahansa joukkue on vain 
niin vahva kuin sen heikoin lenk-
ki. Suomessa alkaa köyhyyslou-
kussa elävää heikompaa lenkkiä 
olla jo niin paljon, että se heiken-
tää koko yhteiskuntaa. Ei kaik-
kien pidäkään elää yltäkylläisyy-
dessä, mutta kyllä tuloeroja pitäi-
si kaventaa nykyisestä.

Suomessa on koko ajan lisään-
tynyt se osa väestöstä, joka sinnit-
telee minimitoimeentulolla eläen 
päivä kerrallaan lähes kadulla. 
Minimipäivärahalla elävä poruk-
ka flegmatisoituu ja oppii tyyty-
mään niihin murusiin, mitä heil-
le annetaan. Yhteiskunnan tuilla 
eläminen köyhdyttää koko maata, 
jolloin palvelut heikkenevät.

- Pian palveluita käyttää vain se 
pieni hyvinvoivien joukko, joilla 
on varaa maksaa niistä. Kun kui-
tenkin elämme vielä hyvinvointi-
yhteiskunnassa, ei mielestäni pi-
täisi tinkiä siitä yhtään.

Töitä suomalaisille

Kike Elomaan mielestä nyt alkaa 
olla käsillä se aika, jolloin jonkun 

olisi puututtava asioihin todel-
la nopeasti. Yksi ensimmäisistä 
korjattavista epäkohdista on työn 
löytäminen kaikille – oikean työn, 
ei pelkän tukityöllistämisen. Nyt-
hän puhutaan työvoimapulasta ja 
yritetään ulkomailta löytää teki-
jöitä työlle, jolle löytyisi tekijöitä 
täältäkin – he vain ovat jo uupu-
neet ja heittäneet pyyhkeen ke-
hään. Samoin nuorille pitäisi löy-
tää töitä heti valmistumisen jäl-
keen – on kauheata valmistua 
suoraan kortistoon.

- Työttömyyden uuvuttamia pi-
täisi henkisesti vahvistaa hake-
maan töitä. Menneinä vuosina 
koulutettiin liikaa ihmisiä paperi-
hommiin – nyt monilla aloilla on 
työvoimapulaa ja kortistot ovat 

pullollaan korkeasti koulutettuja 
ihmisiä. Eikö tätä nähty etukäteen 
silloin kymmenen vuotta sitten?

Yksi suuri epäkohta on tervey-
denhoitoala, jota Kike ei alalla it-
sekin toimineena halua tässä edes 
alkaa ruotia. Kun hoitajapula oli 
suuri jo 70-luvulla ja kasvaa edel-
leen samalla kun ylityöllistetyt ja 
alipalkatut hoitajat sinnittelevät 
jaksamisen rajoilla, on muhimas-
sa vaarallinen keitos. Oma terve-
ys kun on kuitenkin jokaiselle se 
tärkein asia.

Pitkistä koulumatkoista
startti urheilu-uralle

Ravitsemus ja liikunta ovat Kiken 
sydäntä lähellä, koska hän sai sii-

hen hyvän pohjan jo lapsena ja on 
elänyt niiden asioiden parissa koko 
aikuisikänsä. Siksi hän pyrkii kan-
tamaan omankin kortensa kekoon 
suomalaisten terveyden hyväksi.

Kike syntyi hyvin isänmaalliseen 
maanviljelijäperheeseen Lokalah-
della Uudenkaupungin liepeillä. 
Hänen lapsuudenkodissaan ei kos-
kaan eletty yltäkylläisyydessä, mut-
ta ruokaa oli aina – ja niihin aikoi-
hin ruoassa oli vielä ravintoaineita-
kin. Oikean ja väärän välinen ero 
opetettiin Kikelle jo nuorena.

- Se oli hyvä koti, sellainen jon-
ka soisi jokaiselle lapselle. Yksi 
asia mistä olen tänä päivänä kii-
tollinen, ovat pitkät koulumatkat, 
joista sain hyvän pohjan urheilu-
uralleni. Silloin ei ollut kuljetuk-
sia, vaan pitkät koulumatkat olivat 
aivan luonnollisia. Nykyään ongel-
maksi noussut lasten liikalihavuus 
johtuu siitä, ettei lapsille nykyään 
pääse syntymään pohjakuntoa ter-
veen hyötyliikunnan kautta.

Veljeä
ei jätetä

Kiken elämänfilosofia on sota-
ajalta periytyvä sanonta: veljeä ei 
jätetä. Ihmisellä on velvollisuus 
auttaa ja kannustaa toista, jos it-
se on vahvempi ja yleensä on sii-
hen resursseja.

- Jos olet hyvä toiselle, löydät 
sen edestäsi joskus. Vaikka joskus 
tuntuukin siltä, etteivät asiat aina 
mene niin, uskon että loppujen lo-
puksi hyvä voittaa, etsit sitten mi-
tä tahansa. Jos ei tässä maailmas-
sa niin sitten seuraavassa.

Vahva oikeudenmukaisuuden 
taju on auttanut Kikeä selviä-
mään eteenpäin omassa elämäs-
sään, vaikkei oikein toimiminen 
aina olisikaan ollut kaikkein edul-
lisinta tai edes järkevää.

- Politiikassakin annetut lupauk-
set tulisi pitää, muuten se on pettä-
mistä. Suomen kansan pitäisi olla 
valveutuneempaa myös poliittises-
ti, sillä myös äänestämättä jättämi-
nen on poliittinen kannanotto. Sil-
loin ilmaisee, ettei kerta kaikkiaan 
enää välitä mistään ja hyväksyy 

kaiken mitä vastaan tulee. Myös 
eduskuntaan tarvittaisiin enem-
män taistelijoita eikä pelkkiä ma-
rionetteja. Rohkeita kansanedus-
tajia on todella pieni joukko.

Kike Elomaa aikoo itse olla poli-
tiikassa mukana vahvasti jatkossa-
kin. Vielä on auki se, osallistuuko 
hän kunnallisvaaleihin tai EU-vaa-
leihin, sillä varsinaisesti hän tähtää 
seuraaviin eduskuntavaaleihin.

- Teen edelleen myös laulukeik-
kaa, jota kautta minulla säilyy hy-
vä kosketus kansaan. Työni paris-
sa tapaan ihmisiä laidasta laitaan 
pubiporukasta korkeimpaan vir-
kamieheen saakka. Liikunnan ja 
terveyden puolesta teen myös töi-
tä joka päivä.

Kummallinen
Euroopan Unioni

Kikeä on oudoksuttanut myös 
EU:ta ympäröivä salamyhkäisyy-
den ja vaiteliaisuuden muuri. Ki-
ken mukaan vain yksi EU-parla-
mentaarikko on tuonut siellä kä-
siteltyjä asioita kiitettävästi esille, 
nimittäin Esko Seppänen.

- Hänen kannanottonsa ja ra-
portointinsa on ollut esimerkil-
listä, mutta muuten se on jäänyt 
heikommaksi. Kun muutkin maat 
lyövät nyrkkiä pöytään, miksei 
Suomi? Eikö meillä olekaan siel-
lä mitään sananvaltaa?

Jos meillä vielä jotain sanansijaa 
olisikin, se kaikki loppuu, jos EU:
n yhteinen perustuslaki toteutuu. 
EU:sta on kuitenkin myöhäistä 
päästä irti enää tässä vaiheessa.

- Se on kummallinen elin, se 
EU-parlamentti. Heti kun siel-
lä tapahtuu jotain väärinkäytök-
siä, tapahtumista perillä olevat ih-
miset vaiennetaan nopeasti. Mie-
lestäni tuollaisen elimen toimin-
nan pitäisi olla vähän avoimem-
paa. Muutenkin skandinaavinen 
yhteistyö EU:ssa on ollut liian 
vähäistä. Tuntuu siltä, että suuret 
maat sanelevat kaikki päätökset.

Teksti:
Mika Männistö

Laulaja Kike Elomaa:

”Rahan valta myrkyttää suomalaisen yhteiskunnan”

Laulaja Kike Elomaa on innokas terveyden ja liikunnan 
puolestapuhuja.

Kokoomuksen vaalitäkynään 
markkinoimasta tasa-arvotuposta 
on kehkeytynyt varsinainen sop-
pa, jossa selitykset ovat vaihtu-
neet tiuhempaan kuin piikkipaik-
ka raviradalla. Jonkinlaisen tolkun 
saamiseksi on syytä käydä tapah-
tumat aikajärjestyksessä läpi:

Maaliskuun alussa Katainen va-
kuutti kokoomusvetoiselta halli-
tukselta heruvan ”ylimääräisiä 
korotuksia” kuntasektorin kou-
lutetuille matalapalkka-aloille. 
Sanojensa vakuudeksi Katainen 
julisti, että kokoomus tulee ole-
maan aktiivinen osapuoli noissa 
neuvotteluissa.

Vaalien jälkeen Katainen ei 
suostunut ilmoittamaan kuin-
ka suurta panostusta hallitukses-
sa avainsalkun saanut kokoomus 
oli tarjoamassa. Sitä ei paljastettu 
neuvottelujen aikanakaan. Se oli 
tullut selväksi, että odotukset oli-
vat paljon korkeammalla kuin ko-
koomus oli missään vaiheessa aja-
tellutkaan toteuttaa.

Kun esitykset on nyt kaikkien 
nähtävillä, niin tuo ”aktiivinen osa-
puoli” olikin tyytynyt vain ilmoitta-
maan työnantajapuolelle, että val-
tiolta tulee jo aiemmin luvatut 150 
miljoonaa, ei senttiäkään sen yli. Ja 
se kuntien kustannuskompensoin-

tikin on vain 50%. Mitoittakaa tar-
jouksenne sen mukaan.

Työnantajan mitoitti ja tarjo-
si kuoppakorotuksiksi hoitajil-
le 30 euroa, lääkäreille 75 euroa. 
Sen jälkeen ”neuvotteluissa ak-
tiivinen” kokoomus yritti piilou-
tua ”rautakangen” (=työnantaja-
puolen) taakse, mutta ei mahtu-
nut, kun kepu oli jo siellä.

Jos Katainen ei vielä alkukesäs-
tä ollut lyönyt valtion osuutta kiin-
ni, niin ainakin hän teki sen kesän 
aikana tietoisena, ettei tarjous vas-
taa lähimainkaan odotuksia. Julki-
suuteen sitä ei voinut päästää, oli-
han pieni mahdollisuus, että neu-

vottelujärjestelmän ja Superin 
avulla Tehy olisi sittenkin saatu 
huijattua hyväksymään tarjous.

Kokoomuksen likaisen työn te-
kijäksi lähtenyt Super saa ”bonuk-
senaan” jo hyväksymiensä koro-
tusten päälle vielä Tehylle anne-
tavat lisät. Neuvottelujärjestelmää 
hyväksikäyttäen se on allekirjoit-
tanut vasta lisäpöytäkirjan, aika-
naan se kirjoittaa nimensä samaan 
sopimukseen Tehyn kanssa.

Viimeisimpänä sattumana tuos-
sa sopassa on, että valtion 150 milj. 
panostus palautuu verotulojen 180 
milj. kasvuna. Laskelma on tehty 
10% korotuksen ja 123.000 saajan 

perusteella. Jos hoitajat käyttävät 
korotuksensa kulutuksen lisäämi-
seen – n. 2.000 euron tuloilla se on 
ilmeistä – kasvaa valtion ALV-ve-
ron tuotto 30-40 miljoonaa.

Valtio saa 150 miljoonan panos-
tuksellaan 210-220 miljoonan tu-
lot. Ei huono. Huonoa sen sijaan 
on, että ei tuo valtion saama ”ma-
talapalkkaerä” tyhjästä ilmaannu. 
Se otetaan kuntien pussista.

Mutta eikös kuntien menojen 
kasvu pitänyt kompensoida täy-
simääräisesti?

Jorma Uski
Keski-Suomen piirisihteeri

Matalapalkkaerä on loistodiili – valtiolle
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Perussuomalaisten viime vaaleis-
sa saama vaalivoitto toi puolu-
eellemme paikan Suomen YK:n 
yleiskokousvaltuuskuntaan. Po-
liittisen valtuuskunnan vierailu 
ajoittui välille 14.-26.10.2007. Val-
tuuskunnassa oli yksi edustaja jo-
kaisesta kahdeksasta eduskunta-
puolueesta.

Ennen matkalle lähtöä meille 
järjestettiin ulkoasiainministeri-
össä päivän mittainen valmistelu-
tapaaminen, jossa kuulimme ajan-
kohtaisista YK-yleiskokoukseen 
liittyvistä asioista Suomen näkö-
kulmasta tarkasteltuna. Kuulim-
me tiiviit esitykset yleisten glo-
baaliasioiden (koko maapalloa 
koskevan) yksikön, taloudellis-
ten ja sosiaalisten asioiden yksi-
kön, kansainvälisen ympäristö-
politiikan yksikön, ihmisoikeus-
politiikan yksikön ja asevalvon-
nan yksikön toimialoilta. Lisänä 
oli vielä Suomen YK-liiton esit-
tely. Näin saimme ennakkokäsi-
tyksen tulevan matkan laaja-alai-
sesta asiakokonaisuudesta.

Matkan alkajaisiksi lensimme 
Finnairin lennolla AY005 Hel-
singistä New Yorkiin, jossa ma-
joituimme Lexington Avenuen ja 
47:nen kadun kulmassa olevaan 
Roger Smith hotelliin. Hotelli si-
jaitsi noin neljän korttelin päässä 
Suomen YK-edustustosta ja YK:
n päärakennukseen oli vain pari 
korttelia enemmän matkaa.

Yön äänet veivät unet

Saavuimme hotellille noin viiden 
maissa iltapäivällä paikallista ai-
kaa (aikaero seitsemän tuntia). 
Majoittumisen jälkeen kävimme 
porukalla tutustumassa lähikort-
teleihin ja syömässä omakustan-
teisen illallisen (n. 20 $). Kello oli 
yhdeksän maissa illalla, kun alkoi 
jo väsyttää sen verran, että vetäy-
dyimme hotelliin nukkumaan.

Oma huoneeni oli hotellin kol-
mannessa kerroksessa kadun puo-
lella. Huoneessa taisi olla yksin-
kertaiset ikkunat ja muutoinkin 
kaupungin katuelämä äänineen 
on vilkasta kotoisiin kaupun-
keihimme verrattuna. Esimerkiksi 
taksikuskit soittavat torvea surut-
ta myös yöaikaan ja suurkaupun-
gin jätehuolto toimii yöllä, jolloin 
jätteitä ajavat kiitolinjat huriste-
levat kaduilla tiiviiseen tahtiin. 
Tämä jäteralli on kiivaimmillaan 
puolenyön ja kello kolmen välillä. 
Ehkä rauhallisin hetki New Yor-
kin yöliikenteessä on kolmen ja 
puoli viiden välillä, ainakin tuon 
hotellin kohdalla. Ensimmäisenä 
yönä tuli nukuttua varmaan rei-
lut kuusi tuntia ja vain pari kertaa 
luulin jääneeni rekan alle ja ker-
ran metallisen roskapöntön kan-
nen väliin. Vähitellen viikon mit-
taan yön ääniin kyllä tottui.

Maanantaiaamuna yhdeksältä 
lähdimme hotellilta kävellen koh-
ti Suomen YK-edustustoa ministe-
rineuvos Heli Kanervan saattele-
mana. Aamupäivän aikana kuun-
telimme kolme esitelmää ja meille 
esittäytyivät muutamat edustuston 
työntekijät. Uudenmaan Maan-

puolustusyhdistys oli samaan ai-
kaan vierailulla edustustossa ja 
saimme seurata sotilasedustaja 
Santavuoren YK:n rauhanturva-
toimintaan liittyvää esitystä. Yh-
tenä pääasiallisena keskustelun 
kohteena YK:ssa on tällä hetkellä 
Sudanissa Darfurin alueella oleva 
kriisi, johon YK suunnittelee rau-
hanturvaajien lähettämistä.

Yhdistyneisiin kansakuntiin 
kuuluu nykyisin 192 valtiota, jot-
ka YK:ssa ja sen komiteoissa yrit-
tävät päästä yhteisymmärrykseen 
muun muassa siitä, milloin ja mi-
ten rauhanturvaajia lähetetään 
maailmalle. Sitten tätä soppaa 
vielä sekoittavat suurvallat veto-
oikeudellaan, jos tehdyt päätök-
set eivät niitä miellytä. Kokonai-
suudessaan tämä käytäntö johtaa 
varsin tehottomaan ”maailman 
hallintaan”. Päätöksen tekoa ovat 
tietysti omiaan rajoittamaan eri-
laiset uskonnolliset ja sivistyksel-
liset suuntaukset eri kansakuntien 
välillä, taloudellisista eroista pu-
humattakaan.

Yleinen viesti sekä lähetystöih-
mistemme keskuudessa että ulko-
ministeriössämme tuntuu olevan, 

että toimintaamme YK:ssa pitäi-
si saada lisää rahaa ja suomalai-
sia rauhanturvaajia. Leimallista 
YK-toiminnallekin näyttää ole-
van, että se joka antaa sinne ra-
haa, niin se saa ”ostaa” paikkoja 
komiteoissa ja neuvottelupöydis-
sä ja pääsee vaikuttamaan enem-
män päätöksentekoon.

Eu:lla on myös roolinsa YK:n 
päätöksen teossa, kun EU-mailla 
näkyy olevan periaatteena muo-
dostaa ensin EU:n kanta asioihin 
ja sitten pyritään useamman maan 
joukolla tuomaan sitä esiin. Tämä 
on varmaan hyvä käytäntö Perus-
suomalaisestakin näkökulmasta, 
taitaa olla niitä ainoita yhteyksiä, 
missä EU:sta voi olla jotain hyö-
tyä. Tosin tässäkin yhteydessä on 
syytä muistaa, että YK:hon kuu-
luu enemmän Afrikan maita kuin 
mitä Euroopassa on valtioita. Jo-
ten silloin, kun Afrikan maat op-
pivat äänestämään yhtenäisenä 
joukkona YK:ssa, niin EU:n vai-
kutusvalta alkaa YK:ssa laskea.

Maanantaiaamun esitelmien 
jälkeen saatiin loppuviikkoa kos-
kevia ohjeita ja lähdettiin hankki-
maan YK:lle kulkulupia. Sitten il-

tapäivällä oli vuorossa tutustumi-
nen YK:n päärakennukseen ja YK 
yleiskokouksen puheenjohtajan 
toimistoon, jota meille oli esittele-
mässä puheenjohtajan neuvonan-
taja, suurlähettiläs Alpo Rusi. Ru-
silla on pitkä kokemus YK-asioi-
den hoidosta ja muutoinkin näkyi 
olevan arvovaltaa. Vartijakin tuli 
varovasti ilmoittamaan, että tässä 
salissa olisi pitänyt jo vartti sitten 
alkaa neuvoston istunto, kun Rusi 
esitteli meille yleiskokouksen toi-
mintoja ja eri maiden näkemyk-
siä. Niinpä me Suomen polegaa-
tit (poliittinen käskynhaltija tai 
neuvonantaja antiikin Roomas-
sa) siirryimme käytävän puolelle, 
että eri maiden edustajat pääsivät 
valtaamaan tuolinsa. Maanantai-
iltana katseltiin hieman lisää lä-
hikortteleita, kauppoja ja käytiin 
syömässä omaan laskuun.

Puheluita kuunnellaan 
turvallisuussyistä

Tiistaina käytiin tutustumassa 
New York City Office of Emer-
gency Management:iin eli New 
Yorkin kaupungin palo- ja pelas-
tustoimen johtokeskukseen joka 
oli hiljattain siirtynyt uusiin tiloi-
hin. Se oli jaettu kahteen osaan, 
toisessa osassa oli käynnissä ym-
päri vuorokautinen virallinen val-
vonta, joka oli tiedustelupalvelun 
hallussa. Esittelijä kehui, että he 
pystyvät joka hetki saamaan vi-
deokuvaan esim. minkä tahansa 
poliisiauton New Yorkin alueella, 
ilmeisesti nauhoittavat myös kaik-
ki puhelut, että jälkeenpäin voivat 
tehdä selvityksiään, jos on aihetta 
turvallisuussyihin vedoten.

Johtokeskuksen laajemmas-
sa osassa oli yli sadalle henkilöl-
le varatut tietokoneella ja puhe-
limilla varatut pöydät kriisitilan-
teissa toimimista varten. Samaan 
tilaan oli koottu niin virkavallan 
kuin pelastus- ja sosiaalitoimen 
henkilöille tilat, ryhmiteltyinä toi-
mi/hallinnonalan mukaan. Myös 

muutamilla kansalais- ja vapaaeh-
toisjärjestöillä oli omat paikkan-
sa, esimerkiksi pelastusarmeijal-
la ja taksi- ja limusiiniliitolla. Vii-
memainituilla onkin merkittävä 
osa kaupungin henkilöliikentees-
sä myös kriisiaikoina.

Sitten siirryimme lounaalle pää-
konsuli Lipposen residenssiin, jo-
ka sijaitsi viidennellä Avenuella 
yhdennessätoista kerroksessa suu-
ren puiston reunassa. Lounaan ai-
kana kuuntelimme esitelmän New 
Yorkin jätehuollosta ja lisäksi pai-
kalla oli apulaiskaupunginjohta-
ja joka kertoili kaupungin ongel-
mista. Jätteet kuljetetaan kaupun-
gista 400-600 km päähän, päivit-
täin jäterekoista tulee 50 km pitkä 
autojono. Jätteet haudataan pää-
asiassa maahan. Jo itse jätekulje-
tus aiheuttaa ympäristö ja ilmas-
to-ongelmia. Kaupungissa on ny-
kyisin noin 18 miljoonaa asukas-
ta ja ilmeisesti noin kaksi miljoo-
naa luvatonta siirtolaista. 

Iltapäivällä tutustuimme Lähi-
Itä ja Afrikka kysymyksiin Suo-
men edustustossa ja vierailimme 
YK sihteeristön Afrikka-yksikös-
sä, jossa kuulimme ainakin kuu-
den eri Afrikan valtioita edusta-
van virkailijan selostukset tämän-
hetkisistä asioista, jotka he koki-
vat tärkeiksi. 

Keskiviikkona meille esiteltiin 
hieman paikallista koululaitosta 
ja sitten kävimme tutustumassa 
Bronx International High Schoo-
liin. Se oli monikulttuurinen kou-
lu, jossa lapsilla oli kouluasioiden 
ohella vaikeutena englanninkie-
len oppiminen. Monilla oppilailla 
kotiolot olivat puutteelliset.

Kyseinen koulu oli yksi kolmes-
ta koulusta, jotka saivat rahoitus-
ta Microsoftilta. Muutoin koulu-
tus amerikassa on paikallishallin-
non ja vanhempien kukkaron va-
rassa. Niinpä koulut eroavat laa-
dullisesti huomattavasti toisistaan, 
kun köyhimmissä ”yhteiskunnan 
varoin” ylläpidetyissä kouluissa 
käytetään opetuksen järjestelyyn 
600 $ vuodessa oppilasta kohti, 
niin kalliimmilla asuma-alueilla 
vanhemmat saattavat maksaa las-
tensa koulutuksesta jopa 46 000 $ 
oppilasta kohti vuodessa. Tällöin 
on selvää, että olosuhteet ja ope-
tus eri kouluissa eroaa rankasti 
toisistaan. Täällä voidaan puhua 
jo periytyvästä köyhyydestä ja si-
tä on jatkunut jo useamman suku-
polven ajan.

Merkittävin ero kouluvierailus-
sa Suomeen verrattuna oli, että 
ovella oli vastassa neljä vartijaa, 
kassit röntgenkuvattiin ja henki-
löt kulkivat metallinpaljastimen 
läpi. Koulussa meillä oli tilaisuus 
seurata opetusta noin 15 minuut-
tia kahdessa eri luokassa. Lyhyt 
johtopäätös on, että Suomen kou-
lulaitos antaa ainakin tätä koulua 
paremmat eväät elämään.

Nyt täytyy lähteä töihin ja am-
mattikorkeakouluun opettamaan. 
Pitänee palata tämän matkan lop-
puosaan tuonnempana.

Terveisin,
Lauri Heikkilä

Polegaattimatkalla New Yorkissa ja Washingtonissa

Parvekenäkymä pääkonsuli Lipposen residenssistä puiston yli kaupungille.

Polegaatit tutustumassa YK-komiteoiden työtiloihin. 
Kuvassa vasemmalta RKP:n puoluesihteeri Ulla Achren, 
oppaamme Mia Markusass, vihreiden puoluesihteeri Panu 
Laturi ja Perussuomalaisten Lauri Heikkilä.
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Hyvät läsnäolijat,
hieman taustaa 
tähänastisista 
tekemisistäni 
eduskunnassa.

Vaaliteemani mukaisesti olen ky-
sellyt koska hallitus aikoo lopet-
taa rikkaiden talouksien tukemi-
sen ja keskittyä köyhän kansan 
aseman parantamiseen. Vielä en 
ole tyydyttävää vastausta halli-
tukselta saanut, joten työsarkaa 
siltäkin osin riittää. 

Näyttää siltä, että tulemme nä-
kemään ennennäkemättömän laa-
jan sairaanhoitoon kohdistuvan la-
kon, joka vaikuttaa voimakkaasti 
myös Savossa. Tehyn vaatimus rei-
lun 20 prosentin kokonaispalkan-
korotuksesta on oikeutettu ottaen 
huomioon esimerkiksi työn vaati-
vuuden, vastuun ja vähäisen hen-
kilökunnan. Olen kuitenkin huolis-
sani mahdollisten joukkoirtisanou-
tumisten käytännön vaikutuksista. 
Miten käy akuuttien sairastapauk-
sien, sairaiden lasten ja sängyissä 
makaavien vanhusten, jos ulos-
marssi käy todeksi? Toivon todel-
la, että sopu asiasta syntyy ennen 
kuin aikaraja umpeutuu.

Mutta jos ihmishenkiä lakon 
seurauksena menetetään, pidän 
tapahtuneesta ensisijaisena vas-
tuun kantajana Suomen hallitus-
ta. Kukaan ei voi toisin väittää, 
etteikö hallitus olisi luvannut jo 

vuoden 2008 budjetissaan varata 
matalapalkkaisille aloille rahal-
lista tukea. Hallituksella on usei-
ta helppoja keinoja välttää uhkaa-
massa oleva lakko, jos vain hyvää 
tahtoa ja yhteen hiileen puhalta-
mista hoitajia kohtaan löytyy.

Ajatellaanpa esimerkiksi sitä 
yhteen puhaltamisen intoa, joka 
nähtiin kun puoluetukea koro-
tettiin alkukesästä yli sadalla mil-
joonalla mummonmarkalla ja jon-
ka takana olivat kaikki muut puo-
lueet paitsi Perussuomalaiset. Sil-
loin ei mietitty valtion menoerän 
suuruutta, kunhan saatiin pari 
puoluetta, keskusta ylimpänä, pe-
lastettua ulosottomiehen vierailul-
ta ja lähes varmalta konkurssilta. 
He kun olivat tuhlanneet kassava-
rantonsa menneisiin presidentin- 
ja eduskuntavaaleihin. 

Suuri määrä hoitajia on henki-
sesti, fyysisesti sekä taloudellises-
ti konkurssin partaalla työolojen-
sa sekä huonon palkkansa vuoksi. 
Soisinkin saman liikuttavan yksi-
mielisyyden näkyvän hallituksessa, 
kun he käsittelevät hoitajien pal-
kankorotusta. Pelastivathan hoita-
jatkin omalta osaltaan maksamien-
sa verojen muodossa muutamat 
hallituspuolueet konkurssilta.

Tällä tuloneuvottelukierrok-
sella ei tupoa nähty, vähän ku-
ten porvarihallitus oli toivonut-
kin. Toivottavasti porvarit ovat 
nyt tyytyväisiä. Nimittäin näin 
eduskunnan, valtiovallan ja kun-
tapäättäjän vinkkelistä katsottu-

na hiukan hirvittää tämä palkan-
korotusten suuruus kaikilla aloil-
la, nimenomaan myös niillä jotka 
eivät kuulu niin sanottuihin palk-
kakuoppa-aloihin. 

Maltilliset muutaman prosentin 
palkankorotukset pitävät inflaa-
tion kurissa ja hinnat maltillisina. 
Pari suurempaa korotusta tietyil-
lä palkkakuoppa-aloilla ei tällöin 
haittaa. Markkinatalouden lait 
ovat kuitenkin suurten korotus-
ten edessä armottomia; inflaatio 
tullee kasvamaan ja hinnat nou-
semaan kaikessa. Pitäähän nuo 
uudet palkat myös maksaa, ja ne 
maksaa viime kädessä suomalai-
nen kuluttaja.

Elämme tällä hetkellä erään-
laisen uuden aallon harjalla, mi-
tä tulee maamme suhteisiin Eu-
roopan Unioniin. Muutamina vii-
me viikkoina on Suomen niskaan 
kaadettu Brysselistä käsin saa-
veittain kylmää vettä. Vesi on ol-
lut sen verran kylmää, että jopa 
pääministeri on vihdoin herännyt 
Ruususen unestaan. Oma soke-
rintuotantomme on veitsenteräl-
lä ja artikla 141 halutaan pölkylle, 
länsinaapurimme toimesta. 

Lokakuussa Portugalin Lissa-
bonissa sovittiin jälleen uudesta 
EU-sopimuksesta. Sopimuksesta, 
joka on käytännössä uusi versio 
perustuslakisopimuksesta, vaikka 
sitä nimillä uudistussopimus tai 
Lissabonin sopimus markkinoi-
daankin. Pääministeri Vanhanen 
ei, Esko Ahon ja monien muiden 

poliitikkojemme toiveista huoli-
matta, sitonut sopimuksen hyväk-
symistä Suomen 141-tuen säilyttä-
miseen. Entistä pääministeri Lip-
posta lainatakseni, nahkurin orsil-
la tavataan. Toivon, että se nahka 
siellä orrella ei ole meidän suo-
malaisten oma nahka.

Sopimus nimittäin rajoittaa 
muun muassa komissaarien mää-
rä siten, että emme enää saa auto-
maattisesti omaa komissaaria. EU 
luopuu kiertävästä puheenjohta-
juudesta ja tilalle tulee äänestet-
tävä puheenjohtaja määräajaksi. 
Toiselta nimeltään siis presidentti. 
Unionille nimetään myös viralli-
nen ulkoministeri. Ja kaikkein pa-
hin: määräenemmistö riittää pää-
töksenteossa. Kun otetaan huomi-
oon, että Unionissa on muutama 
suuri EU-maa, joiden äänimäärä 
riittää helposti enemmistön saa-
vuttamiseen, tulemme näkemään 
tilanteita joissa pienet maat, Suo-
mi mukaan lukien, jyrätään pa-
rin suuren maan toimesta. Silloin 
Suomea toden teolla viedään kuin 
ajopuuta koskessa.

Tämä on selkeästi sellainen 
asia, joka vaatii Perussuomalais-
ten mielestä kansanäänestystä. 
Haluammeko olla mukana järjes-
telmässä, jossa olisimme muiden 
vietävänä. EU ei olisi enää se EU, 
josta äänestettiin reilu 10 vuotta 
sitten eikä Suomi olisi edes nimel-
lisesti suvereeni ja itsenäinen val-
tio, joka päättää itse sisä- ja ulko-
politiikastaan.

Suomea ja suomalaisia on viety 
viime aikoina kuin pässiä narussa 
mestauspölkylle EU:n ja hallituk-
semme toimesta. On hävitty tais-
telu sokerituotannosta, on hävitty 
taistelu perustuslakiluonnokses-
ta ja  suurella todennäköisyydellä 
hävitään taistelu 141:sta. Epäilen 
myös, että hävitään taistelu maito-
kiintiöistä, hävitään taistelu aselais-
ta joka korottaa aseenkantoluvan 
saajan ikärajaa 18 vuoteen, ym.

Ulkopolitiikka on hoidettu huo-
nosti. Milloin puolustusministeri 
käy mollaamassa Venäjää Ameri-
kassa, milloin ulkoministeri käve-
lee asioista päättävän ministerin yli 
EU-neuvotteluissa, venäläiset dip-
lomaatit antavat uhkaavia lausun-
toja ja Suomi se vaan kaikesta huo-
limatta haikailee Naton perään.

Kaiken lisäksi Suomen sisäiset 
asiatkin ovat tällä hetkellä rem-
pallaan. Kuntaliitoshankkeet ovat 
sekaisin, sairaaloita uhkaa katast-
rofi hoitajien oikeutetun lakon 
muodossa, maaseutua ajetaan alas 
ja kansan kahtiajako rikkaisiin ja 
köyhiin syvenee sekä leipäjonot 
pitenevät.

Näillä ja kymmenillä muilla 
Suomen tulevaisuuden kannalta 
tärkeillä syillä perusteltuna olen 
valmis esittämään hallitukselle 
epäluottamuslausetta välikysy-
myksen muodossa.

Lapinlahti 21.10.2007
Pentti Oinonen
Kansanedustaja, 1. varapj.

Lokakuisena syyssunnuntaina pi-
dettiin Perussuomalaisten tupail-
taa Lapinlahdella, Kaija ja Kauko 
Hiltusella. Kansanedustaja Pent-
ti Oinosta saapui tapaamaan rei-
lut kaksikymmentä kiinnostunut-
ta kuulijaa.

Puheessaan kansanedustaja Oi-
nonen toi terveisiä tämän syksyn 
Suomen polttavimmista puheenai-
heista Arkadianmäeltä. Hän myös 
kertoi valtiovierailustaan entisen 
Tshekkoslovakian maihin ja ko-
kemuksistaan siellä. Siinä yhtey-
dessä todettiin, että vaikka moni 
asia täällä kotimaassa kaipaa pa-
rannusta, on meillä moni asia kyl-
lä hyvinkin.

Vilkkaan poliittisen keskuste-
lun lomassa esitettiin nauruher-
moja kutkuttava sketsi ”Ystävä”, 
joka oli humoristinen kannanotto 
tämän päivän vanhuspolitiikkaan. 
Isäntäparin maukkaat kahvipöy-
dät antimet tekivät kauppansa, 
kuten myös arpajaiset. Tunnel-
maa luomassa oli myös taitava 
hanuristi-viulistipari, jotka koti-
maisten iskelmäsävelin viihdytti 
kuulijoita.

Kaiken kaikkiaan oli oikein on-
nistunut yhdessäolon hetki, josta 
kiitos Pentille ja järjestäjille, ja jo-

ka aiotaan ensi kesänä pitää uu-
demman kerran kutsuen kansan-

Perussuomalaisten tupailta Lapinlahdella

Pentti Oinosen puhe tupaillassa:

Tupaillan isäntä toivotti väen tervetulleiksi. Marin ja Arvon viihteellistä soittoa.

Illan ohjelmassa oli myös huumoria.

edustaja Oinonen jälleen tuomaan 
tuoreita terveisiä ”työmualtaan”.

Syysterveisin täältä Sydän-Savosta kaikille 
perussuomalaisille,

Lapinlahden paikallisosaston puolesta
Ritva Marin
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- Poliisimuseon tehtävänä on tal-
lentaa, tutkia ja asettaa näytteille 
Suomen poliisin toimintaan liitty-
vää esineistöä, perinnettä ja his-
toriaa, selvittää museointendent-
ti Aimo Aitasalo.

Liki 30 vuotta museoissa työ-
tään tehnyt Aimo Aitasalo joh-
taa Poliisikoulun yhteydessä Tam-
pereen Hervannassa sijaitsevaa 
Poliisimuseota. Museo perustet-
tiin jo vuonna 2004, mutta vielä 

ei ole näytteillä yhtään pamppua 
tai koppalakkia. Avuliaasti inten-
dentti selvittää taustoja.

-  Poliisimuseon rakennus val-
mistuu vuonna 2008, jolloin pe-
rusnäyttely avautuu myös ylei-
sölle. Vuonna 2005 pidettiin Po-
liisimuseon ensimmäinen näyt-
tely ”FINPOL 05” museokeskus 
Vapriikissa Tampereella. Se kä-
sitteli Liikkuvan Poliisin, ”lentä-
vien”, 75-vuotista historiaa.   

Miksi Suomeen tarvitaan erityi-
nen Poliisimuseo, koska meillä on 
jo Rikosmuseo? 

- Vuonna 1937 perustettu Ri-
kosmuseo toimii keskusrikospo-
liisin tiloissa Vantaalla eikä se 
ole yleisölle avoin. Poliisimuseo 
avaa ensi vuonna ovensa omissa 
tiloissa täällä Hervannassa ja sii-
tä tulee osa Poliisikoulun ja Polii-
siammattikorkeakoulun muodos-
tamaa keskusta. 

- Poliisimuseo palvelee myös 
poliisiorganisaatiota ja alan tut-
kijoita. Henkilökohtaisen polii-
sivarustuksen lisäksi näytille ase-
tetaan poliisin tutkintavälineis-
töä, erilaisia ajoneuvoja, autoja ja 
moottoripyöriä.

- Meille tulee tilaa noin 1000 
neliötä, joten saamme sisälle 
isompiakin esineitä, Aimo Aita-
salo selvittää toimittajalle.

- Toimintaa kehitetään ja laa-
jennetaan. Vuonna 2010 tässä tu-
lee olemaan  ammatillisesti hoi-
dettu Poliisimuseo, jolla on yhteis-
työverkostot turvallisuusalan, kri-
minologian ja oikeushistorian toi-
mijoihin. Yhteyttä pidetään myös 
kansainvälisiin poliisimuseoihin.

Lapset ilmaiseksi

Poliisimuseo on osa Suomen his-
toriaa. Murroskaudet heijastuvat 
selvästi poliisin toimissa ja varus-
tuksissa.

- Museon tehtävänä on kertoa 
havainnollisesti poliisin histori-
asta. 

Poliisihistoriaan liittyvää aineis-
toa on kerätty poliisilaitoksille ja 
maakuntamuseoihin vuosikym-
menien ajan. Jo vuonna 1931 al-
koi poliisin museotoiminta sisä-
asiainministeriön johdolla.

- Poliisilaitoksilla on ollut pe-
rinnehuoneita, joihin on vuosi-

en varrella koottu poliisityöhön 
liittyviä tavaroita. Tulemme teke-
mään yhteistyötä perinnehuonei-
den kanssa ja järjestämään esi-
merkiksi kiertonäyttelyitä.

Kuka maksaa viulut?
- Varat tulevat sisäasiainminis-

teriön budjetista, mutta kyllä me 
joudumme muiden museoiden 
tavoin tarkasti euromme laske-
maan, naurahtaa intendentti Ai-
mo Aitasalo.

- Tavoitteenamme on vuosittain 
noin 25.000 kävijää. Pääsymak-
suista ei vielä ole päätetty, mut-
ta luulisin, että ainakin lapset ja 
nuoret pääsevät tänne ilmaisek-
si. Uskomme tästä muodostuvan 
koulujen ja erilaisten oppilaitos-
ten opiskelijoille mielenkiintoi-
nen tutustumiskohde. 

- Opetus on osa toimintaamme 
ja siinä ovat mukana muun muas-
sa koulut ja päiväkodit. Näin teh-
dään poliisia tutuksi myös tulevai-
suuden poliiseille. 

Takavuosien iskulause ”Poliisi 
on Pop” toimii yhä? 

- Kyllä, odotamme myös satun-
naisia kävijöitä, poliisin toimin-
nasta kiinnostuneita isiä ja ute-
liaita poikia. Tämä on Hervan-
nan ainoa museo, joten toivom-
me tänne poikkeavan sellaisten-
kin ihmisten, joille museokynnys 
on muuten ollut korkea.

Rikollisiin tarkoitusperiin Po-
liisimuseosta tuskin löytyy oppia. 

Suunnitteluvaiheessa on tarkkaan 
mietitty, miten salaisia kansioita 
näytteille voidaan asettaa. Rikos-
tutkinnassa käytössä olevia tekni-
siä ja taktisia seikkoja ei museon 
näyttelyissä tietenkään esitellä.

Tavaraa ja tarinoita
kaivataan

Poliisin historiaan kuuluvat myös 
erilaiset tarinat ja muistelmat, jo-
pa legendaariset poliisivitsit. Mu-
seossa toivotaan erityisesti entis-
ten poliisien ottavan yhteyttä, jos 
heillä on mielenkiintoista aineis-
toa tai poliisitoimintaan liittyviä 
tarinoita.

- Kokoelmiin halutaan lisää po-
liisimiesten henkilökohtaisia ja vi-
rantoimituksessa käyttämiä varus-
teita. Samoin kaipaamme vanho-
ja asiakirjoja, valokuvia, filmejä ja 
muista dokumentteja.

- Erityisen kiinnostuneita olem-
me vanhemmasta poliisitoimin-
nassa syntyneestä materiaalista. 
Meihin kannattaa ottaa rohkeasti 
yhteyttä. Täällä kyllä arvioimme, 
mikä on meille käyttökelpoista, 
intendentti Aimo Aitasalo sanoo.

Teksti:
Pentti Eerikäinen

Kuvat:
Poliisimuseo,
Pentti Eerikäinen

Suomen mielenkiintoisin museo
Poliisi on Pop

Nopeita poliiseja.
Muistattehan nämä valkeat enkelit?

Poliisi ”puskassa”. Tällaisessa tilanteessa melkein jokainen suomalainen on kohdannut 
vuosien varrella poliisiin.

- Jo oli aika. Suomi on ollut ainoa läntinen maa, jossa ei ole 
ollut poliisimuseota, intendentti Aimo Aitasalo toteaa.

Tampereella avaa ensi vuonna ovensa museo, 
jota tuskin voi kutsua tylsäksi ja pölyttyneeksi 

paikaksi…
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Kun Neuvostoliitto romahti, us-
kottiin Venäjällä aluksi, että van-
han strategisen kilpailun ja kylmän 
sodan tilalle olisi noussut strategi-
nen kumppanuus, jossa maailman-
politiikan asioista olisivat päättä-
neet Yhdysvallat ja Venäjä tasa-
vertaisina. Entiset alueensa me-
nettänyt Venäjä oli kuitenkin ai-
van liian heikko, rappeutunut ja 
sekasortoinen kelvatakseen Yh-
dysvaltain kumppaniksi. Lännes-
sä toivottiin Venäjän omaksuvan 
eurooppalaiset arvot ja hautaavan 
suurvaltahaaveensa.

Pettymys Venäjällä oli suu-
ri. Entinen supervalta ei halun-
nut taipua liittymään eurooppa-
laisten pikkuvaltioiden letkaan. 
Venäjällä heräsivät henkiin geo-
poliittiset teoriat ja vanha käsi-
tys ”Venäjän ideasta”, Venäjästä 
erityisenä ja omintakeisena maa-
na, jonka kulttuuri on rappeutu-
neisiin länsimaisiin arvoihin ver-
rattuna ylivoimainen. Yhdysval-
tain koettiin Naton avulla jatka-
van kylmää sotaa toisin keinoin. 
Kun Venäjä nyt oli kukistettu, se 
piti laittaa liekaan.

Yhdysvaltain hegemonia ja Neu-
vostoliiton luhistumista seuran-
nut yksinapainen maailma koet-
tiin suurimmaksi esteeksi Venäjän 
suurvaltahaaveiden tiellä. Amerik-
kalaisten ylivaltaa vastustettaessa 
oli lyötävä kiilaa Euroopan ja Yh-
dysvaltain välille ja pyrittävä aja-
maan amerikkalaiset takaisin At-
lantin taa. Nato oli Yhdysvaltain 
työkalu joka harjoitti venäläisten 
”atlantismiksi” kutsumaa politiik-
kaa, Yhdysvaltain hallitsemaa Eu-
rooppaa. Venäjän tärkeimmäksi 
tavoitteeksi nousi tuon järjestön 
luonteen muuttaminen amerikka-
laisten hallitsemasta sotilasliitosta 
universaalimpia tavoitteita ajavak-
si organisaatioksi.

Aluksi Venäjän ja Naton väli-
set suhteet eivät ottaneet toimi-
akseen. Venäläisille Nato oli yhtä 

kuin vihollinen, eikä tästä vanhas-
ta uhkakuvasta päästy niin vain 
eroon. Venäjän poliittinen johto 
ymmärsi, ettei Nato muodostanut 
maalle suoranaista sotilaallista uh-
kaa, mutta sen laajentuminen yhtä 
kaikki söi Venäjän vaikutusvaltaa. 
Entisten neuvostomaiden ja Var-
sovan liiton maiden pyrkimykset 
karata lännen leiriin merkitsivät 
Venäjälle poliittista tappiota. Bal-
kanin kriisi ja Naton voimaperäi-
set toimet rauhaan pakottamiseksi 
alueella, jonka Venäjä luki omak-
si etupiirikseen, näyttivät venäläi-
sestä perspektiivistä Yhdysvaltain 
ylivallan käytännön soveltamisel-
ta. ”Pax Americanasta” oli tullut 
todellisuutta.

Yhteinen vihollinen yhdistää

Vladimir Putinin valtaannousun 
jälkeen Venäjän kannat Naton 

laajentumiseen olivat vielä hyvin 
kielteisiä. Viesti oli selvä: laajen-
tuminen on lännen strateginen 
virhe, joka väistämättä johtaa Ve-
näjän ja lännen väliseen vakavaan 
kriisiin. Vastalauseet kaikuivat 
kuuroille korville.

Syyskuun 10. päivän terroristi-
isku osoittautui käännekohdaksi 
Venäjän ja Yhdysvaltain välisis-
sä suhteissa. Vuonna 2002 perus-
tettu Venäjä-Nato -neuvosto mer-
kitsi historiallista sopimusta entis-
ten vihollisten välillä. Niin Venä-
jää kuin Yhdysvaltojakin yhdisti 
yhteinen vihollinen: kansainväli-
nen terrorismi. Naton rakenteel-
linen muutos globalisaation uu-
sia uhkia vastustavaksi organisaa-
tioksi oli entistä tärkeämmällä si-
jalla Venäjän intresseissä.

Liittoutuminen lähensi Venäjää 
pikemminkin Yhdysvaltoihin kuin 
Eurooppaan. EU:n Venäjän-poli-

tiikka on maan länsimaistaminen 
ja sitouttaminen demokraattisiin 
arvoihin. Vaikka Venäjällä tämä 
hyvin tiedetään, ovat maan omat 
ulkopoliittiset tavoitteet erilaisia. 
Yhteistyö lännen kanssa on siitä 
huolimatta Venäjälle edullista kun-
nes se on päässyt teollisesti ja tek-
nologisesti länsimaiden tasolle.

EU:n luonnetta ei ymmärretä 
Venäjällä kovinkaan hyvin, mut-
ta sen heikkouksia osataan kyllä 
käyttää hyväksi. Venäjä suhtautuu 
myönteisesti myös eurooppalais-
ten pyrkimyksiin oman puolus-
tusyhteisön luomiseksi, koska se 
merkitsisi amerikkalaisten ajamis-
ta takaisin omalle mantereelleen.

Voimasuhteen voivat muuttua

Venäjän liittouduttua Yhdysval-
tain kanssa terrorismin vastaises-
sa sodassa se joutui tarkistamaan 

käyttämäänsä retoriikkaa Naton 
laajentumiskysymyksessä. Vaik-
ka se joutuikin pitkin hampain 
myöntämään, että liittyminen on 
jokaisen itsenäisen valtion oma 
asia, se piti sitä edelleen virhee-
nä, josta ei olisi kuin kustannuk-
sia kaikille osapuolille.

Pohjimmiltaan Nato on ja pysyy 
sinä mikä se aina on ollut: länsimai-
sen ja nimenomaan amerikkalaisen 
imperialismin työkaluna Euraasi-
an mantereen hallinnasta käydyssä 
poliittisessa pelissä, jota mahtavim-
mat valtiot ja imperiumit ovat käy-
neet historian alusta saakka.

Tällä hetkellä tätä tosielämän 
”sivilisaatiopeliä” pelaavat aina-
kin Yhdysvallat, Venäjä, Rans-
ka, Saksa, Kiina ja Intia. Pienellä 
Suomella ei ole kuin pelinappulan 
rooli. Itsenäisyys on meidän tapa-
uksessamme aina ollut lähinnä oi-
keutta päättää omista asioistam-
me – ulkopoliittisissa kysymyk-
sissä olemme aina joutuneet ole-
maan enemmän tai vähemmän jo-
ko idän tai lännen leirissä.

Kuten historia on monet ker-
rat osoittanut, voivat voimasuh-
teet politiikassa muuttua hyvin-
kin nopeasti. Kiinan odotetaan 
ajavan talousmahtina Yhdysval-
tain ohi lähivuosina, eikä Venä-
jänkään sisäinen heikkous kestä 
ikuisesti. Vaikka monen mielestä 
Natoon liittyminen saattaa juuri 
tällä hetkellä tuntua hyvältä aja-
tukselta, saattaisi se koitua meil-
le kalliiksi parinkymmenen vuo-
den kuluttua. Pienen ja globaa-
listi vähämerkityksellisen Suo-
men kannattaisi pysytellä erossa 
sotilasliitoista – vaikutusvaltaam-
me maailman asioissa Natoon liit-
tyminen ei millään tavalla lisäisi, 
mutta huonolla tuurilla se voisi 
saattaa meidät hankalaan välikä-
teen myöhemmin.

Teksti:
Mika Männistö

Sivilisaatiopeli
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nuoret

Seuraamme lisääntyvällä 
jännityksellä Tehyn työtais-
telua tiedotusvälineistä. Ku-
ka tahansa meistä voi sai-
rastua ja tarvitsee myös eh-
kä hoitajaa ? Lakko näyt-
tää väistämättömältä.

Pitääkö naisten tosiaan 
käyttää näin vakavia keino-
ja, saadakseen ansaitseman-
sa tulot. Kiristää hengen ja 
terveyden menetyksellä ih-
misiä? On varmaa, että jos 

lakko toteutuu, useita sai-
raita menehtyy. Syytetään-
kö tästä valtiovaltaa vai 
hoitajia?

Pattitilanne - ei kai sen-
tään, valtiovalta voi käyttää 
sairaanhoitajiin lisää rahaa 
jos on tahtoa. Mistä hallitus 
otti ne miljoonat eurot joil-
la nostettiin puoluetukea 
sellaiset vaatimattomat 20 
%. Eikö sairas ihminen ja 
hänen hoitajansa olisi tär-

keämpi kohde näille mil-
joonille?

Puoluetuen äskettäinen 
korotus olisi voitu siirtää 
sairaanhoitajien palkanko-
rotuksiin. Summa ei ole ai-
van pieni, aikaisemmin kan-
sanedustajaa kohden puo-
lueet saivat 62.000 euroa 
tukea, nyt tuki on 90.000 
euroa per edustaja. Kun 
lasketaan, että edustajia on 
200 kappaletta, se kertaa 
tuo korotus tekee eurois-
sa 5.6 miljoonaa kaikkiaan 
pelkkää korotusta.

Kun olemme nyt tässä 
euroajassa, näitä miljoo-
nia ei edes ymmärretä? Vai 
väittääkö joku, että selvää-
hän tämä. Uusi korotettu 
puoluetuki per edustaja on 
markoissa noin 540.00,00 / 
vuosi. Ennen korotusta se 
oli huikeat 370.000,00 mk. 
Rahaa siis on.

Nyt odotamme hallituk-
selta ja kansanedustuslai-
tokselta rohkeutta ja älyk-
kyyttä laskea tuota puo-
luetukea runsaalla kädel-
lä ja siirtää säästyvät rahat 
hoitajien palkkoihin. Asi-
alla alkaa olla kiire, joten 
harkitkaa, eikö tämä ole jo 
sellainen kohde mistä ra-
haa voidaan siirtää todella 
parempiin tarkoituksiin.

Marja-Leena Leppänen

Loppuvatko rahat kun on 
kysymys naisten palkoista?

On väärin, että mediassa keskustel-
laan toistuvasti siviilipalvelusmies-
ten palveluksen lyhentämisestä. Sitä-
vastoin tavallisten varusmiesten ase-
man kohentaminen ei paljoa mediassa 
ole näkynyt. Perussuomalaiset Nuo-
ret kannattavat ennen kaikkea varus-
miesten aseman parantamista.

Näihin parannusehdotuksiin kuu-
luu muun muassa kotiuttamisrahan 
palauttaminen. Tämä varusmiehille 
jaettava raha poistettiin tarpeettoma-
na vuonna 1993, koska todettiin, että 
kotiuttamisrahalla ei ollut enää tarvit-
tavaa ostovoimaa.

Rahan suuruus voisi olla 1,2-1,5 eu-
roa palveluspäivää kohti. Mielestäm-
me tämä edesauttaa varusmiesten ko-

tiuttamista, sekä helpottaa mahdolli-
sesti varusmiesaikana kertyneiden 
laskujen maksua. Kotiuttamisraha on 
pieni korvaus siitä ajasta ja niistä si-
toumuksista mitkä varusmies antaa 
palveluksen aikana.

Mediassa on uutisoitu varusmiehille 
tapahtuvista onnettomuuksista. Ase-
palvelus sisältää riskejä, ja näiden ris-
kien ottamisesta täytyy saada korva-
us. Tulemme jatkossakin ajamaan va-
rusmiesten asemaa ja tukemaan Suo-
men itsenäistä puolustusta.

Ville Vähämäki
Perussuomalaisten Nuorten 
varapuheenjohtaja

PS-nuoret varusmiesten puolesta

Kuntasektorin kärsiessä rahapulasta 
säästöjä saatetaan tehdä vääriltä osa-
alueilta, esimerkiksi mielenterveys-
puolelta. Tämä on eräs vaikuttava te-
kijä siihen, että itsemurha on 15-34 
vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Ennal-

taehkäisy on mielestämme paras kei-
no hoitaa mielenterveyttä.

Perussuomalaiset Nuoret esittävät 
kunnille korvamerkittyä lisärahaa 
mielenterveystyöhön ja mielenterve-
ysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Nuorten mielenterveystyöhön
lisää resursseja
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Autoverotus uudistus
syrjii köyhiä

Hallituksen päätös keventää 
uusien autojen verotusta, ja 
samalla nostaa polttoaine- ja 
päästöverotusta, haittaa mer-
kittävästi vähävaraisten ja var-
sinkin syrjäseudulla asuvien 
ihmisten päivittäistä elämää. 
Autojen hintojen lasku on si-
nänsä hyvä asia, mutta liiken-
neverojen korotus ei.

Vähävaraisilla ihmisillä ei 
ole varaa uusiin autoihin, jo-
ten he joutuvat useimmiten 
hankkimaan käytetyn. Vero-
uudistuksen vuoksi vanhalla ja 
saastuttavammalla autolla aja-
minen tulee kalliimmaksi, mi-
kä rokottaa erityisesti käyte-
tyillä autoilla ajavien köyhien 
kukkaroa. Erityisesti verouu-
distus rankaisee syrjäseutujen 
ihmisiä, joille oma auto on jul-

kisen liikenteen puuttuessa ja pit-
kien etäisyyksien takia välttämät-
tömyys. Vastaisuudessa he joutu-
vat polttoaine- ja päästöverojen 
vuoksi maksamaan entistä enem-
män ajokilometreistään.

Käytännössä tämä merkitsee, et-
tä vastaisuudessa köyhät joutuvat 
maksamaan enemmän, ja varakkaat 
vähemmän yhteisestä liikennevero-
kertymästä. Perussuomalaisten Ou-
lun piiri on sitä mieltä, että autove-
rouudistus on syrjintää, ja käytän-
nössä tulonsiirtoa köyhiltä rikkail-
le, ja siksi verouudistus pitäisi ottaa 
uudelleen käsiteltäväksi.

Kuntavaalit 2008

Perussuomalaisten Oulun piiri ha-
luaa varmistaa, että jokaisessa alu-
een kunnassa äänestäjillä on tule-
vissa kuntavaaleissa mahdollisuus 
äänestää perussuomalaisia ehdok-
kaita. Sen vuoksi perussuomalaiset 

aikovat panostaa merkittävästi 
tuleviin kuntavaaleihin.

Uuden innovaatioyliopiston 
rahoitusratkaisut pielessä

Perussuomalaisten Oulun piiri 
on huolissaan yliopistojen ra-
hoituksesta. Pääkaupunkiseu-
tua hyödyttävän uuden inno-
vaatioyliopistohankkeen ra-
hoitus kun ollaan repimässä 
pohjoisen yliopistojen budje-
teista. Hallitus aikoo vähen-
tää maakuntien yliopistojen 
valtionapua miljoonilla rahoit-
taakseen uuden yliopistohan-
keen. Tämä heikentää merkit-
tävästi Pohjois- ja Itä-Suomen 
yliopistojen muutenkin hanka-
laa tilannetta. Perussuomalais-
ten Oulun piiri vaatii hallituk-
selta lisäbudjettia, jolla mene-
tetty tuki korvataan maakun-
tien yliopistoille.

Oulun piiri kokousti
Perussuomalaisten Oulun piiri otti 

kokouksessaan kantaa mm. seuraaviin asioihin:

Perussuomalaisten Oulun piiri piti 
syyskokouksensa lauantaina 3.11. 
Kempeleen kunnantalolla. Väkeä 
oli paikalla poikkeuksellisen run-
saasti. Puoluejohdon terveiset ko-
kousväelle toi Perussuomalaisten 
puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Puheessaan piirin väelle Sand-
vik otti kantaa mm. EU:n sokeri-
uudistukseen. Hänen mukaansa 
sokerin tuotannon lakkauttami-
nen Suomesta oli täysin epäreilua 
ja turhaa politiikkaa, sillä sitä mu-
kaa kuin EU:n isot maat pakotta-
vat pieniä maita leikkaamaan so-
kerin tuotantokiintiöitä, ne itse 
nostavat omaa tuotantoaan samas-
sa suhteessa. Näin kävi esimerkik-
si kolme vuotta sitten, kun Suomi 
lakkautti ensimmäisen sokeriteh-
taansa. Tällöin Ranska nosti omaa 
tuotantoaan noin kymmenesosalla 
eli samassa suhteessa kuin Suomi 
supisti. Ranska tuottaa sokeria li-
ki 90% yli oman tarpeensa. Rans-
kan ja Saksan osuus EU:n maata-
loustuista on noin 40%. Suomen 
hallituksen linjaa maan asioiden 
ajamisessa EU:ssa Sandvik kriti-
soi kovasanaisesti, ja totesi olevan 
silkka tosiasia, että EU:ssa ei pär-
jätä olemalla kilttiä poikaa.

Oulun piirin valinnat

Perussuomalaisten Oulun piirin 
johdossa jatkaa yksimielisesti pu-
heenjohtaja Ahti Moilanen Uta-
järveltä.

Uuteen piiritoimikuntaan valit-
tiin jatkavina jäseninä Paula Ju-
ka ja Pirkko Mattila Muhoksel-
ta, Esko Sikkilä Siikajoelta, Ai-
mo Remes Kärsämäeltä, Urpo 
Viitala Vihannista, Vaili-Kaarina 
Jämsä ja Veli-Pekka Kortelainen 
Oulusta ja Jussi Pellikka Kem-
peleestä. Uusina valittiin Mark-
ku Turpeenoja Siikajoelta, Seppo 
Leskinen Haukiputaalta. Vara-
jäseniksi valittiin Seppo Veikan-
maa, Eila Kokkonen, Jouko Hei-
no, Päivi Martikkala, Alpo Koski, 
Seppo Sumen, Sisko Runni-Les-
kinen, Erkki Aho, Martti Eskola 
ja Veikko Laurukainen.

Piirikokous siirsi piirisihteerin 
ja taloudenhoitajan valinnan uu-
delle piiritoimikunnalle.

Kuluvana vuonna ja erityisesti 
viime aikoina metsät, metsäteol-
lisuus ja sen puuhuolto ovat olleet 
toistuvasti esillä – välillä myön-
teisessä, välillä kielteisessä sävys-
sä. Ilmassa on lennellyt syytöksiä 
suuntaan jos toiseenkin.

Tilannetta ei näytä lainkaan pa-
rantaneen joitakin aikoja sitten 
julkisuuteen tullut uutinen ruot-
salaissuomalaisen Stora-Enson 
päätöksestä sulkea Anjalan teh-
taan aikakauslehtipaperikone, 
Kemijärven sellutehdas ja Sum-
man paperitehdas.

Päätöksiä on perusteltu dra-
maattisilla kustannusten nousulla 
erityisesti puunhinnan osalta. Toi-
saalta on väitetty esimerkiksi ko-
timaisen raakapuun 10 prosentin 
hinnannousun merkitsevän massa- 
ja paperiteollisuudelle vajaan 0,4 
prosentin kustannusten nousua. 
Julkisuudessa vähemmälle huomi-
olle näyttää jääneen kyseisen yhti-
ön Amerikan seikkailu, jonka väi-
tetään maksaneen miljardeja.

Kriisi vai uhkakuva?

Onko maallemme tärkeä metsä-
teollisuutemme kriisiytymässä vai 
onko kyseessä jonkinlainen uhka-
kuvien luominen tulevaisuutta sil-
mällä pitäen? 

Itse en osaa vastata enkä halua 
edes arvailla. Tosiasia kuitenkin 
on, että Venäjän vahvistettua ku-
luvan vuoden alkupuolella uuden 

vientitulliasetuksen, alkoi kiihty-
vä keskustelu metsäteollisuutem-
me puuhuollon turvaamisesta.

Kyseisellä asetuksella Venäjän 
on tarkoitus nostaa Suomeen tuo-
tavan raakapuun vientitulleja kulu-
van vuoden heinäkuussa aloitetus-
ta nostosta aina asteittain vuoden 
2011 alkuun saakka. Tämän ohjel-
man toteuttamisen on arveltu lo-
pettavan käytännössä koko venä-
läisen raakapuun tuonnin vuoden 
2009 alkuun mennessä. Tällä het-
kellä ohjelman ”kohtuullistamises-
ta” käydään ns. todellisia neuvotte-
luja. Toivottavasti asiasta saadaan 
ns. kohtuullinen tulos, vaikka todel-
lisena neuvotteluosapuolena puo-
lestamme näyttääkin olevan EU.

Toimenpiteitä tarvitaan

Vanhasen II hallituksen ohjel-
maankin on otettu puuhuoltoa 

tukeva kirjaus, jossa asetetaan ta-
voitteeksi turvata metsäteollisuu-
temme raaka-aineen saanti ja li-
sätä kotimaisen puun käyttöä 10–
15 miljoonalla kuutiometrillä. Tä-
mä toisi haja-asutusalueille eräi-
den arvioiden mukaan jopa 5 000 
uutta pysyvää työpaikkaa ja lisäi-
si verotuloja noin 300 miljoonal-
la eurolla.

Mikäli kyseinen lisäpuumää-
rä on tarkoitus saada teollisuut-
ta hyödyntävällä tavalla liikkeel-
le, se vaatii hallitukselta monia si-
tä tukevia lisätoimenpiteitä.

Sekä metsäkoneiden että puuta-
vara-autojen kuljettajien ammatti-
en houkuttelevuutta ja koulutusta 
on lisättävä huomattavasti. Tiever-
kostolta vaaditaan huomattavas-
ti parempaa kuntoa. Nykyisin eri-
tyisesti kelirikkokaudet aiheutta-
vat voimakkaita kausivaihteluita 
puun saantiin. Ensi vuodelle ko-

ko maahan luvattu 20 miljoonan 
euron lisämääräraha perustien-
pitoon siten, että puuhuollon tur-
vaamiseksi tärkeitä teitä voidaan 
vahvistaa, on toki hyvä alku, mut-
ta käytännössä lähes merkitykse-
tön. On myös pystyttävä turvaa-
maan rautateillä raskaiden kulje-
tusten varmistamiseksi 25 tonnin 
rataverkko. Nykyisillä määrära-
hoilla se on vain unelma.

Pitkäjänteistä 
suunnitelmallisuutta

Suomessa metsänomistus pohjau-
tuu suurelta osin yksityisten met-
sänomistajien harjoittamaan met-
sätalouteen. Siksi on tärkeää, et-
tä yhteiskunta on tukemassa kes-
tävän metsätalouden rahoituslain 
mukaista rahoitusta yksityismet-
sien metsänhoito- ja perusparan-
nustöiden määrän saamiseksi tar-
vetta vastaavalle tasolle. Kuluvan-
kin vuoden osalta näyttää valitet-
tavasti siltä, että metsien hoitoon 
ja perusparannukseen myönne-
tyt rahat loppuvat kesken. Vaja-
ukseksi on veikkailtu 5–8 miljoo-
naa euroa.

Kun metsien kasvatus myynti-
kuntoon kestää kymmeniä vuosia, 
vaativat kaikki toimenpiteet pit-
käjänteistä suunnitelmallisuut-
ta, joka pitää toteuttaa myös käy-
tännössä. Tähän kuuluu niin ikään 
metsänomistajien neuvonta. Hal-
lituksen esittämät tuottavuusoh-

jelman lisäykset eivät tällä hetkel-
lä tätäkään puolta tue.

Nyt yksityiset metsänomista-
jat ovat huomioineet raakapuun 
hinnannousun ja puun ostajat al-
kavat olla jo kylläisiä, vaikka pie-
niläpimittaisen männyn ja koivun 
reaalihinta lienee vieläkin 10 pro-
senttia halvempi kuin kymmenen 
vuotta sitten.

Merkitys hyvinvoinnille

Mikäli puun hinta on edes koh-
tuullisella tasolla, uskon, että 
myös metsänomistajat innostuvat 
uudelleen metsiensä kunnostami-
sesta ja takaavat omalta osaltaan 
puuhuollon turvaamisen metsien 
riittävällä ja laadukkaalla kasvul-
la sekä raakapuun myynnillä.

Toivottavasti myös metsäyhtiöt, 
jotka ovat suurelta osin kansainvä-
lisiä yhtiöitä, huomaavat tilanteen 
eivätkä lähde enää tekemään kes-
kenään lainvastaisia, kilpailua ra-
joittavia ja hintoja sääteleviä kar-
tellisopimuksia, joista ovat tällä 
vuosituhannella jääneet kahdes-
ti kiinni ja joista osa on joutunut 
maksamaan tuntuvia sakkoja.

Toivottavasti hallituksen val-
mistelussa oleva uusi Kansallinen 
metsäohjelma 2015 tulee anta-
maan turvaa ja uskoa tulevaisuu-
teen koko metsäsektorille, kos-
ka sillä on edelleen suuri merki-
tys suomalaisen yhteiskunnan hy-
vinvoinnille.

Raimo Vistbacka
kansanedustaja
PerussuomalaisetPuuhuolto puhuttaa
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Esko Laineen uusin 
piirroksista koottu 
teos Minä kans! 
julkaistiin kirjan 

kustantaneen Priimus 
Media Oy:n tiloissa 

Loimaalla maanantaina 
29. lokakuuta. 

Läsnä oli ystävistä, 
yhteistyökumppaneista 
ja lehdistöstä koostunut 

kutsuvierasjoukko.

Esko Laine kiitti puheessaan Prii-
mus Media Oy:n toimitusjohtaja 
Jorma Rinnettä ja markkinointi-
päällikkö Veli-Matti Knuutia sekä 
kaikkia muita kirjan tekoon osal-
listuneita. 

- Kyllä tässä 130-sivuisessa kir-
jassa on jälleen ollut miettimistä, 
Laine totesi ja jakoi kutsuvierai-
den kanssa muistonsa siitä, kun 
vei ensimmäiset pilapiirroksensa 
paikallislehteen ja niitä luvattiin 
julkaista - ja jotakin jopa maksaa-
kin. Se oli Laineen taiteilijanuran 
ensiaskelia, sittemmin hän on var-
mistanut paikkansa Suomen par-
haiden pilapiirtäjien joukossa. 

- Kun aloitin pilapiirrosten te-
kemisen, oli Kekkonen president-
tinä. Poliitikkojen ketju on vaih-
tunut vuosien varrella. Toivon, et-
tä jatkossakin Suomi-neito pysyy, 
vaikka poliitikot vaihtuvatkin, Es-
ko Laine sanoi.

Laineen kirjatuotantoa katsel-
lessa pääsee helposti perille kun-

kin aikakauden poliittisesta ken-
tästä – kuka milloinkin on ollut 
vallan kahvassa ja mistä kansa on 
kohissut.

- Paras aihe pilakuvalle on sel-
lainen, että se on yleisesti tun-
nettu. Loppujen lopuksi elämä 
on melkoista komiikkaa täynnä, 
on koomista millaisten asioiden 
kanssa tuskailemme. Ja poliitikot 
oikein ”tyrkyttävät” hyviä aihei-
ta, heillä kun on yksityiselämä, sa-

Pilapiirtäjä Esko Laineelta seitsemäs kuvateos

”Elämä on melkoista komiikkaa täynnä” 

lattu yksityiselämä ja vielä siihen 
päälle julkinen elämä, pohdiskeli 
taiteilija naurahtaen.

Ensimmäiset karikatyyrit 
poliisikoulussa

Pilapiirtäminen on vaikea laji; on 
pysyttävä jatkuvasti ajan hermol-
la, tiedettävä  mistä puhutaan ja 
seurattava politiikkaa. Karika-
tyyreissä on löydettävä henkilöis-

tä ne piirteet, joita korostamalla 
heistä voi piirtää tunnistettavia.

Esko Laine piirtää keskimäärin 
neljä kuvaa viikossa ja kaikkiaan 
piirroksia on uran aikana synty-
nyt noin viisituhatta kappaletta. 
Yhden piirroksen piirtämiseen 
kuluu keskimäärin kaksi tuntia ai-
kaa. Laineen piirroksia on julkais-
tu neljässäkymmenessä eri leh-
dessä ja yhteistyö monien eri leh-
tien kanssa jatkuu yhä. Pikkupo-
jasta saakka piirtänyt Laine jätti 
jo kouluaikoina taidetta oppikir-
jojen ja vihkojen sivuille, vaikka 
opettajilta siitä sanomista tulikin. 
Ensimmäiset varsinaiset karika-
tyyrinsä Esko Laine teki opiskel-
lessaan poliisikoulussa.

Valmistuttuaan poliisiksi, kuvi-
en piirtäminen työn ohella jatkui. 
Piirros saattoi syntyä joskus jopa 
yövuoron jälkeen. Myöhemmin 
Laine joutui kolariin poliisiauton 
kanssa, eikä selkä enää toipunut 

siihen kuntoon, että poliisintyö 
olisi voinut jatkua ja hän siirtyi 
kokonaan ammattipiirtäjäksi. 

Kirjan julkistamisjuhlassa nos-
tettiin malja pitkän uran uur-
taneelle taiteilijalle, joka lupa-
si jatkaa yhä 30-vuotta kestänyt-
tä piirtäjänuraansa. Samppanjala-
sillisten lisäksi herkuteltiin täyte-
kakulla kahvin kera. Esko Laine 
vastaili toimittajien kysymyksiin 
ja signeerasi uunituoreita kir-
jojaan, jokainen kutsuvieras sai 
oman kappaleensa. Kirjana Mi-
nä kans! On taattua Lainetta, ku-
vista löytyy ajankohtaisia asioita 
ja ilmiöitä, politiikka on vahvas-
sa osassa ja oivaltavia piirroksia 
katsellessa kukaan kutsuvieraista 
ei näyttänyt yhtään vakavalta. Ja 
se kai oli tarkoituskin.

Teksti: Anne Kukkonen
Kuvat: Harri Lindell
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Pikkupojalta kysyttiin: ”Kumpi on parempi, 
Paavo Lipponen vaiko Ukko Nooa?

Poika vastasi: Ukko Nooa tietenkin, hän oli 
kunnon mies!”.

Lasten suusta

Syyskokouksia

Järjestötoiminta

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon piirin syyskokous Kuopion kaupungin pää-
kirjastolla lauantaina 24. 11. 2007 klo 11.00. Kahvitarjoilu. 
Tilaisuus kaikille vapaa. Tervetuloa.

Pohjois-Karjala
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin syyskokous sun-
nuntaina 2.12.2007 klo. 11.30. Paikka: Joensuu, Vanha Rup-
la, Sepänkatu 42.

Puolueen edustajina varapuheenjohtaja, kansanedustaja 
Pentti Oinonen, puoluesihteeri Ossi Sandvik sekä PerusS 
Nuorten toiminnanjohtaja Antti Valpas.

Kokkolan Seutu
Kokkolan Seudun Perussuomalaiset ry.n syyskokous tors-
taina 6.12.2007 klo 13.00 Keskipohjalaisten klubin ravin-
tolassa Kokkolassa.

Sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen perussuoma-
laisten itsenäisyyspäivänlounas.  Kaikki tervetulleita!

Rautkoski
ja Lehto johtoon

Lahden Perussuomalaiset ry. valitsi syysvuosikokouk-
sessaan järjestön puheenjohtajaksi Paavo Rautkosken 
ja varapuheenjohtajaksi Rami Lehdon. Taloudenhoita-
jaksi valittiin Toni Siira.

Muut hallituksen jäsenet ovat Reijo Skippari, Pent-
ti Huttunen ja Harri Nieminen. Hallituksen varajäsen 
on Matti Tarvainen. Tiedottajaksi ja järjestösihteeriksi 
kutsuttiin Lasse Koskinen.

Syysvuosikokouksessa poliittisen tilannekatsauksen 
esittivät Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Au-
li Kangasmäki ja Perussuomalaisten naistenliiton pu-
heenjohtaja Marja-Leena Leppänen.

Lahden Perussuomalaiset on käynnistänyt alustavat 
vaaliliittotunnustelut Lahdessa. Tähän mennessä se on 
ollut yhteydessä kristillisdemokraatteihin, kokoomuk-
seen, keskustaan ja senioripuolueeseen.

Tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman laaja 
vaaliliitto ensi vuoden syksyn kunnallisvaaleihin. Tun-
nustelut ovat olleet tähän mennessä vasta alustavia. Mi-
tään sopimuksia ei ole vielä tehty.

Nastolaan on perusteilla parhaillaan oma puolue-
osasto. Lahden Perussuomalaiset toimii yhteistyössä 
Orimattilan, Nastolan ja Hollolan osastojen kanssa. 
Valtakunnallisesti Perussuomalaiset ylittivät juuri 5,1 
% kannatuslukemat.

Kontulan PerusS
tahdon asialla

Kuntatyönantajan ja Tehyn välinen palkkakiista uhkaa 
hyvinvointivaltiomme rakenteita. Näin väitetään monella 
suulla ja takaa löytyy myös monta tarkoitusperää. Kontu-
lan Perussuomalaiset linjaavat tarkoitusperänsä pitkäkes-
toisen ja kauaskatseisen päätöksenteon suuntaan.

Tehyn vaatimukset koulutetun hoitohenkilökunnan 
palkkatason korjaamisesta ovat oikeutettuja. Hoitohen-
kilöstö on alas painettu ammattikunta, joka tähän saak-
ka on vain joustanut säästökampanjoiden ja matokuu-
rien runtelemassa terveydenhuoltosektorissa.

Kontulan Perussuomalaiset perää vastuunottoa hy-
vinvointivaltiomme konkreettisten toimijoiden - hoita-
jien, tasa-arvoisemman aseman saavuttamiseksi yhteis-
kunnassamme. Jos haluamme turvata hoidon saannin 
myös tulevaisuudessa, asenteellisuudesta on nyt luovut-
tava. Tehyn vaatima 24 %:n korotus seuraavalle kahdel-
le ja puolelle vuodelle on kohtuullinen korvaus hyväs-
tä ja arvokkaasta työstä.

Mediapropaganda on omiaan lisäämään kuvaa ah-
neesta, vain itseään ajattelevasta insuliiniterroristihoita-
jasta marssimassa välinpitämättömästi ulos työsuhtees-
taan. Kontulan Perussuomalaiset toivovat myös median 
omaksuvat pitkäjänteisemmän ajattelumallin.

Hoitotyön ja hoitoalan arvostus on saatava sille kuu-
luvalle tasolle, jotta hyvän hoidon suositukset täyttyisi-
vät myös pitkällä tulevaisuudessa.

Vetoammekin nyt kaikkiin hallitusvastuullisiin puo-
lueisiin ja pyydämme ystävällisesti kääntämään takin 
takaisin oikein päin - niin päin, jolla hoitajienkin ää-
net teille ropisivat.

Johanna Rossi, Puheenjohtaja
Kontulan Perussuomalaiset ry.

Keski-Suomen piiri

Jyväskylässä 13.10. pidetyssä syyskokouksessa valittiin 
Marke Tuominen Äänekoskelta jatkamaan piirin pu-
heenjohtajana. Piirisihteerinä jatkaa Jorma Uski Jyväs-
kylästä.

Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin Harri Andersson, 
Minna Mäkinen ja Kauko Tuupainen Jyväskylästä, Pet-
ri Liimatainen Jämsästä, Aulis Levänen ja Tapio Levä-
nen Korpilahdelta, Marko Manninen Laukaasta, Yrjö 
Menschakov ja Pentti Tuomi Saarijärveltä, Reijo Rok-
kamäki Uuraisilta sekä Jari Paasonen ja Pirkko Veck-
man Äänekoskelta.

Varsinais-Suomen piirin 
valinnat

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin syyskokous pi-
dettiin keskiviikkona 3.10.2007 Liedossa.

Syyskokous mm. valitsi piiritoimikunnan vuodelle 2008. 
Piiritoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Lau-
ri Heikkilä Marttilasta.

Piiritoimikunnan muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
seuraavat henkilöt: Kike Elomaa (Masku), Päivi K. Esko-
la (Turku), Raimo Hakala (Marttila), Juhani Hannula (My-
nämäki), Leila Hannula (Mynämäki), Pertti Hannula (Lie-
to), Lauri Haverinen (Loimaa), Arvo Heikkilä (Loimaa), 
Ilmari Jalonen (Pöytyä), Matti Kultanen (Somero), Timo J. 
Laihinen (Turku), Leila Lehtola (Askainen), Veikko Leh-
tonen (Turku), Pasi Lepistö (Pöytyä), Veijo Nummi (Uusi-
kaupunki), Sirke Peltokorpi (Raisio), Iiris Peltomaa (Pyhä-
ranta), Juhani Pilpola (Lieto), Kalevi Satopää (Salo), Ma-
nu J. Vuorio (Turku), Teemu Välimäki (Turku) sekä Taito 
Ylhäinen (Askainen).

Varajäseniksi valittiin Tauno Kummunsalo (Somero), 
Maria Lohela (Turku), Yrjö Ojaniemi (Marttila), Ari Weck-
ström (Turku), Reino Louhi (Raisio), Kyösti Sjöman (Rai-
sio) sekä Ari Antikainen (Turku).

Herra, sinä tiedät parem-
min kuin minä itse, et-
tä olen tulossa vanhaksi ja 
jonakin päivänä olen van-
hus. Pidätä minua muuttu-
masta puheliaaksi ja varje-
le minua ennen muuta sil-
tä kohtalokkaalta luulolta, 
että minun on sanottava jo-
tain joka ikiseen asiaan ja 
joka tilanteessa.

Vapauta minut hillittö-
mästä halusta panna kun-
toon kaikkien toisten asiat. 
Tee minusta huolehtivainen, 
mutta ei äreä; auttavainen, 
mutta ei määräilevä. On tie-
tysti sääli, etten voi käyttää 
kaikkea laajasta viisauden 
varastostani, mutta tiedät-
hän, Herra, että haluaisin 
loppuun asti säilyttää edes 
muutamia ystäviä. Varjele 
minut selostamasta loput-

tomiin pikku yksityiskohtia 
– anna minulle siivet, joilla 
pääsen asian ytimeen.

Pyydän armoa jaksaakse-
ni kuunnella toisten tarinoita 
sairauksistaan. Mutta sinetöi 
omat huuleni, etten kertoisi 
omista säryistäni ja kivuis-
tani–ne ovat lisääntymään 
päin ja haluani kertailla nii-
tä näkyy kasvavan vuosien 
mukana. Auta minua kestä-
mään ne kärsivällisesti.

En rohkene pyytää muis-
tini paranemista, mutta suo 
minulle sen sijaan lisää 
nöyryyttä ja vähemmän it-
sevarmuutta tilanteissa, jol-
loin oma muistini näyttää 
kolahtavan toisten muistia 
vastaan. 

Opeta minulle se loista-
va läksy, että minäkin saa-
tan joskus erehtyä.

”Vanhenevan naisen rukous”
Varjele minut kohtuulli-

sen herttaisena. En halua 
olla pyhimys – sellaisten 
kanssa on joskus hankala 
elää – mutta hapan vanha 
nainen on paholaisen huip-
puluomus. Suo minulle ky-
ky nähdä hyviä asioita yl-
lättävissä paikoissa ja lahjo-
ja yllättävissä ihmisissä. Ja 
auta minua, Herra, armos-
sasi kertomaan niistä heil-
le itselleenkin.

Tuntematon,
1600 luvulta

Eli paljon kiitoksia 
onnitteluista

Paljon kiitoksia lämpimistä 
onnitteluista ja ajatuksista, 
joita sain teiltä perussuo-

Auli Kangasmäki vaatii 
omaishoidon tukea
Kelan korvattavaksi

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Auli Kangasmä-
ki toteaa tyytyväisenä Perussuomalaisten kannatuksen 
nousseen jo 5,1 prosenttiin. Kangasmäki puhui keski-
viikkoiltana Lahdessa pidetyssä tilaisuudessa.

Kangasmäki on Lemin kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja. Hän on huolestunut maatalouden 141 poistumises-
ta. Hänen omassa kunnassaan se merkitsee noin 60 työ-
paikan katoamista maataloudesta.

Kangasmäki on huolissaan myös valtion kunnille siir-
tämistä maksuvelvoitteista. Esimerkkinä hän mainitsee 
pitkäaikaistyöttömät. Kun henkilö on ollut 500 päivää 
työttömänä, niin kunnan on maksettava puolet työttö-
myyskorvauksesta, kun aiemmin valtio maksoi korva-
uksen kokonaan.

- Toinen esimerkki on omaishoidon tuki, joka pitäisi ol-
la ehdottomasti Kelan korvattava. Kunnat eivät varmasti 
pysty tukea lihottamaan, koska kunnilla on tarpeeksi tus-
kaa tuottaa peruspalvelunsa, totesi Kangasmäki.

Kangasmäki kehottaa ihmisiä osallistumaan ja kiin-
nostumaan politiikasta, koska poliitikot päättävät kou-
lujen kohtalosta, vanhustenhuollosta, kaavoituksesta ja 
muista kuntalaisille tärkeistä asioista.

Kangasmäki ei näe kuntaliitoksia itseisarvona. Jos ne 
tapahtuvat vapaaehtoisesti, niin siinä hän ei näe huo-
mautettavaa. Sitä hän ei halua ymmärtää, että valtio 
pyrkii rahapolitiikalla pyyhkimään väkisin pieniä kun-
tia kartalta.

- Perussuomalaiset eivät ole ukkopuolue. Naisia on toi-
minnassamme mukana entistä enemmän. Ja naisethan ää-
nestävät miehiä vilkkaammin, muistutti Kangasmäki.

Hän pahoitteli lehdistön asennetta Perussuomalai-
siin. Vaikka puolueen naisjärjestö on ottanut jatkuvas-
ti kantaa muun muassa naisvaltaisten alojen palkkauk-
seen, niin ne kannanotot on lehdistössä pimennetty.

malaiset ystävät. On muka-
vaa, kun muistetaan, vaikka 
olen vähän jäähdytellyt po-
litiikassa, antaen tilaa nuo-
remmille. Kiitollisuudella 
kuitenkin seuraan ja olen 
myös touhuissa mukana.

Sain onnitteluja myös 
viestinä eräältä ystävältä-
ni ja se sisälsi ”vanhenevan 
naisen rukouksen”. Minusta 
tämä sopii ainakin minulle 
ja varmaan monelle saman-
ikäiselle erittäin hyvin. Näin 
varmaan oli lähettäjäkin ar-
vioinut, kun uskalsi minua 
tällä tekstillä onnitella. Ys-
tävät tunnetaan. Ja luotta-
musta riittää. Huumoriakin 
tarvitaan. Työntäyteliäistä 
Joulun odotusaikaa.

Paula Juka, 
Muhokselta
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Pyhäin yhteys

Uskontunnustuksessa lausumme uskovamme pyhän yhteisen 
seurakunnan ja pyhäin yhteyden. Tämä ei toki olekaan mikään 
tyhjä ja autereinen haave vailla todellisuuspohjaa, vaan pyhien 
yhteys on todellisuutta  Kristuksen meille osoittaman suuren 
rakkauden tähden jo täällä ajassa ja kerran loputtomasti tai-
vaassa. Näin pyhäinpäivänä saamme sen oikein syvästi kokea, 
kun tunnemme  jo perille päässeiden meille läheisten ihmisten 
läheisyyttä. Itsekullakin on näitä rakkaita ehkä aivan hiljankin 
matkasauvansa jättäneitä, mekin saimme saattaa taivasmatkalle 
juuri pyhäinpäivää edeltäneenä sunnuntaina sukumme vanhim-
man 93 vuotta ja 2 kuukautta eläneen isämme ja ukkimme Tuo-
mas Liljan, sotiemme veteraanin ja jo uupuneen monessa muka-
na aina lähetystyötä myöten uurastaneen nöyrän vaeltajan.

Pyhäinpäivänä me aivan erikoisesti saamme muistella ja kai-
vatakin Herrassa nukkuneita rakkaitamme. He ovat niitä autuai-
ta Jumalan ihmisiä, joista Jeesus vuorisaarnassa puhuu ja joiden 
joukkoon hän haluaa kutsua myös meidät jokaisen ilman mitään 
ennakkoehtoja, joita meidän täytyisi täyttää. Niinpä Jeesus lu-
paa pelastuksen autuuden kaikille, jotka olemme hengessä köy-
hiä, murheellisia, hiljaisia, nälkäisiä, armahtavia, puhdassydämi-
siä, rauhantekijöitä ja vainottuja. Rehellisiä ollessamme meidän 
on myönnettävä olevamme kaikki Jumalan edessä köyhiä ja huo-
noja, syntisiä ja puutteenalaisia, ”sillä me emme ole maailmaan 
mitään tuoneet, emmekä myöskään voi täältä mitään viedä.” Näin 
on maallisen omaisuutemme osalta,  mutta myös hengellisen pää-
oman suhteen olemme kerjäläisiä, joilla on rikas Taivaallinen Isä 
antamassa mitä tarvitsemme, me saamme pyytää ja ammentaa 
kaikkea tarvitsemaamme taivasten valtakunnan varastoista.

Kun me näin tunnemme, on se ajamassa meitä Armahtajan 
luo. Hän on kuolemallaan ristinpuulla sovittanut syntimme. Hän 
tuntee tarpeemme ja näin Jumalaan turvaavina meiltä ei puutu 
mitään, sillä köyhyydessäkin meillä on kaikki mitä tarvitsemme. 
Meillä voi olla murhetta ja ristiä, mutta Jeesuksen tähden meil-
lä on lohdutus. Ja tästä johtuu turvallisuutemme jo täällä mur-
heiden maassa ja saamme olla autuaiden matkasaatossa, jossa 
perille päässeiden autuus on Jumalan esteetöntä katselua. Me 
näemme vasta kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta sil-
loin kasvoista kasvoihin, nyt tunnemme vajavaisesti, mutta sil-
loin olemme tunteva täydellisesti, niin kuin meidätkin täydelli-
sesti tunnetaan heikkouksinemme ja puutteinemmekin.

Siksi saamme jo täällä ajassa yhtyä pyhien kiitosvirteen: Oi yh-
teys sä kaikkein pyhien, me vaivassa, he maassa autuuden. Her-
rassa me yhdymme yhtehen. Halleluja!

Anssi Joutsenlahti

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

”Eu tuhoaa maatalouden”
Oulun ja Kainuun Perussuomalaiset ovat syyskokouksessaan 
26.10.1997 Muhoksella tuoneet julki huolestuneisuutensa EU:n 
vaikutuksesta suomalaiseen maatalouteen

Lukijoiltamme:

Poliisin työtehtävien tärkeys
Urheilusta ja politiikasta suomalaiset ovat eri mieltä, mutta kan-
salaisten perusturvallisuudesta suomalaiset ovat samaa mieltä: sii-
tä ei tingitä. Sen osoitti poliisien surmat Helsingissä: kansa aidosti 
suri tällaista barbaarimaista tanskalaisen vankikarkurin tekoa.

Arvi Häkälä Helsinki

Raimo Vistbacka:

Sundqvistin tapaus
loukkaa

yhdenvertaisuutta
Kun tieto ex-ministeri Alhon sinetöimästä, ex-pankin-
johtaja Sundqvistia koskeneesta velkojen 90-prosent-
tisesta armahtamisesta tuli julkisuuteen, päätimme pe-
russuomalaisissa puuttua asiaan. Sen lisäksi, että alle-
kirjoitin henkilökohtaisesti tutkintapyynnön poliisille 
asioiden rikosoikeudelliseksi selvittämiseksi katsoim-
me, että myös ratkaisun poliittinen vastuu on kansa-
laisten tasavertaisuuden nimissä selvitettävä, selvit-
ti kansanedustaja Raimo Vistbacka Perussuomalais-
ten ryhmäpuheenvuorossa välikysymyskeskustelussa 
21.10.1997.

Perussuomalaisten kannatus on jo yli 5 % !!!
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Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta
Eläkeläisille ry. Ikäihmisten tulevaisuus 

on muutakin kuin laitospaikkoja
Tehyn palkkataistelu on vienyt 
viime aikoina kaiken huomion 
terveys- ja sairaanhoidon palvelu-
jen järjestelyistä tulevaisuudessa. 
Sillä, minkälainen ratkaisu palk-
kakiistassa syntyy on tietysti vai-
kuttava osa tulevaisuuteen näil-
lä aloilla. Tyydyttääkö palkkarat-
kaisu niin, ettei hoitohenkilökun-
taa enää ”karkaa” ulkomaille pa-
remman palkan perässä, tai jopa 
mahdollisesti hoitajia olisi valmii-
na palaamaan takaisin kotimaa-
han. Tämä on kuitenkin vain yk-
si osa laajaa terveyden ja sairaan-
hoidon ongelmakenttää.

Kaikki ennusteet ja tilastot 
osoittavat, että vanhusväestön 
osuus kansasta kasvaa. Lisäksi 

ikääntyvät ihmiset ovat entistä 
parempikuntoisia. Eikö toisaalta 
tällä tiedolla näyttäisi siltä, ettei 
laitospaikkojen tarve välttämät-
tä lisääntyisikään, niin radikaalis-
ti kuin on arveltu. 

Ikääntyvien ihmisten kunnosta 
huolehtiminen tulisikin ottaa ensi-
sijaisena huomioon, kun suunnitel-
laan vanhusväestön lisääntymisen 
aiheuttamia tarpeita. Laitospaikka 
olkoon se viimeinen vaihtoehto.

Terveysliikunnan edistämiseen 
tulisi satsata huomattavasti enem-
män voimavaroja, kuin tällä het-
kellä. Sitä on tehtävä koko ihmi-
sen elinkaaren ajalle, mutta ennen 
kaikkea ikääntyvän väestön osal-
la. Viimeiset tutkimukset osoitta-

vat, että 75 vuotiaanakin aloitet-
tu liikunta on hyvin tuloksellista. 
Ei siis ole koskaan liian myöhäis-
tä aloittaa. 

Eläkesäästäminen on asia jota 
ei useinkaan mielletä muuta kuin 
joidenkin ihmisten haluksi kerätä 
rahaa eläkepäivinä tuhlattavaksi. 
On siinä varmaan sitäkin, mutta 
kyllä eläkesäästöillään monet ra-
hoittavat asumistaan yksityisissä 
hoivakodeissa tai palvelulaitok-
sissa. Näin he ovat yhteiskunnan 
laitospaikkojen ulkopuolella. Elä-
kesäästämiseen pitäisikin kaikel-
la tavalla kannustaa ja yhteiskun-
nan verotuksellisesti tukea. Nä-
mä säästöt tulevat moninkertai-
sesti takaisin.

Hoitolaitokset ovat pulassa lii-
an vähäisen hoitajamäärän takia. 
Tuleeko laitoksiin sellaista väkeä, 
jonka joutuminen sinne voitaisiin 
ennalta ehkäistä.

Jos ikääntynyt henkilö esi-
merkiksi kaatumisen tai jonkun 
muun syyn takia menettää tila-
päisesti liikuntakykynsä, on ai-
van varmaa, että jos häntä ei riit-
tävän nopeasti pyritä (ehditä) 
kuntouttaa ja kannustaa itsekun-
toutukseen, on seuraava aste pe-
tipotilas.

Terveyskeskuksissa on samoin 
pulaa henkilökunnasta. Jopa joka 
viides päivystykseen tulevista po-
tilaista on alkoholinvaikutuksen 
alaisia. Näin ainakin pääkaupun-

kiseudulla. Muualla ei ehkä toi-
vottavasti olla näin korkeissa lu-
vuissa. Nämäkin sankarit vievät 
aikaa niiden potilaiden hoidolta, 
jotka ilman omaa tuottamustaan 
joutuvat päivystysjonoon.

Ennalta ehkäisevä, alkoholin 
haittoja torjuva politiikka oli-
si tarpeellinen näiden ongelmien 
helpottamiseen. Tämän hetkinen 
sahaava alkoholipolitiikka ei ota 
seurauksia millään tavalla huo-
mioon. Mielikuvilla vaikutetaan 
kaikkien päihteiden, niin alkoho-
lin kuin huumeidenkin käyttöön. 
Mielikuvia luovat julkisuudes-
sa hilluvat nuorison idoleikseen 
nostamat enemmän tai vähem-
män tyhjänpäiväiset julkkikset.
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Sokeaa 
ahneutta !

25.10. saimme seurata TV:n väli-
tyksellä eduskunnan kyselytuntia. 
Stora Enson henkilöstösupistus-
ta koskevan ilmoituksen johdosta 
keskustelun aihe olikin lähes sata-
prosenttisesti puu- ja paperiteolli-
suuteen liittyvää.

Kohonneiden kantohintojen 
rinnalla tehtaan itsensä aikaan-
saamat menetykset ulkomaan toi-
minnoissa tuntuivat varsin pienil-
tä .Kansanedustaja Heinäluoma 
terottikin jopa kahteen otteeseen 
kantohintojen olevan syyn tilan-
teeseen, ja toivoikin hallituksel-
ta kantohintojen “ pakkohoitoa”. 
Käytös osoitti, että metsätalous 
on alistettava arvostamaansa mie-
livaltaan kuten maatalouskin!?!

Koko eduskunnalta unohtui 
kantohintojen todellisen vaiku-
tuksen suuruus. Maaseudun Tule-
vaisuudessa julkaistiin 23.5. 2005 
massa- ja paperiteollisuuden kus-
tannusten jakautumista koskeva 
tilasto. Tilasto kertoi, että kan-
torahan osuus tuolloin oli 4,3 %  
kokonaiskustannuksista. Tieto-
lähteenä oli käytetty Tilastokes-
kuksen ja Metlan tilastoja. Vas-
taavasti työvoimakustannukset 
olivat 15,6%. Myös metsän omis-
tajan on elettävä metsän tuotosta 
saamillaan ansioilla.

Verratessani kuitupuusta mak-
settuja hintoja Pohjanmaalla 
vuonna 2005 ja Metsälehdessä 
25.10.2007 ilmoitettuihin yksik-
köhintoihin saatoin todeta nou-
sua olleen keskimäärin 10,9 %.

Viimeksi mainittu nousu ei mi-
tenkään jää metsäomistajan voi-
toksi, sillä meidän tulee muistaa et-
tä Esko Ahon hallitus, jossa maata-
lousministerinä oli Martti Pura ja 
valtiovarainministerinä Iiro Viina-
nen, uudisti metsätulojen verotus-
ta pinta-alaverotteisuudesta myyn-
tituloverotteiseksi 13 vuoden siir-
tymäajalla. Kun otamme huomi-
oon, että metsien keskimääräinen 
kasvukierto on 80 vuotta, tarkoit-
taa verotusuudistus, että metsätu-
lot lähinnä ensimmäisinä siirtymä-
kauden jälkeisinä vuosina verote-
taan yli 83 %:sti toistamiseen.

Kun veroprosentti on 28 % ja 
siitä lievimmässäkin tapauksessa 

toistamiseen verotusta on 83 %, 
niin metsänomistajalle käteenjää-
vä osa verotuksen jälkeen on las-
kenut 20,2 %. Tätä tuntuu Heinä-
luoma karehtivan.

Yli 70 %:sti metsätulojen vero-
tuksen osalta voittajana on valtio 
ja menettäjinä (suurimpana met-
säomistajaryhmänä) eläkeläiset.

Ahon hallitus aikanaan oli 
siis sosialistisempi kuin sosialis-
tit konsanaan. Tämä synnyttikin 
Heinäluomalle keskustelussa ti-
lanteen, jossa ahneen historiansa 
vuoksi niin kokoomus- kuin myös 
keskustakansanedustajat joutui-
vat Heinäluoman edessä vaikene-
maan. Näin toimii siis kapitalisti-
nen  sosialisoiminen.

Koko valtakunnassa toistami-
seen verotettava osuus kuluvana 
vuonna  tullee olemaan veroina 
suurusluokkaa 465 milj. euroa.

On todettava, että Heinäluoma 
osaltaan edusti sokeaa ahneutta. 
Nettotuloksen laskeminen 20,2% 
ei tuntunut demaripomolle riittä-
vän!

Osmo Ristiluoma
Teuva

Ihmiset 
ovat kilpenä 
Euroopassa

Viimeaikoina Nato keskuste-
lut ovat olleet pinnalla, mieleeni 
herää kysymys miksi? Itse aina-
kaan en näe ulkoisia uhkia Suo-
mella ja jopa pääministeri Vanha-
nenkin sanoi, että on kallista liit-
tyä Naton jäseneksi. Kokoomus ei 
tahdo olla kuten muut, niinpä he 
kannattavat Natoa ja nyt hallitus-
puolueena vähän väliä tuovat tä-
män asian esiin, siitä keskustelu 
varmaan johtuu.

Eurooppahan on loppujen lo-
puksi melko pieni alue maata jos 
globaalisesti ajatellaan. Silti tääl-
lä asuu yli 450 miljoonaa ihmistä, 
mikä on enemmän kuin Venäjällä 
ja Yhdysvalloissa yhteensä. Väes-
töä on Euroopassa varmasti aivan 
jokaisesta maailman maasta, mikä 
on hyvä asia se, sillä on oikein että 
kulttuurit kohtaavat pienellä alu-
eella ja sopeutuvat toisiinsa. Sillä 

jos olemme näinkin avarakatseisia 
Euroopassa, niin meillähän ei tu-
le olemaan tulevaisuudessa huo-
len häivää, jos saadaan tämä ava-
rakatseisuus myös juurtumaan ko-
timaahamme. Viimeaikoina posi-
tiivisia uutisia rasismin vähenemi-
sestä on saatu myös Suomessa.

Mielestäni turvallisuuden voi 
myös saavuttaa myös suurella vä-
estömäärällä, eikä pelkillä aseilla. 
Ihmiset ovat kilpenä Euroopassa. 
Kun alamme todellisuudessa aja-
tella näin, niin mikä voisi olla Eu-
roopan uhkana? Ehkä pilakuvis-
ta johtuva terrorismi, mutta toi-
vottavasti lehdistö oppisi jotain 
tuosta kohusta, minkä Tanskan 
lehdistö aiheuttivat reilu vuosi sit-
ten pilakuvien tähden. Sananva-
paus on kallis asia, mutta oli mie-
lestäni virhe alkaa leikkiä kuvil-
la, jotka aiheuttavat väkivaltais-
ta eripuraa varsinkin sellaisessa 
väestöryhmässä, jossa on eripu-
raa myös keskenään todella pal-
jon. EU:n jäsenenä on kallista ol-
la, mielestäni nyt kun kerran jäse-
niä ollaan, EU:n jäsenenä olemi-
nen tulisi tarkoittaa myös sitä, et-
tä jos hyökkäys tulee mihin EU:
n jäsenmaahan tahansa, se yh-
teistoimin kaikkien jäsenvaltioi-
den tuella nujerretaan.

Harri Andersson
Jyväskylä

EU vie 
suomalaisilta 
viljelijöiltä 

kilpailukyvyn
EU vie suomalaisilta viljelijöiltä 
tuotantomahdollisuuden ja kil-
pailukyvyn. On mahdotonta ku-
vitella, että saisimme halvempaa 
sokeria EU:n suurten maiden ryö-
vätessä suomalaisten kiintiötä.

Suomi oli aikoinaan maatalo-
usministerin johdolla tehnyt so-
pimuksen Suomen omavaraisen 
tuotannon säilyttämisestä. Vii-
me vuonna vähennettiin Suomen 
kiintiöitä suurempien EU-maiden 
hyväksi.

Eikö olisi jo Suomen aika aja-
tella itsenäisellä tavalla, eikä an-
taa EU:n viedä tuotantoa täältä 
pois? Päättäjät huomio! Ei vää-
ryyttä, vaan oikeuksien vaatimis-
ta, niin kuin aikoinaan on sovittu 
EU:hun liityttäessä.

Tehdas, joka nykyisin jalostaa, 
on tanskalainen Danisco. Maata-
lousministerin ja hallituksen oli-
si korkea aika käydä neuvotteluja 
Daniscon kanssa, ennen kuin on 
myöhäistä. Suomi palaisi takaisin 
omavaraisuuteensa, kuten oli EU:
hun mennessä sovittu. 

Maatalousministeri ja hallitus: 
eikö olisi aika tarttua näidenkin 
ihmisten työsuhteiden jatkuvuu-
teen: maaniviljelijät, kuorma-au-
toilijat, sokeritehtaan työntekijät? 
He kuuluvat välittömään sokerin 

ketjuun – ja kuinka paljon lisäk-
si on välillisesti työntekijöitä tuot-
teen matkalla pellolta kauppaan 
ja asiakkaalle?

Hoidettaisiin ensiksi Suomen 
kansalaisten etuudet, ja vasta sen 
jälkeen muut EU-yhteisöt. Ikävin-
tä EU:n maatalouspolitiikassa on, 
että mikään sovittu ei pidä. Seu-
raava ”torjuntavoitto” odottaa jo 
nurkan takana, nimittäin artikla 
141-neuvottelut!

Missä EU, siellä ongelma. Ei pi-
täisi pelkästään kuunnella, vaan 
myös ajatella suomalaisella jär-
jellä, suomalaisen edun mukaan.

Juhani Hannula
maanviljelijä, Mynämäki

Järkyttävää 
nöyristelyä

Ennen kumarrettiin polvet ruvel-
la Moskovaan, nykyisin Brysseliin. 
Vanhempi tapa ei silti ole päässyt 
unohtumaan maamme isokenkäi-
siltä, sillä hallitus päätti törsätä 24 
miljoonaa euroa rekkaparkin ra-
kentamiseen Vaalimaalle. 24 milj. 
euroa on iso luku, mummunmar-
koissa noin 150 miljoonaa. Asu-
kasta kohden heitetään Kankku-
lan kaivoon viisi euroa. Siis niin 
sinä kuin minäkin.

Olen seurannut politiikkaa vii-
tisen vuosikymmentä, mutta tois-
ta yhtä typerää ja järjetöntä pää-
töstä en muista. Tässä muutama 
peruste edelliselle arviolle:

Vielä kymmenisen vuotta sit-
ten pääosa liikenteestä oli suo-
malaisten yrittäjien hoidossa. Sit-
ten rajalla toimivat venäläiset vi-
ranomaiset mafian tuella alkoivat 
kaikin keinoin vaikeuttaa suoma-
laisten yrittäjien toimintaa. Lop-
putulema kaikesta oli, että tä-
nään Venäjän ja Suomen välinen 
liikenne on lähes kokonaan venä-
läisten käsissä. Muutaman yksit-
täisen suomalaisen rekan vuoksi 
ei enää nähdä tarpeelliseksi tehdä 
kiusaa. Tavoite on saavutettu.

Liikenne on rajusti kasvanut. 
Osin siitä syystä ja osin venäläi-
sestä rajabyrokratiasta johtuen 
liikenne ei vedä Venäjän puolel-
la rajaa. Siksi ajoittain rekkajonot 
ovat valtavia ja aiheuttavat Suo-
men puolella monenlaista har-
mia. Syystäkin seudun asukkaat 
ovat vihaisia.

Venäjällä on mittavat suunnitel-
mat uusien satamien rakentami-
seksi Suomenlahden rannalle Inke-
rinmaalle, Pietarista jonkin matkaa 
Viron suuntaan. Työt ovat käynnis-
sä ja valmista alkaa tulla jo melko 
pian. On selvää, että venäläisten ei 
sen jälkeen kannata kierrättää ta-
varaa Suomen kautta. Suomalais-
ten rakentama valtava rekkapark-
ki jäänee sen jälkeen liki kokonaan 
tyhjilleen. Lupaan pystyttää sen jäl-
keen parkkialueen reunaan kyltin, 
joka muistuttaa ohiajavia Suomen 
päättäjien typeryydestä.

Venäjän omat satamat valmis-
tuvat siis melko pian rekkapar-

kin valmistumisen jälkeen. Siihen 
saakka ongelma voitaisiin hoitaa 
niin, että rajan yli laskettaisiin au-
toja vain saman verran kuin mi-
tä niitä menee takaisin Venäjälle. 
Kyllä Moskovan valtatien varteen 
mahtuu pitkäkin jono autoja...

Lisäksi Suomen viranomaiset 
ovat pohdiskelleet tiemaksujen 
käyttöönottoa. Asiaa on pähkäilty 
jo vuosia, ja päätöksiä syntyy luul-
tavasti vasta vuosien päästä. Muu-
alla maailmalla tiemaksut ovat jo-
kapäiväinen ja tavallinen ilmiö, 
jossa omankin kokemukseni mu-
kaan ei ole mitään ihmeellistä. 
Esimerkiksi Ranskassa ja Italias-
sa lähes kaikki moottoritiet ovat 
maksullisia. Tietullipisteiden si-
joittaminen Vaalimaalle ja Hami-
nan lähelle olisi hyvin yksinkertai-
nen juttu. Saataisiin ainakin osit-
tain takaisin ne kustannukset, jot-
ka aiheutuvat venäläisten rekka-
rallista Suomen tieverkolle.

Reijo Tossavainen

Laajennetaan 
amiraali 

Kaskealan 
ehdotusta

Ajatus uudesta asevelvollisuuden 
rinnalle kehitettävästä kriisiajan 
toimintaa tukevasta yhteiskunta-
palvelusta on ilman muuta todella 
hyvä ja kannatettava ajatus. Ideaa 
tulisi kuitenkin kehittää ja laajen-
taa käsittämään myös naiset. Kes-
tääkö kiihkeiden miltei hysteeris-
ten tasa-arvovaltuutettujen kant-
ti, että lopultakin saataisiin tässä-
kin asiassa miehet ja naiset tasa-
arvoisiksi?

Kyseessä olisi siis uudenlainen 
koulutusmuoto, joka antaisi pe-
rusvalmiudet erilaisten yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamiseksi sekä normaalitilan-
teissa että poikkeusoloissa.

Armeijan tulisi kuitenkin edel-
leen pyrkiä kouluttamaan kaik-
ki miehet. Tarkoitus ei saa olla, 
että yhä useampi mies siirrettäi-
siin suoraan uudelle aseettomalle 
linjalle. Tulisi myös kiinnittää va-
kavaa huomiota siihen tosiseik-
kaan, että varusmiespalveluksen 
keskeyttäneiden ja yhteiskunnas-
ta syrjäytyvien nuorten välillä on 
hälyttävän suuri yhteys.

Urheiluministeri Stefan Wallin 
pitää puolustusvoimain komenta-
jan ajatusta mielenkiintoisena ja 
arvioi mallilla voitavan ehkäistä 
niiden nuorten miesten syrjäyty-
mistä, joille varusmiespalvelus on 
liian rankka. Kuitenkin mielestä-
ni nimenomaan juuri urheilumi-
nisterin tulisi ennen kaikkea pyr-
kiä lisäämään ja tehostamaan ko-
ko kansan kuntoutusta!

Ylös, ulos ja lenkille!

Yrjö Saraste
Sotaveteraani

Monen lukijamme mielestä EU:n lippua ei kannata kovin 
ylväästi heilutella.

Vapaa sana
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Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 
viestit numeroon 0207 92 0362 (Norm. viestin hinta.)

Kokoomuksen kannatus romah-
taa varmasti ja odotan innolla Pe-
russuomalaisten nousua!
T. Ikonen Tarmo

   • • •
 
Esko Antola lanseerasi uuden il-
maisun ” Soinilaisuuden ” muistat 
” Tourismin ja skogilaiset ” -käyt-
tökelpoinen ilmaisu Eu-kriittisyy-
delle! Alpo Ylitalo
 
   • • •
 
Tehkää lakialoite eduskunnas-
sa että pätkätyöläiset ja pienkan-
saneläkeläiset saisivat reilun pal-
kankorotuksen eläkkeeseen, et-
tei vain pörssiin sijoiteta työnelä-
ke, työntekijäin rahoilla. Pörssifir-
moille ja työeläkeyhtiöille, jotka 

koko ajan menettävät työeläke-
maksuja sijoitustoimintaan.
Harri Ivonen.

   • • •
 
Miksi ihmeessä jonkun radion toi-
miluvassa määrätään paljonko pu-
hetta pitää olla ohjelmassa? Kyllä 
kuuntelijat äänestävät ohjelman 
sisällöstä on off nappulalla.
Nimimerkki: aasillakin on häntä

   • • •
 
Miksi yritysten on pakko maksaa 
kirkollisveroa? Yrityksethän eivät 
voi erota kirkosta niinkuin henki-
löt voivat.
Mariane

   • • •

Päätoimittajan numero
on muuttunut.

Harri Lindellin uusi numero on
tästä eteenpäin

0207 920 362.

Olin uutena jäsenenä osallistu-
massa Perusnaisten Aulangol-
la järjestettyyn kokoukseen, jos-
sa oli ihan kiitettävän suuri osal-
listujamäärä. Tätä edesauttoi pal-
jon se, että poikkeuksellisesti jo-
kaiselle naisjäsenelle lähetettiin 
kutsu kirjeenä.

Kokouksessa otettiin kovasti 
kantaa siihen, että pitäisi saada 
jäsenistöä mukaan vaalityöhön ja 
toivottiin mahdollisimman suurta 
osallistumista. Ymmärrän hyvin, 
että kyseinen tilaisuus valoi uskoa 
siihen, että jäsenistössä on aktii-
vista tai ainakin potentiaalista ai-
nesta tuleviin koitoksiin.

Itse psykologiaa sen verran lu-
keneena voin sanoa, että jäse-
nistöä ei saa liikkeelle ilman, et-
tä puolue panostaisi heihin vä-
hän enemmän. Nyt kun puolu-
eemme kannatus on selvästi nou-
sussa, meidän pitäisikin panostaa 
enemmän jäsenistön tiedottami-

seen ja ottaa jäsenistö huomioon 
erilailla kuin suurimmat puolueet. 
Ihmiset harvemmin itse ilmoittau-
tuvat tällaisiin vaativiin tehtäviin 
(se on nähtävästi sitä suomalais-
ta juroutta).

Jäsenistön parissa on kuiten-
kin eri ammattialojen edustajia, 
jotka voisivat varmaankin tuoda 
oman panoksensa jäsenistön hy-
väksi vaikkapa vapaaehtoistyön 
voimin.

Puolueemme voisi hyvin olla 
esikuvana uudenlaisesta jäsenis-
tön huomioimisesta ja sitä varten 
pitäisin tärkeänä, että meillä oli-
si eräänlainen jäsensihteeri, jo-
ka voisi olla tiedottamassa mui-
takin puolueen asioita, kuin näi-
tä tiedotteita, joita eduskunnasta 
meille lähetellään.

Jäsensihteerin kautta voisi kes-
kitetysti hoitaa tiedottamista esim. 
jollain alueella, hän voisi olla yh-
dyshenkilönä, kun pitäisi löytää 

avustajia vaalityöhön, toimisto-
hommiin, lehden tekoon yms.

Lisäksi hän voisi olla avustamas-
sa toimiston tyttöjä tarpeen vaati-
essa ja esimerkiksi sähköpostei-
hin vastaamisessa. Jo se, että puo-
lueelle lähetettyihin sähköpostei-
hin vastataan ja ainakin kuitataan 
ne saaduiksi, antaisi jo hyvän ku-
van puolueesta ja toisi mahdolli-
sesti jäsenistöön lisäystä. 

Loppujen lopuksi asiahan on 
niin, että mikäli jäsen tuntee ole-
vansa tärkeä puolueelle, niin sil-
loin hän on valmis myös toimi-
maan puolueensa hyväksi. Se, et-
tä puolueesta ei kuulu kuin edus-
kunnan terveiset ja muutaman 
kerran ilmestyvä lehti, ei vakuuta 
sitä, että jäsen olisi kovinkaan tär-
keä puolueelle. Meidän pitäisi ol-
la suunnannäyttäjänä uudenlaisel-
le jäsenistön huomioimiselle!

Yksi perussuomalainen Terhi

Mielipide

Jäsenistölle innostusta vaalityöhön

Metallin vaalit lähestyvät

Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisaika tulee päättymään 
31.01.2008 metallinvaaleissa. Vaaleissa valitaan 486 edustajaa. Vaalipii-
rejä on 22, joissa ehdokkaita voi maksimissaan olla 801.

30.6.2005 äänioikeutettuja jäseniä oli 166750. Vuoden 2005 äänes-
tyksessä äänestysprosentti ylitti niukasti 50 prosenttia, ollen vain  55.1 
prosenttia.

Metallin vaalien ennakkoäänestys pidetään 14.-28.3.2008. Varsinai-
set vaalit ovat 6.-8.4.2008.  

Hämeenkyrön Heiskan pakarikahvilassa perjantaina 7.12.2007 
alkaen klo 18.00.
Perinteinen maittava Jouluruoka jälkiruokakahveineen hintaan 
16 euroa ja lapset alle 12v. puoleen  hintaan. Joulupukki vierai-
lee, joten pikkupaketti mukaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.11 mennessä. Reijo Ojennus 
puh. 0400 984 238, tai Helena Ojennus puh. 0400 236 154.
Kuljetus pikkujouluihin kulkee reittiä Rauma-Kankaanpää-
Ikaalinen-Hämeenkyrö. Ilmoittaudu kyytiläiseksi Seppo Tori-
sevalle, puh. 050 517 2810.

Perussuomalaisten
Pirkanmaan ja

Satakunnan piirin
Pikkujoulut
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