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Päätoimittaja Harri Lindell
p e r u s s u o m a l a i n e n . t o i m i t u s @ s a u n a l a h t i . f i

Kansansairautemme 
diabetes
Aikuisiän diabetes on maas-
samme lisääntynyt  räjäh-
dyksenomaisesti ja saanut 
kansantalouttakin horjutta-
vat mittasuhteet. Pelkästään 
2-tyypin diabetesta sairas-
taa yli 250 000 ihmistä. Tie-
tämättään sairastavien mää-
rän arvioidaan olevan jopa 
200 000 luokkaa.  Olemme 
hyvinvointivaltiomme van-
giksi jäänyt kansakunta, jo-
ka tuskailee elintasosairauk-
sien ja niiden aiheuttamien 
kustannusten kourissa. 

Diabetesta sairastaval-
la on moninkertainen ris-
ki sairastua sydän- ja veri-
suonisairauksiin ja lisäksi 
erilaisiin komplikaatioihin. 

Näiden vakavien lisäsaira-
uksien hoito on kallista, ne 
ovat työkykyä alentavia ja 
jopa tappavia. 

Suomessa on julkinen 
palvelujärjestelmä monen-
laisessa muutosten myller-
ryksessä, mikä näkyy esim. 
kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksessa. Päättäjien 
pitää huolehtia siitä, että 
julkisessa sairaanhoidos-
sa diabeteksen hoitoon ja 
erityisesti 2-tyypin diabe-
teksen ennaltaehkäisyyn 
varataan riittävät määrä-
rahat. Ihmisten on tärke-
ää tiedostaa sairastavan-
sa diabetesta, jolloin saira-
us saadaan riittävän ajois-
sa lääkehoidolla hallintaan. 
Työssä käynti ja elämän 
laatu paranee ja ennen 
kaikkea komplikaatioiden 
riski pienenee huomatta-
vasti diabeteksen asiallisel-
la hoidolla. Ennalta ehkäi-

sevään neuvontaan ja tie-
dottamiseen pitää sijoittaa 
nykyistä enemmän talou-
dellisia resursseja. 

Elintapojen muutos
Sairaus on heijastuma vää-
ristä elintavoista, joiden 
muuttaminen on ensimmäi-
nen lääke sairauteen ja sen 
yleistymisen pysäyttämi-
seen. Keskivartalolihavuus 
on saatava pois.  Hyvä ta-
pa on aloittaa sauvakävely, 
joka saa veren kiertämään 
niin jaloissa kuin myös ylä-
kehossa. Oma aktiivisuus 
on ratkaisu moneen sai-
rauteen, mutta diabetek-
sessa se on elintärkeää. 

Nälissään ei jaksa laihdut-
taa, ironista, mutta totta se 
on. Iltasyöminen, joka tah-
too jäädä keskivartaloon 
myös terveillä, on huono 
tapa laihduttaa. Säännölli-
sen ateriarytmin lisäksi ra-

vinnon sisältöön kannattaa 
kiinnittää huomiota. Mitä 
vähemmän sokeria ja eläin-
rasvoja, sen parempi loppu-
tulos saavutetaan. 

Liikunnalla ja ravitsemus-
neuvonnalla on siis suuri 
merkitys sairauden hoidos-
sa, mutta myös sen ennalta-
ehkäisyssä terveilläkin ihmi-
sillä. Keventyminen (usei-
takin kymmeniä kiloja) on 
monen tavoite, joka pitää 
saavuttaa. Vaakakupissa on 
kysymys, haluatko kuolla 
nuorena? Kysymys ei paljoa 
motivoi, mutta ajaa väkisin-
kin ajattelemaan ja liikkeel-
le karuun todellisuuteen. 
Lenkkipolku ei kuitenkaan 
tutuksi tultuaan ole yhtään 
karu!

Normaaliin elämään 
Monet diabeetikot pystyvät 
elämään melko normaalia 
elämää. Vertaistuki, korvat-
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Puoluesihteeri
o s s i . s a n d v i k @ p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Poikkesin huhtikuun alku-
puolella Oulun läänissä, 
Haapavedellä, jonne perus-
tettiin Perussuomalaisten 
paikallisosasto. Kutsu tu-
li Haapaveden Sitoutumat-
tomat ry:n aktiiveilta, jot-
ka olivat asian näin keskuu-
dessaan pohtineet. Olivat 
he siellä vertailleet eri vaih-
toehtoja hyvinkin tarkkaan 
ja päätyneet siihen, että Pe-
russuomalaiset on heille so-
pivin vaihtoehto ja taustatu-
ki. He olivat kokeneet, aivan 
oikein, että sitoutumattomi-
na luottamustehtävien hoi-
to on raskasta. Puolueorga-
nisaatio tuo tukea ja helpo-
tusta. Haapavedellä käyntini 
oli tuloksekas ja muutenkin 
kaikin puolin miellyttävä 
kokemus. Monia paikallis-
osastoja olen ollut alkuun 
vauhdittamassa, mutta har-
vemmin niitä sentään on 
perustettu peräti parinkym-

menen henkilön voimin. Ti-
laus oli olemassa, tilausta 
on muuallakin. Useita uusia 
osastoja on perustettu eri-
puolille maata, vuodenvaih-
teen tienoilla ja alkuvuoden 
kuluessa. Erityistä tarmok-
kuutta on ilmennyt Uudel-
lamaalla sekä Satakunnassa 
ja Pirkanmaalla. Etelä-Poh-
janmaalla paikallisyhdistys 
alkaakin olla jo likimain jo-
ka kunnassa. Kunhan pohja-
laiset vielä vähän aktivoivat 
osastojensa toimintaa, niin 
kyllä hyvä tulee.

Tulosta kovalla työllä   
Perussuomalaiset on to-
taalisesti lyönyt itsensä lä-
pi Suomen poliittisella kar-
talla. Kaikki tuntevat puo-
lueen ja kiinnostus on val-
tava. Tämän saattoi huo-
mata helposti jo syksyn 
piirikokouksissakin, mutta 
ennenkaikkea nyt kevätko-

kouksien osanottajamäärät 
ovat olleet ennennäkemät-
tömän suuria. Puolueval-
tuuston äskettäinen kokous 
oli onnistunut ja keräsi Hel-
sinkiin valtuuston jäsenet, 
muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Yle kävi 
kuvaamassa uutislähetyk-
siinsä välähdyksen. Kelpasi 
sitä kansalle näyttää, ei tar-
vinnut tyhjiä penkkirivejä 
kuvata. Tv-kameroita ei ai-
emmin vastaavassa tilaisuu-
dessa olla nähtykään, joten 
kiinnostus silläkin taholla 
on lisääntymään päin. Hy-
vältä vaikuttaa, eteenpäin 
mennään. Siitä huolimatta 
emme missään tapauksessa 
saa tuudittautua siihen, et-
tä kaikki hoituu itsestään. 
Oma havainto on, että mi-
tään emme saa helposti. 
Ainoastaan pitkäjänteisel-
lä kovalla työllä ja yrittä-
misellä pärjäämme. Olem-

me vanhojen puolueiden 
puristuksessa, ne pelkää-
vät menestystämme, koska 
se tietää tappiota heille. Pe-
li on kovaa ja vaalit on käy-
tävä joka kunnassa erik-
seen. Vaalivoitto on mah-
dollinen ainoastaan niissä 
kunnissa, joihin asetamme 
ehdokkaat. Tämän mukaan 
on toimittava, muistetaan 
tarjota mahdollisuutta. Eh-
dokkaita saamme nyt hel-
pommin kuin koskaan ai-
emmin. Uusia kunnallisvaa-
lioppaita on saatavilla, nii-
tä voi tiedustella piireiltä ja 
puoluetoimistolta.

tavat lääkkeet ja ravintotie-
toa jakavat kurssit ovat kui-
tenkin tarpeen.

Kursseilla opetetaan sel-
viytymään sairauden kans-
sa ja laskemaan insuliinian-
noksia syötyihin ruokamää-
riin nähden. Näitä kursseja 
pitäisi valtion rahoittaa ny-
kyistä enemmän. Loppujen 
lopuksi yhteiskunta säästäi-
si rahaa, jos potilas oppisi 
hoitamaan itseään oikein.

Kansansairautemme on 
tekniikkalaji siinä missä 
nyrkkeilykin. Oikean hoi-
don oppiminen jää hoidet-
tavan itsensä varaan, mutta 
säästää hänet raskaammilta 
sairauksilta. Tavoite päästä 
normaaliin elämään kiin-
ni sairaudesta huolimatta 
on mahdollinen ja tavoitel-
tava asia.  Tosiasia on kui-
tenkin se, että sairaus ja sen 
hoito kestää  elämän lop-
puun asti.

Puolueorganisaatiosta tukea

Muistathan maksaa 
jäsenmaksusi!

Perussuomalaisten puoluehallituksen 5.5.2007 te-
kemällä päätöksellä jäsenrekisterin osalta tullaan 
suorittamaan erityistarkastus. Niiden henkilöiden 
kohdalta, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, 
katsotaan jäsenyys rauenneeksi ja heidän katsotaan 
eronneen puolueesta.

Muistathan siis maksaa jäsenmaksusi viimeistään 
ns. ”karhun” saatuasi, ettei suora vaikutusmahdolli-
suutesi Perussuomalaisessa puolueessa pääty ja Pe-
russuomalainen -lehden tulo lakkaa.

Jäsenmaksuasioihin liittyvät tiedustelut: Tiina Si-
vonen, puh. 020 7430 803 tai 0400-917 352.

PerusSuomalainen
n:o 6/2008

ilmestyy perjantaina 

16.5.2008. 
Aineisto tähän lehteen 
viimeistään tiistaina 

06.05.2008.
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Turpiin tuli - vaihteeksi. Vaalialuetoimi-
kunta sai työnsä valmiiksi. Uudistus on 
tarpeellinen. Jokaisen äänen on oltava 
samanarvoinen. Tämä ongelma ei pois-
tunut, mutta tuli todeksi niiden kohdal-
la, jotka ylittävät 3,5 prosentin valtakun-
nallisen äänikynnyksen.

Olisin hyväksynyt äänikynnykseksi 2 
prosenttia. Sekin merkitsee noin 50 000 
annettua ääntä. Nyt kynnys asettuu ää-
nestysprosentista riippuen noin 100 000 
äänen kieppeille. Se on liian kova. Se ei 
ole kansanvaltaa.

Vaalijärjestelmäasiantuntijat Sami Borg, 
Pertti Suhonen ja Heikki Paloheimo ovat 
julkisesti olleet kaikki 2 prosentin ääni-
kynnyksen kannalla. Ihannemaailmassa 
voisi ajatella, että kynnystä ei tarvitse lain-
kaan, me emme elä tällaisessa taivaassa. 
Toimin siten, että jos saamme yhteistyöl-
lä uuden, nykyistä paremman ja oikeu-
denmukaisemman järjestelmän aikaan, 
on niin tehtävä. Olemalla mukana olem-
me saaneet äänikynnystä matalammaksi 
kuin sulkeutumalla kokonaan valmiste-
lusta ulos. Vanhat puolueet voivat viedä 
uudistuksen läpi ilman meitä. Kannattaa 
vaikuttaa silloin kun on tilaisuus.

Ei auta rutina, eikä kitinä. Esitin oman 
ja puolueen kannan. Sen enempään ei 
rahkeet riittänyt. Turha on kuitenkaan 
itkeä. Maailmassa pitää uudistua ja on 
tärkeää, että ylipäätään esitys saatiin. Ei 
maailmassa pääse mihinkään, jos kaikki 
pitää saada ja vain täydellinen kelpaa.

Uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuo-
den 2015 vaaleissa. Ensi kierros mennään 
vielä vanhoilla säännöillä. On tässä aikaa 
sopeutua ja varautua. 

Uskon vakaasti, että Perussuomalaiset 
aikanaan ylittävät kynnyksen. Me emme 
pelkää. Jos tämä uusi järjestelmä olisi ol-
lut viime vaaleissa voimassa, olisimme saa-
neet 8 paikkaa eli 3 enemmän kuin nyt. 4,1 
% merkitsee kahdeksaa paikkaa.

Me hoidamme asiamme niin, että kyn-
nys ei meitä koske. Demokratian kannalta 
se on kuitenkin liian korkea. Se estää uu-
sien puolueiden pääsyä Eduskuntaan. Se 
on väärin. Tästä näkemyksestämme emme 
luovu ja teemme työtä loppuun saakka, jot-
ta kynnys olisi mahdollisimman alhainen.

Vaaliuudistus on tarpeellinen

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

”Suomalainen

äitiyspakkaus

menetettiin

tanskalaisille!”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Vappupuhe

Puolueen puheenjohtajilla ei ole vapaita 
vappuja ja monet viikonloputkin palavat 
kenttää kiertäessä. Se tosiasia on huomi-
oitava, kun leikkiin lähtee.

Tänä vappuna pidän puheen Kirkko-
nummella, jonne perustimme osaston pa-
ri viikkoa sitten. Startti oli reipas. Johto-
kuntaankin saatiin heti 7 jäsentä ja ehdo-
kashankinta on täydessä käynnissä.

Tänä vappuna puhun EU:n kilpailudi-
rektiivin järjettömyydestä. Suomalainen 
äitiyspakkaus menetettiin tanskalaiselle 
tarjoajalle, joka nyt teettää äitiyspakka-
uksen sisällön alihankintana Kiinassa ja 
Thaimaassa. Suomessa työttömäksi jäi 250 
tekstiilityöntekijää. Tällaista Perussuoma-
laiset eivät hyväksy. Iloista vappua.

Eduskunnassa sanottua

”Median ansiosta meille päättäjillekin on vii-
me aikoina alkanut selvitä sankojen niskaan 
kolistessa, kuinka turvattomaksi yksittäiset 
kansalaiset ovat olonsa median maksamien, 
varsinkin eri lehtien maksamien, ilmianto-
palkkioiden johdosta kokeneet. Meno alkaa 
olla kohta pahempaa kuin ex-Neuvostolii-
tossa, DDR:ssä Stasin vahtiessa tai 30-luvun 
Saksassa. Epätoivo ja masennus lisääntyvät 
kansalaisten keskuudessa. On aivan eri asia 
suojata yksityisiä kansalaisia lähdesuojalla oi-
keudessa kuin lähdesuojata palkkion toivos-
sa soittelevia nimettömiä, jotka voivat leima-
ta vaikkapa poliittisista antipatioista johtuen 
kohdehenkilön loppuiäksi. Mitkä ovat halli-
tuksen mahdolliset keinot Suomessa ja var-
sinkin mediassamme lisääntyneen ja rehotta-
van, kansalaisten oikeusturvaa loukkaavan il-
miantokäytännön kitkemiseksi. Onko sellai-
sia, enkä puhu nyt ennakkosensuurista?”
Pertti Virtanen 10.4.2008

”Edustaja Södermanin kysymys oli hyvin ai-
heellinen, koska me tiedämme, että meillä on 
yli puoli miljoonaa niin sanotun köyhyysra-
jan alapuolella elävää kansalaista, ja toisaalta 
me tiedämme, että reaalinen ostovoima myös 
nykyhallituksen aikana on pudonnut yli mil-
joonalla eläkeläisellä. Ministeri viittasi siihen, 
että on kolmikantasopimus näistä indekseis-
tä ja muista vastaavista, mutta eikö nyt olisi 
kuitenkin myönnettävä, että eläkkeitten osto-
voima on 10 vuoden takaisella tasolla ja pal-
kat ovat nousseet noin 30 prosenttia, ja eikö 
valtio voisi nyt olla mukana siinä kolmikan-
nassa ja lähteä muuttamaan tätä taitettua in-
deksiä pois, joka on täysin epäoikeudenmu-
kainen näille pieneläkeläisille?”
Raimo Vistbacka 17.4.2008

Tuottavuusohjelmaräppi
Ookko nää kuullu?
Ookko nää tienny?
Ookko nää tienny?
Ookko nää kuullu?

Rehtori sanoo ollaan murroksessa.
Pomo miettii ollaanko k-liemessä.
Hankintasääntö, matkustussääntö,

palkkaussääntö, tutkintosääntö.

Uusiksi menee koko organisaatio.
Työpaikka pian on vain hallusinaatio.

Tää on EI-räppi, tää on EI-räppi.

Töissä on töitä 8 tuntia.
Missään ei saa tehdä hutia.

Ymmärtääkö joku?
Tietääkö joku?

Mulla on tehtäväkalenteri täynnä.
Tää ei ole mikään teekkari-jäynä.

Ookko nää kuullu?
Ookko nää tienny?
Ookko nää tienny?
Ookko nää kuullu?

Jonkun täytyy lähtee, sopimus loppuu.
Joku saa lähtee, eläke kutsuu. 

Ketään ei tuu tilalle, mut tehtävät säilyy 
ja mulla on tehtäväkalenteri täynnä. 

Osaanko sanoa EI!
Saanko sanoa EI!

Vaili Jämsä, Oulu 

Runohetki

Uusi opas ilmestynyt

Ku
nt

al
ai

se
n

pu
ol

es
ta

20
08

Ku
nt

al
ai

se
n 

pu
ol

es
ta

 2
00

8
P
er

us
su

om
al

ai
se

t 
rp

:n
 k

un
na

lli
sv

aa
lio

pa
s Kuntalaisen puolesta 2008 -opas (Perussuo-

malaiset rp:n kunnallisvaaliopas) on ilmes-
tynyt parannettuna ja päivitettynä versiona 
vuoden 2004 painoksesta. 

Menestyksen avaimet tulevissa kunnal-
lisvaaleissa ovat jokaisen perussuomalai-
sen käsissä. Kaikkien panosta tarvitaan. 
Tässä oppaassa on pyritty antamaan vink-
kejä ja ohjeita tulevaa kunnallisvaalitaiste-
lua varten. 

Oppaaseen on koottu tiiviiksi teesilu-
etteloksi perussuomalaisia tavoitteita, joi-

ta perussuomalaiset haluavat nostaa yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Oppaa-
seen on koottu oikeusministeriön kun-
nallisvaaleja koskevia ohjeita ja määrä-
aikoja. 

Oppaasta löytyy paikallistason toimin-
taohjeita ehdokkaille ja aktiiveille eh-
dokashankintaan, paikallisyhdistyksen 
sääntöjä ja malliasiakirjoja. Oppaas-
sa on kerrottu myös henkilökohtaisten 
kontaktien merkityksestä ehdokkaiden 
ja kuntalaisten välillä sekä paljon muu-
ta hyvää luettavaa.

Verohallituksen pääjohtaja Mirjami Laiti-
nen ja WWF Suomen Green Office -pää-
sihteeri Timo Tanninen allekirjoittivat tä-
nään 31.3. yhteistyösopimuksen Green Of-
fice -palvelun tarjoamisesta verohallinnon 
yksiköille. Tavoitteena on, että kaikki vero-
hallinnon toimipaikat saavat Green Office 
-merkin vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Nyt solmittu sopimus liittyy Senaatti-
kiinteistöjen ja WWF:n yhteistyösopi-
mukseen, jonka tarkoituksena on edis-
tää Green Office -palvelun käyttöönot-
toa koko valtionhallinnossa. Verohallin-
to lähti mukaan yhteistyöhön ensimmäi-

Verohallinto liittyi
Green Offi ce –palveluun

senä valtionhallinnossa. Tavoitteena on, 
että kestävän kehityksen periaatteista tu-
lee osa arkipäiväistä toimintaa verohal-
linnossa.

Tarkoituksena on vähentää toimistojen 
tuottamaa ympäristökuormitusta ja synty-
vien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. 
Ympäristöasioiden lisäksi palvelulla on sel-
keät taloudelliset vaikutukset. Verohallin-
nossa on 23 verotoimistoa, 7 yritysverotoi-
mistoa ja 100 muuta palvelupistettä. Vero-
hallinnon henkilöstömäärä on noin 6 000 
henkeä.

Reijo Ojennus 
Pirkanmaan 
Osuuskaupan 

edustajistoon.
Pirkanmaan Osuuskaupan 
edustajistoon varsinaiseksi jä-
seneksi valittiin Parkanolainen 
Reijo Ojennus 175:llä äänellä, 
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. 
Äänimäärä lisääntyi edellisistä 
vaaleista reilulla sadalla äänel-
lä, jolloin Reijo jäi edustajiston 
varasijalle.
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Moni teistä lukijoista otti kantaa lehtemme 
lukijakyselyyn. Nykyinen ulkoasu sai paljon 

kiitosta, sisällön suhteen
mielipiteitä oli monenlaisia.

Tässä muutamia poimintoja palautteista:

”Politiikan tekeminen on ”totista” työntekoa mutta ei sen tarvit-
se ihan ”niin kuivaa olla” kuin nykyisessä lehdessämme on. Jos 
ottaisimme kaikki mallia puheenjohtajamme kirjoittelusta, niin 
lehden ”kuivis-ilme” paranisi hetkessä huimasti.”

”Puolueen lehden pitäisi suunnata juttunsa enemmän uusille tule-
ville jäsenille, jotta lehti kiinnostaisi myös muita lukijoita ja puo-
lue saisi samalla uusia kannattajia.”

”Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia artikkeleita muistakin kuin po-
liittisista asioista mielellään.”

”Valtakunnallisesti kiinnostavia juttuja.”

”Lehden sisältöä pitäisi vähän rikastuttaa. Pelkkä politiikka ei 
suurta yleisöä jaksa aina kiinnostaa. Voisi olla eri puolilta maata 
haastatteluja ihmisten arkielämästä. Vanhusten haastattelu ehkä 
olisi mielenkiintoista luettavaa. Heillä olisi monenlaista elämän-
kohtaloa, joka olisi opettavaakin.”

”Lehti on poliittinen lehti, jossa ei saa olla muita kirjoituksia kuin 
puolueen linjan mukaisia poliittisia lehtijuttuja.”

Kaikkien toimitukseen palautetta antaneiden kesken arvoimme yllätys-
palkinnon, joka sisälsi pilapiirroskirjoja ja vähän tukevampaakin luet-
tavaa. Onnetar suosi Taisto Orrea Hyvinkäältä.
 
PerusSuomalainen-lehti kiittää kaikkia palautteen antajia ja toivottaa 
hyvää kevättä kaikille lehtemme lukijoille.

Lukijakyselyn palautteita

Säätyvaltiopäivien rakennuk-
set Säätytalo ja Ritarihuone 
olivat käyneet ahtaiksi ja oli 
perusteltu tarve uuden talon 
rakentamiseksi. Vuonna 1923 
pyydettiin uudet tarjoukset ta-
lon suunnittelusta. Suunnitte-
lijaksi valittiin arkkitehtitoi-
misto Borg-Sirén-Åberg. Jo-
han Sigfrid Siren oli tarjouk-
sen varsinainen laatija. Talon 
rakentaminen oli suuri urak-
ka, joka tehtiin vuosina 1926-
1931. Juhlallisia talon vihkijäi-
siä vietettiin 7.3.1931.

Lisää tilaa tarvittiin

Kävi niin kuin usein käy oma-
kotitalon rakentajallekin, että 
liian pieni tuli tehtyä. Edus-
kuntatyöskentely laajeni enti-
sestään. Kansanedustajat työs-
kentelivät neljän edustajan 
ryhmissä samassa huonees-
sa, ja nyt haluttiin jokaiselle 
kansanedustajalle oma huone 
työskentelyä varten. Lisää ti-
laa saivat muiden muassa tie-
dotus ja valiokuntasihteeris-
tön väki. Virkamieskuntaa oli 
myös tarvittu taloon lisää te-

Pikkuparlamentti 
Mäen päällä sijaitsee iso kivinen rakennus. 
Mäen nimi on Arkadianmäki ja talon nimi 

on Eduskuntatalo. Talo rakennettiin vuonna 
1931 suomalaisin voimin. Ensimmäisen 

suunnittelukilpailun voittajaksi selvisi Eliel 
Saarinen, jonka suunnitelmana oli rakentaa 

eduskuntatalo Tähtitorninmäelle. Suunnitelmaa 
ei kuitenkaan koskaan alettu toteuttaa. 

Eduskunta kokoontui tuolloin vuokratiloissa 
Vapaapalokunnan talossa Keskuskadulla 

vuosina 1907-1910 ja sitten Heimolan talossa 
Hallituskadulla, nykyisellä Yliopistonkadulla. 
Silloinen Vuorilan kulmassa ollut rakennus on 

purettu jo 1960-luvulla.

Kaikkiaan 140 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä 
on osallistunut parisuhdeväkivallan vastaiseen lakanatempa-
ukseen. Kansanedustajat painoivat kädenjälkensä valkoiseen 
lakanaan parisuhdeväkivallan vastustamisen symbolina.

Lakana paljastettiin 8.4.2004 eduskunnassa pidetyssä ”Nai-
siin kohdistuva väkivalta Suomessa - toimivia keinoja yhteis-
kunnalle puuttua parisuhdeväkivaltaan” -seminaarissa. Semi-
naarin avasi tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Lakanatempaus on osa Euroopan neuvoston parisuhdeväki-
vallan vastaista kampanjaa. Kotirauhaa-viestintäkampanjan to-
teuttaa Suomessa Väestöliitto yhdessä muiden kansalaisjärjes-
töjen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

PerusSuomalaisten kansanedustajien kädenjälki näkyy 
myös tässä. Kuva: Eduskunta / Vesa Lindqvist

Lahti Energian myynti ei ole pit-
källä tähtäyksellä järkevä toi-
menpide. Päästökiintiöiden kus-
tannusperusteiden muuttuminen 
ei ole riittävä syy tuottavan kun-
tayhtiön myynnille. 

Yhtiö on laiminlyönyt varautu-
misen päästökiintiöiden pudotuk-
seen, mutta asia on vielä korjatta-
vissa investoinnein.

Poliittiset päätökset ovat osal-
taan syyllisiä siihen, että tarpeelli-
sia investointeja ei ole tehty ajois-
sa. Lahti on vaatinut yhtiöltä yli-
suuria tuloutuksia itselleen ja näin 

Perussuomalaiset vastustavat
Lahti Energian myyntiä

Terveydenhuollon aikavarausjärjestelmät saatava kuntoon

riittäviä investointivarauksia ei 
ole kyetty toteuttamaan kulunei-
den vuosien ajan.

Lahti Energian luottamus- ja 
palkkajohto on myös tuudittau-
tunut liikaa entisellä tyylillä jat-
kamiseen. Maailmanlaajuisten 
päästörajoitusten seuranta on jää-
nyt vähälle huomiolle.

Paljon puhuttua globalisaatio-
ta ja sen tuomia muutoksia ei ole 
tajuttu Lahden Lämpövoima Oy:
n hiilikasan äärellä. 

Kuntaveronmaksajien ener-
gialasku ei kuitenkaan siitä 

pienene, että Lahti Ener-
gia myydään jollekin koti-
maiselle tai kansainvälisel-
le energiayhtiölle. Päinvas-
toin hinnankorotukset ovat 
siinä tapauksessa vielä jyr-
kempiä. 

Lahden kaupunginjohta-
jan, kaupungin linjajohtajien 
ja luottamushenkilöiden on 
viimeistään nyt opittava hal-
linnoimaan myös liiketoimin-
nallisia kuntayhtiöitä.  Ener-
gianyhtiön myynti ehkä ke-
ventää päättäjien päätöstaak-

kemään omaa osuuttaan yhä kas-
vavasta työstä.

Eduskuntatalon alkuperäinen 
asuntosiipiosasto sai väistyä näi-
den uudistusten alta pois. Suun-
nittelukilpailu lisätilalle aloitet-
tiin 1970. Nyt kilpailun voitti ark-
kitehtitoimisto Pitkänen-Laiho-
Raunio. Varsinainen suunnitteli-
ja oli nimeltään Hilding Ekelund. 
Rakennustöitä tehtiin vuosina 
1980-1985.

Pikkuparlamentti valmistui

Pikkuparlamentti on uusin laa-
jennus, joka valmistui vuoden 
2004 kevätkesällä. Kerroksia ra-
kennuksessa on yksitoista ja neli-
öitä peräti 17 200. Samassa tilassa 
toimii kaikkia kansalaisia palvele-
va kansalaisinfo. Pikkuparlamen-
tissa toimii ulkoasiainvaliokunta 
ja suuri valiokunta, EU-sihteeris-
tö, oikeusasiamiehen kanslia se-
kä kansainvälisten asiain yksik-
kö. Osa kansanedustajista ja hei-
dän avustajistaan työskentelee 
myös uudessa rakennuksessa.

Arkkitehtitoimisto Helin & Co 
suunnitteli rakennuksen. Pikku-
parlamentin sisätiloissa on käy-

tetty paljon Suomessa kasvavia 
puulajeja vanhan Eduskuntata-
lon jyhkeän kiviaineksen sijasta, 
kuten esimerkiksi koivua, vaahte-
raa ja mäntyä. Pikkuparlamentti 
on osaksi lasipintaa, ja sen kes-
kellä toimii ruokala jota sanotaan 
Atriumiksi.

Vasarat paukkuvat jälleen 
vuonna 2008

Peruskorjaushanke käsittää Pik-
kuparlamenttia lukuun ottamat-
ta kaikki eduskunnan kiinteistöt. 
Peruskorjaussuunnitelmat lähte-
vät tarpeesta. Kaikissa kiinteis-
töissä kiinnitetään peruskorja-
uksen yhteydessä huomiota mah-
dollisten rakennushistoriallisten 
arvojen säilyttämiseen sekä ra-
kennusten fyysisen esteettömyy-

140 kansanedustajaa
osallistui

lakanatempaukseen
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Eduskunnan hallintovaliokunta ei ole tyytyväinen hätäkeskusuudistuk-
sen toimeenpanoon. Hätäkeskusten resurssit ovat valiokunnan mieles-
tä olleet alusta lähtien liian pienet. 

Valiokunnan mietintö (HaVM 3/2008) valtioneuvoston hätäkeskus-
selonteosta (VNS 3/2007) valmistui torstaina 27.3.2008. Valiokunta to-
teaa hätäkeskuspalvelujen olevan nyt ympäri vuorokauden saatavilla 
yhdestä yleiseurooppalaisesta hätänumerosta. Vuosina 2001-2005 teh-
ty uudistus ei kuitenkaan ole vielä valmis. Suurimmat ongelmat liitty-
vät henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen sekä tietojärjestelmien 
viivästymiseen. Erityisesti Helsingin hätäkeskus on kärsinyt vakavasta 
henkilöstöpulasta perustamisestaan lähtien.

Uudistuksen toimeenpanossa ei ole myöskään kiinnitetty riittävää 
huomiota johtamiseen, työilmapiiriin ja jaksamiseen. Henkilöstövaje 
on ylikuormittanut työntekijöitä niin, että hätäkeskuspäivystäjien sai-
rauspoissaolot ovat nousseet epätavallisen korkeiksi. 

Hallintovaliokunta pitää mahdottomana, että hätäkeskuksista vähen-
nettäisiin työntekijöitä valtion tuottavuusohjelman vaatimalla taval-
la, koska hätäkeskuslaitoksella on alusta asti ollut liian vähän sekä ra-
haa että henkilökuntaa. Asiantuntijakuulemisten perusteella uusia hä-
täkeskuspäivystäjän virkoja tarvitaan noin sata, jotta toiminta saadaan 
vakautettua. Helsingin henkilöstöpulan paikkaaminen näyttää edellyt-
tävän hätäkeskuspäivystäjien kouluttamista myös vastaisuudessa pää-
kaupunkiseudulla sekä korkeiden elinkustannusten huomioon otta-
mista palkkauksessa.

Valiokunta kiirehtii uuden, yhtenäisen hätäkeskustietojärjestelmän 
toteuttamista. Valtakunnallinen tietojärjestelmä mahdollistaisi sen, et-
tä hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa sekä mahdol-
lisissa häiriö- tai vikatilanteissa, joissa yksittäinen hätäkeskus menet-
tää toimintakykynsä.

Valiokunta torjuu hallituksen selonteossaan esittämän hätäkeskus-
alueiden suurentamisen. Tällä hetkellä henkilöstö ja hätäkeskusten toi-
mivuus eivät kestä aluejakomuutoksia, valiokunta toteaa. Lisäksi pie-
net hätäkeskukset näyttävät saatujen selvitysten mukaan toimineen 
suuria paremmin.

Hätäkeskuslain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti hallituk-
selta selontekoa uudistuksen toimivuudesta. Hallintovaliokunnan mie-
lestä uudistuksen toimeenpano vaatii jatkossakin eduskunnan seuran-
taa. Siksi valiokunta odottaa valtioneuvoston antavan asiasta kirjalli-
sen selvityksen vuoden 2010 syyskuun loppuun mennessä.

Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Hallintovaliokunta: 
Hätäkeskusuudistus on vielä kesken

Eduskuntatiedotteet

Hallituksen esitys laiksi 
tuloverolain väliaikaisesta 

muuttamisesta
Valtiovarainvaliokunta hyväksyi kiinteistöjen myyntivoittoja koskevan 
väliaikaisen verovapauden ja pidensi samalla lain soveltamisaikaa vuo-
den 2009 maaliskuun loppuun.

Väliaikaislailla halutaan kannustaa luonnollisia henkilöitä myy-
mään omistamiaan kiinteistöjä kunnalle. Jos myynti tapahtuu 1.2.2008 
- 31.3.2009 välisenä aikana, kiinteistön myyntivoitto on verovapaa.

Valiokunta pidensi hallituksen esittämää soveltamisaikaa kahdella 
kuukaudella tammikuun 2009 lopusta maaliskuun 2009 loppuun, jotta 
kiinteistön omistajilla olisi riittävästi aikaa harkita ja toteuttaa kaupat 
yhdessä kunnan kanssa.

Valiokunnan mietintö oli yksimielinen.

ja edusku ntatalo

kaa, mutta se ei ole kuntalaisten 
edun mukaista.

Kuntalaisten kannalta energi-
an saannin ja hinnan lisäksi tär-
keää on kunnallisten yhtiöiden 
riittävän seurannan mahdollisuus 
ja tiedottamisen avoimuus. Veron-
maksaja haluaa nähdä muutakin 
kuin energialaskunsa.

Lahden Perussuomalaiset ry 
vastustaa Lahti Energia Oy:n 
myyntiä ja vaatii nopeita ratkai-
suja yhtiön sopeuttamiseksi in-
vestoinnein ilmastomuutoksiin. 
Kaupungin päätöstoiminnas-
sa investointitarve on otettava 
nykyistä paremmin huomioon. 
Näin ollen ylisuuret tuloutukset 

tulee lopettaa. Tähän on täydet 
mahdollisuudet, nyt kun Lahden 
talous on edennyt parempaan 
suuntaan.

Potilaspalvelut edelleen 
toivottomassa tilassa

Lahden kaupungin terveydenhoi-
don asiakaspalvelu on edelleen ajan-
varausten osalta hyvin puutteellista. 
Ajanvaraus ruuhkautuu päivittäin ja 
hoitojonot ovat hälyttävän pitkiä.

Keskitettyyn ajanvaraukseen on 
saatava tuntuvasti lisää sekä tek-
nisiä että henkilövoimavaroja.

Parhaillaan käynnissä olevan 
terveydenhoidon seuranta- ja ke-

den toteutumiseen. Monet osat 
rakennuksista ovat vuosikymme-
niä vanhoja. Rakennuksen tek-
nisen ja taloudellisen käyttöiän 
täyttyminen ilmenee kohonnei-
na huolto- ja käyttökustannuksi-
na. Osittain peruskorjaustarvet-
ta lisää myös tilojen käyttötar-
koituksen muutos.

Peruskorjaukset toteutetaan 
hyvässä yhteistyössä Museoviras-
ton kanssa.

Suunnittelijat on valittu, ra-
kennuttajakonsultti on  Indepro 
Oy, rakennesuunnittelija WSP 
Finland ja arkkitehti Arkkitehti-
toimisto Pekka Helin & Co Oy. 
Peruskorjauksen kustannukset 
nousevat sadan miljoonan euron 
luokkaan, mikäli peruskorjaus to-
teutetaan Perkola-raportin ehdot-
tamassa laajuudessa. Tällä rahalla 

ei saada vielä kalusteita tai muu-
ta sellaista.

Eduskuntatalojen peruskor-
jaus on jo alkanut. Valmiiksi on 

saatu muun muassa eduskun-
nan keittiöremontti, ja täysin 
uusittu keittiö aloitti toimin-
tansa tiistaina 29.1.2008. Re-
monttiin kului veronmaksaji-
en rahaa hulppeat kaksi mil-
joonaa euroa.

Peruskorjauksen yhteydes-
sä uusitaan tarpeen mukaan 
eduskuntatalojen vesi- ja vie-
märiputket, sähköistykset se-
kä ilmanvaihtoon, lämmityk-
seen ja jäähdytykseen liitty-
vät laitteistot. Ilmastointi ja 
ilmanvaihtoon vaikuttavat in-
vestoinnit tulevat tosi tarpee-
seen, sillä kesäisin työskente-
lytiloissa on kuumaa, vaikkei 
kansanedustajia kesällä talos-
sa näykään. Rakennukset lii-
tetään kaukojäähdytysverk-
koon.  Korjauskohteita ovat 
myös vesikatot ja ikkunat se-
kä eräät pintarakenteet. Työ 
tehdään vaiheittain. Peruspa-
rannusurakka on iso ja se jat-
kuu vuoteen 2012 saakka.

Harri Lindell

Yläkuva:
Eduskunnan lisärakennus. 
Kuvaaja: 
Kari Palsila/Eduskunta 
Alakuva: Eduskunta. 
Kuvaaja:
Joanna Moorhouse/Eduskunta

hittämisohjelman on syytä tuottaa 
viimeinkin tulosta. Tähän asti ke-
hittäminen on puuroutunut hallin-
non virkavaltaisuuteen ja sekaviin 
pikauudistuksiin, jotka ovat lisän-
neet kaaosta entisestään.

Lahden Perussuomalaiset ry 
edellyttää, että suunnitteilla ole-
vat uudistukset tuovat riittävää 
palvelutehoa Lahden terveyspal-
veluihin. Ellei näin vihdoin tapah-
du, on aika vapauttaa johtohenki-
löitä toisiin tehtäviin ja etsiä pa-
remman organisointi- ja johtamis-
kyvyn omaavia tilalle.

Lahden Perussuomalaiset

Sähköpostien ja puheluiden 
tunnistetiedot talteen vuodeksi

Teleyritysten velvollisuus säilyttää sähköisen viestinnän tunnistetietoja pi-
tenee kahteentoista kuukauteen. Eduskunnan liikenne- ja viestintävalio-
kunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä pienin täsmennyksin.

Teleyritysten pitää jatkossa säilyttää vuoden ajan tietoja esimerkik-
si siitä, kuka on soittanut puhelun, kenelle ja mistä. Sama koskee säh-
köpostiviestien tunnistetietoja. Viestien sisältöä säilytysvelvollisuus ei 
koske. Lainmuutoksen taustalla on Euroopan unionin direktiivi vaka-
van rikollisuuden torjunnasta ja ennaltaehkäisystä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan käsiteltävänä ollut sähköisen tietosuo-
jalain muutosesitys pidentää vain teleyritysten velvollisuutta säilyttää tun-
nistetietoja, mutta ei laajenna viranomaisten valtuuksia tietojen käyttämi-
seen. Jotta poliisi tai muut viranomaiset saisivat tiedot käyttöönsä, heidän 
tulee perustella tietojen tarve samojen lakien mukaan kuin tällä hetkellä.
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Puoluevaltuuston kokous 19.4.2008 Eduskunnan auditoriossa

Toimintakertomus 2007
(Katkelmia toimintakertomuksesta)

Puoluevaltuuston sääntömääräinen tilikokous keväällä
Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus puo-
luehallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Vuoden 2007 tilejä valittiin tarkastamaan Lea Mäkipää, Tapa-
ni Yli-Harju ja Tom Sandell sekä varalle Marke Tuominen ja 
Petri Kokko.

Oulun puoluekokous
Perussuomalaisten VII varsinainen puoluekokous pidettiin 9.-
10.6.2007 Oulussa.
Puolueen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Timo Soi-
ni, puoluekokousväen antaessa yksimielisen tukensa hänen uu-
delleen valintansa puolesta..

Rakentamisen aika – Kunnallisvaalit 2008
Vuodet 1995 – 2007 ovat olleet Perussuomalaisten kannalta pe-
rusorganisaation rakentamista. Tätä työtä on hellittämättä jat-
kettava. Tehtävämme on huolehtia siitä, että mahdollisimman 
monelle paikkakunnalle saadaan perustettua oma paikallisyh-
distys ja sitä kautta pääsemme laajasti osallistuman paikalli-
seen poliittiseen työhön.
Piiriyhdistysten johtohenkilöiden tavoitteena tulee olla, että 
heidän piirinsä alueella on jokaisessa kunnassa ja kaupungissa 
toimiva Perussuomalainen paikallisyhdistys. Paikallisyhdistyk-
sen toiminta voi ulottua myös useamman kunnan alueelle.

Tilivuoden jälkeiset tapahtumat
Puolueen taloudellinen tilanne on vaalien jälkeenkin vakaa. Pe-
russuomalaisilla on takanaan kahdet menestyksekkäät vaalit. 
Seuraava yhteinen ponnistus on kunnallisvaalit. Menestymisem-
me ratkaisee ehdokasasettelu ja vaalityö. Valtakunnallisen kan-
natuksen edellytys on, että asetamme ehdokaslistan mahdolli-
simman moneen eri kuntaan. Tilanne on haasteellinen.  Avain-
asemassa ovat suuret väkirikkaat kaupungit. 

Puoluesihteeri Ossi Sandvik esitteli vuoden 2007 toi-
mintakertomuksen puoluevaltuustolle.

Marja-Leena Leppänen ilmoitti puolueen naisjärjestön tukevan jokaista 
naisehdokasta sadan euron suuruisella panostuksella. Vieressä Uuden-
maan piirisihteeri Arja Juvonen.

Naiset olivat aktiivisia kokouksessa. Mikko Vainio seuraa tilannetta.

Puoluevaltuuston mielipiteitä esittivät muiden 
muassa Pekka Leskinen: - Teltta on ostettu ja vas-
taanotto on ollut hyvä. Ehdokkaita on saatu.

Olli Sademiehen mukaan aseistau-
tuminen kunnallisvaaleja varten on 
aloitettava nyt heti. Olli ehdotti toimi-
henkilöille myös nimikylttejä. - Sekin 
on osa julkisuutta.

Pirkko Mattila: 
- Naisehdokkaisiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Vaili Jämsä pohti varainhankintayhdistysten perustamista. Takana puoluetoimiston 
työntekijät Marjo Pihlman ja Tiina Sivonen.
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Keskustasta tullut
Kokoomuksen apupuolue
Matti Vanhasen porvarihallitus on nimensä mukainen, Kokoo-
mus on selkeästi ottanut henkisen ja sisällöllisen yliotteen Kes-
kustasta. Hallituksen sosiaalipoliittiset linjaukset palvelumaksu-
jen roimine korotuksineen, täydellinen puuttumattomuus alue-
poliittiseen katastrofiin Stora Enson tapauksessa Kemijärvellä 
ja EU-politiikan täysin kritiikitön Bryssel-myönteisyys ovat täs-
tä selviä esimerkkejä.

Puoluesihteeri Jarmo Korhonen kiertää kenttää esittämässä 
Keskustan kentän vaatimuksia, mutta hallituksessa maakuntien 
mielipiteille viitataan kintaalla ja suositaan keskittämispolitiik-
kaa. Keskustan rappio avaa Perussuomalaisille mahdollisuuden 
kasvattaa kannatustaan Keskustan kustannuksella.

Vaaliuudistuksen kaatuminen olisi häpeällistä
Perussuomalaiset kannattavat vaalialuemallia, jossa äänten ta-
savertaisuus toteutuu selvästi nykyistä paremmin. Poliittista de-
mokratiaa ei saa halveksia asettamalla äänikynnys liian korke-
alle ja siten estää uusien puolueiden pääsy eduskuntaan. Perus-
suomalaisten mielestä sopiva valtakunnallinen äänikynnys olisi 2 
prosenttia, jota useat asiantuntijat - mm. professori Pertti Suho-
nen - ovat kannattaneet. Vaaliuudistuksen kaatuminen olisi hä-
peällistä.

Perussuomalaiset juhlivat 2009 SMP:n perustamista
SMP:n suora edeltäjä Suomen Pientalopoikien Puolue perustet-
tiin helmikuussa 1959. Perussuomalaiset syntyi marraskuussa 1995 
vajaat puoli vuotta SMP:n kaatumisen jälkeen. Vaikka puolue ei 
siten ole täysin suora SMP:n jatkaja, ovat aatteelliset lähtökoh-
dat yhteiset ja historia merkittävä. SMP oli ennen kaikkea maa-
seudun puolue ja antikekkoslainen protestipuolue. Perussuoma-
laiset on selvästi populistinen yleispuolue, jossa SMP:n parhaat 
perinteet ovat kunniassa.

Perussuomalaiset on taloudellisesti riippumaton, velaton puo-
lue, jonka kannatus on korkeampi kuin koskaan. Kannatuksen 
kasvu on jatkunut voitollisten eduskuntavaalien jälkeen. Erityi-
sesti kannatus on lisääntynyt nuorison keskuudessa, joka luo hy-
vät mahdollisuudet kannatuksen pitkäjänteiselle kasvulle.

Puolueen puheenjohtaja Timo Soini puhui täydelle salille 
terävää tekstiä.

Puoluevaltuuston kokous 19.4.2008 Eduskunnan auditoriossa

Jalosen Ilmari perään-
kuulutti rehellisyyttä.

Jorma Uski egologiasta: 
- Mitä vihreät sillä tar-
koittaa?

Mikko Nurmo mietti oppilasjärjestöjen osuutta vaaleissa. 
Vieressä Lea Mäkipää.

Juha Antinkaapo: - Kuntaliitoksista ei hyödytä puhua, kan-
nattaa ainakin miettiä ennen kuin puhuu mitään.

Arto Hirvonen: - Vähän laiskanlaisesti on lähdetty liikkeel-
le kunnallisvaaleihin. Pitää lopettaa näpertely ja ruveta 
hankkimaan ehdokkaita tosissaan.

Pauli Artturi Luttinen perään-
kuulutti rahaa kentälle. Tämä 
asia koskee erityisesti Uuden-
maan piiriä ja suuria kaupunkeja 
Vantaata ja Espoota. - Kentältä 
ne äänetkin tulee ja kenttä se 
eduskunnan rahoittaa! totesi 
Luttinen. - Itsekin olen vuosien 
varrella lyönyt likoon tuhansia 
euroja omaa rahaa, puolueen 
puolesta ja hyväksi. Kannatusta 
siis on puolueelle tullut…  Hyvä 
niin. Mutta sopii kysyä: kun pii-
rikin kituuttaa, miten ihmeessä 
yhdistykset voivat toimia nolla-
budjetilla? Vaaleihin tarvitaan 
rahaa! Siis mitä käytännössä 
voidaan tehdä asialle? Mistä 
rahaa kentälle?

Reijo Ojennus arvioi 
ehdokasmäärän kun-
nallisvaaleissa nouse-
van jopa 2000:een.

Marke Tuominen miet-
teliäänä.
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Suomalainen kunnallispolitiikka 
on murroksen keskellä. Nykyään 
tosin puhutaan aika usein kunta-
politiikasta eikä kunnallispolitii-
kasta. Kuntapolitiikka käsitteenä 
on mielestäni enemmän ylhäältä 
ohjailtava objekti kuin kunnallis-
politiikka, joka kuulostaa enem-
män toimivalta subjektilta.

Nykyäänhän ihmetellään sitä, 
minkälaista kuntapolitiikkaa mikä-
kin puolue valtakunnallisella tasolla 
ajaa erotuksena kunnallispolitiikas-
ta joka tapahtuu nimenomaan kun-
nissa. Kuntapolitiikasta tulee mie-
leen lähinnä suhtautuminen alueel-
lisiin poliittisiin rakenteisiin ja ra-
kenteiden muuttamiseen.

  
Puhumatta Paras?
Hiljattain annettiinkin eduskunnan 
tekemä laki kunta- ja palveluraken-
neuudistuksesta eli Paras-hank-
keesta. Paras-hankkeesta ei kes-
kusteltu eduskuntavaalien 2003 ei-
kä kunnallisvaalien 2004 yhteydes-
sä, vaan asia nousi mediassa esille 
käytännössä vasta vaalien jälkeen. 
Eduskuntavaalien 2007 alla Paras-
hanke oli jo toimeenpanovaihees-
sa ympäri Suomea. Paras-hankkeen 
avulla on tarkoitus luoda maaham-
me suurempia aluepoliittisia toimi-
joita: kuntayhtymiä ja/tai suurempia 
kuntia. Näin valtapuolueet uskovat 
voitavan vastata paremmin tulevai-
suuden haasteisiin, joista keskeisin 
lienee väestön ikääntyminen ja kan-
sainvälisen talouskilpailun kiihtymi-
nen, mihin liittyy tarvittavan työvoi-
man saaminen tasaisesti eri puolille 
Suomea sekä kustannustehokkuu-
den lisääminen kunnissa.

Kuntien välinen yhteistyö niin 
suunnittelu-, päätöksenteko- kuin 
toimeenpanotasolla onkin jo nyt 
lisääntynyt ja lisäksi kunnallisessa 
palvelutuotannossa on otettu käyt-
töön yhä enemmän toimintatapoja, 

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
kunnallisvaali-
ohjelmatyöryhmän
sihteeri

Kohti vaaleja
 – kuntapolitiikka murroksessa

joissa palvelun tuottajana toimii yk-
sityinen yritys. Palvelutuotantoa on 
siis ulkoistettu ja jopa yksityistetty. 
EU:n myötä erilaiset hankkeet ja 
projektit ovat suomalaisen yhteis-
kunnan arkipäivää myös kunnissa 
ja aluetasolla yleensäkin. Moni val-
takunnalliseen ja myöhemmin alu-
eelliseen ja kunnalliseen päätöksen-
tekoon johtava asia Suomessa tulee 
EU:n virkamieskoneistosta, joka on 
ainoastaan ohuen demokratian pii-
rissä, kuten tiedetään.

Kaikkein vahvimmin kunnallis-
kentän murros näkyy luonnollises-
ti siellä, missä osittain markkina-
talouden lainalaisuuksista, osittain 
omasta poliittisesta tahdosta ja osit-
tain ylätason poliittisesta ohjauk-
sesta johtuen joudutaan välttämät-
tä tekemään kovia ratkaisuja kuten 
kuntien lakkauttamisia ja niin edel-
leen. Toisaalta Paras-hanke velvoit-
taa kaikki alle 20 000 henkeä käsit-
tävät kunnat yhteistyöhön, mikä ei 
voi lopulta olla näkymättä myös ta-
vallisille kuntalaisille kunnallispoli-
tiikan ja kunnallisen päätöksenteon 
luonteessa koko Suomessa. Lisäksi 
suurimmille kaupungeillekin on Pa-
ras-hankkeessa määriteltyinä omat 
velvoitteensa.

Antipolitiikan yhteys 
äänestysprosenttiin
Äänestysprosenttimme ovat Suo-
messa laskeneet viimeisten vuosi-
kymmenten ajan, ja tämä suunta-
us on yhä kiihtynyt viimeisten 15 
vuoden aikana. Tosin kuntavaa-
leissa 2004 äänestysprosentti ko-
hosi ennätyksellisen alhaiselta alle 
56 prosentin tasolta yli 58 prosen-
tin tasolle, mikä oli pieni valonpil-
kahdus. Yksi syy äänestysprosentin 
alhaiseen tasoon verrattuna aiem-
piin vuosikymmeniin lienee se, et-
tä kunnallisten päätöksentekijöiden 
toimintavapaudet ovat näennäises-

ti lisääntyneet, mutta käytännössä 
kunnilla on ollut 1990-luvun laman 
jälkeen taloudellisesti erittäin tiuk-
kaa, eikä tilannetta ole valtion ta-
holta parannettu suorilla tulonsiir-
roilla kunnille, raskaista lamaleik-
kauksista ja sittemmin hyvästä ta-
louskehityksestä huolimatta. 

Kun huomioidaan vielä erilai-
set EU:n politiikkaohjelmat, joil-
la on selvä ohjaava vaikutus suo-
malaiseen sisäpolitiikkaan, ei voi-
da pitää ihmeellisenä etteivät kun-
talaiset käy ahkerasti äänestämässä. 
Aiempina vuosikymmeninä ihmiset 
olivat tottuneet siihen, että hyvin-
vointi kasvaa myös kuntapäätök-
senteon toimesta kaikissa ikäluo-
kissa vahvasti, mutta nyt tilanne on 
ollut toinen: kuntapäättäjillä on ol-
lut jaettavana lähinnä niukkuutta ja 
toisaalta puolueet kunnissa ovat ol-
leet suhteellisen samanmielisiä sekä 
konsensushakuisia keskenään. 

Uskallan myös väittää, että laajat 
ja tilanteisiin sopivat hallituspohjat 
ovat taanneet tietynlaisen kuntaku-
rin. Politiikka ja politikointi on ol-
lut kuntatasolla todennäköisesti vä-
häistä isojen kysymysten osalta. Sen 
sijaan kuntapäättäjät ovat sisäistä-
neet uudenlaisen toimeenpanevan 
roolin, mikä on ollut omiaan enti-
sestään heikentämään ihmisten ha-
lukkuutta äänestää. On luultavaa, 
että tarpeeksi uskottavat vaihto-
ehdot harjoitetulle politiikalle ovat 
myös puuttuneet puoluekentästä, 
niin että pääosa eri lailla ajattele-
vista on jäänyt vaalipäivänä kotiin. 
Nukkuvissa on mukana toki myös 
tyytyväisiä kansalaisia, mutta he 
ovat tässä ryhmässä varmaankin 
vähemmistössä.

Kilautetaan konsultille 
-politiikka
Yhä enemmän kunnissa kuunnel-
laan asiantuntijoita, sillä erilai-

set uudistukset, verkostoituminen, 
hankkeet ja projektit vaativat asi-
antuntemusta, jota työkseen muuta 
kuin kunnallishallintoa tekeviltä ei 
löydy. Mitä monimutkaisemmaksi 
päätöksentekoympäristö muodos-
tuu, sitä enemmän lisääntyy asian-
tuntijoiden eli virkamiesten ja kon-
sulttien sekä ylempien päätöksen-
tekotasojen valta, ja kuntapäättäjis-
tä saattaa tulla joissakin tapauksis-
sa jopa alamaisia. He ovat alamaisia 
suhteessa omiin puolueisiinsa valta-
kunnan tasolla ja toisaalta alamai-
sia suhteessa virkamiehiin kunnal-
lisella tasolla. Toisaalta osa kunta-
päättäjistä on omasta tahdostaan 
ilmeisesti halunnut tähän rooliin, 
samoin osa äänestäjistä ei näe tä-
tä roolitusta isona ongelmana vaan 
pikemminkin haasteena, kuten 
asia muodikkaasti ilmaistaan. Val-
takunnallisista puolueista suurim-
mat ovat linkittyneitä myös yleis-
eurooppalaisiin puolueperheisiin, 
joilla on yhteisiä poliittisia linjauk-
sia. Näin ollen puolueetkin voivat 
olla alamaisia.

Kun ottaa kuitenkin huomioon, 
että monet kunnallispolitiikassa 
mukana olevat ovat alun perin läh-
teneet mukaan politiikkaan ideolo-
gisista ja maailmankatsomukselli-
sista syistä, nousee esiin välillä ky-
symys, miten tilanne Suomessa voi 
olla sellainen kuin se on eli hyvin 
epäpoliittinen takavuosiin verrat-
tuna.

Tähän käytännön tilanteeseen ja 
tilaisuuteen ovat kuitenkin tarttu-
neet monet eri tahot. Muun muas-
sa konsulttiyritykset tarjoavat kun-
nille mitä erilaisimpia palveluita 
yhä enemmän. Kunnallispoliitikot 
ovat pelanneet itsensä eräällä taval-
la ulos tilanteesta, niin että he ko-
kevat tarvitsevansa jatkuvasti yhä 
enemmän ulkopuolista apua. Kyse 
on riippuvuudesta, jossa politiik-

ka byrokratisoituu, asiantuntijais-
tuu ja hallinnollistuu eli poliittinen 
päätöksenteko käytännössä pake-
nee pois demokraattisesta kontrol-
lista. Demokraattisilla vaaleilla va-
litut päätöksentekijät ovat ilmeises-
ti jossain määrin neuvottomia yh-
teiskunnallisen kehityksen edessä, 
ja on helpompaa paeta asiantunti-
javallan alamaisiksi kuin esittää it-
se vaihtoehtoja.

Poliittisen pelitilan pienentä-
minen voi politiikan ylätasolla ol-
la toisaalta lopulta aito ideologi-
nen valinta, jota toteuttamalla ede-
tään haluttuun yhteiskunnalliseen 
suuntaan. Se, miten kestävä tällai-
nen suunta sitten on, jää äänestäji-
en arvioitavaksi. Jos kuitenkin ää-
nestysaktiivisuus laskisi alle 50 pro-
sentin, voitaisiin silloin jo hyvällä 
syyllä kyseenalaistaa koko järjes-
telmä, mikäli tiedetään että valta-
osa äänestämättä jättävistä on ihmi-
siä, joiden elämään mm. yhteiskun-
nan kautta tapahtuvalla tulonjaol-
la ja palveluntarjonnalla on ratkai-
seva merkitys.

Politiikan olemassao-
lemattomuuden harha
Miksi tällä asialla on sitten merki-
tystä hallintotieteellisenkin tutki-
muksen näkökulmasta? Valtaosa 
byrokraateistahan on hallinnoijia. 
Minusta tämän päivän hallintotie-
teilijät, jotka ovat tekemisissä kun-
nallispolitiikan ja kunnallishallin-
non kanssa byrokraatin, tutkijan 
tai konsultin roolissa eivät kaikki 
ole ymmärtäneet politiikan luon-
netta. Osa hallintotieteilijöistä nä-
kee vain yhteiskunnan pintailmiöt, 
siis sen, millainen on ollut politiikan 
ja poliittisen päätöksenteon valta-
virta viime vuosina ja miten se hei-
jastuu rakenteisiin.

Jos kuitenkin etsitään kestäviä 
yhteiskunnallisia ratkaisuja, pitäi-

Avajaissanat kokousväelle lausui veteraanikansan-
edustaja Mikko Vainio Lahdesta. Puheessaan hän vertasi 
Perussuomalaiset-puoluetta puuhun, joka on alkanut 
kasvamaan mittaa. Vanha puu SMP on kuihtunut ja 
lahonnut pois ja uusi puolue on päässyt nyt kovaan 
kasvuun ylittäen jo viiden prosentin kannatusrajan. 

Pian Iisalmeen tulon jälkeen oli 
eduskuntavaalit ja Riihijärveä pyy-
dettiin ehdokkaaksi. Siinä vaihees-
sa hän näki kuitenkin tärkeimmäk-
si keskittyä kirkkoherran työhön. 
Mutta vuonna 1982 toimitetuissa 
presidentin valitsijamiesvaaleissa 
hän suostui Veikko Vennamon va-
litsijamiesehdokkaaksi ja menes-
tyi niin hyvin, että lähti seuraava-

Heikki Anssi Riihijärvi syntyi Kuopiossa 21.2.1937. Teologian 
kandidaatin tutkinnon Riihijärvi suoritti 1969. Riihijärvi oli 
ensimmäisen kerran SMP:n ehdokkaana vuoden 1972 eduskunta-
vaaleissa  Oulun vaalipiirissä. Hän ei kuitenkaan saanut riittävästi 
ääniä tullakseen valituksi. Hänet valittiin Iisalmen kirkkoherraksi 
1975. Riihijärvi ei hyväksynyt naispappeutta. Tämä oli yksi syy, minkä 
takia Riihijärvi ei eduskuntakauden jälkeen palannut kirkkoherran 
tehtäviin, vaan jäi eläkkeelle. Riihijärvi oli suosittu pappi ja kolmena 
vuonna peräkkäin hänet valittiin suosituimmaksi iisalmelaiseksi. 

Esitelmä Heikki Riihijärvestä

Kuva: Jussi Niinistö

na vuonna eduskuntavaaleihin eh-
dokkaaksi.

SMP:n vaiheet 58-82
Veikko Vennamo toimi Maalaisliiton 
kansanedustajana 1945-1958. Maa-
laisliitto etääntyi Vennamon mu-
kaan kannattajiensa suuren enem-
mistön tarpeista. Hän ajautui ristirii-
toihin Maalaisliiton johdon kanssa, 

minkä johdosta hän erosi puolueesta 
ja julistautui itsenäiseksi riippumat-
tomaksi kansanedustajaksi.

Alussa oli Vennamo, joka loi 
puolueen ja sen ideologisen linjan. 
Alettiin puhua ”Vennamolaisuu-
desta”. Suomen Pientalonpoikien 
puolue vaihtoi nimensä 1966 Suo-
men Maaseudun Puolueeksi. Var-
sinaisen läpimurron valtakunnan-
politiikkaan SMP teki 1968, kun 
Veikko Vennamo haastoi presiden-
tinvaaleissa Kekkosen ja menestyi 
erinomaisesti. Eduskuntavaaleissa 
1970 SMP sai kannattajia kaupun-
geistakin, eduskuntaan tuli tuolloin 
18 puolueen kansanedustajaa.

Kyllä kansa tietää
Ehkä tunnetuin Vennamon käyttä-
mä iskulause oli ”kyllä kansa tie-
tää”. Kansalla hän tarkoitti erityises-
ti vähäosaisia ja syrjittyjä.  Kun sel-

SMP:n puolueveteraanit kokoontuivat 19.4.08 eduskunnan auditorioon
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si silloin sisäistää myös po-
litiikan luonne itsessään. On 
nimittäin selvää, että vaik-
ka käynnissä on ollut jon-
kinlainen epäpoliittinen vai-
he, niin politiikka itsessään 
ei ole kuollut, vaan se aino-
astaan odottaa herättäjään-
sä. Politiikassa kaikki uudis-
tuminen perustuu poliitti-
seen tilaan ja kun on nähtä-
vissä, että poliittista tilaa on 
muodostumassa yhä enem-
män, pitäisi sekin ottaa huo-
mioon. Tämä on kuitenkin 
hankalaa, ennen kuin poliit-
tista tilaa tulee täyttämään 
jokin poliittinen liike. Par-
haat lähtökohdat tällaiseen 
poliittisen tilan arviointiin 
uskoisin olevan poliitikoilla 
ja luonnollisesti valtio-oppi-
neilla. Lopulta kansa näyt-
tää kaapin paikan, kunhan 
se kaappi siis löytyy.

Suomessa kuntapolitiikan 
tutkimus on mielestäni jää-
nyt viime aikoina jokseen-
kin lapsipuolen asemaan, ni-
menomaan kuntapäätöksen-
teko poliittisena toimintana, 
lukuun ottamatta ehkä Mat-
ti Wibergin kirjaa Valta kun-
nassa. Media ei ole juuri no-
teerannut kuntapäätöksente-
koa poliittisena toimintana. 
Puolueet eivät suhtaudu va-
kavasti kunnalliseen päätök-
sentekoon, vaan ovat tuudit-
tautuneet siihen uskoon, et-
tä asiat rullaavat eteenpäin 
omalla painollaan eikä häiri-
öitä tule. Tästä johtuen myös 
hallintotieteilijät ovat men-
neet samaan ”ansaan”. He 
kun ovat pääosin tekemisis-
sä näiden epäpoliittisten po-
liittisten päättäjien kanssa. 
Tapahtuu siis usein niin, että 
heti alkuunsa lähdetään, jos 
nyt ei väärälle polulle, niin ai-
nakaan ei ymmärretä olevan 
olemassa useita eri polkuja.

Pitkällä tähtäyksellä kat-
sottuna tällainen puutteel-
linen käsitys todellisuuden 
mahdollisesta luonteesta 

saattaa olla kohtalokas. Si-
tä kovempia täytyy epäpo-
litisoivien rakenneuudistus-
ten olla, mitä ilmeisemmäksi 
alkaa käydä, että rakenteita 
saatetaankin yrittää jatkos-
sa muuttaa päinvastaiseen 
suuntaan poliittisen voiman 
avulla. Uusien rakenteiden 
muodostaminen sellaiseksi, 
että niissä politiikka ei viih-
dy on kuitenkin rohkea va-
linta, joka lähtee siitä olet-
tamuksesta, että politikoin-
ti voidaan ulossulkea yhteis-
kunnasta pysyvästi.

Toisaalta tästä rakentei-
ta muuttavan päätöksente-
on kiiruhtamisesta aiheutuu 
todennäköisesti juuri se, et-
tä piilossa olevat poliittiset 
voimat ja niiden myötä uu-
det vaihtoehtoiset polut il-
mestyvät poliittiseen ho-
risonttiin entistä nopeam-
min, mikä taas voi aiheuttaa 
merkittävää poliittista lii-
kehdintää ja saattaa hanka-
loittaa uusien epäpoliittisten 
rakenteiden muodostumis-
ta. Terveessä järjestelmäs-
sä näin tapahtuu lähes ai-
na rakennemuutosten yhte-
ydessä, joten on suorastaan 
ihmeellistä, miten rohkeas-
ti Suomessa on viime vuo-
sina ajettu poliittisia uudis-
tuksia läpi. Ilmeisesti poliit-
tinen eliitti uskoo siihen, et-
tä pienet vastareaktiot ovat 
ainoastaan ohimeneviä ilmi-
öitä, jotka katoavat horison-
tista kun yhteiskunta huo-
maa kyseessä olevan tais-
telun tuulimyllyjä vastaan. 
Jonkinlainen historiaan pe-
rustuva usko konsensusha-
kuiseen ja alamaiseen suo-
malaiseen sieluun on tämän 
ajattelun taustalla. 

Maailman valmiiksi 
tekemisen politiikka
Tässä ajattelutavassa ei oteta 
kuitenkaan mielestäni riittä-
västi huomioon sitä, että po-
litiikka ei välttämättä tarvit-

se lainkaan rakenteita muo-
dostuakseen yhä uudelleen 
ja uudelleen, sillä poliitti-
sella innolla ja halulla vai-
kuttaa on yleensä tapana lo-
pulta muodostaa itse omat 
vaikutuskanavansa ja mitä 
ulossuljetumpaa politiikas-
ta - joka on siis toisin teke-
misen mahdollisuutta - teh-
dään, sitä epärealistisempa-
na harjoitettua päätöksente-
koa voidaan pitkällä tähtäyk-
sellä pitää.

Paradoksaalista on, et-
tä tällaisia uusia rakentei-
ta muodostavia ja niitä po-
litiikalta liukastavia poliit-
tisia ratkaisuja perustellaan 
kaukonäkyväisyydellä ja tu-
levaisuussuuntautuneisuu-
della. Politiikka on kuiten-
kin osoittautunut luonteel-
taan sellaiseksi, että loppu-
jen lopuksi se ei siedä kau-
konäköisyyttä määräänsä 
enempää. Ihminen on luon-
teeltaan egoistinen ja ratkai-
sut, joista tässä ajassa koe-
taan kärsittävän liikaa, eivät 
itse asiassa ole mitään todel-
lisia ratkaisuja.

Tällaiset ratkaisut nyky-
maailmassa, jossa ei tunne-
ta samanlaista yhteenkuu-
luvuutta kuin vaikkapa Suo-
mea rakennettaessa, ovat 
täydellistä idealismia. Kärsi-
mys, joka ei ammenna todel-
lisesta näkyvästä ja käsinkos-
keteltavasta uhkasta, ei kos-
kaan herätä luottamusta tyy-
liin: ”Kun nyt uhraudumme, 
jälkipolvemme voivat parem-
min”. Rakenteiden muut-
taminen poliittisesta näkö-
kulmasta katsottuna perus-
tuukin ns. turvallistamiseen, 
jossa ihmisille hahmotellaan 
monimutkaisia uhkia ja haas-
teita, joihin on hyvin vaikea 
tavallisen kansalaisen yksin 
löytää vastauksia. Itse asias-
sa yhtä lailla kuin populistit, 
myös turvallistajat vetoavat 
kansalaisten tunteisiin. Kaik-
ki poliitikot yrittävät vedota 

tunteisiin, sitä on turha ke-
nenkään kiistää.

Ainoan vaihtoehdon 
politiikka eli realismi
Näihin samoihin haasteisiin 
tarjotaan samojen toimi-
joiden toimesta vastaavas-
ti suhteellisen yksinkertai-
sia ratkaisuvaihtoehtomalle-
ja. Vaihtoehtoja on kuitenkin 
todellisuudessa aina vain yk-
si ja muut ratkaisuvaihtoeh-
dot pyritään saamaan näyt-
tämään epärealistisilta, kui-
tenkin niin, että valitsija saa-
taisiin lopulta itse tekemään 
ratkaisu ja tuntemaan siitä 
vastuunsa. Politiikan kansain-
välistyminen ja yhteiskunnan 
globalisoituminen on yleensä 
se pohja, josta vaikeasti ku-
mottavia argumentteja am-
mennetaan. Toisaalta maail-
massa on onneksi vielä mo-
nenlaisia yhteiskuntamalleja 
ja ideoita, eli kansalaisyhteis-
kuntakin voi käyttää hyväk-
seen informaatiota, jota on 
saatavissa vaikkapa suoraan 
verkosta. Historia on ollut 
tunnetusti hyvä ”paikka” am-
mentaa ideoita, mutta yleensä 
ne mielipiteet, jotka ovat val-
tavirtaa vastaan ja joita perus-
tellaan suoraan historiallisella 
argumentaatiolla, on suhteel-
lisen helppo leimata vanha-
kantaisiksi ja linkittää erilai-
siin ikäviin tapahtumiin, joita 
kirjoitettu historia taitaa pää-
osin sisältää.

Edelläolevasta voidaan 
päätellä se, että suomalainen 
päätöksentekoympäristö ei 
välttämättä olekaan niin va-
kaalla pohjalla kuin sen ole-
tetaan päätöksentekijöiden 
toimesta olevan. Mikä sitten 
saisi päätöksentekijät herää-
mään? Kuka tai ketkä voisi-
vat konsultoida näitä päät-
täjiä politiikan osalta kun 
näyttää siltä, etteivät puo-
lueiden omat organisaati-
ot ole siihen pystyneet? On-
ko tällaiseen poliittisen ajo-

kortin uudelleensuorittami-
seen edes todellista tarvetta, 
vai olisiko se vain resurssien 
haaskausta? Todennäköises-
ti ne, joiden pitäisi näitä ky-
symyksiä todella pohtia, ovat 
kuitenkin tällä hetkellä vielä 
siinä tilanteessa, että pääosa 
tulkitsee tällaisen pohtimisen 
jos nyt ei hölynpölyksi, niin 
suhtautuu siihen ainakin jos-
sain mielessä vastenmielises-
ti, koska tällaiseen pohdiske-
luun liittyisi tietysti myös it-
sekritiikki, joka saattaisi joh-
taa jonkinlaisiin, jopa merkit-
täviin muutoksiin.

Todennäköistä on kuiten-
kin myös se, että jos itsekri-
tiikkiä ei löydy, seuraa siitä 
vääjäämättä poliittisen tilan 
uudelleenvaltauksia. Poliit-
tista tilaa on mielestäni ni-
mittäin syntynyt, kun puo-
lueet ovat samankaltaistu-
neet ja muuttuneet kaikki 
yleispuolueiksi, joissa katon 
mainostetaan olevan korke-
alla ja seinien leveällä se-
kä ovien sepposen selällään. 
Tosiasia on kuitenkin se, et-
tä lämpöä näissä rakennel-
missa ei riitä enää joka kolk-
kaan, ja ne jotka kokevat jää-
vänsä vielä näidenkin raken-
nelmien ulkopuolelle niiden 
suuruudesta ja avoimuudes-
ta huolimatta, ovat entistä 
enemmän ymmällään. Näi-
tä ihmisiä on yhä enemmän, 
sillä yhteiskunta ei ole enää 
samalla tavalla luokkapoh-
jainen kuin ennen, ja puolu-
euskollisuuden voidaan olet-
taa olevan sopivissa olosuh-
teissa hyvinkin heikkoa.

Ainoa tulevaisuus, jonka 
puitteissa tällainen maassam-
me harjoitettava politiikka 
voi pitkällä tähtäyksellä toi-
mia, on sellainen jossa yh-
teiskunnallinen pirstoutumi-
nen, markkina- ja kuluttaja-
keskeisyys sekä yhteisöllisyy-
den heikkeneminen jatkuvat 
tasaisesti. Myös tietynlainen 
ilmapiiri, jossa on muotia ol-

la moniarvoinen ja kamele-
onttimaisesti muuttuva yksi-
lö, luo pohjaa valtavirtapoli-
tiikalle, jossa poliittiset rat-
kaisut otetaan tietyllä tavalla 
annettuina, ja joissa poliittis-
ten muka-vaihtoehtojen tar-
joajat itsekin todella uskovat 
vaihtoehtoja todellisuudessa 
olevan kussakin tilanteessa 
aina vain yksi.

Lopulta tyytymättömyys 
yhdistää ihmiset
Kun kuitenkin tiedämme täl-
läkin hetkellä kansalaisten ja 
myös yhteiskunnallisten vai-
kuttajien toiveista ja usko-
muksista erilaisten kyselytut-
kimusten kautta, joihin olen 
itsekin vastannut, kannattaisi 
jokaisen tarkistaa tai tarkas-
tella omia lähtökohtiansa po-
litiikan ja poliittisen päätök-
senteon osalta. Yhteiskunta 
ja poliittinen järjestelmä ovat 
enemmän kuin osiensa sum-
ma, mutta jos yhteiskunta jat-
kuvasti yksilöllistyy ja tietyl-
lä tavalla purkautuu, nousee 
osien merkitys lopputuloksen 
osalta ratkaisevaksi. 

Jos tämä halutaan kuiten-
kin jollakin tavalla estää, voi-
daan se tehdä viime kädes-
sä ainoastaan väkivallalla ja 
pakottamisella eli koneistol-
la. Ihmisiä toisistaan erottele-
van kylmän koneiston vahvis-
taminen toisaalta myös lopul-
ta ruokkii vastarintaa ja yhdis-
tää hyvin erilaisiakin ihmisiä, 
joten lopulta mikään ei ehkä 
voi estää rajuja muutoksia. Ne 
ovat vain sitä nopeampia ja tu-
hoisampia, mitä huolettomam-
min nykylinjalla jatketaan. En 
ole mikään Delfoin oraakkeli 
enkä haluaisi olla mikään pa-
han ilman lintu, mutta olen 
huolestunut yhteiskunnalli-
sesta kehityksestämme, jota 
myös tutkijoiden ja vilpittömi-
en mutta kapeakatseisten toi-
mijoiden vaillinaiset käsityk-
set todellisuuden luonteesta 
pönkittävät.

vitetään mitä kansa tiesi, niin 
kansa tiesi sen mitä Venna-
mo sen halusi tietävän.  SMP 
vastusti holhoamista ja pyrki 
luomaan maan, jossa ihmisillä 
olisi vapaus elää ja yrittää.

Ensimmäinen kausi 
eduskunnassa 83-87
SMP:n eduskuntavaalien 
tunnus oli ”SMP – lahjoma-
ton voima”. Veikko Venna-
mo houkutteli Riihijärven 
ehdokkaaksi eduskuntavaa-
leihin 1983. Riihijärvi nos-
ti omiksi vaaliteemoikseen 
kodin, kristillisyyden ja kan-
sanvallan puolustamisen. Ih-
misille oli annettava vapaus 
elää itsenäisesti kahlehtima-
tonta elämää sillä tavalla kuin 
jokainen näki parhaaksi. 

-Jokainen suomalainen joka 
haluaa, saa tehdä kovasti työ-
tä ja kylpeä kaikessa rauhas-
sa omassa saunassaan. Haluan 

ajaa sellaisia asioita, jotka ih-
miset tuntevat tarpeelliseksi. 

Lokakuussa 85 hänet va-
littiin SMP:n Kuopion piirin 
puheenjohtajaksi, jota hän 
hoit syksyyn 89 jolloin hänet 
valittiin puolueen puheen-
johtajaksi.

Hallituspuolueeksi
Urpo Leppäsestä tuli työvoi-
maministeri ja Pekka Venna-
mosta toinen valtionvarain-
ministeri. Pekka Vennamon 
johdolla puolue muuttui ar-
vostelevasta protestipuolu-
eesta yhteistyökykyiseksi. 
Tosin alkuun eduskuntaryh-
mä jatkoi Veikko Vennamon 
johdolla hallituksen räksyttä-
mistä, mikä johti kriisiin ke-
väällä 86. Pekka uhkasi erol-
la, jonka seurauksena isä 
Veikko luopui eduskunta-
ryhmän johtajan tehtävästä.  
Heikki Riihijärvi esiintyi en-

simmäisellä kaudellaan edus-
kunnassa yhteiskunnan vä-
häosaisten, unohdetun kan-
san puolestapuhujana. 

Riihijärvi oli todellinen kan-
sanedustaja, ja hän tunsi kan-
san, jota edusti. Riihijärvi oli Ti-
mo Soinin mukaan arvostettu 
yli puoluerajojen. Hän oli mo-
nissa asioissa konservatiivinen, 
mutta samalla hyvin inhimilli-
nen. Hän piti tiukasti kiinni 
näkemyksistään ja periaatteis-
taan. Hän piti kiinni siitä min-
kä katsoi oikeaksi, vaikka koki 
voimakasta vastustusta.

Toinen kausi 
eduskunnassa 87-91
Vuoden 1987 eduskuntavaa-
leihin SMP lähti uudistu-
neena ja muiden puolueiden 
kanssa yhteistyöhön mukau-
tuneena tavallisena puoluee-
na. Puolueen kannatus laski 
9,7 prosentista 6,3 prosenttiin. 

Kansanedustajien määrä laski 
seitsemästätoista yhdeksään. 
Vaikka SMP sai hallitukses-
sa ollessaan tavoitteitaan lä-
pi enemmän kuin koskaan 
ennen, kannatus laski. Puo-
lue sai Kuopion vaalipiiris-
tä 17 083 ääntä, mikä oli 11,7 
% annetuista äänistä. Riihi-
järvi säilytti kansanedustajan 
paikkansa. Puolue jatkoi hal-
litusvastuussa yhden ministe-
rin voimin pitäen suomalai-
sen elämänmuodon vartioi-
mista omana poliittisena teh-
tävänään. Suomalaisella elä-
mänmuodolla hän tarkoitti 
vastuullista vapautta.

Riihijärvestä 
Puheenjohtaja
Riihijärvi valittiin SMP:n edus-
kuntaryhmän järjestäytymis-
kokouksessa 13.9.1988 ryh-
män uudeksi puheenjohtajak-
si. Eduskunnan suuri valiokun-

ta valittiin uudelleen kesken 
vaalikauden 23.5.1989. SMP:
stä uudeksi jäseneksi ja samal-
la suuren valiokunnan puheen-
johtajaksi valittiin Heikki Rii-
hijärvi. Puheenjohtajuus teki 
Riihijärvestä entistä vaikutus-
valtaisemman poliitikon.

Riihijärvi toivoi ”talonpojan 
tappolinjan” loppuvan.  Riihi-
järvi totesi, ”Jos bensa loppuu, 
niin ajetaan hevosella.”

Puolueen 
puheenjohtajaksi
Pekka Vennamo väistyi 
SMP:n puheenjohtajan pai-
kalta kesällä 1989. Venna-
mo halusi Riihijärven aset-
tuvan ehdokkaaksi. Riihijär-
vi tuli valituksi yksimielises-
ti. Riihijärvi sanoi ohjeenaan 
olevan sanat ”rukoile ja tee 
työtä”.  Hän vertasi puheen-
johtajan tehtävää orkesterin 
johtajaan.

Veikko Vennamo vai-
kutti kiusallisena ”taka-
piruna” koko ajan.  Heik-
ki Riihijärvi koki kiusalli-
seksi kentällä kuuleman-
sa hokeman: ”Toesta se 
oel Vennamon aekaan.” 

Pekka Vennamon luo-
puminen puolueen joh-
dosta toi uuden käänteen, 
mikä johti jälleen puolu-
een uskottavuuden las-
kuun. Riihijärveä koitet-
tiin kammeta puolueen-
johdosta heti seuraava-
na kesänä Iisalmen puo-
luekokouksessa. Veikko 
Vennamo ajoi voimak-
kaasti Tina Mäkelää puo-
lueen johtoon. Mäkelä il-
moitti ettei ole käytettä-
vissä. Riihijärvi voitti vaa-
lin ja sai jatkaa. 

Lauri Pietikäinen
Maisteri / teologi
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Rivolista löytyy kolme erilaista 
ravintolaa: maalaistoscanalainen 
ruokaravintola Casa Toscana, ilta-
ravintola HeVen ja oluen ystäville 
Bar Cafe My Way.

Hotellissa on kymmenen ryh-
mätyötilan lisäksi lukuisia valoi-
sia ja avaria kokoustiloja, joista 
suurimpiin mahtuu jopa 180 hen-
keä. Lounas- ja päivällistarjoilus-
ta sekä tilaisuuksien sujumisesta 
huolehtii kokousemäntä.

Kokousvieraita ajateltu 
suunnittelussa

Rivolin huoneet on suunniteltu ni-
menomaan kokousvieraita silmäl-
läpitäen. Suurissa huoneissa on tar-
peeksi tilaa työskentelyyn. Vierei-
sessä parkkihallissa on paljon il-

Kokoushotelli Rivoli Järvenpäässä
kuuluu Suomen parhaisiin 

Perussuomalaiset –Sannfinländarna rp:n puolue-
neuvoston kokous pidetään lauantaina 7.6.2008 
klo 13.00 alkaen ja sunnuntaina 8.6.2008 klo 
11.00 jatkaen Järvenpäässä, Hotelli Rivoli, os. 
Asema-aukio, 04400 Järvenpää.

Majoitus

Kahden hengen huoneessa 45 €/hlö/vrk
Yhden hengen huoneessa 80 €/huone/vrk

Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöy-
dästä, aamusaunan ja –uinnin. Mahdollisuus il-
maiseen pysäköintiin viereisessä parkkitalossa.

Olemme varanneet käyttöönne majoituskiinti-
ön, josta varauksia voi tehdä PERUSSUOMA-
LAISET –nimellä tähän sovittuun hintaan. Ma-
joitusvaraukset voitte tehdä suoraan vastaanot-
toomme p. 09-27141 tai email rivoli@nexthotels.
fi. Kiintiö voimassa 05.05.2008 asti. Tämän jäl-
keen sama hinta on edelleen voimassa jos vapai-
ta huoneita.

Puolueneuvoston kokouskutsu
Jäävesi kokoustilassa veloituksetta.
Ravintolassa tarjolla noutopöydästä klo 12-

14.00; Keittolounas 12,00 €/hlö (vihersalaatti, 
lohikeitto, leipä ja voi)

Ravintolassa tarjolla noutopöydästä klo 18.30–
19.30; Päivällinen 16,00€/hlö (vihersalaatti, kar-
jalanpaisti, perunat, jälkiruoka, leipä ja voi)

Lounaalle ja päivälliselle myydään vastaanotos-
sa ruokailulipukkeita, joita vastaan tarjoilut.

Helsingissä 11. 4. 2008
Perussuomalaiset – Sannfi nlländarna rp

Timo Soini Pentti Oinonen 
puheenjohtaja 1. varapj.

Auli Kangasmäki Pirkko Mattila
2. varapj. 3. varapj.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

Aivan Järvenpään keskustassa rautatieaseman 
vieressä sijaitseva NEXT Hotel Rivoli Järvenpää on 
useiden tutkimusten perusteella valittu yhdeksi 
Suomen parhaista kokous- ja kurssihotelleista. 
Se on palkittu muun muassa arvonimillä Vuoden 

kokoushotelli vuonna 1992 ja Vuoden palveluyritys 
Uudellamaalla vuonna 1996.

maista pysäköintitilaa ja yöpyvät 
vieraat saavat autonsa lukkojen 
taakse suojaan. Läheinen kongres-
sikeskus Järvenpää-talo tarjoaa 
hienot puitteet suuremmillekin ti-
laisuuksille.

Huoneita on 116, joista 72 on sa-
vutonta ja osa allergiahuoneita. Toi-
sessa kerroksessa on lisäksi kolme 
invahuonetta. Huoneet voidaan 
muuttaa perhehuoneiksi lisävuo-
teiden avulla ja pienimmille lapsil-
le saa halutessaan pinnasängyn.

Huoneissa on Pay-TV, hiusten-
kuivaaja ja iso työpöytä. Lähes 
kaikissa huoneissa on myös mi-
nibaari. Asiakkaat voivat käyttää 
aamuisin ja varaustilanteesta riip-
puen myös iltaisin hotellin sauna-
osastoa uima-altaineen. Sauna-
osaston voi vuokrata saunailto-

ja varten. Siellä on myös poream-
me ja tilava parveke, josta avautu-
vat hienot näköalat kaupungin yli 
Tuusulanjärvelle saakka.

Viidennen kerroksen sviitit 
tarjoavat mahdollisuuden itsen-
sä hemmotteluun. Kulmahuones-
viitissä on parkettilattia sekä ma-
kuu- että olohuoneessa, joten se 
sopii myös allergikoille. Kylpy-
huoneessa on amme, kahdessa 
pikkusviitissä poreamme.

Isossa saunasviitissä voi pitää 
palaveria olohuoneen pitkän pöy-
dän ääressä. Kymmenen hengen 
sauna on uusittu viime vuonna.

NEXT Hotel Rivolin
yhteystiedot

Asema-aukio
FI-04400 JÄRVENPÄÄ
puh +358 (0)9 27141

fax +358 (0)9 271 5755
rivoli@nexthotels.fi 

Puolueneuvoston kokous 7.-8.6.2008
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Perussuomalaiset ovat uu-
den ulkoministeri Alexander 
Stubbin kanssa eri mieltä

Suomen EU-jäsenyydes-
tä. Tästä perusristiriidasta 
huolimatta uutta ulkomi-
nisteriä ei pidä tyrmätä he-
ti kalkkiviivoilla.

Europarlamentaarik-
kona ollessaan Stubb oli 
niitä harvoja suomalai-
sia vaikuttajia, jotka re-
hellisesti myönsivät, että 
EU-jäsenyys kaventaa it-
senäisyyttämme ja itsemää-
räämisoikeuttamme. Vanhat 
puolueet ja vanhan ajan po-
liitikot eivät tätä ole kyen-
neet ääneen sanomaan. To-

Soini:
”Stubb voi olla voimavara”

siasioiden tunnustaminen 
on hyvä pohja, ollaan niis-
tä poliittisesti mitä mieltä 
tahansa.

Stubb voi olla yllättä-
vä voimavara. Selväsanai-
sena ja selkeästi ajattele-
vana päättäjänä hän voi 
tuoda lisäarvoa suomalai-
seen poliittiseen keskuste-
luun ja päätöksentekoon. 
On täysin luonnollista, et-
tä poliittiset puolueet ovat 
joistakin asioista eri mieltä. 
Oma kanta pitää pystyä pe-
rustelemaan.

Erityisen herkkä paikka 
hallituksella ja Stubbilla on 
suhde Venäjään. Puutullit, 

Tätä miettii moni Enon 
ja Pyhäselän kunnan asu-
kas, koska Enon ja Pyhäse-
län kunnissa kuntaliitos-
päätösesitys tehtiin vastoin 
kuntalaisten enemmistön 
mielipidettä. Valtioneuvos-
ton pitäisi tehdä myöntei-
nen päätös kuntaliitoksis-
ta ennen kesäkuun loppua, 
jotta yhdistyminen tapah-
tuisi 1.1.2009.

Ennen sitä on kuitenkin 
paljon asioita, jotka on sel-
vitettävä. Asioiden selvittä-
miseen on aikaa vajaat kol-
me kuukautta, joten kiiret-
tä pitää. Tällä hetkellä ku-
kaan ei varmuudella tiedä, 
ovatko yhdistymisesityk-
sen asiakirjat sellaiset, joi-
hin vedoten valtioneuvosto 
voisi tehdä päätöksen kun-
tien yhdistämisestä, koska 
yhdistymisasiakirjoista on 
valitettu ja huomautettu.

Jos kuntaliitosprosessis-
sa yksikin asia on tehty vas-
toin lainsäädäntöä, se voi 
kaataa koko hankkeen. Va-
litukset ja huomautukset si-
sältävät todella paljon väit-
teitä päätösten ja perustei-
den lainvastaisuuksista. Lii-
toksen kaikkia muutosvai-
kutuksia ei ole tutkittu eikä 
tiedotettu.

Kuntalaisten äänestys-
oikeus otettu pois
Ennen valtuustojen päätös-
tä asian valmistelussa kun-
talaiset eivät ole siirtäneet 
asianosaisuuttaan kunnan-
valtuuston jäsenille. Asian-
osaisuus asuinkuntaan an-
taa kuntalaisille kunnalli-
sen äänestysoikeuden. Nyt 
Enon ja Pyhäselän kuntien 

Miksi kansan tahto ei 
toteutunut?

rekkaralli, sotilaallinen 
liittoutuminen, tontti-
kaupat ja Karjala-kysy-
mys ovat kansan huulil-
la ja niistä on pystyttävä 
keskustelemaan avoi-
mesti ja vouhottamatta.

Ulkopoliti ikka on 
tarkka paikka ja pe-
russuomalaiset suhtau-
tuvat siihen vakavas-
ti ja yhteistyöhakuises-
ti. Hankalia asioita on 
pystyttävä käsittele-
mään ja tässä on Stub-
bin lisäarvon paikka. Se 
ratkaisee Stubbin on-
nistumisen ulkominis-
terinä.

asukkailta äänestysoikeus 
on otettu pois ilman että 
he itse olisivat äänestämäl-
lä sen hyväksyneet. Äänes-
tysoikeus kunnallisvaaleis-
sa on suurin kunnallinen oi-
keus vaikuttaa.

Mielestäni kunnanval-
tuustoilla ei ole ollut oike-
utta viedä Enon ja Pyhäse-
län kuntien asukkailta ny-
kyistä äänestysoikeutta. 
Valtuustot ovat ylittäneet 
toimivaltuutensa. Ratkai-
sevaa on, että koska menet-
telystä on huomautettu val-
tioneuvostolle, jatkossa lail-
lisuus voidaan selvittää.

Kuntaliitoksissa kysymys 
on Enon ja Pyhäselän kun-
tien asukkaitten alueellises-
ta itsehallinnon ja samalla 
äänestysoikeuden menet-
tämisestä. Tästä taistellaan. 
Pelkkä kunnanvaltuustoon 
valitseminen ei ole antanut 
Enon ja Pyhäselän kuntien 
valtuutetuille oikeutta päät-
tää kuntaliitosesityksestä. 
Äänestäjät ovat isäntiä ja 
valitut valtuutetut ovat ren-
kejä. Nyt Enon ja Pyhäse-
län kuntien valtuuston ko-
kouksissa rengit päättivät 
kuntaliitosesityksistä. Täs-
sä ei ole huomioitu isäntien 
mielipidettä eikä mielipide-
kyselyjen tuloksia.

Terveesti ajateltuna pää-
töksenteko ei voi näin to-
teutua. Mielipidekyselyssä 
Enon ja Pyhäselän kuntien 
asukkaiden enemmistö ei 
ole antanut valtuutetuille 
valtuutusta hyväksyä pää-
töstä kuntien yhdistämis-
esityksen sisällöstä ja yh-
distymisesityksen tekemi-
sestä valtioneuvostolle.

Yhdistymisesitys tulisi 
hylätä
Useilla valtuutetuilla on 
ollut henkilökohtaisia kyt-
köksiä Joensuun suuntaan. 
Tämä on suuresti vaikutta-
nut ratkaisuun.

Jos asiassa edetään oi-
kein, valtioneuvoston tu-
lisi hylätä Enon, Joensuun 
ja Pyhäselän kuntien yh-
distymisesitys, koska yhdis-
tymisestä on huomautettu. 
Huomautuksille on vahvat 
perusteet, sillä yhdistymis-
esityksessä kansan tahto ei 
ole toteutunut. Jos yhdisty-
misesityksistä ei olisi vali-
tettu tai huomautettu, lii-
tokset saattaisivat toteutua 
tehdyillä päätöksillä.

Kunnallisvaaleissa vaa-
liteemana ei ollut kuntien 
yhdistäminen. Valtuutetut 
on valittu hoitamaan kun-
talaisten juoksevia asioita 
eikä lopettamaan kuntia. 
Ei ole toteen näytetty et-
tä valtuutetut olisivat muu-
toinkaan hankkineet kunta-
laisten enemmistön tukea 
kuntien lopettamispäätös-
ten perustaksi.

Itse näen liitoshakkeelle 
kaksi vaihtoehtoa: toinen 
on, että päätöstä ei tehdä  
puutteellisista perusteista 
johtuen ja asia palautetaan 
kuntiin, toinen että liitos-
asia menee selvitysmiehen 
ratkaistavaksi. Selvitysmies 
voi määrätä yhdistymises-
tä pidettäväksi kunnalliset 
kansanäänestykset.

Jouko Kärnä
Kunnanvaltuutettu
Ilomantsi 

Viime aikoina on keskus-
teltu pääministeri Vanha-
sen puheesta, jossa hän oli 
todennut, että median tapa 
osoittaa jonkin ihmisryh-
män huonovointisuus tilas-
toissa vie huomion pois sii-
tä, että ihmisten taloudelli-
nen tilanne on yleisesti ot-
taen parantunut. Olen saa-
nut lukuisia yhteydenottoja 
kyseisestä aiheesta. Aina-
kin niiden perusteella voi-
sin väittää, että kansa-lais-
ten eriarvoisuus lisääntyy 
kovaa vauhtia.

Tilastot osoittavat, et-
tä meillä elää reilusti yli 
puoli miljoonaa kansalais-
ta köyhyysrajan alapuolel-
la. Köyhä on sanana epä-
määräinen. Absoluuttises-
ti köyhiä ovat tietenkin ne, 
jot-ka elävät jatkuvassa nä-
lässä ja joiden perustarpei-
ta ei pystytä tyydyttämään. 
Näinhän on kehitysmais-
sa. Toisaalta kyllä meillä-
kin ruokapakettia jonotta-
vien määrä on suhteellisen 
suuri.

Meillä näitä tilastoja teh-
täessä on otettu huomioon 
niin sanottu suhteellinen 
köyhyys eli on huomioi-
tu ne ihmiset, joiden raha-
varat ovat liian pienet yh-
teiskunnassa vähimmäista-
soksi katsotun elintason ja 
elämäntilanteen saavutta-
miseksi. Köyhyysrajana on 
pidetty 60 pro-sentin tuloja 
väestön mediaanitulosta.

Ostovoiman todellinen 
kehitys
Viimeaikainen kehitys ei 
mielestäni tue pääministe-
rin kantaa siitä, että hänen 
nykyinen hallituksensa oli-
si erityisen sosiaalinen. To-

Vistbacka:
”Saako vähäosaisista puhua?”

ki eräitä etuuksia on koro-
tettu, mutta toisessa vaaka-
kupissa pitäisi ottaa huomi-
oon pienituloisten ostovoi-
man todellinen kehitys. Nyt 
hal-lituksen omatekoinen 
maksujen ja verojen koro-
tus on jo paljolti etukäteen 
syönyt niitä. Noin miljoo-
nan työeläkeläisen reaali-
nen ostovoima on heiken-
tynyt nykyisen hallituksen 
aikana. Työeläkkeiden os-
tovoima on yli 10 vuoden 
takaisella tasolla, kun taas 
palkkojen ostovoima on 
kasvanut yli 30 prosenttia. 
Kyllä tämä tuntuu eläke-
läisten elämisessä.

Hallituksen olisikin pi-
tänyt lähteä rohkeasti liik-
keelle ja tuoda esityksensä 
siitä, että taite-tusta indek-
sistä olisi luovuttu pikimmi-
ten ja olisi otettu käyttöön 
ainakin keskiväli-indeksi, 
jossa huomioitaisiin palk-
ka- ja hintakehitys suhtees-
sa 50/50. Nythän tuo suhde 
on palkka-kehityksen osuus 
20 ja hintojen 80 prosenttia. 
Eikö eläkkeiden pitäisi seu-
rata suoraan palkkakehitys-
tä? Silloin eläkeläiset pää-
sisivät osallisiksi yleises-
tä elintason kasvusta. Tänä 
vuonna työeläkkeet nousi-
vat noin 2,4 prosenttia ja 
inflaatio lienee lähes puol-
ta suurempi. Luulisi halli-
tuksenkin ymmärtävän mi-
hin tämä johtaa. Ei aina-
kaan eläkeläisten ostovoi-
man parantumiseen.

Kansaneläkkeen varassa 
elävät
Oma lukunsa ovat ne muu-
tama kymmenen tuhat-
ta pelkän kansaneläkkeen 
varassa elävää. Heidän elä-

mänsä ei ole ruusuil-
la tanssimista pienes-
tä euromääräisestä ko-
rotuksesta huoli-matta. 
Tavoitteena tulisikin ol-
la kansaneläkkeisiin sel-
laiset tasokorotukset, 
että saavutet-taisiin vä-
hintään tuo EU:n mää-
rittelemä köyhyysraja. 
Meillä on siihen varaa.

Kaikkien muiden elä-
miseen liittyvien koro-
tusten lisäksi hallitus 
on nyt tuomassa vie-
lä elo-kuun alusta voi-
maan suunnitellun sosi-
aali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksujen 
korotuksen, joka tuli-
si olemaan huomatta-
va. Eniten näistä koro-
tuksista tulisivat kär-
simään köyhyysrajan 
alapuolella elävät pit-
käaikaissairaat kuten 
sotiemme veteraanit, 
eläkeläiset, työttömät, 
kotiäidit ja opiskelijat, 
joille terveydenhuollon 
maksut muutoinkin ka-
saantuvat.

Jälleen kerran näyttää 
siltä, että perustuslain 
takaamaa kansalaisten 
tasavertaista kohtelua 
ollaan loukkaamassa. 

Silloin hallitus mie-
lestäni osoittaisi sosiaa-
lista luonnetta, kun vä-
hävaraiset ja suoranai-
sesti köyhät pitkäaikais-
sairaat vapautettaisiin 
kokonaan sosiaali- ja 
terveyspalvelumaksuista 
ja toteutettaisiin muille 
luvattu yksi yhtenäinen 
maksukatto lääkkeille ja 
terveyspalveluille.

Raimo Vistbacka

Parasta aikaa elämme 
haasteellisia aikoja kun-
takentässä, niin myös 
täällä kotikunnassam-
me Pertunmaalla. Kes-
kusteluissa pääosas-
sa ovat olleet PARAS-
lain velvoitteet, lähes 
koko kuluneen vuoden 
kuntalaisten keskuste-
lua dominoivat kunta-
liitosselvitykset. Var-
sinainen kuntalaisten 
elinkeinojen elinvoi-
man ja toimijoiden yh-
teistyön kehittäminen 
on jäänyt pohdinnoissa 
lapsipuolen asemaan ja 
lähes huomiotta. Kunta 

Valtuustoaloitteita

Kehitys- ja yhteistyöryhmä
Pertunmaalle
on menettänyt viime vuo-
sina asukkaitaan ja 2000 
asukkaan ”kipuraja” lähes-
tyy uhkaavasti.

Kehittämisagendalla on 
runsaasti haastetta, Kuor-
tin ympäristöön, asumiseen 
ja yhteistyöhön liittyviä ke-
hittämisasioita. Näissä kai-
kissa asioissa tarvitaan run-
saasti eri tahojen yhteistyö-
tä ja ennen kaikkea hyvää 
koordinaatiota tulosten 
saavuttamiseksi. Lisähaas-
teena tulevat ajankohtai-
set yhteistyöasiat palvelu-
tuotannossa ja kehittämis-
hankkeissa naapurikuntien 
kanssa.

Esitys
Kunnanhallitus päättää 
esittää kunnanvaltuustol-
le, että kuntaan peruste-
taan kehitys- ja yhteistyö-
ryhmä koordinoimaan 
ajankohtaisia kehittä-
mistoimia. Työryhmän 
tulisi nauttia valtuuston 
luottamusta ja siihen tu-
lisi avoimen vuorovai-
kutuksen turvaamiseksi 
kuulua kunnan ja eri toi-
mijoiden edustus.

Markku Pöyry
Kunnanvaltuutettu, 
kunnanhallituksen 
jäsen, Pertunmaa
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Kirjalliset kysymykset ja lakialoitteet

Liikenne- ja viestintäministeriö 
on toteuttanut vuosina 2003-2006 
Esteettömän liikkumisen tutki-
mus- ja kehittämisohjelman (ly-
henne Elsa), joka oli osa minis-
teriön esteettömyysstrategiaa. 
Vuonna 2003 julkaistun strategi-
an tavoitteena on, että valtion yl-
läpitämä liikenneinfrastruktuu-
ri ja julkisen liikenteen palve-
lut ovat esteettömiä ja turvallisia 
kaikille Euroopan unionin direk-
tiivin 2003/24/EY artiklan 6b mu-
kaisesti.

Elsasta pyydettiin lausunnot 
vammaisjärjestöiltä. Huonokuu-
loisten edunvalvontajärjestö Kuu-
lonhuoltoliitto totesi omassa lau-
sunnossaan asiaan liittyvän on-
gelmia, joista vakavin on tiedon-
saanti onnettomuustilanteissa. 
Raportissa on tuotu kiitettäväl-
lä tavalla esille kuulovammaisten 
sekä kuurojen tarpeet saada tie-
toa poikkeustilanteissa visuaali-
sesti infotaulujen ja tekstiviesti-
en avulla. Raportissa kiinnitettiin 
myös huomiota alusten miehis-
tön koulutuksen merkitykseen es-
teettömyyden toteutumisessa. Ra-
portissa mainitaan asiaan liittyvä 

Kuulovammaisten ja kuurojen 
huomioiminen matkustaja-

alusliikenteessä 
hallituksen esitys, joka on tarkoi-
tus tuoda eduskunnalle alustavi-
en suunnitelmien mukaisesti vuo-
den 2008 aikana.

Huonokuuloisten ja kuurojen 
esteettömyyden osalta erityisenä 
ongelmana sisävesiliikenteessä on 
laivojen vanhuus, jonka vuoksi 
esimerkiksi sähköisten informaa-
tiotaulujen lisääminen alusten pe-
ruskorjausten yhteydessä koetaan 
hankalaksi. Kyseessä lienevät kui-
tenkin enemmän laivanvarustaji-
en asenteelliset ja taloudelliset te-
kijät kuin mitkään muut syyt.

Onko hallituksella suunnitel-
mia velvoittaa varustamot lisää-
mään informaatiotaulut sekä uu-
siin että vanhoihin aluksiin niin si-
sä- kuin kansainvälisessä matkus-

Laissa ympäristövahinko-
jen korvaamisesta säädetään, 
millaisia vahinkoja ympäris-
tövahinkoina voidaan määrä-
tä korvattaviksi. Kyseisen lain 
4 §:ssä todetaan: “Ympäristö-
vahinko korvataan tämän lain 
säännösten nojalla vain, jollei 
häiriön sietämistä ole pidettä-
vä kohtuullisena, ottaen muun 
ohella huomioon paikalliset 
olosuhteet ja häiriön syntymi-
seen johtanut tilanne kokonai-
suudessaan sekä häiriön ylei-
syys vastaavissa olosuhteissa 
muutoin.

Edellä 1 momentissa säädet-
ty sietämisvelvollisuus ei kui-
tenkaan koske tahallisesti tai 
rikoksella aiheutettua vahin-
koa eikä myöskään henkilöva-
hinkoa ja vähäistä suurempaa 
esinevahinkoa.”

Oikeuskäytännössä esimer-
kiksi teollisuusyritysten ja 
lämpölaitosten niiden vaiku-
tuspiirin alueella eläville asuk-

Ympäristövahinkojen 
aiheuttamien häiriöiden 

korvaaminen
kaille aiheuttamien ympäristö- ja 
likaantumishaittojen osalta tämä 
lain 4 §:n sietämisvelvollisuus on 
tulkittu varsin laajasti. Oikeus-
käytännössä tulkintana on ollut 
siis usein se, että sietämisvelvolli-
suuden perusteella ei esimerkiksi 
tällaisten teollisuus- tai lämpövoi-
malalaitosten aiheuttamien ympä-
ristövahinkojen häiriöstä ole kor-
vauksia määrätty, vaikka objektii-
visesti katsottuna häiriö olisi ai-
heuttanut varsin suuriakin esine-
vahinkoja. Lain esitöiden mukaan 
sietämisraja määritetään kohtuus-
harkinnalla. Harkinta on tapaus-
kohtaista kokonaisharkintaa, jos-
sa mikään yksittäinen peruste ei 
ole ehdottoman sitova. Koska sie-
tämisvelvollisuutta tulkitaan ym-
päristövahingosta kärsineen osa-
puolen kannalta usein haitalli-
sesti, voi seurata tilanteita, joissa 
hieman suurempiakin esinevahin-
koja kärsinyt taho ei kuitenkaan 
saa ympäristövahingon aiheutta-
jalta korvauksia. Näin ollen halli-

tuksen tulisikin tarkentaa ympä-
ristövahingon aiheuttaman häiri-
ön sietämisvelvollisuuden rajoja 
siten, ettei häiriöstä kärsineiden 
tahojen korvauksensaantioike-
utta nykyisellä tavalla oikeudes-
sa evättäisi.

Mihin toimiin hallitus aikoo 
ryhtyä ympäristövahinkojen kor-
vaamisesta annetun lain muut-
tamiseksi siten, että esimerkiksi 
teollisuus- tai lämpövoimalaitos-
ten aiheuttamista ympäristöva-
hingoista seuranneiden häiriöiden 
sietämisvelvollisuutta rajataan ny-
kyistä tarkemmin, jotta häiriöiden 
aiheuttamia esinevahinkoja, esi-
merkiksi asuinympäristön, asun-
non ja käyttöesineistön likaantu-
misesta johtuvia vahinkoja, voi-
daan korvata nykyistä käytäntöä 
useammin ja laajemmin?

Helsingissä 18.4.2008
Raimo Vistbacka /ps 

YK:n rauhanturva-
joukoissa ulkomailla 

työskentelevien 
vapauttaminen 
kunnallisverosta

YK:n rauhanturvajoukoissa ul-
komailla työskentelevät Suo-
men kansalaiset ovat Suomes-
sa yleisesti verovelvollisia. He 
maksavat palkastaan normaa-
listi veroa Suomessa, koska ovat 
työsuhteessa Suomen valtioon 
eivätkä Yhdistyneisiin Kansa-
kuntiin. Verohallituksen mu-
kaan veron maksamisesta voi 
kuitenkin vapautua kokonaan 
tai osittain tietyin edellytyksin.

Käytännössä siis YK:n rau-
hanturvajoukoissa ulkomail-
la työskentelevät voivat jois-
sain kunnissa saada huojen-
nusta kunnallisverotukseensa. 
Huojennuksen perusteluna on 
se, ettei tällainen henkilö käy-
tä kunnan palveluita ulkomailla 
työskentelynsä aikana. Useim-
mat kunnat eivät kuitenkaan 
ole tällaisia veronhuojennuk-
sia myöntäneet, jos veronmak-
sukyky ei ole heidän arvionsa 
mukaan olennaisesti heikenty-
nyt. Jotta verokohtelu voitaisiin 
koko Suomessa tältä osin saat-

taa yhdenmukaiseksi ja Verohallituk-
sen julkaisussakin mainitusta kuntien 
lainvastaisesta menettelystä päästäisiin 
eroon, tulisi hallituksen muuttaa lain-
säädäntöä siten, että kaikilla YK:n rau-
hanturvatehtävissä ulkomailla työsken-
televillä (kunnallisveron huojennuksen 
ja/tai vapautuksen osalta voitaisiin sää-
tää rajoituksia esimerkiksi sille, kuin-
ka kauan ulkomailla tapahtuvaa rau-
hanturvaamisjoukoissa työskentelyä 
tulee yhtäjaksoisesti olla) olisi mah-
dollisuus saada huojennusta tai vapau-
tus kunnallisverotuksesta. Näin voitai-
siin osaltaan tukea ja osoittaa arvostus-
ta joukoillemme, jotka tekevät tärkeää 
rauhanturvaamistyötä.

Onko hallituksella suunnitelmia 
vaikuttaa säädöksin siihen, että jat-
kossa YK:n rauhanturvajoukoissa ul-
komailla työskentelevät henkilöt voi-
vat saada huojennuksia tai vapautuk-
sen kunnallisverosta silloin, kun he 
eivät ulkomailla työskentelyn takia 
käytä kunnan tarjoamia palveluja?

Helsingissä 16.4.2008
Raimo Vistbacka /ps 

Kirjallinen kysymys

Lähes kymmenen vuotta sitten 
Suomen silloinen eduskunta hy-
väksyi telemarkkinalain käsitte-
lyn yhteydessä ponnen, jonka pe-
rusteella hallitusta vaadittiin tut-
kimaan keinoja, joilla ns. seksi-
viihdelinjojen haittoja lapsille voi-
taisiin vähentää.

Tämän yhteydessä luotiin jär-
jestelmä, jossa viihdepalveluja 
tarjoavat yritykset toimivat itse-
sääntelyn keinoin vähentääkseen 
lapsiin kohdistuvia uhkia.

Viime vuosina ikäihmisten kes-
kuudessa kasvanut yksinäisyys ja 
yhteiskunnallinen eriarvoistumi-
nen on johtanut kehitykseen, jos-
sa yhä useampi vanhus joutuu tur-
vautumaan viihdelinjojen tarjon-
taan lievittääkseen omaa yksinäi-
syyden tunnettaan.

Näiden maksullisten palvelui-
den erityinen haittapuoli on nii-
den kalleus. Monet ikäihmiset 
käyttävät merkittävän summan 
eläkkeestään näihin viihdelinjoi-
hin, eivätkä edes ymmärrä olevan-
sa koukussa viihdelinjojen tarjon-
taan hakiessaan lievitystä omaan 
yksinäisyyteensä.

Yhteiskuntamme velvollisuus 
on tarjota yksinäisille ihmisille iäs-
tä ja sukupuolesta riippumatta hei-
dän perustarpeensa. Yhteiskuntam-
me ainut vaihtoehto yksinäisyyden 
torjunnassa ei voi olla maksullinen 
viihdelinja, josta hyötyvät vain tele-
liikenneyhtiöt ja palvelun tarjoaja.

Edellä olevan perusteella ehdo-
tan, että eduskunta hyväksyy seu-
raavan lakiehdotuksen:

Laki viihdelinjojen 
kieltämisestä

Eduskunnan päätöksen mukai-
sesti säädetään:

1 § Puhelimitse toimivat viih-
delinjat ja niiden mainonta ovat 
kiellettyjä.

2 § Tarkempia säännöksiä viih-
delinjojen kieltämisestä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.

3 § Tämä laki tulee voimaan 
x päivänä xkuuta 20xx.

Tämä kielto tulee voimaan siir-
tymäkauden jälkeen siten, ettei 
viihdelinjapalveluita saa mainos-
taa eikä tarjota 1.1.2009 lukien.
Helsingissä 4.4.2008
Pentti Oinonen /ps 

Laki viihdelinjojen 
kieltämisestä

Lakialoite

Kirjallinen kysymys

taja-alusliikenteessäkin ja millä 
aikataululla tämä tapahtuu; on-
ko hallituksella suunnitelmia 
oma-aloitteisesti ulottaa kaikki 
esteettömyyssuositukset ja -toi-
menpiteet koskemaan sitovasti 
myös kansainvälistä, Suomesta 
tai Suomeen tapahtuvaa mat-
kustaja-alusliikennettä; ja mihin 
toimenpiteisiin hallitus aikoo 
ryhtyä, että matkustajaliiken-
nettä harjoittavien alusten hen-
kilökunnan koulutus kattaa mo-
nipuolisesti myös eri vammais-
ryhmien tarpeet matkustettaes-
sa sekä erityisesti mahdollisissa 
onnettomuustilanteissa?

Helsingissä 4.4.2008
Pentti Oinonen /ps 

Kirjallinen kysymys
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Perussuomalainen Vappu 1998
Trubaduurit Rolf ”Fred” Sormo ja Lasse Heinonen musisoivat 
sekä Heinolassa että Helsingissä. Erityisesti yleisö piti Heinosen 
”Olen Perussuomalainen”-laulusta.

Ilmajoki irrotettava 
maakuntaliitosta

Ilmajoen kunnanvaltuutettu Matti Talvitie on tehnyt aloitteen, 
jossa hän esittää, että kunta luopuisi jäsenyydestään Etelä-Poh-
janmaan liitossa.

Lukijoiltamme:

Eduskunnan makuupalatsit
Kerran olen kuullut kansanedustajan ja ministerin puhuvan totta. 
Hän oli Veikko Vennamo, pyöreän pöydän tarinakerhon jäsen. ” Me 
kaikki olemme samanlaisia rosvoja”. Helsingissä käydessäni kävin 
Vennamoa kiittämässä näistä harvinaisita sanoista ja uskalluksesta. 
Ei käynyt Vennamolle niinkuin majuri Shildille, joka potkittiin ulos 
eduskunnasta, kun alkoi pitää kansan puolta, eikä liittynyt rosvoren-
kaaseen. Tämä näin lyhyesti. Enemmänkin olisi kerrottavaa.
Onni Virtanen, Heinola

Uskallatko pysäh- tyä? Katsoa tä-
tä hetkeä, itseäsi? Takana pitkät var-
jot, koko elämän pituiset. Kurkot-
tavat sinua kiinni. Edessäpäin jota-
kin, mitä et vielä voi nähdä. Toivot 
että se on jotain hyvää ja kaunis-
ta. Jotakin pa- rempaa. Vilkuilet 
sivuillesi. Mietit, mitä muut ajatte-
levat. Oletko kos- kaan ymmärtä-
nyt, että ei sillä oikeasti ole niin 
paljon väliä. Ih- miset ajattelevat, 
mitä ajattelevat. Ei sen pitäisi niin 
paljoa sinuun vai- kuttaa. Ei, jos olet 
varma siitä, mitä teet. Jos olet sinut 
itsesi kanssa. Jos uskallat seisoa sanojesi ja tekojesi takana. Ei tar-
vitse pelätä. Eivät ne muut ole välttämättä oikeammassa kuin si-
nä. Muutkin tekevät virheitä! Unohda kulissit. Unohda miltä kai-
ken pitäisi näyttää. Elä mieluummin oikeasti.

Haluaisit tehdä niin monen asian toisin, jos voisit kulkea taak-
sepäin. Mutta mennyttä ei voi muuttaa, sitä ei voi enää tehdä toi-
sin, ei korjata. On vain annettava haavojen parantua. Toivoa, et-
tä ne paranevat niiltäkin, joita vastaan olet rikkonut. Sirpaleinen 
peili ei anna ehjää kuvaa. Siitä näkyvät palat muodostavat rikki-
näiset kasvot. Sinä et halua olla sellainen, näyttää sellaiselta. Ha-
luat olla jotakin muuta. Voimakasta, kaunista, ehjää. Mutta tie-
dät ettet siihen aina pysty. Mutta tiedäthän , ei siihen pysty ku-
kaan muukaan. Sinulla on edessäsi vielä paljon, älä luovuta. 

Sinulla on omat siteesi ja kahleesi, jotka köyttävät sinut men-
neisyyteesi ja sitovat sinua tässä hetkessä. Sitovat näkymättö-
min, voimakkain sitein. Et itsekään ymmärrä, miksi nämä kiro-
ukset sinua seuraavat. Taistelet yön demoneita vastaan tietämät-
tä, kuka sinulla on vastassasi. Jos näkisit oikein, näkisit, että on 
olemassa vaihtoehto. Näkisit, että ne kahleet voidaan katkais-
ta. Leikata poikki. Ja sinä olisit irti varjoista, jotka sinua saalis-
tavat. Näkisit, että valta voi vaihtua. 

Katsot eteenpäin uteliaasti mutta arasti. Sinun on niin vaikea 
kuvitella, että joku tahtoisi sinulle hyvää. Että olisi joku muukin 
tulevaisuus kuin se, mitä pelkäät. Haluaisit sitä kaunista ja pa-
rempaa, mutta uskot, että joudut pettymään. Ja niin monta ker-
taa käy, että se mitä pelkäät, se sinulle tapahtuu. Osaatko ajatel-
la toisin? Uskotko, että voi olla valoa varjojen tilalla? Uskallat-
ko nöyrtyä? Valheet paljastuvat totuuden kirkkaassa katseessa. 
Kuivuvat kokoon ja näyttävät säälittäviltä. Älä anna valheen it-
seäsi pettää, älä anna pimeyden tehdä sinua sokeaksi. Nosta kat-
seesi. Usko ja tahdo, ota askeleita oikeaan suuntaan. 

Elämän pysäkeillä tarkista suuntaa. 

Anne Kukkonen

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Suomessa on yhdeksän met-
sänomistajayhdistystä ja niil-
lä on valtuustovaalit tulevana 
syksynä. 

Meille suomalaisille metsä 
on tärkeä taloudellisesti, eko-
logisesti, sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti.

Haluammehan vaikuttaa ja 
saada tietoa metsiemme käy-
töstä.

MHY-valtuustovaalit 
24.10.-14.11.2008

Valtuusto määrittelee metsän-
hoitoyhdistyksen peruslinja-
ukset. Siellä päätetään, mi-
tä palveluita yhdistys tarjoaa 
jäsenilleen ja miten palvelut 
hinnoitellaan. Valtuusto vah-
vistaa myös metsänhoitomak-
sun suuruuden ja valitsee yh-
distyksen hallituksen. Valtuus-
tovaalit pidetään joka neljäs 
vuosi, jolloin valtuustoon va-
litaan vähintään 15 ja enin-
tään 39 jäsentä.

Äänioikeutettuja metsän-
omistajia on 320 000. Valtuu-
tettuja ja varavaltuutettuja va-
litaan  koko maassa yhteen-
sä lähes 5 000.  

Kuinka ehdolle ja kuka saa 
äänestää

Äänioikeutettu on metsän-
omistaja, joka on ollut met-
sänhoitoyhdistyksen jäsen 
1.1.2008. Jos metsänomista-
jalla on metsää useamman yh-
distyksen alueella, hänellä on 
äänioikeus kaikissa niissä yh-
distyksissä, joiden jäsen hän 
on ollut 1.1.2008. Yhteisomis-
tuksessa olevan metsän omis-

Metsänomistajayhdistyksen jäsen,
lähde ehdolle

tajilla, esimerkiksi perikunnilla 
ja verotusyhtymillä, on vaaleissa 
käytettävänään yksi yhteinen ää-
ni. Metsänomistaja voi tarkistaa 
oman äänioikeutensa metsänhoi-
toyhdistyksen äänioikeusrekiste-
ristä. Rekisteri on nähtävillä yh-
distyksen toimistossa 14.8.2008 
lähtien. Jos rekisterissä on virhei-
tä, metsänomistaja voi tehdä oi-
kaisuvaatimuksen vaalitoimikun-
nalle 15.9.2008 mennessä.

Raimo Vistbacka  kertoi käy-
tännön ohjeita, kuinka asetutaan 
ehdolle:

”Laki ja asetus metsänhoitoyh-
distyksistä määrittelee kyseisen 
vaalimenettelyn. Lain 15 pykälä 
määrittelee päätöksenteon eli val-
tuusto ja hallitus. Asetuksen 4 py-
kälässä määritellään ehdokasaset-
telu eli vähintään kahdella met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenellä on 
oikeus asettaa ehdokkaita valtuu-
tetuiksi. Siihen on olemassa oma 
kaavake, joka pitää myös muis-
taa toimittaa vaaliviranomaiselle 
suostumuksineen ennen määräai-
kaa eli viisi viikkoa ennen viimeis-
tä vaalipäivää. Hakemus palaute-
taan omaan metsänhoitoyhdistyk-
seen viimeistään 10.10.2008.

Ehdokashakemus  löy-
tyy netistä tai yhdistyksestäsi 
http://www.mhy.fi/mhy/
vaalit/fi_FI/kuka%20/

Ehdokashakemuksessa mai-
nitaan ehdokkaan nimi, synty-
mäaika, ammatti ja kotipaikka 
sekä ehdottajien nimet. Val-
miin lomakkeen saa myös yh-
distyksen toimistolta. Metsän-
hoitoyhdistyksestä saa kesän 
aikana varmasti tarkemmat 
ohjeet ja ohjeistukset. Viimei-
nen vaalipäivähän pitäisi ol-
la marraskuun toinen perjan-
tai (asetus 5 §).” Raimo Vist-
backa

Jos olet metsänhoitoyhdis-
tyksen hallituksen tai valtuus-
ton jäsen, olethan yhteydessä 
minuun.

Olin Pohjois-Suomen met-
säyhdistysten naisten seminaa-
rissa ja siellä kaivattiin kovasti 
myös naisia ehdokkaiksi val-
tuustovaaleihin. Perheenjäse-
net ovat myös yhdistyksen jä-
seniä.

Vaili Jämsä:
vaili.jamsa@suomi24.fi  
tai 040-777 8478.

Eduskuntakyselyjä

Paikallistie 16853:n 
viitoitusta parannetaan

Kansanedustaja Raimo Vistbacka on kysellyt toimia pai-
kallistie16853:n opasteiden muuttamiseksi paremmin var-
sinkin ulkopaikkakuntalaisia palveleviksi.
Paikallistie 16853 sijaitsee Soinin ja Karstulan alueella.

”Aqua Vitae”

Käy yrttitarhasta polku
Jumala ei antanut anteeksi omalle Pojalleen vaan lähetti 
enkelinsä vahvistamaan häntä. Yksin, jopa näin Jumalankin 
hylkäämänä, Hän kärsi tuskaansa. Jeesus sanookin Matt. 
8:20: ”Ketuilla on luolat ja ja taivaan linnuilla pesät, mutta 
Ihmisen Pojalla ei ole mihin Hän päänsä kallistaisi”.
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Eduskunnassa vieraili 16.4. bussilastillinen eteläpohjalaisia.
Isäntänä toiminut Raimo Vistbacka

tarjoilee vieraille kahvia.
Kahvitilaisuuden lopuksi Urpo Ojajärvi

Alajärveltä esitti sanoittamansa laulun.

Pohjanmaalta bussilasti lähti katsomaan
hoitaako ne herrat Helsingissä hommiaan

Vai onko kaikki touhu suurta sanan helinää
ettei enää mitään kansalaisten käteen jää

Ei enää viljelijät kohta puimatöitä tee
ja joka toinen duunareista tiellä kävelee

Eläkkeet on pienet ettei kohta ruokaa saa
vanhuksetkin kaikki pian huutokaupataan

Poliisit on vähennetty aivan minimiin
on melkein mahdotonta saada ryöstäjiä kiin
Rattijuopot kännipäissään kaahaa autoillaan
ei konstaapelit joka paikkaan ehdi ollenkaan

Ei auton tankkiin enää myöskään
kohta bensaa saa

kesken ajon moottori kai täytyy sammuttaa
Vaihde vapaalla kun sitten kansa rullailee
onhan siitä hyötyäkin - päästöt vähenee

On parlamentin tehtävä nyt töitä tosissaan
kännykät voi rintataskuun laittaa napin taa

Kun vuosi pari hikipäässä oikein duunataan
taas eurot riittää - kansalla kaikki kohdallaan

Sanat, sävellys, sovitus ja esitys:
Urpo Ojajärvi, Alajärvi

Kuva: Lasse Koskinen

Timo Soini keräsi mittavan väkimäärän Lahdessa 
pidettyyn perussuomalaisten yleisötilaisuuteen. 
Paikalla oli noin 160 kuulijaa. Yleisökysymykset 

käsittelivät muun muassa venäläisten tontti- 
ja kiinteistökauppoja Suomessa, itärajan 

rekkaparkin hintaa, lähialuetukien summaa, 
pieneläkeläisten asemaa, terveydenhoidon ja 
koulutuksen byrokratiaa, kuntauudistusta ja 

kunnallisten energia- ja vesilaitosten myyntiä.  
Kuulijoille luvattiin Soinin tulevan kaupunkiin 

uudelleen syksyllä.

Pohjalaiset tulivat tapaamaan Vistbackaa

Timo Soini Lahdessa - tilaisuus yleisömenestys

Puolueen puheenjohtaja Timo 
Soini piti poliittisen ja tiedotuk-
sellisen tilannekatsauksen noin 
160 henkilölle, jotka olivat saa-
puneet kokouksen jälkeiseen 
yleisötilaisuuteen. Katsauksen 
teemoja olivat: 

- Työpaikkakiusaaminen rikos-
lain piiriin

- Kuntien energiapalveluita ei 
saa myydä

- Energialaitokset säilytettävä 
kunnilla ja kansalaisvalvon-
nan piirissä

- Järkeä haja-asutusalueiden 
asukkaiden jätevesihuoltoon

Kokousväelle oli myytävä-
nä Timon kirja “Maisterisjät-
kä” alennettuun hintaan. Mat-
kaseuralaiseni Hämeenlinnassa, 
jo iäkäs politiikan konkari ja ih-
misystävä Hilkka Salonen, pil-
lahti itkuun lukiessaan minulle 
Soinin kirjaa. Hänelle oli avau-
tunut sivu 197 ja siitä kappale:

”Erityisen paljon olen kaivan-
nut Kekkosen ja Taipaleen seuraa, 
Taipale olisi SDP:n eduskuntaryh-
mässä suureen tarpeeseen, oman 
tiensä kulkija, joka tekee todella 
paljon vähempiosaisten ja päähän 
potkittujen hyväksi. Hänen kun-
niakseen on vielä sanottava, että 
työ vähäosaisten hyväksi ei lop-
punut kansanedustajuuteen, ku-
ten se ei aikanaan alkanutkaan 
kansanedustajana vaan jo kauan 
ennen sitä.” 

Tämä asiaa tuntemattomal-
le neutraalilta vaikuttava lause 
sai Hilkan vollottamaan. Pitkän 
iän saavuttaneena, humanistina 
ja politiikkaa seuranneena Hilk-
ka osasikin valaista minulle kap-
paleen taakse liittyviä taustoja ja 
muistoja. 

Perussuomalaisetko 
syrjäytyneitä?
Kokouksesta jäi mieleen myös 
Orimattilan Perussuomalaisten 
puheenjohtajan Seppo Venesjär-

ven selvitys tutkimuksesta, joka 
oli tehty orimattilalaisessa op-
pilaitoksessa syrjäytyneitä kos-
kien. Oppilailta oli tiedusteltu, 
mitä syrjäytyneitä ryhmiä hei-
dän mielestään Suomessa on. 
Vastaus oli yllättävä politiikan 
harrastajalle, sillä syrjäytynei-
tä nuorten mielestä olivat so-
malit, mustalaiset ja perussuo-
malaiset.

Lahdessa perustettiin myös 
14.3. Perussuomalaisten 
Hämeen piirin naisjaosto. 
Puheenjohtajaksi valittiin Hilk-
ka Salonen Hämeenlinnasta, 
varapuheenjohtajaksi Marianne 
Koivisto Kalvolasta ja sihteerik-
si Merja Muronen Riihimäeltä. 
Naisjaosto toimii Perussuoma-
laiset-puolueen ohjelmatavoit-
teiden puitteissa, nyt painopis-
teenä kuitenkin naisehdokkaat 
kunnallisvaaleissa 2008 sekä 
eläkeläiset.

Timo Soini myös Lahden
Perussuomalaiset ry:n kokouksessa
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Yhdysvaltain vaaleista
Poliittista keskustelua Yhdysvaltain vaaleista käytiin Helsingis-
sä Gustus&Vera –ravintolassa. Keskustelijoita olivat Jutila, Väy-
rynen, Helenius ja Härkönen.

Vaalit ovat mediassa kiteytyneet kolmeen ehdokkaaseen, joi-
den välillä käydään esivaaleissa erittäin kova kamppailu. Loppu-
metreillä arvioitiin loanheiton voimistuvan ja saavan kovemmat 
piirteet. Clintonin kerrottiin ottaneen jo omaakin rahaa käyttöön 
viisi miljoonaa dollaria. Varainhankinta ei ole tuottanut riittävästi, 
joten pitää lainata omaa rahaa vaalikampanjaan. Obaman todet-
tiin onnistuneen erittäin hyvin omassa kampanjassaan.

Varainkeruu on erittäin tärkeä asia amerikkalaisessa kampan-
joinnissa. Dollareita palaa, se on varma. Valittiin sitten kumpi 
tahansa näistä ehdokkaista lopulliseen varsinaiseen vaalitaiste-
luun Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, tehdään joka tapauk-
sessa historiaa. Ehdokkaana on nainen tai sitten tummaihoinen 
mies. Molempia vaihtoehtoja pidetään sensaationa.

Kumpikaan ehdokkaista ei ole samanlainen kuin istuva presidentti. 
Näiden kahden ehdokkaan kiivas vaalitaistelu taas voi repiä demo-
kraattista puoluetta sisältäpäin pahoin hajalle, ovathan molemmat 
ehdokkaat samasta puolueesta. Nähtäväksi myös jää, miten toinen 
osapuoli, joka ei tule valituksi varsinaiseen presidentinvaalikampan-
jaan, pystyy ja haluaa olla tukemassa esivaaleissa valittua henkilöä.

Mikä ratkaisee?
Äänten mennessä hyvin tasan käyttävät valtaa niin sanotut su-
perdelegaatit, jotka ovat vanhoja politiikan konkareita puolu-
eessa. Heihin kuuluu esimerkiksi entinen presidentti Bill Clin-
ton. Superdelegaatteja on yhteensä seitsemänsataa. Ehdokkai-
den teemat ovat perinteisesti olleet talouspuolella, koska suuri 
keskiluokka on kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan eniten.

Irakin sota taas teemana ei tule kannattamaan kumpaakaan eh-
dokasta vaan on pikemminkin kiusallinen aihe molemmille. Irakista 
annetaan ympäripyöreitä lausuntoja, mutta kumpikaan ehdokkais-
ta ei selvästi pysty sanomaan miten sodasta päästään eroon.

Äänestysprosentti presidentinvaaleissa tulee olemaan laime-
aa Suomen mittapuun mukaan, se jää 40-45 prosentin luokkaan. 
Tämä johtuu siitä, että äänestäjien pitää olla vaalijärjestelmäs-
sä myös itse aktiivisia ennen varsinaista äänestämistä, eli ilmoit-
tautua äänioikeutetuiksi. 

Laaja keskiluokka tulee päättämään vaalituloksen, joten suuria 
linjanvetoja politiikassa kaikki ehdokkaat välttävät tietoisesti.

Mikä tulee muuttumaan?
Tuskin mikään tulee muuttumaan radikaalisti. Eräänlainen 
valtadynastia  tulee loppumaan. Yhdysvaltain historiassa reiga-
nilaisuus, joka on hallinnut maata kolmesataa vuotta, on tullut 
matkansa päähän. Vapaakauppasopimuksen (Naftan) uudelleen-
neuvottelu maalle myönteisemmäksi on suhteessa menetettyi-
hin teollisuustyöpaikkoihin, joten äänestäjän oman pussin ajat-
teleminen vie tässäkin asiassa voiton.

Yhdysvallat pitää Kiinaa suurvaltana joka on tehnyt Afrikassa 
merkittäviä ostovaltauksia esimerkiksi energian suhteen ja saa-
nut huolestuttavan paljon jalansijaa mantereella. Sekä tietysti 
myös Brasiliassa ja Venezuelassa. Kysyttäessä amerikkalaisilta 
onko Venäjä suurvalta, se on sitä heidän mielestään ehkäpä vain 
energian ja ensi-iskukyvyn suhteen täysimittaisessa sodassa. Ta-
loudellisesti Venäjä ei ole merkittävä suurvalta. Näihin asioihin 
seuraava presidentti joutuu kiireesti puuttumaan, tuodaanhan 
Yhdysvaltain tarvitsemasta öljystä neljännes Afrikasta.

Sama ongelma on myös meillä täällä EU-maiden kesken.
Harri Lindell

Ensikertalainen Marko Kulpakko 
Kemianliiton ääniharava

Kaustislainen ay-perussuomalai-
nen Marko Kulpakko koki mielui-
san yllätyksen saatuaan Kemian-
liiton liittovaltuustovaaleissa mel-
koisen äänivyöryn. 167 ääntä nosti 
miehen seitsemännelle sijalle ko-
ko valtakunnan ehdokkaista.

- Mielenkiintoinen tapaus, kun 
ensikertalainen Pohjanmaalta saa 
tällaisen äänimäärän. Onhan Suo-
messa kuitenkin isompia ammat-
tiosastojakin. Meidän tehtaalla oli 
kaksi kandidaattia, joista toinen sai 
61 ääntä ja minä 167, eli ilmeises-
ti kannatusta on tullut muualtakin 
Suomesta, iloitsee Kulpakko.

Kulpakon omalla työpaikalla 
Rani Plast Oy:ssä äänestysvilk-
kaus oli valtakunnan tasoon suh-
teutettuna hyvä. Kaikkiaan 243:
sta äänioikeutetusta 206 äänes-
ti, eli äänestysprosentti oli 84,77. 
Koko Suomen äänestysvilkkaus 
oli 50,5 prosenttia.

- Kyllä tällä äänimäärällä pitäisi 
aueta paikka jo hallituksessakin, 
mutta valtuustoryhmät päättä-
vät siitä myöhemmin. Ensimmäi-

nen kokous on 23.5. On minulta 
jo mielipidettä asiasta puhelimes-
sa tiedusteltukin, mutta varmahan 
ei tietenkään voi olla ennen kuin 
päätökset on tehty.

Kulpakon tavoitteisiin kuuluu 
jäsenistön edunvalvonnan terä-
vöittäminen, johon on panostet-
tava enemmän voimavaroja.

- Näihin asioihin olen yrittä-
nyt omalla työpaikallani vaikut-
taa parhaan kykyni mukaan. Tie-
tenkään kukaan ei yksinään pys-
ty Roomaa rakentamaan. Maail-
massa suhdanteet ja olosuhteet 
muuttuvat sellaisella vauhdil-
la, että valppaana pitää olla ko-
ko ajan.

Teksti: Mika Männistö

Ajatus oli kiehtova - perustaa Sa-
loon paikallisosasto yhdessä ak-
tiivisen paikallistason puoluevä-
en kanssa. Viime eduskuntavaa-
lien aikana Salon torilla tekivät 
letut ja kahvi kauppansa ilma-
pallojen koristamalla Perussuo-
malaisten Varsinais-Suomen pii-
rin kampanjateltalla.

- Olihan kymmenen kunnan yh-
teenliittymä vertaseisauttava ta-
pahtuma, jonka hyöty on Perus-
suomalaisille vallan valtava, to-
teaa Varsinais-Suomen piirin pu-
heenjohtaja Lauri Heikkilä Mart-
tilasta.

Liittymässä väestömäärältään 
suurimpia kuntia ovat Salon lisäk-
si Halikko ja Perniö. Suurkunnan 
alueella on asukkaita yli 54 000, 
joille nyt tarjoutuu mahdollisuus 
antaa tulevissa kunnallisvaaleissa 
äänensä Perussuomalaisten eh-

Lauri Heikkilä uskoo hyvään kunnallisvaalitulokseen Suur-
Salon alueella. 

Kymmenen kunnan jättipotti
- Salon Perussuomalaiset ry

dokkaille. Tätä mahdollisuutta ei 
ennen ole ollut.

Ehdokashankinta tuleviin kun-
nallisvaaleihin jatkuu vilkkaana Sa-
lon alueella. Torilla tarjotaan lettu-
ja kuukausittain tapahtumien yh-
teydessä. Useilla paikkakunnilla 
lettuja myyvät torikauppiaat ovat 
vaatineet torivalvojia lopettamaan 
lettujen lahjoittamisen, joten Lauri 
on päättänyt nimellisen hinnan ole-
van paikallaan lettujen vastineek-
si. Takana taitavat olla pikemmin-
kin vanhojen puolueiden kateus ja 
torikauppiaiden omat ansionmene-
tykset. Kuka nyt maksaa letuista jos 
niitä naapurissa jaetaan ilmaisek-
si? Aktiivisten piirin jäsenten voi-
min toritapahtumia on järjestetty 
ja tullaan järjestämään muutaman 

kerran kuukaudessa eri paikka-
kunnilla Varsinais-Suomessa ai-
na vaaleihin saakka.

- Ehdokkaiden saaminen on 
nyt huomattavasti helpompaa 
kuin neljä vuotta sitten, vaik-
ka kovan työn takana se nytkin 
on, huokaa Lauri Heikkilä.

Heikkilä itse on ollut piirin 
puheenjohtajana puolueen pe-
rustamisesta lähtien, Marttilan 
kunnanvaltuustossa on meneil-
lään toinen kausi, kulttuurilau-
takunnan puheenjohtajuut-
ta kertyi aiemmin kaksi kaut-
ta. Elektroniikan ja tietoliiken-
netekniikan tohtorina Lauri on 
ollut myös oman kuntansa tek-
nisen lautakunnan jäsenenä.
Harri Lindell

PerusSuomalaisten Lapin piirin 
kevätkokous pidettiin 20.4.2008 
Rovaniemellä Hotelli Scandicis-
sa. Osallistujia kokoukseen saapui 
kaikkiaan 17 henkilöä, mikä tai-
taa olla ennätys koko tämän pii-
rin parivuotisessa historiassa. Pu-
heenjohtajamme Timo Soini pi-
ti keskustelua yllä omaan suora-
selkäiseen tyyliinsä ja asioistahan 
riittikin puhumista.

Laajalta Lapin alueelta koko-
ukseen saapui aktiivisia Perus-
suomalaisia Sodankylästä, Sallas-
ta, Torniosta, Kemistä, Kolarista, 
Tervolasta, Kemistä ja Rovanie-
meltä.

Keskustelua käytiin mm. Kemi-
järven sellutehtaan lakkauttami-
sesta, mitä paheksuttiin suuresti 

ja maan nykyjohdolle, ei tästä he-
runut edes jäännöspisteitä. Kat-
sottiin, että on olemassa kaksi 
Kepua. Se alkuperäinen Urkin ai-
kainen Maalaisliitto ja sitten tämä 
nykyinen City-Kepu, joiden ide-
ologiat ovat jo erkaantuneet valo-
vuosien päähän toisistaan. Myös-
kään Kokoomus ei saanut toimin-
nastaan Lapin syrjäseutujen hy-
väksi edes papukaijamerkkiä. 

Ehdotus Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän kesäkokouksen 
järjestämisestä Lappiin, oli meille 
erittäin iloinen yllätys. Piirin pää-
töksen mukaisesti piiritoimikunta 
ottaa huolehdittavakseen kesäko-
kouksen isännöinnin, johon myös 
on lupautunut joukko piirin reip-
paita jäseniä. Eduskuntaryhmän 

kesäkokous päätettiin järjestää 
Rovaniemelle.

Todettiin, että puolueen kan-
natus on nyt vahvassa nousussa 
täällä Lapissakin ja uusia jäseniä 
on liittymässä Perussuomalaisiin. 
Syksyn kunnallisvaalit ovatkin  
seuraava koitos, missä veri pun-
nitaan ja katsotaan, kuinka Pe-
russuomalaisten kannatus poh-
joisessakin ylittää Ounas- ja Tor-
niojokien kevättulvien korkeim-
matkin lukemat.

Poroista emme tällä kertaa kes-
kustelleet sanaakaan… emme 
edes kuivalihakeiton paikallises-
ta paremmuudesta.

Terveisin  Matti Säärelä

Järjestötoimintaa

Lapin piirin kevätkokous

(jatkuu sivulla 16)
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Kokouskutsuja Järjestötoimintaa

PerusS Nuorten kevätkokous 17.5.2008
Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous järjestetään Tampereen yliopistolla Linna-rakennuk-
sen luentosalissa K110 17.5. klo 14-18. Osoite on Kalevantie 
5, Tampere.Kokouksen yhteydessä koulutustilaisuus nuo-
risojärjestön valmisteilla olevaa periaateohjelmaa koskien 
ja kokouksen jälkeen noin klo 18 luvassa PerusS Nuorten 
joukkokokoontuminen Tampereen ydinkeskustassa ja tu-
tustuminen paikalliseen viikonloppukulttuuriin.

Keski-Suomen piirin 
kevätkokous Joutsassa

Keski-Suomen piirin kevätkokous pidettiin Joutsan val-
tuustosalissa 12.4.2008.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen esitti kokousväelle tuh-
din tietopaketin Joutsasta ja Keski-Suomen kaakkoises-
ta seutukunnasta. 

Kiitämme Joutsan kuntaa ja kunnanjohtaja Nissistä vie-
raanvaraisuudesta.

Tilinpäätös- ja vastuuvapausasioiden lisäksi piirin yhdys-
henkilöksi Perussuomalaisten Naisten verkostoon nimet-
tiin piirin puheenjohtaja Marke Tuominen Äänekoskelta 
ja varalle Minna Mäkinen Jyväskylästä. Mäkinen on myös 
Perussuomalaisten Nuorten hallituksen varajäsen.

Poliittisen katsauksen esitti puolueen II vpj. Auli Kangas-
mäki ja kuntaliitoksista piirisihteeri Jorma Uski.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen (oik), piirin 
phj Marke Tuominen ja piirisht Jorma Uski

Eteläpohjalaiset kokoontuivat kevätkokoukseen lauantai-
na huhtikuun viidentenä päivänä Seinäjoen kaupunginta-
lon valtuustosalissa. Räntäsateesta huolimatta paikalle oli 
saapunut runsaasti väkeä eri puolilta maakuntaa. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi EP:n piirin puheenjohtaja Ta-
pio Pihlaja. Allekirjoittanut sai tulikasteensa Etelä-Poh-
janmaalla toimiessaan ensimmäistä kertaa täällä piiriko-
kouksen sihteerinä. 

Arkadianmäen kuulumiset kokoukselle toivat puolueen 
puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini sekä eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo Vistbacka. 

Heidän pitämänsä tilannekatsaukset käynnistivät vilkkaan 
yleiskeskustelun. Meitä puhuttivat muun muassa EU, mah-
dollinen tuleva Nato-jäsenyys, teiden kunto, rautatieverkos-
ton kunnostaminen ja poliisien virkojen vähentäminen. Se-
kä Timo Soini että Raimo Vistbacka painottivat puheessaan 
kunnallisvaaleja ja ehdokashankinnan tärkeyttä varsinkin nyt, 
kun puolueen kannatus on selvässä nousussa. Nyt on tehtävä 
töitä, kun menee hyvin.

Puheenvuorot kokouksessa käyttivät myös Vesa-Matti 
Saarakkala sekä Sirkka-Liisa Lamminkoski. Kokoustau-
olla nautittiin pullakahvit, jotka kattoi pöytään kahvihuol-
tojoukkomme: Anneli Annala, Anja Vuolle ja Kaisu Talvi-
tie. Kokous sujui perinteisen sopuisassa ja hyvässä henges-
sä ja se saatiin päätökseen suunnitellussa aikataulussa. Ti-
linpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vas-
tuuvapaus. 

Sunnuntaina saimme sitten lukea Ilkasta ja Pohjalaises-
ta selostuksen kokouksestamme sekä Timo Soinin haastat-
telun. Artikkeli oli molemmissa lehdissä näyttävästi esillä. 
Paikalla olivat toimittajat Marja Tyynismaa Ilkka-lehdes-
tä ja Pirkko Lehtimäki Pohjalaisesta. 

Anneli Manninen
Perussuomalaisten EP:n piirin piirisihteeri

Timo Soini Kontulaan 
Kontulan Perussuomalaiset ry. järjestää 17.5.2008 klo 
12-14 kahvitteluhetken Tallinaukiolla.

Timo Soini on luvannut piipahtaa paikalla. Paikalla 
myös helsinkiläisiä perussuomalaisten kunnallisvaalieh-
dokkaita.

Pirkanmaalle uudet nettisivut
Piirikohtaisia nettisivuja on tehty viime aikoina kiitettä-
vällä innolla, mikä

onkin tärkeä asia näin kunnallisvaalivuonna. Viimeisin 
avattu sivusto on Pirkanmaa. Se löytyy osoitteesta:

http://www.perussuomalaiset.fi /
pirkanmaa/

Espoon Perussuomalaiset ry:n
kevätkokous

Espoon Perussuomalaiset ry - Esbo Sannfinländarna kevät-
kokous pidetään 27.5.08 klo 18.00 alkaen eduskunnassa.

Kokouksessa aiheina mm. syksyn kunnallisvaalit ja 
niihin liittyvä ehdokasasettelu. Timo Soini on myös mu-
kana kokouksessa.

Eduskunnan protokolla vaatii osallistujista nimilistan, joten 
ilmoittautumiset voi lähettää 23.5.08 mennessä joko s-postina 
korpi.jarkko@gmail.com tai puhelimitse 050-3693464.
Jarkko Korpi, Espoon PerusS puheenjohtaja.

- Perussuomalaisten paikallisyhdistysten määrä lisään-
tyi 5.4. kun Haapaveden osasto pukattiin liikkeelle pa-
rinkymmenen osanottajan voimin ja puoluesihteeri Os-
si Sandvikin läsnäollessa. Haapaveden Sitoutumattomat 
ry;n aktiivijäseniä oli koollekutsujina ja tilaisuus pidet-
tiin Erkki Aholalla Vatjusjärvellä. Uuden osaston pu-
heenjohtajaksi valittiin Jarmo Viinala. Hän on toiminut 
aiemmin mm. sitoutumattomien riveissä kaupunginval-
tuutettuna.

Kokouskutsu
Helsingin Perussuomalaiset ry:n kevätpiirikokous pide-
tään tiistaina 13.5.2007 alkaen klo 19:00 Ravintola Hen-
rikin kokoustiloissa osoitteessa Konalantie 6 - 8, Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Piirihallitus

Kutsu Lohjan seudun PerusS ry:n 
vaalitilaisuuteen 3.5.2008!

Yhdistyksemmme kutsuu kaikki Lohjan ja sen ympä-
ryskuntien ihmiset tivaalitilaisuuteen! Tilaisuus pidetään 
Kauppakeskus Lohjantähden edeessä olevalla torilla, jo-
hon Lohjan kaupunki on varannut vaalikäyttöön ns. vaali-
torialueen! Olemme paikalla keskustelemassa ja tapaamas-
sa ihmisiä. Lohjalaisilla ja sammattilaisilla on mahdollisuus 
asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Olemme paikalla 
koko yhdistyksen voimin ja kunnallisvaaliehdokkaista pai-
kalla ovat yhdistyksen puheenjohtaja Jarko Jokinen ja Rai-
mo Friberg! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja myymme Ti-
mo Soini=Maisterisjätkä t-paitaa ja lippistä. Paidan hinta on 
20€/kpl ja lippiksen hinta 15€/kpl.  Tervetuloa 3.5.2008 klo 
09.00-14.00 väliseksi ajaksi kahville ja ostoksille!
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry.
puheenjohtaja Jarko Jokinen, 0400-496503
jarko.jokinen@gmail.com
www.jarkojokinen.net

Kokouskutsu
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin ylimääräinen ko-
kous pidetään piiritoimistolla Savilinnankatu 9   Tampere 
keskiviikkona 21.05 -08 alkaen klo 18.00. Asioina mm. ti-
linpäätöksen hyväksyminen ja kunnallisvaalitilanne.
Puheenjohtaja.

Eteläpohjalaiset kokoontuivat piirikokoukseen

Haapaveden osasto
perustettiin 5.4.2008

Uudenmaan piiri
Uudenmaan piirin kevätkokous pidetään tiistaina 13.5 
klo 17.30 Olympiastadionilla, Olympiasäätiön kokousti-
lassa. Sisäänkäynti stadionin tornin vierestä. Esillä sään-
tömääräisten asioiden lisäksi tilintarkastajan valinta.

Vahtimestarit opastavat. Puolueen puheenjohtaja Ti-
mo Soini esittää tilannekatsauksen ja eväitä kuntavaa-
lien voittamiseksi. Jäsenistön ja ehdokkaiden suuri ta-
paamis- koulutus- ja kuntavaalitilaisuus pidetään lauan-
taina 24.5. Vantaalla. Tarkemmin jäsenkirjeessä.
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Perussuomalaisten
Kainuun piiri tiedottaa

Perussuomalaisten Kainuun piirin kevätkokous kat-
soo, että niin maakuntahallinnossa kuin kunnissakin 
voidaan tehdä merkittäviä säästöjä ilman, että kan-
salaisten palveluja tarvitsee heikentää. Järkeistämäl-
lä mm. yhteydenpito-, kokous- ja matkustuskäytäntöjä 
voidaan alentaa kuluja ja käyttää työaikaa tehokkaas-
ti. Ei ole aina pakko matkustaa lentokoneella Helsin-
kiin, jos asia voidaan hoitaa kirjeitse, sähköpostilla tai 
puhelimella.

Jos on välttämätöntä käydä Helsingissä tai muual-
la oman alueen ulkopuolella, on käytettävä halvempia 
kulkuneuvoja kuin lentokone. Perussuomalaisten ke-
vätkokous ehdottaa Kainuun maakuntahallinnolle ja 
kunnille, että matkustusasioissa tehtäisiin selkeä linjan-
muutos, jolloin matkustusvälineenä käytettäisiin ensi-
sijaisesti junaa. 

Samalla Kainuun maakuntahallinnon, Kainuun kun-
tien ja kaikkien, joita asia koskee, tulee ryhtyä toimiin, 
jotta yöpikajuna Kajaani-Helsinki-Kajaani saadaan ta-
kaisin. Perussuoma-laisten Kainuun piiri antaa näille 
toimille kaiken tukensa.

Perussuomalaisten Kainuun piirin tietoon on saatet-
tu Talvivaaran kaivosalueen asukkai-den huoli alueen 
tulevista liikennejärjestelyistä. Piirin kevätkokous edel-
lyttää, että liikenne-järjestelyt toteutetaan sitten, ettei 
maantieliikenteen ja raideliikenteen risteyskohtiin syn-
ny-tetä vaarallisia tasoristeyksiä.

Pentti H. Kettunen
Perussuomalaisten Kainuun piirin pj.

Etelä-Savon Perussuomalaiset 
ovat huolissaan maaseudun 

tyhjenemisestä
Perussuomalaisten Etelä-Savon piirijärjestö kokoon-
tui kevätkokoukseen sunnuntaina 13.4. Mikkelin Ota-
vassa. Yhdistys peräänkuuluttaa viimeistään nyt kaik-
kien voimavarojen etsimistä alueen palvelujen ja elä-
mänmahdollisuuksien turvaamiseksi, ettei maakunta 
autioidu entisestään. 

Nykyiset palvelujen karsimiset saattavat asukkaat 
eriarvoiseen asemaan niin perus- ja yhteyspalvelujen, 
jätehuollon kuin tiestönhoidonkin osalta. Piirijärjestön 
mielestä nykyhallituksen toimintalinja tyhjentää maa-
seudun.

Piirikokouksessa vieraillut puoluesihteeri Ossi Sand-
vik oli puheessaan hyvin huolissaan hallituksen toimista 
lisätä erilaisilla korotuksilla  inflaatiota sekä heikentää 
pienituloisten ostovoimaa ja lisätä ahdinkoa.

Etelä-Savon piiri

Järjestötoimintaa

Euran osastosta tulee vielä 
Suur-Euran osasto

Euran Perussuomalaisten perustava puolueosaston ko-
kous pidettiin Euran kirjastossa maanantaina 7.4.2008. 
Eura ja Kiukainen liittyvät vuoden 2009 alusta kunta-
liitoksella yhteen. Lisäksi on tehty päätökset Suur-Eu-
ran perustamisesta johon liittyvät myös Säkylä ja Köy-
liö heti kun se on mahdollista.

Kokouksen puheenjohtajana toimi piirin puheenjoh-
taja Seppo Toriseva, joka avusti rekisteröintipaperien 
täytössä. Huonosta ilmasta johtuen osanotto jäi pienek-
si. Erikoista oli, että saimme nuoria henkilöitä mukaan 
toimintaan.

Kuvassa vasemmalta hallituksen jäsen Anssi 
Suvanto, osaston sihteeri Jarkko Rantanen ja 
puheenjohtaja Antti Nevala. Kolmas nuori oli ar-
meijassa Niinisalossa eikä päässyt kokoukseen.

Lavialle Satakuntaan uusi osasto
Lavian Perussuomalaisten osaston perustava kokous pi-
dettiin 16.3.2008 Lavian osuuspankin kerhotiloissa. Pii-
rin puheenjohtajan Seppo Torisevan avattua kokous suo-
ritettiin henkilövalinnat ja rekisteripaperien täyttäminen. 
Paikalle oli saatu paikallislehden toimittaja joka kiirees-
tä huolimatta oli koko kokouksen ajan mukana ja teki 
jutun lehteen.

Kuvassa vasemmalta: Uuden osaston puheenjoh-
taja Altti Järvenpää, sihteeri Raija Järvenpää, 
piirin pj. Seppo Toriseva ja hallituksen jäsen Esko 
Mikkola. Ehdokashankinta tulee olemaan kovaa 
kepun ja kokoomuksen ylivoiman edessä. Altti Jär-
venpää totesi kuitenkin, että kannatusta löytyy ja 
neuvotteluja on jo käyty hyvässä hengessä.

Uudellamaalla perustetaan 
innolla Perussuomalaisia 
yhdistyksiä kuntavaalien 

voittamiseksi
Lähestyvät syksyn kuntavaalit ovat innostaneet Perus-
suomalaisia aktiiveja perustamaan tänä vuonna jo neljä 
uutta yhdistystä Uudellemaalle. Perustavien kokousten 
puheenjohtajana toimi Uudenmaan piirin puheenjoh-
taja. Lohjan Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valit-
tiin Jarko Jokinen, varapuheenjohtajaksi Joonas Salo, 
taloudenhoitajaksi Timo Lahdelma ja sihteeriksi Mar-
jo Jalava. Keravan perussuomalaisten puheenjohtajaksi 
valittiin Ari Suomaa, varapuheenjohtajaksi Paul Enjala, 
taloudenhoitajaksi Timo Pekander ja sihteeriksi Pertti 
Sirvio. Nurmijärven PS-puheenjohtajaksi valittiin Tero 
Arteli, varapuheenjohtajaksi Liisa Sirainen, talouden-
hoitajaksi Kimmo Kakko ja sihteeriksi Jussi Niinistö. 
Vihdin PS-puheenjohtajana toimii Pasi Salonen, vara-
puheenjohtajana Ilkka Halla-aho, sihteerinä Olavi Paa-
vilainen ja taloudenhoitajana Markku Ahlroth.

Tarkoitus on, että kaikissa niissä Uudenmaan kunnis-
sa, joissa on vähintään viisi jäsentä perustetaan yhdistys 
ja muihin rekisteröimätön osasto tai valitaan vähintään 
yhteyshenkilö jo vaalejakin ajatellen.

Kokouksissa mukana olleena voi todeta, että henki 
ja usko historiallisen vaalivoiton saamiseksi  kunnissa 
on vahva. Hallituspuolueet tekevät kaikkensa kansa-
laisten perusturvaa, terveys- ja muita hyvinvointipal-
veluja heikentämällä vaalivoittomme eteen. Tavoitteet 
on asetettu korkealle. Vähintään viisi valtuustopaikkaa 
on jokaisen yhdistyksen tavoitteena. Katetta tavoitteel-
le antaa Perussuomalaisten peräti 6 prosentin kannatus 
eduskuntavaaleissa Uudellamaalla. Se voi nousta kun-
nissa jopa yli 10 prosentin, mikäli saamme vaaliuurnil-
le viime kuntavaaleissa nukkuneet, nykypolitiikkaan ja 
katteettomiin lupauksiin kyllästyneet äänestäjät, joita 
oli  äänestyskelpoisista peräti lähes puolet. Meidän pi-
tää kuitenkin tehdä töitä saadaksemme runsaasti hy-
viä ehdokkaita listallemme ja arvopohjaamme perus-
tuva sanomamme selväksi äänestäjille.

Pietari Jääskeläinen
Uudenmaan piirin puheenjohtaja

Rauman osasto kokoontui
Perussuomalaisten Rauman osasto kokoontui 3.4.2008 
lounasravintola Wanha Hjalmarissa Raumalla.

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Toriseva. Hallitukseen 
valittiin puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä 
Pasi Mäenranta, Arto Laukkanen, Tommi Otamo ja Ani-
ta Koivu. Yleisvarajäseniksi tulivat Jukka Ojala ja Tee-
mu Kuusinen sekä tilintarkastajiksi Martti Mölsä ja An-
ne Muller-Toriseva.

Perussuomalaisilla on mahdollisuuksia saada Rauman 
valtuustoon edustajansa kun huomioidaan eduskuntavaa-
leissa saatu vahva kannatus. Haasteita löytyy kuten muil-
lakin puolueilla sillä Kodisjoki ja Lappi Tl tuovat omat ää-
nestäjänsä laajenevaan Raumaan. Kuntien laita-alueiden 
ihmisten olosuhteiden tasapuolinen kehittäminen suhtees-
sa kaupungin keskustaan on ollut juuri se mitä perussuo-
malaiset ovat Raumalla vahvasti ajaneet, joten puolueem-
me osalta laajenemisen ei pitäisi olla vaaratekijä. Uutta in-
nostunutta joukkoa on saatu mukaan ja ehdokashankin-
takin on hyvällä mallilla.

Anita Koivu

Ismo Juottonen keskustelemassa Pieksämäkeläisten 
kanssa

Sinivalkoinen teltta jatkoi 
kulkuaan Etelä-Savossa

Etelä-Savon perussuomalaiset osallistuivat Pieksämäen 
kaksipäiväisille kevätmarkkinoille 8.-9.4.. Markkinoiden 
keväistä tunnelmaa latisti ja karkoitti toriväkeä molempi-
na päivinä kiusoitellut vesisade. Pieksämäkeläisiä ja ympä-
ristökuntien väkeä vieraili kuitenkin teltassamme runsaas-
ti nauttimassa kupposen kahvia ja keskustelemassa paik-
kakunnan ja Perussuomalaisten ajatuksista. Perussuoma-
laisista oli infoa jakamassa ja tarjoilemassa väkeä Mikke-
listä ja Kangasniemeltä. 

Markkinaväelle tehdyssä kyselyssä saimme hyvää palau-
tetta kuntalaisten toiveista ja suhtautumisesta Peussuoma-
laisiin. Palaute toi myöskin kiinnostuneita ehdokakkaita 
tuleviin kunnalllisvaaleihin. 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin tavarapalkinto-
ja. Onnettaren suosikit olivat: kirja, Reijo Asikainen Piek-
sämäki, t-paita, Irmeli Vesa Kotka, ilmanraikastaja, Pirkko 
valkonen Halkokumpu, pyyhe, Airi Tolppanen Pieksämä-
ki, kaulahuivi, Pekka Frilander, Pieksämäki

Sinivalkoinen teltta jatkaa kulkuaan kevään aikana ai-
nakin Juvalla ja Savonlinnassa.

Ismo Juottonen



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   5/2008 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 18

PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi 
 Pentti Oinonen, 1. varapuheenjohtaja
 Rautavaara
 Puh. (09) 432 3131
 E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi 

 Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja 
 Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
 Puh. 040-556 9159
 E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi 
 Pirkko Mattila, 3. varapuheenjohtaja
 Muhos
 Puh. 050-517 3595
 E-mail: pp.mattila@kolumbus.fi 
 Ossi Sandvik, puoluesihteeri
 Lintulantie 88, 61270 Luopajärvi
 Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
 E-mail: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 
 Lauri Heikkilä
 Sepäntie 14, 21490 Marttila 
 Puh. 02-484 5773, 050-514 6764 
 E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi  
 Osmo Kokko
 Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
 Puh. 0400-375 472, 013-137 529
 E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi 
 Lasse Lehtinen
 Torikatu 35 B 5
 67100 Kokkola
 Puh. 0500-704 956
 Helena Ojennus 
 Majakkakatu 8, 39700 Parkano 
 Puh. 03-448 0350, 0400-236 154
 Fax: 03-448 0350 
 Uusi e-mail: paakari@jippii.fi 
 Marjo Pihlman
 Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
 Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
 Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 
 Vesa-Matti Saarakkala 
 Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
 Puh. 050-919 6079
 E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 
 Ville Vähämäki
 Ahontie 65, 62800 Vimpeli
 Puh. 040-542 9179
 ville.vahamaki@ps-nuoret.net

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen,
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi 
Häme
Pj Harri Kerijoki, Kaarnatie 6 C, 181120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Kainuu 
Pj Pentti Kettunen, kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681, E-mail: pentti.kettunen@kotiportti.fi 
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 0500-369 998
Keski-Suomi 
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi  
Kymi 
Pj Hannu Purho, Rantanen 24, 54500 TAAVETTI
Puh: 046-89 686 96, E-mail: hannu.purho@pp.inet.fi 
Lappi
Matti Säärelä, Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu
Pj Ahti Moilanen, Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi 
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi 
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi 
Pohjois-Savo 
Pj Pentti Oinonen, Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 050-512 2472, E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi 
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, Penunvahe 10, 26100 RAUMA 
Puh. 050-517 2810, E-mail: seppo.toriseva@luukku.com
Uusimaa
Pj Pietari Jääskeläinen, Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444, pietari.jaaskelainen@kansalaisjarjestot.fi  
Varsinais-Suomi 
Pj Lauri Heikkilä, Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi Perussuomalaiset rp:n 

tilinumerot:
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Keskuskauppakamari ryhtyi läm-
mittelemään suurituloisia hemmot-
televaa tasaveromallia (Iltasanomat 
14.4.). Jotakin tuollaista oli jo odo-
tettavissakin sen jälkeen kun halli-
tus monella suulla ilmoitti, ettei tänä 
vuonna tule veronkevennyksiä.

Keskuskauppakamari vakuutteli, 
että vaikutus keskituloisille olisi vä-
häinen ja heidän marginaalitulonsa 
jopa alenisivat. Yhtälö on mahdoton.

Kaikki myöntävät, että tasavero 
leikkaisi nimenomaan suuritulois-
ten verotusta. Jostakin se alennus 
on otettava, jos verokertymää ei 
aiota pienentää. Kun pienituloisil-
la ei enää ole mistä ottaa, on men-
tävä keskituloisten kukkarolle.

Verokertymän muuttaminen 
puolestaan ei ole kiinni veromallis-
ta. Kyllä sitä voidaan alentaa myös 
progressiivisessa verotuksessa, jo-
ten sen vuoksi veromallia ei tar-
vitse muuttaa. Ja jos muutettaisiin, 

menisi hyöty tasaveromallissa suu-
rituloisille. Keskituloisten hyöty oli-
si miinusmerkkinen, kuten keskus-
kauppakamarikin myöntää vaikka 
vähätteleekin sen suuruutta.

Verokertymän muutoksen sotke-
misella veromalliin ainoastaan hä-
mätään kansalaiset kuvittelemaan, 
että pieni- ja keskituloisetkin hyötyi-
sivät tasaveromallista. Jos kertymää 
halutaan pienentää, pitäisi siitä val-
taosa kohdistaa pieni- ja keskituloi-
sille esimerkiksi veron alarajaa ko-
rottamalla. Heidän jättämisensä nol-
lille tai ”lievästi miinukselle” ei ole 
kohtuuden nimissä perusteltua.

Hävyttömyyden raja ylitetty
Lipposen hallitusten aloittama ja 
Vanhasen hallitusten jatkama palkka-

erojen kasvattaminen on jo ylittänyt 
hävyttömyyden rajat. Valtakunnassa 
on kuulemma varallisuutta enemmän 
kuin koskaan, mutta pieni- ja keskitu-
loisille siitä on herunut vain murusia. 
Kokoomuksen vaalivoittoon siivittä-
nyt lupauskin matalapalkka- ja nais-
valtaisten alojen palkankorotuksista 
kutistui jo edellisen eduskunnan hy-
väksymän määrärahan alentamiseen 
haarukan alarajalle. Sekin, mitä noil-
le ryhmille lopulta herui, tuli repivän 
riidan ja pakkotyölailla uhkaamisen 
jälkeen. Sellaista ”omistajaohjausta” 
tuossa tapauksessa.

Nyt olisi pieni- ja keskituloisten 
vuoro saada osansa talouden kas-
vusta. Tämä hallitus ei sitä tule heil-
le antamaan. Eivät sitä tosin anta-
neet Lipposenkaan hallitukset.

Veronkevennysvarakin haaskat-
tiin ensin varallisuusveron poistoon 
- se hyöty meni muutamalle tuhan-
nelle rikkaimmalle - ja loput perin-
täverotuksessa yritysvarallisuudella 
kikkailemaan pystyville hyväosai-
selle. Keskituloiset saavat armopa-
lana keskikokoisen asuntonsa pe-
rintöverosta vapaana, pienituloiset 
eivät sitäkään.

Samanaikaisesti hallitus korottaa 
palvelumaksuja, joista kärsivät eri-
tyisesti pienituloiset, lapsiperheet ja 
vähävaraiset eläkeläiset. Korotetut 
päivähoitomaksut vieläpä sidotaan 
indeksiin, joka on saatu laukkaa-
maan nyt 4 prosentinn tasolla. Eu-
roopan keskuspankki ei enää edes 
yritä pitää inflaatiota sen tehtäväksi 
annetun 2 prosentin alapuolella.

Inflaatio syö kaikkien tuloja tasa-
puolisesti, mutta suurin harmi siitä 
on niille, joiden maksuvarasta suu-
rin osa menee elinkustannusten - 
vuokran, ruuan ja niin edelleen - 
hankkimiseen. Eläkeläisille on laiha 
lohtu siitä, että inflaatio myös kas-
vattaa heidän eläkkeitään - jälkikä-
teen. Taitettu indeksi varmistaa sen, 
että heidän elintasonsa on vakaas-
ti laskevalla uralla. Sen kehityksen 
jatkamiseksi sdp-keskusta-kokoo-
mus -koalitio on yksimielisesti päät-
tänyt säilyttää taitetun indeksin.

Inflaatio kasvattaa kuntienkin 
menoja. Vaihtoehtoina on palvelu-
jen supistaminen ja/tai verojen ko-
rottaminen. Jään odottamaan, kum-
paan kunnat hallituksen linjauksen 
vuoksi lähinnä turvautuvat.

 Tasaverosta 
Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Tasaverolla keskituloisten kukkarolle -
infl aatiolla pienituloisten ostovoima alas

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

Ohjeet
Vapaaseen sanaan

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuo-
malainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Hel-
sinki tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuo-
malainen.toimitus@saunalahti.fi.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mu-
kana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaik-
ka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimer-
killä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei 
julkaista.

EU:sta aiotaan luoda peluri
Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen muistutti 
EU:n liberaalidemokraattisten puolueiden tapaamisessa 
Rukalla, että Lissabonin sopimuksella EU:sta on tarkoi-
tus luoda nykyistä vahvempi peluri. 

Hän jatkoi: “Kaikki tähtää siihen, että EU:lla olisi suu-
rempi rooli maailmanpolitiikassa. On tärkeää, että EU:lla 
on yksi ääni ulospäin”. Yksimielisyyden saavuttamiseksi 
voidaan EU:n uuden perustuslain määräenemmistöpää-
töksillä tarvittaessa vaientaa mahdolliset vastaan vikuroi-
vat jäsenet.

Kuhmossa yritettiin myös selvittää EU:n uuden perus-
tuslain valtaoikeuskysymyksiä. 

On kuitenkin edelleen epäselvää muun muassa EU:n uu-
den pysyvän presidentin ja puheenjohtajamaan vallanjako, 
sekä esimerkiksi kuka johtaa EU:n päämiesten Eurooppa-
neuvoston toimintaa.

Mikäli Lissabon-sopimus hyväksytään on jäsenten pää-
tettävä siitä, kenestä tulee EU:n presidentti ja ulkopolitii-
kan korkea edustaja. Tätä virkojen sekamelskaa Euroo-
pan liberaalijohtajat yrittivät Rukan tapaamisessaan sel-
vittää. Käytännössä lienee kuitenkin selvää, että suuret jä-
senmaat jakavat tärkeät virat keskenään.

Huolimatta siitä, ettei vieläkään ole täysin kiistattomas-
ti ja yksiselitteisesti selvää miten uutta Lissabon-sopimus-
ta tulisi tulkita yritetään se nyt kuitenkin väkisin hyväk-
syttää. Samalla ennakoidaan jo, että uudistamiskierros jäi 
kesken ja EU:n perustussopimusta täytyy muuttaa taas vii-
meistään vuonna 2012.

Tuntuu oudolta, että jo ennen sopimuksen hyväksymis-
tä pidetään selvänä, että sitä joudutaan muutaman vuoden 
kuluttua muuttamaan.

Yrjö Saraste
Helsinki

Malttia
kuntauudistuksiin

Kuntahallinto on myllerrysten kourissa, rahapula uh-
kaa. Tämä ajaa asiallisiin ja myös hätiköityihin kunta-
liitoksiin. Kuntaliitosten taustalla on myös suurimpien 
puolueiden vallankähmintää eri kuntien välillä. Naapu-
rikunnan kotipuolueen edustajat pelaavat yhteen. Pal-
velurakennesuunnitelmia laaditaan, mutta yhteistyö ei 
ole enää muotia, vaan kirosana. Kunnallisen demokra-
tian ja monimuotoisuuden arvoa ei ymmärretä. 

Demokratia on jäänyt suuruuden ekonomian jalkoi-
hin. Keskustelun vähäisyys on huolestuttavaa, uudistuk-
set kasvattavat kuntalaisten ja päättäjien välistä kuilua. 
Kunnallisten luottamustehtävien määrän vähenemisen 
myötä yhä harvempi kuntalainen on mukana kunnal-
listen asioiden hoidossa. Asian esille nostavat väheksy-
tään eri tavoin kumoon.

Tehokkuuden nimissä on tehty säästöjä ja supistuk-
sia kuntapuolella ennenkin. Kuntalaisten yhteydet ja 
henkilökohtaiset tuttavuudet päättäjiin vähenivät ja 
luottamushenkilöt kävivät vieraiksi. Samaan aikaan 
äänestysaktiivisuus vaaleissa on laskenut henkilöiden 
loitontuessa. Kunnallisten palveluiden turvaamista, te-
hokkuutta ja taloudellisuutta kehitetään Paras-hank-
keella. Tässäkin tosin etsitään ratkaisuja kasvattamal-
la yksikkökokoa. Taas keino, jolla kuntia pyritään pak-
koliittämään.

Kunnissa päätettäväksi jäävät asiat ovat jäämässä vä-
häisiksi ja kunnallinen demokratia välilliseksi.  Kunta-
laiset ovat vain kuluttajia, joita kiinnostavat vain pal-
velut, ei osallistuminen heitä koskevaan päätöksente-
koon. Tällainen kehitys ruokkii asennetta, jossa vain 
vaaditaan ilman että itse ollaan valmiita tekemään mi-
tään.

Kokouksiin osallistuminen, ehdokkaaksi asettuminen 
kunnallisvaaleissa, vaalityön tekeminen tai kunnallisissa 
luottamustehtävissä toimiminen ei enää kiinnosta. Pas-
sivoituminen uhkaa jo koko kansaamme. Ihmiset usko-
vat, ettei äänestämisellä ja kunnallispolitiikkaan osallis-
tumisella ole vaikutusta ja että valta on jossakin muu-
alla.  Kuntaliitosten seurauksena aktiivisuus tulee pää-
sääntöisesti edelleen laskemaan. Poikkeuksina voivat 
olla tietyt paikalliset liikkeet, jotka nousevat ja laske-
vat. Jokaisen tulisi kuitenkin muistaa, että kunnissa teh-
dään konkreettisimmat kansalaisten elämään vaikutta-
vat päätökset. Aluehallinnon uudistushankkeiden yhte-
ydessä tulee tarkastella, miten tehtäviä voidaan siirtää 
hajanaisesta valtion aluehallinnosta kuntiin.

Raul Lehto
Perussuomalaiset

”EU:sta voi erota”
Nyt se on sitten alkanut, nimittäin Euroopan Unionin 
uuden perustuslain eli Lissabonin sopimuksen käsittely. 
Jokainen ymmärtää, että EU:n nykyinen yhteinen va-
luutta, parlamentti ja armeija ovat toimineet savisena 
kivijalkana, joiden päälle nyt aiotaan rakentaa Euroo-
pan liittovaltio -niminen huojuva talo.

Tähän taloon ollaan tekemässä seiniä ja ikkunoita luo-
malla unioniin ulkopoliittiset elimet. Samalla luodaan 
määräenemmistöihin perustuva päätöksentekojärjestel-
mä. Taloon tulee myös ovi, jonka avaamalla unionista pää-
see pois. Euroopan Unionista voi siis erota. Onneksi!

Suomella on yllin kyllin esimerkkejä ongelmista ajaa 
etujaan, osittain liian myötäilevän hallituksemme takia. 
Uuden sopimuksen myötä edellytykset ajaa asioitam-
me tulisivat heikkenemään entisestään.

Millaista demokratiaa?
Enemmistöpäätös on demokratiaa, mutta kysynpä vain 
millaista demokratiaa, kun sitä sovelletaan kansainväli-
sesti niinkin eripuraisella mantereella kuin Euroopas-
sa. Olemmeko todellakin valmiit antamaan käytännön 
päätösvallan Suomea koskevissa asioissa vieraille val-
tioille?

Tulevaisuudessa nykyisen Euroopan Unionin kuusi 
suurinta maata voisivat parlamentissa päättää asioista 
keskenään, kaikkien unionin jäsenmaiden puolesta.

Vaikka euromeppien paikat on jaettu Brysselin po-
litbyroossa poliittisten suuntausten mukaisesti, esimer-
kiksi Saksan lähes sata edustajaa puhaltavat tarvittaes-
sa yhteen hiileen. Siinä vaakakupissa ei Suomen tusina 
edustajaa vaikuta kovinkaan paljoa.

Edellisen perustuslain kaatuminen Ranskassa ja Hol-
lannissa pidetyissä kansanäänestyksissä pelästytti euro-
maanikot. Jotain oli tehtävä. Niinpä päätettiin epäileväi-
sen kansan uunottamiseksi muuttaa perustuslakisopimuk-
sen nimi Lissabonin sopimukseksi ja muokata sisältöä. Tu-
loksena on sillisalaatti josta ei ota selvää Erkkikään.

Veri punnitaan
Helmikuun lopussa pidettiin Helsingin yliopistossa se-
minaari, jonka aiheena oli Lissabonin sopimus ja sen 
tuomat muutokset. Luennoitsijat myönsivät, etteivät 
täysin ymmärrä tämän sopimuksen sisältöä. Arvon kol-
legat. Jos sopimusta eivät ymmärrä oppineet oikeus-
tieteilijätkään, niin miten mahtaa olla meidän kansan-
edustajien laita?

Muutamien viikkojen sisällä tämän salin niin sanottu 
veri punnitaan. Silloin katsotaan, onko teillä edustajilla 
kanttia puolustaa Suomen itsemääräämisoikeutta, vai 
oletteko valmiit luovuttamaan sen lopullisesti pois?

Onko puolueilla edes kanttia antaa yksittäisten kan-
sanedustajiensa päättää itsenäisesti omantunnon kysy-
myksenä Lissabonin sopimuksesta, vai varmistetaanko 
sopimuksen läpimeno jälleen kerran saneluun perustu-
valla puoluepoliittisella ryhmäkurilla?

Miksi ei kansanäänestystä?
Lopuksi usein kansan keskuudesta esitetty kysymys: 
Miksi sopimuksesta ei pidetä kansanäänestystä? Nöy-
ryyttääkö hallitus kansalaisia epäämällä heiltä mahdol-
lisuuden sanoa oman mielipiteensä, ja pitääkö hallitus 
suomalaisia niin hölmöinä, etteivät he kykene äänestä-
mään sopimuksen puolesta tai vastaan?

Perussuomalaiset eivät tule äänestämään perustusla-
kisopimuksen hyväksymisen puolesta.

Pentti Oinonen
Kansanedustaja

Ylilento-oikeuksia
Finnair ostaa tänäkin vuonna Venäjän ylilento-oikeuksia ja 
maksaa niistä 20 miljoonaa euroa. Ja mitä kuluttavat, tyhjää 
ilmaa. Mutta kun venäläiset rekat ajaa Suomen läpi, tietul-
leja ei peritä ja rakennetaan vielä rekkaparkkikin.

Pertti Myllyoja
Kotka

Aate menee eteenpäin
Perussuomalainen aate menee voimakkaasti eteenpäin 
Uudellamaalla. Viikon sisällä on perustettu kolme uut-
ta osastoa: Kirkkonummelle, Loviisaan ja Vihtiin. Tätä 
ennen mm. Nurmijärvi sai oman osastonsa.

Keväisin terveisin
Jussi Niinistö

Nyt kansa kuntoon 
Supersetelillä

Kulttuuri- ja urheiluministeri kirjoitti Turun Sanomis-
sa (23.04.08)  Superseteli tulee - oletko valmis?  Totta-
han kaikki ovat aina valmiita ottamaan vastaan verotto-
mia etuja. Tarkoitus on, että työnantajat antaisivat työn-
tekijöilleen luontaisetuina verottomasti 400 euron arvosta  
seteleitä , joilla saaja voi  hankkia itselleen palveluja koko 
rahan edestä, vapaasti. 

Nyt toivotaan kulttuurialojen yhteiskunnallisen paino-
arvon lisääntyvän ja tuovan samalla yhteiseen kassaan ve-
rotuloja, jotka  saattaisivat jopa ylittää setelijärjestelmän 
noin 10 miljoonaa euroa maksavan verottomuuden.  Ky-
seessä on  Väline, joka on omiaan lisäämään työntekijän 
henkistä ja ruumiillista kuntoa  Ministeri väittää myös, et-
tä  sairaus poissaolojen määrä vähenisi. 

Ministeri hehkuttaa tämän olevan uusi keino saada suo-
malaiset  liikkumaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.  
Heti perään hän kuitenkin mainostaa, että  setelillä voi os-
taa myös pääsylipun urheilutapahtumiin.  

 Setelin piiriin kuuluva palveluvalikoima on huomatta-
va.  Kulttuurisetelityöryhmä päätti loppumietinnössään ot-
taa lähtökohdaksi  laajan kulttuuritulkinnan.  Toivottavasti 
on myös huomioitu mahdollisuus hankkia setelillä ruoka- 
ja juomakulttuuripalveluja. Ilmeisesti setelillä voisi tehdä 
matkan kulttuurikaupunkiin   Turkuun. 

 Setelillä halutaan myös tukea omatoimista liikunta- ja 
taidetoimintaa.  Setelin voi näin ollen käyttää vaikkapa 
kuntosalin vuosikorttiin tai ohjattuun toiminnalliseen tai-
dekurssiin. 

Voisiko sitä käyttää yksityisten terveydenhoitopalvelu-
jen hankkimiseen ? Tänähän saattaisi monelle olla vaikka-
pa kuntosalia tärkeämpää.

Ministeri kehottaa kaikkia nyt:  siitä vaan seteliä vingut-
tamaan  Tämä kehotus tuntuu suorastaan kevytmieliseltä 
näin nuukuusviikolla. Mikäli pyrittäisiin siihen, että setele-
jä todella käytettäisiin vain liikunta- ja kulttuuripalvelujen 
ostoon tarvittaisiin laaja neuvonta- ja valvontaverkosto.

Yrjö Saraste
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Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan al-
lekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut viestit 
numeroon 0207 920 362 (Norm. viestin hinta.)

Miksei yksikään puolue puhu eläk-
keiden korotuksien sivuvaikutuk-
sista. Tarkoita, että muutama vuo-
si sain 5 euron korotuksen, niin 
multa pieni asumistuki 15 euroa. 
Nyt sain vajaan 40 euron korotuk-
sen niin meni koko asumistuki. Et-
tä näin eläkeläisiä narrataan. Tart-
tis tapahtua v. 1918 uusintana näi-
tä eliittiporukkaa vastaan.

Ex-kepulainen
Esko Paavila
Kokkola
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Tyytymättömyyttä on ilmassa. 
Silmät rupeavat vähitellen avau-
tumaan. Huomattava osa suur-
ten puolueiden valheisiin kylläs-
tyneistä äänestäjistä on etsimässä 
uutta poliittista kotia. He etsivät 
vaihtoehtoa, ja ainoa todellinen 
vaihtoehto on Perussuomalaiset.
Kepulle seuraava kunnallisvaali 
tulee olemaan katastrofi.

Aave

Työpaikkakiusaaminen rikoslain piiriin
Kuntien energiapalveluita ei saa myydä

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan yli 100 000 henkilöä 
kärsii työpaikkakiusaamisesta. Ongelma on maanlaajuinen ja 
aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä sekä työpaikkahengen laskua, 
joka puolestaan johtaa tuloksellisen toiminnan heikkenemiseen. 
Kiusaajina voivat olla sekä esimiehet että työtoverit.

Työpaikkakiusaamisen seuraamukset on säädetty työturval-
lisuuslakiin. Laissa kielletään häirintä ja epäasiallinen kohte-
lu työpaikalla. Laki ei toimi kaikilta osin silloin, kun kiusaaja-
na on esimies.

Näin ollen työpaikkakiusaaminen tulisi kirjata rangaistavaksi 
rikoslakiin. Se vähentäisi tehokkaasti myös esimiesten harjoit-
tamaa alaisten kiusaamista. 

Perussuomalaisten Hämeen piiri kannattaa perussuomalaisten 
kansanedustajan Raimo Vistbackan aloitetta, jossa työpaikkakiu-
saaminen kaikissa muodoissaan tulee liittää rikoslain piiriin.

Järkeä haja-asutusalueiden asukkaiden jätevesihuoltoon

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään, että vuoteen 2014 men-
nessä myös maaseudun haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmi-
en on täytettävä uudet määräykset. Tähän on tulossa helpotuk-
sia vain iäkkäimmille kansalaisille. 

Uusien määräyksien mukaiset jätevesijärjestelmät saattavat 
maksaa jopa 10 000 euroa taloutta kohti. Myönnettävät korjaus-
tuet kattavat vain pienen osan kokonaiskustannuksista. Laina-
järjestelyin ei myöskään auteta vähävaraisia eikä jo lainoin kuor-
mitettuja lapsiperheitä.

Luotettavasti toimivia pienpuhdistuslaitteita on vielä vaikea 
markkinoilta saada. Julkisten testien mukaan niissä on havaittu 
pahojakin luotettavuusvikoja.  

Kuten perussuomalaisten eduskuntaryhmä on todennut, niin 
nykyisten saostuskaivojen tehostetulla käytöllä päästäisiin hy-
vään lopputulokseen ilman ylivoimaisia kustannuksia. 

Perussuomalaisten Hämeen piiri katsoo, että nykyisten kotijäte-
vesijärjestelmien kohtuullinen saneeraaminen tulee riittää kotien 
osuutena vesistöjen fosforikuorman keventämiseen. Hämeen piirin 
mielestä lakiasetusta tulee muuttaa niin että määräykset koskevat 
vain uusia, rakenteilla olevia omakotitaloja ja pieniä perhetaloja.

Energialaitokset säilytettävä kunnilla ja 
kansalaisvalvonnan piirissä

Kunnallisia energialaitoksia on myyty maassamme energiayh-
tiöille tai ulkomaisille sijoittajille. Perussuomalaisten Hämeen 
piiri toteaa, että tähän sisältyy vakavia vaaroja. 

Myynneillä kunnat ja kaupungit menettävät vuotuisia tulojaan 
tuntuvasti. Laitosten myyntitulot puolestaan hupenevat nopeasti 
ja niiden vaikutus kuntatalouteen näkyy vain hetken aikaa.

Lisäksi energialaitokset saattavat välikäsien kautta ohjautua 
vaikka venäläisomistukseen Suomen rajojen ulkopuolelle. Tätä 
ei Suomen energiaturvallisuuden osalta voida pitää suotavana.

Kunnalliset energialaitokset tulee pitää kaikilta osin kunnal-
listen luottamuselinten ja kansalaisvalvonnan piirissä, näin ol-
len yleiseltä valvonnalta suljettu yhtiöittäminen ei palvele ener-
gian kuluttajien etua.  

Hämeen Piiri

Pitääkö palveluyhtiö Itellan 
tavoitella maksimivoittoja?
Itella Oy ( ent. Postilaitos) ilmoit-
taa karsivansa postitoimistojaan 
ja samalla vähentää henkilöstöään 
useilla kymmenillä. Itella väittää, 
että postin palvelu paranee toi-
mistoja vähentämällä ja siirtämäl-
lä niitä yrittäjävetoisiksi.

Se on toki mahdollista joissakin 
pienissä sivutoimipaikoissa, joissa 
asiakasmäärät ovat suhteellisen 
pieniä ja palvelut voidaan hoitaa 
sivutoimisesti jonkun muun liike-
toiminnan yhteydessä.  

Viime aikoina postitoimistoja on 
lakkautettu suhteellisen suuristakin 
keskuksista ja uusia karsinta suun-
nitelmia on nimenomaan entistä 
isompien toimistojen osalle. Itella 
ja sen hoitama posti on palvelulai-
tos, jonka päätarkoitus pitäisi olla, 
tuottaa laadukkaita palveluja postin 
asiakkaille niin, että postin kulku on 
kaikille kansalaisille tasapuolisesti 
ja kohtuuhinnalla toteutettavissa.

Viime vuosina palvelun heikke-
neminen on näkynyt ennen kaikkea 
postin jakelussa sivupuolilla ja jopa 
kunta- ja kaupunkikeskuksissa. 

Postin jakelu tapahtuu monin 
paikoin vasta 14 – 16.00 välillä il-
tapäivällä. Edelleen suunnitelmis-
sa on kirjepostin jakelun karsimi-
nen muutamaan kertaan viikossa. 
Postin toiminnassa on sama tilan-
ne kuin Stora-Ensollakin. Karsi-
taan tuottavastikin toimivia toimi-
paikkoja. Lähtötilanne on kuiten-
kin erilainen. Storalla on kysymys 
osakeyhtiöstä, jonka tärkein tehtä-
vä näyttää olevan maksimivoiton 
tulouttaminen omistajille. Se ei voi 
olla palveluyhtiön päämäärä.

Itella tuloutti valtiolle viime vuo-
delta n. 39 miljoonaa euroa voit-
tovarojaan. Palveluyhtiölle, jonka 
päätarkoitus ei ole maksimivoiton 
tai tuoton kerääminen tuo summa 
on aivan kohtuullisen suuri.

Valtiovallan ja ennen kaikkea 
eduskunnan tulisi puuttua pikai-
sesti Itellan postitoimistojen kar-
sinta suunnitelmiin ja tyytyä ta-
loudellisessa voitontavoittelussa 
kohtuulliseen tulokseen.

Reijo Ojennus

SMP:n tukisäätiö 
lahjoitti Timo Soinin
kirjan Maisterisjätkä 
kaikille Veteraani-
kokouksen osanottajille 
19.4.2008 Eduskunnan 
auditoriossa.

Maisterisjätkä
kaikille

veteraani-
kokoukseen

osallistuneille
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